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VIZITA In românia a președintelui

Întregul nostru popor
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STATELOR UNITE ALE AMERICII, O nouă afirmare a adeziunii depline
ÎNPAG.A3-A: la politica partidului

RICHARD NIXON • Hotărî re fermă
pentru dinami

Duminică după-amiază a 
părăsit Capitala președin
tele Statelor Unite ale A- 
mericii, Richard Nixon, 
împreună cu soția, după ce, 
la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială în 

■ țara noastră.
împreună cu înaltul 

oaspete au plecat persoa
nele oficiale americane 
care l-au însoțit.

Ora 15,30. — Sosesc, pe 
aeroport, președintele Ri
chard Nixon, împreună 
cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, premierul Ion 
Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători români.

Cei doi președinți au 
parcurs drumul pînă la ae
roport într-o mașină des
chisă, escortată de moto- 
cicliști. Zeci de mii de 
bucureșteni, aflați de-a 
lungul traseului-, ^salută pe 
cei doi conducători de stat. 
Cetățenii Capitalei dau ex
presie sentimentelor de 
simpatie față de poporul 
american, satisfacției lor 
pentru rezultatele pozitive 
ale convorbirilor dintre 
președintele Nixon și pre
ședintele Ceaușescu, consi- 
derîndu-le o contribuție 
importantă la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două 
popoare, la promovarea 
destinderii internaționale 
și colaborării dintre state. 
Cei doi președinți răspund 
cordial aclamațiilor mulți
mii.

Clădirea aeroportului

este împodobită festiv cu 
drapelele de stat ale ce
lor două țări. Pe frontispi
ciul clădirii centrale se 
află portretele preșe
dintelui Richard Ni
xon și președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Pe mari pan
carte sînt înscrise în lim
bile română și engleză 
urările : „Trăiască priete
nia dintre popoarele ro
mân și american“ ; „Tră
iască pacea și prietenia în
tre popoare“.

La aeroport sînt prezenți 
membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții cen
trale, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai 
vieții științifice și cultu
rale.

Sînt de față Corneliu 
Bogdan, ambasadorul Ro
mâniei la Washington, Ri
chard Davis, ambasadorul 
Statelor Unite -ale Ameri
cii la București, șefi ai 
misiunilor diplomatice și 
atașați militari acreditați 
în România.

De asemenea, sînt pre
zenți ziariști români și co
respondenți de presă 
străini.

Comandantul gărzii de 
onoare prezintă raportul, 
în timp ce fanfara mili
tară intonează imnurile de 
stat ale celor două țări, 
se trag 21 de salve de ar
tilerie.

Președintele Richard Ni
xon, împreună cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
salută drapelul de stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia și trec în revistă garda 
de onoare.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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• Moment vizionar

Cuvîntul președintelui Cuvîntul președintelui Vizitarea

Richard Nixon Nicolae Ceaușescu Capitalei
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor,

pre- 
(A-

A

In întreaga țară ■ 
adunări pentru 

desemnarea
invitaților 

la Congres
In aceste zile, imediat pre

mergătoare celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., întregul 
nostru popor participă la un 
imens colocviu în cadrul căruia 
fiecare cetățean este invitat și se 
simte dator să-și spună cuvîntul, 
gindurile, opiniile, propunerile 
sale.

Desemnarea invitaților la cel 
de al X-lea Congres al partidului 
este încă unul din momentele 
semnificative ațe acestor zile.

în' recentele Conferințe extra
ordinare ale organizațiilor jude
țene de partid care, dezbătînd

Un eveniment remarcabil la Portile de Fier

Am avut privilegiul de a 
vizita peste 60 de țări ale lu
mii. Dintre toate țările pe 
care le-am vizitat, nici una 
nu-mi va rămîne mai neștear- 
să în amintire ca România. 
(Aplauze). Aceasta, atît da
torită convorbirilor 
le-am avut cu 
voastră, 
te, convorbiri 
înregistrate 
tru că ele 
păcii, cît și 
bucurat de 
nată, foarte călduroasă din

am

pe care 
dumnea- 

domnule președin- 
care vor fi 

în istorie pen
au servit cauzei 
pentru că ne-am 
o primire minu-

partea poporului român, 
tutindeni unde am fost, 
plauze).

Domnule președinte, 
convingerea, și sînt încredin
țat că și dumneavoastră a- 
veți aceeași convingere după 
această vizită, că în pofida 
deosebirilor politice, popoarele 
lumii sînt hotărîte să acțio
neze ca unul.

Domnule președinte, din a- 
dîncul inimii, acum cînd pă
răsesc țara dumneavoastră, 
țin să vă spun în limba dum
neavoastră : „Trăiască priete
nia noastră“. ..La revedere“. 
(Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați tovarăși,
Acum, cînd domnul pre

ședinte Nixon, împreună cu 
doamna Nixon și celelalte 
personalități americane, pără
sesc după o scurtă vizită în 
România, teritoriul țării noas
tre, aș dori să mențio
nez că convorbirile pe care 
le-am avut au fost axate 
pe preocuparea de a dezvolta 
relațiile dintre statele noastre, 
pe căutarea căilor menite să 
contribuie la cauza păcii și a 
colaborării între popoarele lu
mii. (Aplauze).

Primirea de care v-ați 
bucurat din partea populației

orașului București este expre
sia sentimentelor de prietenie 
dintre popoarele noastre, o- 
glindește ospitalitatea po
porului român care dorește să 
trăiască în bună înțelegere și 
pace cu, poporul american, cu 
toate popoarele. (Aplauze pu
ternice).

La întoarcerea în patria 
dumneavoastră, v-aș ruga să 
transmiteți poporului ameri
can, din partea mea, a po
porului român, un salut prie
tenesc și urări de prosperi
tate și pace.

Și acum dați-mi voie să vă 
adresez tradiționala noastră 
urare „Drum bun“. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

CONVORBIRILE OFICIALE
Sîmbătă după-amiază, la 

Palatul Consiliului de Stat, 
au început convorbirile oficia
le romàno-americane.

Din partea română au par
ticipat : Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat, Ien Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Cor
nel Bogdan, ambasadorul 
României la Washington, Jean 
Bașchir. director a.i. în M.A.E.

Din partea americană au 
participat : Richard Nixon, 
președintele Statelor Unite ale 
Americii. Henry A. Kissinger, 
asistent special al președinte
lui pentru problemele secu
rității naționale. Ronald Zie
gler, secretar de presă al pre- 
Jpdintelui, Joseph Sisco, asis-

tent al secretarului de Stat 
pentru problemele Orientului 
Apropiat și Asiei de Sud, Mar
tin J. Hillenbrand, asistent al 
secretarului de stat pentru 
problemele europene, Richard 
H. Davis, ambasadorul S.U.A. 
la București, Helmut Sonnen- 
feldt, consilier la Consiliul 
Securității Naționale, Harry 
Barnes Jr . consilier.

într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă, părțile au con
venit asupra modalității des
fășurării convorbirilor astfel 
îneît timpul rezervat pentru 
acestea să fie folosit cît mai de
plin.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Richard Nixon.. îm
preună cu președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și cu asis
tentul special al președintelui 
S.U.A., Henry A. Kissinger, au 
făcut un schimb larg de pă
reri privind stadiul și evolu-

ția relațiilor bilaterale romà
no-americane în diverse do
menii, precum și posibilități
le de lărgire a acestora în vii
tor. De asemenea, au fost a- 
bordate unele probleme ale 
situației internaționale 
le. Părțile au exprimat 
ța de a explora noi căi 
dezvoltarea relațiilor 
rale în spiritul principiilor e- 
galității în drepturi și avanta
jului reciproc, înțelegerii și co
operării internaționale.

în același timp, celelalte 
personalități române și ame
ricane au purtat separat con
vorbiri asupra unor aspecte 
concrete ale relațiilor în do
meniile economic, tehnico- 
științific. cultural, consular 
dintre cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit de cordialitate, 
sinceritate și respect reciproc.

★
Duminică dimineața, la Pa

latul Consiliului de Stat g-au

actua- 
dorin- 
pentru 
bilatc-

încheiat convorbirile oficiale 
romàno-americane.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Richard Nixon, împreună cu 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, și H. Kissinger, asisten
tul special al președintelui 
S.U.A., au discutat probleme 
privind relațiile bilaterale, și 
probleme ale situației interna
ționale.

De asemenea, au luat sfîrșit 
convorbirile între celelalte 
oficialități române și ameri
cane.

Examinînd stadiul actual și 
perspectivele relațiilor bilate
rale, cei doi președinți au sub
liniat cu satisfacție că între 
România și S.U.A. nu există 
probleme direct litigioase și 
că schimburile și contactele 
romàno-americane, întemeiate 
pe avantaj și respect reciproc,

(Continuare în pag. a IlI-a)

In cursul dimineții de dumi- A 
nică, președintele Statelor Unite 
ale Americii, Richard Nixon, și 
soția, împreună cu președintele A 
Consiliului de Stat, Nicolae
Ceaușescu, și soția, însoțiți de
persoane oficiale americane și ro- 
mâne au vizitat Capitala.

De la reședința rezervată oas- a 
peților, coloana mașinilor oficia- W 
le străbate principalele artere ale 
Bucureștiului împodobite cu dra- a 
pelele de stat ale celor două țări, ™ 
Un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei prezenți de-a lungul a 
bulevardelor au salutat pe cei ™ 
doi conducători de stat.

Un prim popas se face în Piața A 
Obor. Cei doi președinți sînt sa
lutați la sosire de primarul ge
neral al Capitalei, Dumitru Popa. $ 
Trecînd prin hala centrală a pie
ței și pe platourile de vînzare, 
președintele Nixon admiră varie- $ 
tatea produselor agroalimentare 
prezentate aici. Intîlnirile cu ce
tățeni veniți după cumpărături, A 
în special gospodine, discuțiile W 
prietenești cu vînzători și țărani 
cooperatori au oferit oaspeților £ 
americani posibilitatea de a cu
noaște diferite aspecte din via- 
ța cotidiană a Capitalei. $

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre ansamblul de — 
locuințe Titan. în fața complexu- 9 
Iui comercial de la intersecția 
bulevardelor Baba Novac și Leon- A 
tin Sălăjan se face un scurt po- 
pas. Un grup de locuitori ai car
tierelor oferă celor doi președinți a 
buchete de flori. O mache- ™ 
tă redă stadiul actual și per
spectivele de dezvoltare a noului 
ansamblu urbanistic „Titan“. Oas- W 
peții sînt salutați de Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consiliului gK 
popular municipal — București, și ™ 
de alte oficialități municipale. Ar- 
hitectul-șef al Capitalei, Tiberiu * 
Ricci, arată, printre altele, că în ™ 
zona de construcții „Titan" pe o

(Continuare în pag. a III-a) ®

(Prin telefon de la trimisul 
nostru special, MINAI PE
LIN)

Ne aflăm pe șantierul Sis
temului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, în 
apropierea imediată a eclu
zei românești ale cărei porți 
gigantice, astăzi, se vor des
chide în fața primelor nave 
ce aleg această cale pentru 
a trece mai departe pe Du
năre, aici unde se edifică 
una din cele mai gigantice 
construcții ale bătrînului 
nostru continent. Mitingul 
prilejuit de darea în exploa
tare provizorie a ecluzei ro
mânești a reunit în jurul 
tribunei oficiale, pe înaltele 
cheiuri de beton, pe cres
tele porții, în toate spațiile 
care permit vizibilitatea 
spre sasurile de aval și a- 
monte, mii de constructori, 
de oameni ai muncii din 
împrejurimi.

3 august, orele 10,00... In 
tribuna oficială iau loc Oc- 
tavian Groza, ministrul e- 
nergiei electrice, Constantin 
Drăgoescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehe
dinți al P.C.R., președinte al 
Consiliului popular județean, 
Ion Opriș, adjunct al mi-

nistrului industriei con
structoare de mașini, Nicolae 
Stere, adjunct al ministrului 
transporturilor auto, navale 
și aeriene, Alexandru Pe
trescu, reprezentant al gu
vernului român în adminis
trația fluvială a Porților de 
Fier, reprezentanți ai con
ducerii șantierului Sistemu
lui hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, in
vitați din partea întreprin
derilor care colaborează la 
edificarea acestui gigant de 
pe Dunăre. Din partea iu
goslavă iau loc în tribună 
Panta Iakovljevici, director 
general al întreprinderii 
centrale hidroelectrică 
D.G.E.R.D.A.P., ingineri și 
constructori, reprezentanți ai 
presei iugoslave. Cuvîntările 
care se rostesc în vastul spa
țiu dintre munții pe care îi 
desparte Dunărea, exprimă 
dimensiuni, semnificații, im
plicații de viitor ale eveni
mentului, trec în revistă mo
mentele cheie prin care con
structorii au apropiat aceas
tă zi care, printr-un fericit

documentele Congresului, au ales 
delegații la Congres, desemnînd, 
totodată, candidații pentru orga
nele superioare de conducere a 
partidului, și-a găsit o puternică 
expresie procesul de lărgire și a- 
dincire a democratismului, din 
toate sferele vieții noastre, efer
vescența creatoare, adeziunea po
porului la politica partidului sub 
semnul cărora se fac pregătirile 
pentru Congresul al X-lea al 
P.C.R., eveniment de excepțio
nală însemnătate în viața parti- 
dului și a poporului nostru.

O puternică manifestare a 
dragostei și devotamentului cu 
care poporul urmează Partidul 
Comunist Român a constituit-o 
hotărîrea upanimă a conferințe
lor extraordinare ale organiza
țiilor județene de partid de a 
supune Congresului propunerea 
realegerii în funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R. a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
fiu devotat al partidului și na
țiunii noastre, conducător mar- 
xist-Ieninist călit în lupta revo
luționară, strîns legat de mase, 
care a adus o contribuție re
marcabilă la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului, la imprima
rea. unui spirit de înaltă exi
gență în întreaga activitate po
litică și economică din țara 
noastră.

Acum, în adunările ce se des
fășoară pe întreg cuprinsul țării, 
sînt desemnați invitații la lu
crările Congresului, din rîndu- 
rile muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor, oamenilor de știință 
și cultură, activiștilor pe tărîm 
obștesc, deputaților 
populare, membrilor 
Frontului Unității 
care și-au dobîndit 
tivitatea, prin spiritul lor de 
înaltă responsabilitate profesio
nală și socială, prin ținuta lor 
morală, prețuire, prestigiu și au
toritate în cadrul colectivelor 
unde muncesc, în mijlocul mase
lor de cetățeni. Se afirmă aci, 
pregnant, o dată mai mult, cli
matul de apreciere și prețuire 
a calității și valorii omului, cli
mat promovat cu consecvență de 
partid.

Prezenți la cîteva din aceste 
adunări, reporteri ai ziarului 
nostru transmit secvențe din at
mosfera sărbătorească în care 
decurg, din gindurile și senti
mentele colectivelor ce desem-

consiliilor 
consiliilor 
Socialiste, 
prin ac-

(Continuare în pag. a IV-a)(Continuare în pag. a IlI-a)

Clipe emoționante la Porțile de Fier.., Foto : C. CIOBOATĂ
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» ÎN ROMÂNIA A PREȘEDINTELUI SIA1KOR ILM1I AIE AMERICII, RICHARD
Sîmbătă la amiază a sosit 

la București președintele Sta
telor Unite ale Americii, Ri- 
chard Nixon, împreună cu so
ția, care, le invitația președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, face o vi
zită oficială în țara noastră.

Aeroportul internațional O- 
topeni cunoaște atmosfera spe
cifică festivităților de primire 
a șefilor de state și guverne. 
Pe frontispiciul aerogării se 
află portretele celor doi pre
ședinți. Sînt arborate drapele
le de stat ale României și Sta
telor Unite ale Americii. Pe 
mari pancarte sînt înscrise, în 
limbile română și engleză, 
urările; „Bun venit președin
telui Statelor Unite ale Ame
ricii, Richard Nixon“; „Tră
iască prietenia dintre popoa
rele român și american“.

Pe aeroport se găsesc mii de 
bucureșteni veniți să salute cu 
cordialitate pe distinsul oas
pete în a cărui vizită opinia 
publică din țara noastră vede 
un moment important care 
deschide noi posibilități1 pen
tru o și mai largă dezvoltare 
a legăturilor politice, econo
mice și tehnico-științifice între 
România și S.U.A., și este meni
tă să contribuie la cauza des
tinderii și înțelegerii între po
poare, corespunzător intere
selor majore ale păcii.

Primiți cu puternice aplauze 
de cei prezenți la aeroport. în 
întîmpinare sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Ilie Verdeț, Janos 
Fazekaș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Emil Drăgănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Petrescu, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan, 
Corneliu Mănescu, împreună 
cu soțiile.

Sînt prezenți membri al 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, generali și ofi
țeri superiori, personalități ale 
vieții științifice și culturale.

Sînt de față Richard H. Da- 
vis, ambasadorul Statelor Uni
te ale Americii la București, 
membrii ambasadei america
ne, șefi ai misiunilor diploma
tice și atașați militari acredi
tați la București.

Pe aeroport se află un mare 
număr de ziariști români și 
străini, corespondenți și tri
miși speciali ai agențiilor in
ternaționale de presă, societă
ților de radio și televiziune, ai 
unor ziare și reviste de peste 
hotare.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Richard Nixon și so
ția, Patricia Nixon, sînt salu
tați de președintele Nicolae 
Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și soția, E- 
lena Maurer. Conducătorii de 
stat ai celor două țări își strîng 
cordial mîinile.

Din avionul prezidențial co
boară dr. Henry A. Kissinger, 
asistent special al președinte
lui pentru problemele secu
rității naționale, Martin J. 
Hillenbrand, asistent al secre
tarului de stat pentru proble
mele europene, și celelalte per
soane oficiale care-1 însoțesc pe 
președintele Nixon.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă persoanele 
oficiale venite în întîmpinare, 
precum și pe membrii suitei 
permanente române pe dura
ta vizitei.

Comandantul gărzii de onoa
re, aliniată pe aeroport, pre
zintă raportul. Se intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări, în timp ce răsună 21 de 
salve de artilerie.

Vizitele doamnei

Patricia Nixon
Soția președintelui Statelor 

Unite ale Americii, Patricia 
Nixon, a făcut sîmbătă după- 
amiază o vizită protocolaiă 
soției președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Elena 
Ceaușescu.

La întîlnire au luat parte 
doamnele Elena Maurer și 
Mia Groza.

☆
In aceeași după-amiază, 

doamna Patricia Nixon, îm
preună cu doamnele Elena 
Ceaușescu, Elena Maurer, Mia 
Groza. Adriana Stătescu, Emi
lia Bogdan și cu general-ma- 
ior Nicolae Negulescu au vi
zitat Palatul Pionierilor. Oas
petele sînt întîmpinate de 
Virgil Radulian, adjunct al 
ministrului învățămîntului, 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor, de prof. Dumitru Cojoc, 
directorul palatului și de alte 
persoane oficiale. Din grupul 
de pionieri, aliniat în holul de 
onoare, se desprinde un copil

care rostește în limba engleză 
o urare de bun sosit.

Virgil Radulian prezintă as
pecte din bogata activitate a 
pionierilor și școlarilor, după 
care se vizitează o expoziție 
ilustrînd rodul talentelor și 
aptitudinilor membrilor din 
cele 54 de cercuri tehnice și 
cultural-artistice ale palatu
lui. Doamna Nixon notează în 
cartea de onoare a expoziției: 
„Cele mai bune urări tuturor 
din partea poporului Statelor 
Unite ale Americii“.

După o plimbare prin paT- 
cul palatului, distinsele vizi
tatoare asistă la un antrena
ment de gimnastică artistică 
și la un scurt spectacol de 
dansuri și cîntece populare 
românești, interpretat de un 
grup de tineri artiști.

în încheierea vizitei, doam
na Patricia Nixon adresează 
cîteva cuvinte copiilor, mul
țumește pentru primirea căl
duroasă și transmite cele mal 
bune urări din partea tinere
tului american, (Agerpres)

Președintele Richard Nixon, 
împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, treo în re
vistă garda de onoare. După 
ce salută drapelul' gărzii, pre
ședintele Nixon se oprește în 
fața militarilor, adresîndu-li-se 
cu cuvintele i „Bună ziua os
tași !“, rostite în limba ro
mână.

Sînt prezentați, în continua
re, șefii misiunilor diplomati
ce, miniștri și celelalte oficia
lități române, membrii Anta 
sadei S.U.A. la București.

Cei doi șefi de stat urcă, a- 
poi, pe un podium special a- 
menajat. Președintele Nicolae 
Ceaușescu rostește o cuvîntare 
de bun venit. Răspunde preșe
dintele Richard Nixon.

Cuvîntările sînt subliniate 
cu puternice aplauze de asis
tență. Ultima frază a cuvîntării 
președintelui Nixon, „Trăiască 
prietenia româno-americană“ — 
a fost rostită în limba română.

Urmează defilarea gărzii de 
onoare.

Un grup de tinere, în fru
moase costume românești, ofe
ră buchete de flori.

Cetățenii aflați pe aeroport 
aclamă îndelung pe cei doi 
președinți care se apropie de 
mulțime și strîng mîinile la 
zeci și zeci de tineri, bărbați 
și femei. Prin simpatia și cor
dialitatea cu care a întîmpi- 
nat pe oaspeți populația Capi
talei a dat expresie stimei po
porului român față de poporul 
american, față de capacitățile 
sale creatoare și realizările 
obținute în domeniul dezvol
tării forțelor de producție, a 
tehnicii, științei și culturii în 
țara sa.

In aplauzele și uralele celor 
prezenți, cei doi conducători 
de stat iau loc într-o mașină 
deschisă, care, escortată de 
motocicliști și urmată de co
loana mașinilor oficiale, se în
dreaptă spre reședința rezer
vată oaspeților. De-a lungul 
traseului, împodobit cu drape
le de stat ale S.U.A. și Româ
niei, în comuna Otopeni și 
pe bulevardele Capitalei, zeci 
și zeci de mii de bucureșteni 
salută cu căldură pe oaspeți și 
pe conducătorii români. Se aud 
urări de bun sosit, sînt flutu
rate stegulețe. Pe parcurs, co
loana de mașini se oprește. Cei 
doi președinți coboară și se în
dreaptă spre mulțimea care îl 
aclamă și îi înconjoară cu 
simpatie, dau mîna cu nu
meroși cetățeni.

Cei doi conducători de stat 
răspund cu cordialitate mani
festărilor de prietenie ale 
populației.

In primirea făcută președin
telui Statelor Unite ale Ame
ricii și-a găsit o vie expresie 
tradiționala ospitalitate a po
porului român, dorința sa sin
ceră de a întreține relații prie
tenești cu poporul american, 
cu toate popoarele, de a dez
volta legăturile de înțelegere 
și colaborare cu toate țările, 
fără deosebire de orînduirea 
lor social-politică, în interesul 
păcii și progresului din lumea 
întreagă.

Așa cum a apreciat și presa 
internațională, această vizită 
este de natură să aibă efecte 
pozitive, să irifluențeze crea
rea pe mai departe a unui cli
mat politic favorabil dialogu
lui, schimburilor de vederi 
pașnice, colaborării între sta
te cu sisteme politice diferi
te. Ea subliniază rolul ce re
vine statelor mari și mici, con
tribuția pe care acestea o pot 
aduce Ia asigurarea aplicării 
principiilor coexistenței paș
nice în relațiile internațio
nale.

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

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu-

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Stimate Domnule Pre
ședinte,

Stimată Doamnă Nixon, 
Doamnelor și Domnilor,
Sînt bucuros să vă pot sa

luta pe dumneavoastră, înalți 
reprezentanți ai poporului 
american, Ia acest dineu. Pri
mirea care vi s-a făcut, dom
nule președinte, de către ce
tățenii Capitalei reflectă senti
mentele de prețuire și de stimă 
pe care cele două popoare ale 
noastre și Ie poartă reciproc, 
exprimă dorința poporului 
nostru de pace și prietenie cu 
poporul american, cu toate 
popoarele lumii. Este incon
testabil că prezența pentru 
prima oară în istorie a pre
ședintelui Statelor Unite ale 
Americii in România are o 
semnificație deosebită pentru 
evoluția raporturilor dintre 
statele noastre- Ea oglindește 
totodată schimbările pozitive 
produse în lumea contempo
rană, este o dovadă a viabili
tății politicii de coexistență 
pașnică ce se impune tot mai 
mult în viața internațională.

Este notoriu că România și 
Statele Unite ale Americii sînt 
state cu regimuri diferite și 
ca atare concepțiile noastre 
despre dezvoltarea social-po
litică a lumii se deosebesc. 
Noi considerăm însă că exis
tența diferențelor în orîndui
rea socială nu trebuie să îm
piedice dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între națiuni ; 
dimpotrivă, aceasta impune 
promovarea activă în viața 
internațională a coexistentei 
pașnice, a unei politici realis
te. lucide, constructive, con
lucrarea largă a tuturor țări
lor în vederea întăririi păcii 
și securității.

Vizita dumneavoastră în 
România, domnule președinte 
Nixon, are Ioc în ajunul ani
versării unui sfert de veac 
de Ia eliberarea poporului nos
tru de sub jugul fascist. în acest 
context aș dori să menționez 
faptul că împreună cu armatele 
Uniunii Sovietice și celelalte 
armate aliate, ostașii americani 
au contribuit la înfrîngerea 
Germaniei fasciste. Ia elibera
rea popoarelor cotropite de na
ziști. Luîndu-și soarta în pro
priile mîini și pornind cu toată 
hotărîrea pe drumul unei vieți 
libere și independente, po
porul român a reușit într-un 
timp istoric scurt să schimbe 
din temelii înfățișarea tării, 
să-și dezvolte economia, știința 
si cultura, să făurească o orîn- 
duire nouă al cărui țel sunrem 
este bunăstarea și fericirea 
celor ce muncesc. Ponorul 
nostru este ferm hotărit să con
tinue intens vasta sa muncă 
pașnică creatoare, să asigure 
progresul neîncetat și multi
lateral al națiunii. transfor
marea României într-o țară 
avansată a lumii Pe această 
bază, el participă tot mai ac
tiv la schimbul de valori ma
teriale și spirituale ale ome
nirii contemporane.

în țara noastră sînt cunos
cute remarcabilele realizări 
ale poporului dumneavoastră 
pe planul economiei, științei, 
tehnicii și culturii. Grandioa
sa călătorie astrală a cosmo- 
nauților americani — primii 
pămînteni care au pus picio
rul pe Lună și au adus pe 
planeta noastră materie de 
ne un alt corp ceresc — ne-a 
bucurat, pentru că ea repre
zintă o strălucită victorie a 
geniului uman, a cunoașterii 
universale. Acest eveniment 
arată o dată mai mult cîț de 
necesar este să instaurăm pe 
planeta noastră conviețuirea 
și colaborarea pașnică între 
toate popoarele. Ne exprimăm 
speranța că această cucerire 
a minții va contribui nu nu
mai Ia progresul științei și 
tehnicii, ci și la dezvoltarea 
cooperării între popoare în 
interesul păcii și civilizației. 

Apreciem faptul că relații
le dintre România și Statele 
Unite ale Americii — între 
care nu există litigii statale 
— cunosc o dezvoltare as
cendentă. în discuțiile pe 
care le-am purtat s-a relevat 
că stadiul pe care l-a atins 
colaborarea celor două țări 
este însă departe de a epuiza 
posibilitățile existente și s-a 
manifestat dorința reciprocă 
de a explora noi căi de extin
dere a schimburilor și coope
rării noastre economice, știin
țifice. tehnice și culturale-

îmi exprim convingerea că 
vizita dumneavoastră în Ro
mânia, domnule președinte.

Dineu oficial
Mizil, Virgil Trofln. Ilie Ver
deț, membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Exe
cutiv și secretarii C.C. al 
P.C.R., cu soțiile, vicepreșe
dinții Consiliului de Stat șl

ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, împre
ună cu soțiile, membrii suitei

va marca un pas însemnat în 
dezvoltarea raporturilor mul
tilaterale, reciproc avantajoa
se, între țările noas're.

Considerăm, de asemenea, 
pozitiv faptul că discuțiile au 
conturat posibilități de lărgi
re a conlucrării noastre pe 
arena mondială, în interesul 
cauzei păcii. Desigur, în con
vorbirile pe care le-am avut, 
s-au reliefat și păreri diferite 
în legătură cu unele probleme 
ale situației internaționale 
actuale, dar aceasta nu poate 
fi o piedică pentru a acționa 
în comun pe calea destinderii, 
pentru a căuta noi căi de îm
bunătățire a climatului poli
tic mondial- România porneș
te de la considerentul că toa
te țările lumii, mari și mici, 
poartă răspunderea pentru 
soarta păcii, pentru evoluția 
relațiilor internaționale, au 
datoria să contribuie la solu
ționarea problemelor spinoa
se ale vieții contemporane, la 
instaurarea încrederii și coo
perării între popoare.

Ca țară socialistă, România 
pune în centrul politicii sale 
externe colaborarea multila
terală cu țările socialiste, de 
care este legată prin comuni
tatea orînduirii sociale. Ea 
dezvoltă totodată, neîncetat, 
relații fructuoase, pe toate 
planurile, cu celelalte țări ale 
lumii.

După părerea noastră, as
tăzi. cînd noi și noi popoare 
se afirmă pe arena mondială, 
manifestîndu-și voința fermă 
de a păși de sine stătător pe 
calea progresului și civiliza
ției. asigurarea condițiilor ca 
fiecare națiune să-și poată 
decide singură destinul, calea 
dezvoltării sociale și politice, 
reprezintă imperativul esen
țial al vieții internaționale. 
După părerea noastră, în epo
ca actuală condiția sine qua 
non a păcii este statornicirea 
în raporturile dintre state 
a principiilor independenței 
și suveranității naționale, 
abolirea definitivă a poli
ticii de dominație și ames
tec în treburile interne ale 
altora, instaurarea egalității 
depline între națiuni. Aceste 
principii capătă o tot mai 
mare recunoaștere internațio
nală, se afirmă fot mai mult 
în relațiile dintre țări, se 
bucură de adeziunea largă a 
opiniei publice de pretutin
deni Știrbirea lor periclitea
ză securitatea lumii, creează 
animozitate, conflicte. noi 
focare de război.

în legătură cu aceasta, nu 
putem să nu ne exprimăm în
grijorarea pe care ne-o pro
voacă — ca de altfel întregii 
lumi — continuarea războiului 
din Vietnam. în discuțiile pe 
care le-am avut v-am expus 
pe larg poziția țării noastre 
față de această problemă. Noi 
sperăm că tratativele de Ia 
Paris vor duce Ia încetarea 
războiului, la retragerea tru
pelor din Vietnam, creîndu-se 
astfel condiții ca poporul viet
namez să-și poată hotărî sin
gur calea dezvoltării econo
mice, sociale, independent, 
fără nici un amestec din a- 
fară. De asemenea, România 
consideră necesar să se depu
nă toate eforturile pentru re
zolvarea conflictului din 
Orientul Apropiat în spiritul 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 1967, în vederea re
tragerii trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate, asigurării 
dreptului fiecărui stat din a- 
ceastă zonă la existență inde
pendentă, Ia dezvoltare și 
progres.

România apreciază că una 
din problemele nodale ale vie
ții internaționale, a cărei re
zolvare ar putea aduce o con
tribuție radicală la întărirea 
păcii, este înfăptuirea dezar
mării și, în primul rînd, a de
zarmării atomice, realizarea 
unor măsuri concrete pe calea 
reducerii și lichidării perico
lului termonuclear. în acest 
sens, o importanță deosebită 
ar avea lichidarea împărțirii 
lumii în blocuri militare opu
se, desființarea Pactului At
lanticului de Nord și, conco
mitent, a Tratatului de la 
Varșovia, lichidarea bazelor 
militare străine și retragerea 
trupelor în granițele lor națio
nale. Știm că acestea sînt pro
bleme foarte complexe și se
rioase, dar oamenii politici, 
conducătorii statelor, sînt obli
gați, dacă țin seama de intere
sele omenirii și ale păcii, să le

abordeze și să Ie găsească so
luții. Astăzi, omenirea așteap
tă de la oamenii politici, de Ia 
conducătorii statelor nu vorbe 
ci fapte, așteaptă ca să se îm
plinească năzuința ei de a trăi 
în pace și colaborare.

Un important progres în di
recția destinderii s-ar înregis
tra, după părerea noastră, prin 
instaurarea unei securități 
trainice pe continentul euro
pean. Securitatea europeană se 
poate înfăptui pornindu-se 
de Ia realitățile statornicite ca 
urmare a celui de-al doilea 
război mondial, de la existen
ța celor două state germane, 
de la recunoașterea inviolabi
lității granițelor postbelice, 
inclusiv a frontierei Oder- 
Neisse. O influență pozitivă ar 
avea ținerea unei Conferințe 
europene, desiderat exprimat 
tot mai mult de multe sta
te. în înfăptuirea securității 
pe continentul nostru sînt vi
tal interesate nu numai po
poarele europene, ci toate po
poarele lumii; realizarea aces
tui obiectiv ar avea o înrîurire 
deosebit de favorabilă asupra 
climatului politic pe toate 
continentele.

îmi exprim convingerea, 
domnule președinte, că întîl- 
nirea și convorbirile pe care 
le-am avut, hotărîrea noastră 
de a dezvolta colaborarea din
tre România și Statele Unite 
ale Americii vor constitui un 
aport însemnat Ia cauza păcii 
și cooperării mondiale. Ia pro
movarea tot mai largă în lume 
a principiilor coexistenței paș
nice.

Avînd loc la cîteva zile doar 
după înfăptuirea visului mile
nar al oamenilor de a călători 
pe aștri. întilnirea noastră do- 
bîndește o semnificație deo
sebită. Ea simbolizează posibi
litatea ca popoarele să trăiască 
în pace și înțelegere pe a- 
ceastă planetă — străvechiul 
leagăn al existenței lor —, 
să-și unească eforturile pentru 
înfăptuirea celuilalt vis mile
nar : o lume fără războaie, 
fără distrugeri, o lume a co
laborării și progresului. Sîn
tem convinși că această întîl
nire, convorbirile noastre re
prezintă un moment hotărîtor 
în lărgirea colaborării și coo
perării multilaterale dintre 
România și Statele Unite, din
tre popoarele român și ameri
can. Am dori totodată, ca 
această vizită, apreciată de 
opinia publică drept un eve
niment de seamă în viața in
ternațională, să marcheze un 
progres pe calea îmbunătățirii 
relațiilor dintre toate națiuni
le lumii, libere și egale în 
drepturi.

Dați-mi voie să toastez pen
tru triumful păcii, acest mă
reț ideal al oamenilor de pe 
toate continentele, indiferent 
de rasă, credință, convingeri 
politice și filozofice.

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte. în sănăta
tea dumneavoastră, stimată 
doamnă Nixon, în sănătatea 
celorlalți oaspeți, a tuturor ce
lor de față !

(Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost sub
liniat în repetate rînduri cu 
puternice aplauze)

Recepție oferită 

de președintele Consiliului de Stat, 

Kicolae Ceaușescu și soția
Sîmbătă seara, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, au 
oferit, la Palatul Gonsiliului 
de Miniștri, o recepție în cins
tea președintelui Statelor Uni
te ale Americii, Richard 
Nixon, și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducători 
de partid și de stat cu soțiile, 
vicepreședinții Gonsiliului de 
Stat și ai Gonsiliului de Mi
niștri, conducători de instituții 
centrale, cu soțiile, generali, 
academicieni și alți oameni de 
știință șl cultură, membrii mi
siunii române atașate pe lingă 

permanente române ai dom
nului și doamnei Nixon.

Au participat H. Kissinger, 
asistent special al președinte
lui pentru problemele secu-

Toastul președintelui
S. U. A., Richard Nixon
Domnule președinte 

Ceaușescu,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,
înainte de a mă referi la 

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

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

Cu toate că vizita noastră 
aici este scurtă, vom avea to
tuși ocazia să vedem cîteva 
din realizările dumneavoastră, 
în multe domenii. Din prima 
mea vizită în țara dumneavoa
stră și din informațiile pe 
care le-am primit în Statele 
Unite, sîntem conștienți de 
realizările pe care ie-ați fă
cut în construirea unei socie
tăți moderne. Ne bucurăm că 
avem posibilitatea să vedem 
mîine cîteva din aceste reali
zări. Pentru toate acestea a- 
veti felicitările noastre.

în momentul sosirii la Bucu
rești am vorbit despre o cauză 
care stă foarte aproape de ini
mile noastre, de inima po
porului american, cauza unei 
păci Juste, o pace între popoa
re care aparțin unor rase dife
rite și care au credințe diferi
te, despre natura omului și 
cea divină; o pace între nați
uni cu interese care se deose
besc și care au orînduiri socia
le diferite. De un lucru sîntem 
siguri — sîntem încredințați, 
astăzi sîntem convinși — că 
omenirea nu poate să constru
iască o pace justă, o pace care 
va dura, pînă cînd toate nați
unile nu recunosc și nu acor
dă toate drepturile fiecărei 
națiuni, fie ea mică sau mare.

Există între Statele Unite și 
România multe asemănări. 
Mai sînt însă și unele aspecte 
care ne deosebesc. Orînduirile 
noastre sociale și politice se 
deosebesc. Se deosebește și 
politica economică. în același 
timp, nu împărtășim puncte 
de vedere comune în ceea ce 
privește lumea și viitorul ei. 
Notînd faptul că în anumite 
puncte de vedere există deo
sebiri, trebuie să constatăm 
în același timp că există 
puncte de vedere unde sîntem 
foarte apropiați. Statele Unite

președintele S-U.A., numeroși 
ziariști români și străini.

Au participat H. Kissinger, 
asistent special al președinte
lui pentru problemele securi
tății naționale, și celelalte per
soane oficiale care însoțesc pe 
președintele Richard Nixon.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

La intrarea în sala de re
cepție au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două 
țări.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de o deosebi- 
,tă cordialitate. (Ageipes).

rității naționale, Johri D. 
Ehrlichman, consilier al pre
ședintelui, H. R. Haldeman, 
asistent al președintelui, Ja- 
mes Keogh, asistent special al 
președintelui, Ronald Ziegler, 
secretar de presă al președin
telui, col James D Hughes, 
adjutant militar al președinte
lui, Richard H. Davis, amba
sadorul S.U.A. la București, 
și alte persoane oficiala care

și România sînt membre ale 
familiei umane, ale familiei 
națiunilor și, ca atare, amîn- 
două se bucură de toate drep
turile națiunilor. într-o lume 
unde distanțele se micșorează 
din zi în zi, fiecare dintre noi 
vrea să-și păstreze instituțiile 
naționale și acele trăsături 
naționale unice. Fiecare din
tre noi vrea să dezvolte bună
starea economică a propriului 
popor, fiecare dintre noi cau
tă soluții pașnice pentru pro
blemele spinoase internațio
nale, crede într-o mai bună 
înțelegere, într-o comunicare 
mai largă, chiar dacă există 
puncte de vedere deosebite. 
Tocmai de aceea avem aceas
tă întilnire.

Domnule președinte.
Țara dumnevoastră promo

vează o politică de dezvoltare 
a relațiilor și contactelor cu 
toate națiunile. Căutați în
tr-un mod foarte activ soluții 
pentru reducerea încordării 
internaționale. Țara mea îm
părtășește, de asemenea, aces
te obiective. în momentul de 
față, noi căutăm mijloace pen
tru a asigura securitatea, pro
gresul și independența națiu
nilor din Asia, pentru că, așa 
cum a arătat istoria recentă, 
dacă nu există pace în Asia, 
nu poate exista pace în în
treaga lume. Țara mea își va 
asuma sarcinile ce-i revin 
pentru făurirea păcii în lume.

Aici, în Europa, noi sîntem 
gata să luăm în considerație 
toate posibilitățile concrete 
pentru reducerea tensiunii. 
Noi sîntem în favoarea nego
cierilor cu privire la toate 
problemele litigioase, nu nu
mai de dragul negocierilor ci 
pentru soluționarea litigiilor, 
în vederea îmbunătățirii situ
ației actuale, în vederea pro
movării securității pentru noi 
toți.

Sîntem gata să ducem nego
cieri într-un mod foarte se
rios, cu privire la problema 
crucială și complexă a arma
mentelor strategice; vom lua 
în considerație orice aranja
ment, care să apere în mod 
echitabil securitatea tuturor 
părților, și care în același 
timp, ar asigura controlul 
creșterii calitative și cantitati
ve a armamentelor.

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

Domnule președinte.
După cum am arătat în 

cursul discuțiilor noastre de 
astăzi, noi dorim relații, nor
male cu toate țările din lume, 
indiferent de orînduirea lor 
internă; sîntem gata să venim 
în intimpinarea eforturilor fie
cărei țări care caută relații 
normale cu noi. Sîntem flexi
bili in ceea ce privește mijloa-

Dejun oficial oferit 
de președintele Richard fcon

si soția
Președintele Statelor Unite 

ale Americii, Richard Nixon, 
și soția au oferit duminică 
un dejun oficial în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver
deț, Maxim Berghianu, Flo- 
rian Dănălache, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Manea Mă
nescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi
tec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Emil Drăgănescu. Mihai 
Gere, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Mihai Dalea, Vasile 
Patilineț, cu soțiile, vicepre
ședinții și membri ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, generali, condu
cători de instituții centrale, 
împreună cu soțiile, membrii 
suitei permanente române a 
domnului și doamnei Nixon.

Au participat Henry Kissin
ger, asist mt special al preșe
dintelui pentru problemele 
securității naționale, John 
Ehrlichman, consilier al pre
ședintelui, H. R. Haldeman, 
asistent al președintelui, Ja- 
mes Keogh, asistent special al 
președintelui, Ronald Ziegler, 

însoțesc pe președintele Sta
telor Unite ale Americii.

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

In timpul dineului, cace s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Richard Nixon au rostit 
toasturi.

cele prin care pacea poate fl 
căutată și făurită. Noi nu pu
nem preț nici pe polemica re
ciprocă, nici pe euforia falsă. 
Căutăm esența destinderii, nu 
atmosfera ei. Căutăm, cu alte 
cuvinte, nu o pace a hegemo- 
niilor sau a uniformității arti
ficiale, ci o pace în care inte
resele legitime ale fiecărei 
țări sînt respectate, iar intere
sele tuturor sînt salvgardate.

Domnule președinte,
Astăzi, cind am intrat în 

oraș, am văzut pancarte pe 
care erau desenați cei trei 
astronauti. Peste un miliard 
de oameni din întreaga 
lume au văzut și au auzit 
aselenizarea. Omenirea a vă
zut pămîntul nostru într-o 
nouă perspectivă — ca un lă
caș al unei familii umane, ale 
cărei asemănări și interese co
mune depășesc cu mult deose
birile.

Deoarece toate națiunile 
trebuie să urmărească înțele
gerea, eu prețuiesc foarte mult 
discuțiile pe care le-am avut 
astăzi și aștept cu multă plă
cere convorbirile noastre de 
mîine. Am constatat creșterea 
continuă a relațiilor bilaterale 
dintre țările noastre. în ulti
mii ani, legăturile noastre bi
laterale au crescut în multe 
domenii, iar ca rezultat al 
convorbirilor noastre vor con
tinua să crească.

Și acum, domnule președin
te. permiteți-mi ca în nume
le tuturor să exprim din nou 
aprecierea noastră, mulțumi
rea noastră pentru acest 
splendid dineu, pentru aceas
tă muzică, pentru tot ce ați 
făcut pentru noi. Știu că pri
mirea pe cațe ne-ați făcut-o 
astăzi n-a fost o primire nu
mai pentru mine sau pentru 
soția mea, ci a fost o manifes
tare de prietenie pentru po
porul american. în numele 
poporului nostru vreau să vă 
mulțumesc. Vorbind în nume
le poporului american vreau 
să vă spun că noi respectăm 
și acordăm toată cinstirea in
dependenței și suveranității 
naționale a țării dumneavoas
tră. Vrem să vă adresăm dum
neavoastră și poporului ro
mân toate urările de bine 
pentru noi succese în efortu
rile pe care Ie faceți pentru 
dezvoltarea și prosperitatea a- 
cestei țări. La noi în Statele 
Unite, după cum poate știți, 
ne folosim de expresia : „îna
inte, împreună“. Am descope
rit însă că această concepție, 
că această idee nu este origi
nală, ea aparține și altora. Vă 
rog permiteți-mi ca în toastul 
meu de astă seară să folosesc 
cuvintele unui mare poet ro
mân, Mihail Eminescu : „Fiii 
tăi trăiască numai în frăție“.

Vă propun să toastăm pen
tru domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu, pentru prietenia 
româno-americană.

(Toastul președintelui Ri
chard Nixon a fost subliniat 
în repetate rînduri cu puterni
ce aplauze).

secretar de presă al președin
telui, col. James Hughes, ad
jutant militar al președinte
lui, Joseph Sisco, asistent al 
secretarului de stat pentrti 
problemele Orientului Apro
piat și Asiei de Sud, Martin 
Hillenbrand, asistent al secre
tarului de stat pentru proble
mele europene, Richard Da
vis, ambasadorul S.U.A. la 
București, și alte persoane ofi
ciale care însoțesc pe preșe
dintele Statelor Unite ale A- 
mericii.

în timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, președintele 
Richard Nixon, și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, a toastat pentru 
dezvoltarea continuă a priete
niei dintre poporul român și 
poporul american, pentru pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
în sănătatea tuturor celor pre
zenți.

Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a toastat 
pentru președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și pentru so
ția sa, Patricia Nixon, pentru 
colaborarea dintre Statele 
Unite ale Americii și Româ
nia, pentru pace în lumea în
treagă.
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Președintele Nixon își 
ia rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice, de 
la membrii Ambasadei 
S.U.A., și persoanele ofi
ciale române.

Cei doi președinți urcă 
pe podiumul special ame
najat de unde rostesc alo
cuțiuni de rămas bun. A- 
sistența 
puternice 
rile.

înainte
vion, președintele Riehard 
Nixon și soția își iau ră
mas bun de la conducăto
rii români: Ilie Verdeț, 
Janos Fazekas, Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonta Răutu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Emil 
DrSgănescu, Dumitru Po
pa, Dumitru Petrescu, 
Mlhal Marinescu, Ion Pă- 
țan, Corneliu Mănescu și 
de la soțiile lor, precum și 
de la membrii misiunii 
permanente atașate pe Un
gă oaspeți in timpul vizi
tei oficiale în țara noastră.

Apoi președintele S.U.A. 
și soția își iau rămas bun 
de la președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și de ia soția 
sa, de la președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și de ia 
soția sa.

Un grup de tinere oferă 
buchete de flori. Cel 
conducători de stat 
strîng cordial mîinile, 
aplauzele puternice 
celor prezenți.

La ora 16,15 avionul pre
zidențial decolează. Pînă la 
frontiera României, el este 
escortat de o formație de 
avioane cu reacție ale for- 
ițelor noastre armate.

subliniază prin 
aplauze cuvîntă-

de a urca în a-

doi 
își 
în 

ale

★

Plecarea președintelui 
Statelor Unite ale Ameri- 
cii a fost transmisă In di
rect de 
de radio 
reluată 
străine.

stațiile românești 
și televiziune și 
de alte stații

(Agerpres)

CONGRES AL 
PARTIDULUI

CONVORBIRILE OFICIALE
(Urmare din pag. 1)

au înregistrat progrese, ceea 
ce a dus ia o îmbunătățire a 
raporturilor dintre cele două 
țări.

în mod deosebit, ei au sa
lutat creșterea schimburilor 
culturale, de învățămînt și 
tehnico-științifice care au aju
tat la obținerea unui grad mai 
mare de cunoaștere reciprocă 
și au căzut de acord pentru 
cooperarea în continuare in a- 
ceste domenii. în concret, s-a 
ajuns la un acord pentru în
ființarea unei biblioteci ame
ricane în România și a unei 
biblioteci române în 
Unite.

în cursul discuțiilor, cei doi 
președinți au căzut de acord 
asupra reînceperii negocieri
lor oficiale privind încheierea 
unei convenții consulare și 
și-au exprimat speranța că 
tratativele referitoare ia acor
dul aerian civil vor putea fi 
reluate la o dată convenabilă.

Cei doi șefi de stat au acor
dat o atenție deosebită relații
lor economice dintre țările lor. 
Apreciind tendința ascendentă 
pe care au marcat-o aceste re
lații în ultimii ani. ambele 
părți au relevat necesitatea, în 
interesul celor două țări, de a 
dezvolta și diversifica legătu
rile economice dintre ele, s-au 
declarat de acord să caute noi 
căi și mijloace pentru valori
ficarea posibilităților existente

Statele

în acest important domeniu al 
cooperării.

Cei doi președinți au consta
tat că există premise bune 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România șl S.U.A. și 
au exprimat părerea comună 
că o asemenea dezvoltare ser
vește atît interesele celor două 
țări, cît și cauza cooperării in
ternaționale.

Șefii celor două state au pro
cedat la un larg schimb de 
vederi asupra principalelor 
probleme internaționale ac
tuale. Ei au expus punctele 
de vedere ale guvernelor lor 
în problemele securității și 
cooperării europene, ale rela
țiilor dintre state cu orîndui- 
re socială diferită, ale dezar
mării, în problemele Vietna
mului și Orientului Apropiat.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat convin
gerea guvernului Republicii 
Socialiste România că promo
varea relațiilor normale între 
toate statele, pe baza princi
piilor independenței, suverani
tății, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, 
constituie cea mai bună cale 
pentru creșterea încrederii în
tre țări și popoare, pentru 
crearea condițiilor favorabile 
care conduc la abordarea

constructivă a problemelor in
ternaționale majore, la întă
rirea păcii și securității în 
lume.

Președintele Riehard Nixon 
a afirmat poziția de respectare 
a independenței naționale, su
veranității și egalității în drep- a 
turl ale tuturor țărilor, mari și ™ 
mici, precum și a dreptului 
lor de a-și păstra instituțiile 
naționale și individualitatea “ 
caracterului național.

S-a reafirmat atașamentul 
guvernelor României și S.U.A. 
față de O.N.U., întemeiat pe 
principiile ! 
s-a exprimat ________
a contribui la îmbunătățirea 
activității acestui important 
instrument de înțelegere și co
laborare internațională.

Cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția pentru spi
ritul de cordialitate, sincerita
te și respect reciproc în care 
au decurs convorbirile. Aces
tea au relevat . încă o dată u- 
tilitatea deosebită a schimbu- 
burilor de vederi dintre oa
menii de stat, ca una din căi
le principale, în condițiile ac
tuale, pentru menținerea și 
consolidarea păcii și înțelege
rii internaționale.

în acest spirit, cei doi pre
ședinți au fost de acord să 
mențină și să dezvolte, la di
verse nivele, schimburile de 
vederi și contactele dintre gu
vernele român și american.

4.U., întemeiat pe și-au
sus-menționate și muncă
it hotărîrea de +r lln ’<

Vizitarea Capitalei Întîlnire
(Urmare din pag. I)

suprafață de circa 700 ha, s-au 
construit pînă în prezent circa 
40 000 de apartamente.

Răspunzînd întrebărilor, edilii 
orașului dau explicații în legătu
ră cu gradul de confort al apar
tamentelor și cu perspectivele 
dezvoltării cartierului. Se arată 
că de-a lungul unor bulevarde, 
care abia se conturează, se află 
în construcție alte sute de blocuri. 
Noile complexe de locuințe, în- 
sumînd încă 30 000 de aparta
mente, precum și unitățile indus
triale și comerciale, marile ma
gazine universale, școli, cinema
tografe, care urmează a se con
strui în următorii ani, vor da un 
contur final acestui mare ansam
blu de locuințe cu 5 cartiere, care 
vor cuprinde în total peste 
220 000 de locuitori.

Președintele Nixon apreciază 
ritmul construcțiilor, stilul arhi
tectonic al acestui ansamblu de 
locuințe, conceput — după cum 
s-a exprimat — cu multă ima
ginație, grija autorităților pentru 
a crea locatarilor condiții de via
ță Cit mai corespunzătoare.

Cei doi președinți răspund cu 
căldură aclamațiilor populației.

In continuarea vizitei, coloana 
mașinilor oficiale se îndreaptă 
spre Muzeul Satului. Sub arca
dele de la intrare, împodobite 
festiv, oaspeții sînt salutați de 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei. Directorul muzeului, 
Gheorghe Focșa, îi însoțește pe 
distinșii oaspeți, dîndu-le ample 
explicații privitoare la numărul și 
varietatea exponatelor — adevărat 
tezaur de artă — care atestă 
talentul creator al poporului 
nostru și oglindește trăsăturile 
specifice, unitatea și continuita
tea culturii populare românești 
pe întreg cuprinsul patriei.

Sînt parcurse aleile muzeului, 
de-a lungul cărora se rînduiesc 
peste 200 de pitorești așezări ță
rănești, reprezentînd toate tipu
rile de arhitectură populară ro
mânească și evoluția lor de-a lun
gul vremii, construcții selecționa
te și reconstituite cu grijă de mu
zeografi, în baza unei atente cer
cetări științifice.

In timpul vizitei in Piața Obor

în cîteva loouri unde se opresc 
oaspeții, grupuri folclorice prezin
tă cîntece și dansuri populare, 
care întregesc imaginea autentică 
și cuprinzătoare a artei populare 
românești pe care o oferă mu
zeul. Președintele Riehard Nixon 
exclamă, în limba română — 
„Trăiască dansatorii".
' Președintele Riehard Nixon, și 
președintele Nicolae'Ceaușescu se 
prind, alături de dansatori, într-o 
horă.

Oaspeții vizitează, în continua
re, expoziția „Meșteșuguri crea
toare de obiecte artistice", recent 
deschisă în incinta muzeului. Ei 
admiră frumusețea vaselor de ce
ramică, bogăția și ingeniozitatea 
artistică a țesăturilor populare și 
obiectelor de uz casnic.

Impărtășindu-și impresiile, la 
plecare, președintele Riehard Ni
xon înscrie în cartea de onoare 
a muzeului următoarele : „O vi
zită foarte Interesantă, care ne-a 
înfățișat întreaga Românie tra
dițională".

în tot timpul vizitei, populația 
Capitalei a salutat cu căldură pe 
conducătorii celor două state. Din 
mașina deschisă, președintele Ri
chard Nixon, și președintele 
Nicolae Ceaușescu au răspuns 
cordial manifestărilor de simpa
tie ale populației.

(Agerpres)

protocolară
la Consiliul

de Stat

TRANSPUNEM IN
FAPTE PROGRAMUL

PARTIDULUI
DEZBATEREA SARCINILOR DE PLAN

PE ANUL 1970
Majoritatea participanților 

la discuțiile din cadrul ședin
ței lărgite a comitetului de di
recție a Trustului 1 construc
ții-montaj București, ședință 
prilejuită de dezbaterea sarci
nilor pe 1970, s-au referit la 
necesitatea unei perfecte ra- 

• cordări a activității șantierelor 
din trtmestrul IV cu activita
tea trimestrului I din anul vi- 
itor, pentru evitarea disconti- 
nuităților în realizări, pentru 
a preîntîmpina diminuarea nu- 

A mărului forței de muncă. „A- 
vem experiența anului acesta 
— spunea tovarășul Marin 

A Petra, secretarul comitetului 
de partid — cînd intemperiile 
iernii ne-au găsit descoperiți 
cu un mare număr de lucrări, 
prlcinuindu-ne serioase rămî- 
neri în urmă".

Intr-adevăr, lunile de iarnă 
au perturbat activitatea ace
lor șantiere din 
tului care n-au 
timp obiectivele 
cru, n-au închis 
strucțiilor pentru a se putea 
executa în timpul friguros ope
rațiunile interioare. Activita
tea pe aceste șantiere redueîn- 
du-se simțitor, muncitorii 

căutat alte locuri de 
, trustul rămînînd în- 

tr-un îngrijorător deficit de 
forțe. Urmările erau inevi
tabile. Planul a rămas ne
îndeplinit la toți indicato
rii. în consecință, în tri
mestrul următor lucrărilor a

cadrul trus- 
protejat din 

aflate în lu- 
spațiile con-

trebuit să li se imprime un 
ritm mal intens, dar recupera
rea integrală a rămînerilor în 
urmă n-a fost posibilă.

„Este foarte adevărat — spu
nea directorul trustului, ingi
nerul Constantin Ionescu — că 
în prezent se înregistrează de
pășiri simțitoare pe toate șan
tierele, creîndu-se premisele

recuperării restanțelor ?1 Înde
plinirii sarcinilor pe semestrul 
în curs. Dar, din păcate, acest 
ritm este handicapat de lipsa 
unor importante cantități de 
materiale de construcție, cum 
ar fi cărămizile, țevile rectan
gulare, placajul, carburanții, 
diverse agregate și utilaje. Ce
le mai afectate sub acest aspect

La Trustul 1 construcții-montaj

HOTĂRiRE FERMĂ
PENTRU DINAM
ZAREA RITMULUI

chimice prind contur...Viitoarele

In tabăra de instruire și
Breaza a C.C. alde la

Președintele Statelor Unite 
ale Americii, Riehard Nixon, 
a făcut, sîmbătă la amiază, o 
vizită protocolară la Palatul 
Consiliului de Stat, președin
telui Nicolae Ceaușescu.

La sosire, o gardă militară g». 
aliniată în curtea Palatului, V 
a prezentat onorul.

La întilnirea care a avut A 
loc au participat președintele w 
Consiliului 
Gheorghe 
afacerilor 
Mănescu, 
mâniei la Washington, Cornel 
Bogdan.

Din partea 
luat parte H. Kissinger, asis
tent special al președintelui 
pentru problemele securității ® 
naționale, și Riehard Davis, 
ambasadorul S.U.A. la Bucu- Q 
rești.

întilnirea s-a desfășurat în- —. 
tr-o atmosferă deosebit de ™ 
cordială. (Agerpres).

de Miniștri, Ion
Maurer, ministrul A 
externe, Corneliu'w 

și ambasadorul Ro-

americană, au

Semnarea unei înțelegeri privind
deschiderea unei biblioteci române •

în S.U.A. și a unei biblioteci americane
in România

Duminică dimineața a avut 
loc la Consiliul de Stat sem
narea unei înțelegeri privind 
deschiderea unei biblioteci ro
mâne în S.U.A. și a unei bi
blioteci americane în România.

Din partea română, docu
mentul a fost semnat de Va- 
sile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, iar 
din partea americană de Ric- 
hard H. Davis, ambasadorul 
S.U.A. la București.

La semnare au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul

afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului a 
exterior, George Macovescu, “ 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și alte per- 
soane oficiale române. ™

Au luat parte, de asemenea, 
Joseph Sisco, asistent al secre- 0 
tarului J* "TT A
Martin 
tent al 
pentru 
precum și membri ai Ambasa- a 
dei S.U.A. la București. *

de stat al S.U.A., 
J. Hillenbrand, asis- 
secretarului de stat £ 
problemele europene,

Prima zi a început cu un 
soare generos care și-a arun
cat razele-i lungi peste tabă
ră și împrejurimile ei. A lu
minat florile viu colorate și 
brazii maiestoși, a făcut mai 
alb, albul imaculat al bluze
lor purtate de băieții și fete
le adunați în careu, a dat o 
anume strălucire ceremoniei 
de deschidere a taberei.

— Tovarășe comandant! 
Crupa nr. 7, cu un efectiv 
de 25 de elevi, toți prezenți, 
este gata să-și înceapă acti
vitatea...

— Tovarășe comandant I 
Grupa nr. 12, cu un efectiv 
de 24 de elevi este gata să-și 
înceapă viața de tabără...

—Tovarășe comandant 1 
Grupa nr. 18, cu un efectiv 
de...

Rînd pe rînd, într-o ordine 
desăvîrșită, toți cei 21 co
mandanți de grupe — întru
nind 635 elevi din licee, se
cretari și membri ai active
lor U.T.C. — raportează ho
tărîrea lor de a fructifica la 
maximum zilele pe care le 
petrec în tabără, adunînd noi 
învățăminte, realizînd un util 
schimb de experiență, odih- 
nindu-se și distrîndu-se în a- 
celași timp, așa cum le stă 
bine la vîrsta lor.

— Tabără, drepți I — co
mandă elevul Gabriel Corop- 
ciuc, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Liceul „Gheor
ghe Lazăr" din București și
— timp de două săptămîni
— comandantul taberei. Pen
tru aducerea drapelului fiți 
gata /

Din 635 de glasuri porneș
te la unison :

Trei culori cunosc pe 
lume...

Drapelul patriei a ajuns 
sus, în vîrful catargului, ur-

mărit de acordurile cântecu
lui fi de sute și sute de 
ochi. Sub faldurile lui, băie
ții și fetele își vor petrece 
aici o parte din frumoasa lor 
vacanță. Le urează bun ve
nit in tabără și petrecere bună, 
tovarășa Floarea Ispas, secre
tar al Comitetului Central al 
U.T.C.

Festivitatea ar putea lua 
sfîrșit. Dar elevii țin să sub
linieze semnificația acestui

Două
V

i'l

în-

sînt șantierele din Tîrgoviște, 
Doicești, Fieni, Movila Vulpii 
și Buzău. întrucît procurarea 
acestor materiale și aprovizio
narea operativă a șantierelor 
nu depinde numai de noi, soli
cităm un sprijin mai activ din 
partea ministerului nostru, a

direcției generale de construc
ții-montaj“.

Subliniind pe bună drepta
te că îndeplinirea sarcinilor 
pentru anul 1970 este strict 
condiționată de modul în car» 
șantierele reușesc să se inte
greze în graficul de execuția 
stabilit pentru acest an, dat fi
ind faptul că 80 la sută din 
sarcini se referă la lucrări ce 
se vor continua în 1970, parti- 
cipanțil la discuții au făcut 
propuneri concrete pentru de
vansarea lucrărilor și asigura
rea condițiilor pentru realiză
rile viitoare. „Ca o perfecțio
nare a organizării producției 
—■ spunea tovarășul Lucian 
Găleșanu, secretarul organiza
ției P.C.R. de la șantierul Pi
pera — se impune eliminarea 
paralelismului dintre atribuții
le cadrelor tehnico-adminis- 
rative ale trustului și cele ale 
șantierelor, paralelism care în
greunează luarea și aplicarea 
unor decizii, operativitatea mă
surilor în general“. Reprezen
tantul organizației U.T.C. se 
referea la atenția cu care 
comitetul de direcție ar trebui 
să urmărească crearea unor 
mai bune condiții de cazare a 
tineretului pe șantiere, astfel 
ca. în primul rînd, pe această 
cale să fie stăvilită fluctuația 
forței de muncă.

Nota dominantă a dezbateri
lor a fost încrederea pe care 
flecare participant la discuții 
și-a exprimat-o în capacitatea 
colectivului de constructori din 
cadrul trustului, de a depăși 
neajunsurile pe care le-au în- 
tîmpinat pînă acum, angaja
mentul lor ferm de a căuta 
și pune în valoare toate rezer
vele, întreaga lor energie, ast
fel îneît să asigure îndeplinirea 
sarcinilor pe 1970.

ROMULUS LAI,

Ecluza de pe
(Urmare din pag. I)

concurs de împrejurări, este 
una din zilele premergătoare 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului, celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării pa
triei. Telegrama adresată 
constructorilor de către Con
siliul de Miniștri ai Repu
blicii Socialiste România, 
prin citirea căreia se des
chide mitingul și telegrama, 
adresată de către construc
tori Comitetului Central al 

Nicolae 
prileju- 
aplauze, 
decît să

P.C.R., tovarășului 
Ceaușescu personal, 
iese impresionante 
aplauze care nu fac 
exprime, o dată în plus, în
crederea constructorilor în

odihnă
U.T.C

malul românesc
conducerea de partid și de 
stat, angajamentul lor de a 
munci și în viitor cu aceeași 
abnegație și cu aceeași răs- 
punde£e în interesul propă- 

patriei

august pentru ei, pentru 
tregul nostru popor. Vor fi 
în tabără cînd Congresul al 
X-lea al partidului își va des
fășura lucrările. vor fi în ta
bără în aceste zile cînd toți 
oamenii muncii din patria 
noastră se pregătesc pentru 
marea sărbătoare a 
rării.

— Vă rugăm să transmiteți 
Congresului al X-lea al parti
dului mesajul nostru de re
cunoștință față de partid pen
tru tinerețea fericită pe care 
o trăim. Cuvintele, rostite cu 
solemnitate de comandantul 
taberei, exprimă simțămintele 
tuturor colegilor adunați în 
careu. — Și angajamentul

elibe-

nostru, hotărîrea de a do- 
bîndi un larg orizont politic 
și ideologic, de a ne îmbogăți 
cunoștințele științifice pen
tru a putea deveni buni spe
cialiști, slujitori devotați ai 
României socialiste...

O nouă comandă destramă 
careul și-i adună pe elevi la 
diversele activități programa
te. Cțlubul, terenurile de 
sport, sala de expoziție, cabi
netul metodic, biblioteca — 
toate capătă viață. Se afișea
ză primul număr al gazetei 
satirice, sportivii și-au făcut 
și ei un panou de „propagan
dă", pictorii și decoratorii 
împodobesc clubul, elevii li
ceului din Recaș, constituiți 
într-o orchestră, repetă pro
gramul de dans prevăzut să 
încheie întîia zi de tabără.

Pe înserate însă, sala de 
festivități se umple pînă 
refuz. Elevii se întîlnesc 
tovarășul Ion Bucheru, redac
tor șef al „Scînteii tineretului". 
I se pun întrebări — cu o 
tematică practic nelimitată — 
elevii doresc să afle ce vor 
citi interesant în lunile 
urmează, fac numeroase su
gestii și invitații la ei acasă, 
adică în școli, acolo unde u- 
teciștii își pun în valoare ini
țiativa, priceperile practice, 
unde aplică experiența dobîn- 
dită.

...Prima zi s-a încheiat tîr- 
ziu, după frumostd program 
pregătit colegilor lor, de e- 
levii timișoreni: o gală de 
filme realizate de cineclubu- 
rile școlilor de pe malul Be- 
găi, cîteva momente distrac
tive și, desigur, dans, li vor 
urma alte zile la fel de den
se dar... despre ele într-un 
reportaj viitor.

MARIETA VIDRAȘCU

la
cu

ce

șirii României, a 
noastre socialiste.

3 august, orele ______
fața microfoanelor, pentru a 
conduce desfășurarea opera
țiunilor de ecluzare, își fac» 
apariția inginerul șef Stelian 
Dedu, din partea I.C.H., în
treprinderea beneficiară a 
lucrărilor. Simultan, la pos
tul de comandă cap inter
mediar al ecluzei ia Ioc in
ginerul șef Ladislau Turi, 
din partea aceleiași Între
prinderi. In sasul amonte al 
ecluzei, care va permite spo
rirea de 5 ori a traficului 
fluvial actual, căpitanii re
morcherelor românești „Da
cia", și „Porțile de Fier“, ai 
șalupei „Orșova" și ai șalu
pei iugoslave „Pena", Iustin 
Pițurnea, Constantin Popes- 
cu, Ion Midar și, respectiv, 
Todor Tobovici se pregătesc 
pentru trecerea în sasul 
aval. Fiecare din sasuri are 
o lungime de 310 metri. 
Intre ele — poarta plană de 
1050 tone, cea mai mare 
poartă de ecluză din lume.

11,20. Remorcherul „Dacia", 
cea mai modernă navă a 
marinei fluviale românești, 
urmat de navele amintit» 
mai sus, se apropie de ma
rea poartă care ii va per
mite intrarea în avantportul 
aval.

11,30. Ultimul vas pătrun
de în sasul aval și începe 
operațiunea de ridicare a 
secției inferioare a porții 
plane care peste două minute 
se încheie în aceeași per
fectă sincronizare. Peste alte 
cîteva minute începe egali- 
zarea apelor intre sasul aval 
și avantportul aval al eclu
zei.

11,43. Sistemul de acțio
nare a porții este declanșat 
și apele din sasul aval se 
unesc cu cele din avantpor
tul aval. Vasele pot trece 
acum spre avantportul aval 
și trec, lent, maiestos, su- 
nînd din sirene, în aplauzele 
furtunoase ale întregii asis
tențe. Este ora 11,45.

Unul din cele mai impor
tante obiective ale Sistemu
lui hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier, eclu
za de pe malul românesc, 
a fost dată în folosință pro
vizorie înainte de termen. 
Evenimentul marchează o 
dată dintre cele mai impor
tante în activitatea construc
torilor acestui important o- 
biectiv al țării și, totodată, 
in activitatea tuturor mun
citorilor din întreprinderile 
care au contribuit la edifi
carea primei ecluze româ
nești — dintre cele mai mari 
din lume. Astfel, angaja
mentele asumate în cinstea 
celui de-al X-lea Congres 
al partidului și a celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
patriei au fost îndeplinite.

11,00. In
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CONGRES AL
PARTIDULUI

Socialismul, operă complexă, 
care comportă mutații pro
funde în toate sferele exis
tenței sociale, implică concomi
tent schimbarea modului de 
gîndire și acțiune al oamenilor, 
al grupurilor și claselor sociale, 
în concordanță cu exigențele 
progresului social. Formarea 
unei noi conștiințe sociale este 
cerută de însăși logica dezvol
tării noii societăți. Socialismul 
este rezultatul acțiunii con
știente a oamenilor eliberați de 
exploatare, liberi și stăpîni pe 
soarta lor. Accelerarea ritmului 
evoluției sociale, amplitudinea 
transformărilor, necesitatea în- 
frîngerii unor obstacole și difi
cultăți, inerente unei opere de a- 
semenea proporții, cer partici
parea în cunoștință de cauză a 
maselor largi, a întregului 
popor.

De aceea, cristalizarea și con
solidarea conștiinței socialiste 
constituie o sarcină de primă 
însemnătate, complexă și de du
rată, legată de ansamblul prefa
cerilor din țara noastră și, une
ori, chiar devansîndu-le.

Mutațiile din gîndirea și 
acțiunea omului, a membrilor 
societății noastre, semnifică o 
atitudine radical schimbată fa
ță de muncă și de colectivitatea 
umană, un comportament activ- 
creator în îndeplinirea îndato
ririlor sociale. O deschidere 
permanentă spre nou, lupta 
intransigentă împotriva a tot 
ceea ce este conservator, for
mează, în concepția partidului 
nostru, progresul. Formarea, 
dezvoltarea conștiinței socia
liste devine, astfel, o latură e- 
sențială a rolului conducător 
al partidului comunist în socie
tatea noastră. Așa cum se sub
liniază în Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru Congresul al X-lea, 
procesul complex de transfor
mare a gîndirii și vieții spiri
tuale a oamenilor impune inten
sificarea activității politico-ideo- 
logice, promovarea tot mai lar
gă a principiilor etice ale co
munismului, cultivarea atitu
dinii socialiste față de muncă și 
avutul obștesc, a respectului 
față de legalitatea socialistă, a 
cinstei, dreptății și educației 
sociale.

Un loc deosebit în procesul 
formării profilului spiritual ăl 
omului socialist, și în mod de
osebit al tineretului îl are cu
noașterea filozofiei marxist- 
leniniste șl a politicii partidului 
nostru, a concepției care prezi
dează destinele societății noas
tre și, în același timp, a legilor 
care guvernează fenomenele și 
procesele lumii contemporane ; 
aceasta înseamnă însușirea a- 
profundată a concepției celei 
mai avansate despre natură și 
societate, a ideologiei clasei 
muncitoare, și, In același timp, 
a patrimoniului spiritual națio
nal și universal.

„Prin educarea socialistă și 
comunistă a oamenilor muncii 
și a tineretului — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința organizației județene 
de partid Cluj — noi înțelegem 
în primul rînd a acționa pentru 
ridicarea nivelului general de 
cultură al poporului nostru. Noi 
concepem educația comunistă 
nu ca o simplă însușire a unor 
teze generale despre comunism 
sau a unor hotăriri, care își au 
și ele importanța lor, ci ca asi
milarea a tot ceea ce a creat 
mai bun omenirea pînă acum în 
toate domeniile cunoașterii... 
Numai însușirea tuturor acestor 
cunoștințe poate să ducă Ia 
formarea omului societății so
cialiste și comuniste, multilate
ral dezvoltat, cu o înaltă cul
tură, in stare să înțeleagă des
fășurarea evenimentelor și să 
acționeze în concordanță cu ce
rințele legilor dezvoltării socie
tății".

Anii care au trecut de la eli
berarea țării și, cu deosebire, 
perioada care s-a scurs de la 
Congresul al IX-lea al C.C. al 
P.C.R. au cunoscut, și sub aspec
tul vieții spirituale a colectivi
tății românești, prefaceri adinei, 
de o anvergură deosebită. Ma
rile realizări pe toate planurile 
activității umane sînt rodul par
ticipării conștiente a straturilor 
celor mai largi ale populației 
la înfăptuirea politicii elaborate 
de Partidul Comunist Român. 
Opera de industrializare — 
axul întregii politici economice 
—, cooperativizarea agriculturii, 
constituirea în ansamblu a edi
ficiului socialist, cuprind în 
ele gîndurile, voința și acțiu
nea milioanelor de muncitori, 
țărani, intelectuali din patria 
noastră.

Ca rezultat al muncii educa
tive a partidului și statului so
cialist s-a dezvoltat ca fenomen 
de masă atitudinea înaintată 
față de muncă, se manifestă tot 
mai pregnant înțelegerea de 
oătre fiecare cetățean al țării a 
exigențelor relațiilor umane 
socialiste. Inițiativa creatoare, 
participarea entuziastă la ela
borarea și aplicarea politicii 
partidului, unitatea dintre po
por și avangarda sa marxist- 
leninistă sînt fenomene care a- 
testă, ou pregnanța vie a fap
telor, dezvoltarea unei fiziono
mii spirituale și etice proprii 
omului societății noi.

în întreaga perioadă de luptă 
gentru transformarea revoluțio-

ÎNTREGUL nostru popor întîmpină 
CONGRESUL AL X-LEA SUB SEMNUL 
CREAȚIEI EFERVESCENTE PENTRU 
Înflorirea româniei socialiste

nară a societății și pentru con
struirea și desăvîrșirea noii 
orînduiri, conștiința socialistă 
s-a afirmat și se afirmă ca o 
puternică forță motrice a pro
gresului, stimulînd energiile, 
constituind un puternic imbold 
pentru luarea în piept și birui- 
rea greutăților, pentru lărgirea 
orizonturilor înaintării noastre 
pe drumul progresului și civili
zației.

Dragostea înflăcărată pentru 
patria eliberată, pentru tot ce a 
realizat poporul român în de
cursul existenței sale milenare, 
realizări al căror punct culmi
nant îl constituie epoca socialis
mului, este o componentă esen
țială a noii conștiințe care-i în-

sare transformării structurale a 
conștiinței, eliberării omului de 
modul de gîndire anacronic, 
neștiințific, moștenit de la 
chea orînduire.

Partidul nostru consideră 
în acest proces complex, un 
de frunte îl ocupă școala 
toate gradele. Marele efort 
pus de statul socialist (în

ve-
că. 
rol 
de 

de- 
de- 

curs de un deceniu, între 1960— 
1969, s-a trecut de la obligativi
tatea învățămîntului de 4 ani la 
cel de 10 ani, iar învățămîntul 
superior cuprinde azi pește 
150 000 de studenți, față de 
26 000 în 1938 etc.), moder
nizarea și așezarea pe baze 
științifice a procesului didac- 
tic-instructiv dau posibilita-

(

CONȘTIINȚA
SOCIALISTĂ

FORȚĂ MOTRICE

A PROGRESULUI
SOCIETĂȚII

NOASTRE
Conf. univ. ION ȘERBĂNESCU

suflețește pe membrii societății 
noastre, pe toți cetățenii nați
unii române. Patriotismul so
cialist constituie astfel o puter
nică forță mobilizatoare a ener
giilor creatoare ale tineretului 
îl stimulează spre înfăptuiri 
menite a duce mai departe moș
tenirea înaintașilor, a spori 
prestigiul României socialiste, 
contribuția sa la patrimoniul 
material și spiritual al țării sale 
și al omenirii.

Partidul nostru acționează 
ferm în direcția dezvoltării 
sentimentelor de prietenie din
tre toți cetățenii patriei noastre 
socialiste, fără deosebire de na
ționalitate, formînd, în conștiin
ța tinerei generații, convingerea 
că tot ceea ce s-a realizat pe 
acest pămînt este rodul muncii 
și luptei unite a tuturor locui
torilor lui, care au înfruntat 
vicisitudinile istoriei și se bucu
ră acum de roadele victorii
lor dobîndite. Educația comunis
ta este indisolubil legată de 
combaterea oricăror manifestări 
de naționalism, din orice direc
ție ar veni ele, de dezvoltarea 
sentimentului de prietenie șl co
laborare a oamenilor muncii de 
toate naționalitățile.

Sentimentul patriotismului so
cialist este organic legat de con
știința solidarității internaționa
liste cu popoarele tuturor țări
lor socialiste, cu comuniștii din 
toate țările, cu toate forțele 
sociale, politice, naționale, care 
luptă împotriva imperialismului, 
pentru libertate, independență 
națională, pace și progres so
cial. Internaționalismul con
feră conștiinței socialiste o di
mensiune proprie, exprimă ge
nerozitatea și lărgirea de ori- ■ 
zont a oamenilor preocupați 
concomitent de destinele pro
priei națiuni și ale omenirii în 
ansamblul ei.

Dezvoltarea unei gîndiri și 
acțiuni' în concordanță cu exi
gențele marilor cuceriri ale ge- 
giului uman, cu realitățile so
cialismului, presupune combate
rea concepțiilor retrograde, 
obscurantiste. Este de necon
ceput ca — în epoca In care 
omul își face drum în spațiul 
extraterestru, demonstrînd ca
pacitatea ființei umane de a cu
noaște și a stăpîni tot mai mar
cat universul, legile evoluției 
sociale — să persiste, în gîndi
rea și comportamentul oameni
lor, și în mod deosebit ale tine
rei generații, reprezentări ira
ționale, neștiințifice, despre na
tură, societate, om.

Prin condițiile sociale și eco
nomice, prin baza materială a 
culturii și învățămîntului creată 
In anii de după Eliberare, s-au 
format toate premisele nece-

tea de a forma un om nou, 
multilateral dezvoltat. Desigur, 
efortul trebuie să fie bilateral, 
tineretul din școli și universi
tăți avînd răspunderea socială 
de a-și însuși temeinic cunoș
tințe științifice, de a-și forma 
un mod de gîndire întemeiat pe 
cea mai înaintată concepție des
pre lume — materialismul dia
lectic și istoric.

Un rol deosebit de important 
în educarea tineretului, în for
marea noii conștiințe, socialiste, 
a tinerei generații. II are Uniu
nea Tineretului Comunist. Orga
nizație revoluționară a tinere
tului, condusă de partid, școală 
de luptă pentru generații întregi 
de militanți ai clasei muncitoare, 
ai poporului, mobilizînd azi 
eforturile tinerilor în vasta o- 
peră de desăvîrșire a edificiului 
nostru socialist, U.T.C. cultivă 
în rîndurile membrilor săi prin
cipiile proprii ideaiului etic co
munist, în vederea formării unui 
univers spiritual în care valorile 
muncii, umanismul, spiritul 
colectiv, să dețină roluri de 
primă însemnătate. Sarcina de

.maximă importanță a Uniunii 
Tineretului Comunist este edu
carea tineretului prin muncă și 
pentru muncă — valoare supre
mă a societății noastre — munca 
și creația, puse în slujba înal
tului țel al propășirii patriei so
cialiste, fiind, în concepția epocii 
nostre, purtătoarele unor vir
tuți educative deosebite, promo- 
vînd valori morale superioare.

Munca ideologică în rîndurile 
tineretului, pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței sale so
cialiste, pornește de la premisa 
că, în mod firesc, maturitatea 
politică a acestuia este în curs 
de desăvîrșire, că tînăra ge
nerație are o pasiune a cu
noașterii lipsită de conven
ționalism și c_.‘ •- 
funcție de 
fără a face 
principiu, se 
unei acțiuni 
Considerăm 
prea puțin pentru tipi 
unei literaturi politice în

1 conformism ; în 
aceste coordonate, 
nici o concesie de 
îndreaptă sarcinile 
educative eficiente, 
că editurile fac 

tipărirea 
r__ in con

cordanță cu cerințele și gra
dul de percenție ale acestui 
public cititor. Aceasta este, 
după opinia noastră, una din 
cauzele pentru care, la o re
centă cercetare sociologică fă
cută în rîndul a peste 1 000 de 
studenți de la Institutul Poli
tehnic din București, am con
statat că cerințele de literatură 
politică depășesc aria de pro
bleme pe care le propun edi
turile, punînd în fața acestora 
obligații tot mai înalte.

Așa cum se subliniază în Te
zele C.C. al P.C.R., „o atenție 
sporită va trebui acordată edu
cării tineretului în spiritul con
cepției științifice, materialiste 
despre lume, al idealurilor de 
viață comunistă, al devotamen
tului față de partid, al dragostei 
față de patria socialistă. Școala, 
familia, Uniunea Tineretului 
Comunist, instituțiile de artă și 
cultură, toate organismele so
ciale și obștești trebuie să-și 
facă o nobilă misiune din edu
carea tinerei generații care este 
chemată să ducă mai departe 
făclia progresului social pe pă- 
mîntul patriei noastre“.

în lumina acestor înalte co
mandamente, o importanță de
osebită capătă modalitățile con
crete ale muncii educative, care, 
legate de specificul acestei, ca
tegorii, trebuie să fie vii, inte
resante, dinamice, mlădiind. for
mele de organizare și mijloa
cele de propagare a concepției 
materialiste, a valorilor cultu- 
ral-artistice înaintate, în raport 
cu necesitățile reale ale tineri
lor. Nu de puține ori, partidul 
a criticat monotonia, șablonul, 
neconcordanțele între cerințele 
reale și conținutul unor acți
uni educative, militînd pentru 
o operă educativă la nivelul de 
exigență al actualei etape 
dezvoltare și formare spiri 
a societăți noastre.

Pozițiile dobîndite de ideolo
gia clasei muncitoare în rîndu- 
rile tineretului, ale întregului 
nostru popor, poziții care în
seamnă identificarea deplină a 
gîndurilor și aspirațiilor noastre 
cu platforma politică a partidu
lui, ridică tot mai mult exigen
ța față de nivelul activității e- 
ducative, ai manifestărilor artis
tice și culturale, al întregii vieți 
spirituale din țara noastră. în 
acest context, valențele gene
roase, multiple ale tînăruiui, 
setea lui de ideal și cunoaștere, 
aspirațiile spre progres și cote 
tot mai înalte ale civilizației, 
se cer puse în valoare cît mai 
deplin; pentru ca noile gene
rații să poată da toată măsura 
posibilităților lor, pentru mer
sul înainte al societății noastre 
socialiste.

Expoziții jubiliare
în mai multe orașe din 

țară au fost deschise expozi
ții județene jubiliare, înfăți- 
șînd realizările înregistrate pe 
tărîm economic și social-cul
tural în ultimii 25 de ani.

Expoziția „Prahova în cei 
25 de ani de la eliberarea pa
triei“ reprezintă sintetic o filă 
monografică a vieții econo
mice, politice și social-cultu- 
rale de pe meleagurile pra
hovene. Grafice, panouri și 
machete redau imaginea pre
facerilor înnoitoare petrecute 
în economia 
ultimul sfert 
lea Prahovei 
vărate cetăți 
Combinatul 
iești, termocentrala 
Brazi, Fabrica de țesături din 
in și cînepă de la Păulești și 
altele.

O dezvoltare multilaterală a 
cunoscut în anii socialismului 
și județul Dolj. Expoziția eco
nomiei județului, deschisă la 
Universitatea din Craiova, 
redă drumul parcurs de acesta 
în anii de după eliberare. în 
județul Dolj se realizează as
tăzi aproape întreaga produc
ție de locomotive electrice și 
Diesel-electrice, de transfor
matoare de forță.

Expoziția județului Brașov, 
deschisă la Institutul politeh
nic din localitate, arată, prin
tre altele, că producția indus
trială a județului din anul 
1948 se obține astăzi în nu-

mai 10 zile. Aici se realizează 
întreaga producție de trac
toare și autocamioane a țării, 
industria județului deținînd o 
pondere importantă în pro
ducția de rulmenți și colo- 
ranți. Produsele județului Bra
șov sînt cunoscute în 64 de 
țări ale lumii.

(Agerpres)

Duminică dedicată

In întreaga țară
(Urmare din pag. I)

nează invitații la Congres, cifre 
și fapte de muncă semnificative 
cu care aceste colective întîm
pină deschiderea forumului su
prem al partidului.

Asemenea tuturor județelor 
țării, județul Mehedinți și-a de
semnat invitații la Congres, in
vitați care, alături de delegați, 
vor aproba, prin cuvîntul și par
ticiparea lor entuziastă, docu
mentele Congresului al X-lea, 
ideile politice directoare în baza 
cărora ne vom desfășura activi
tatea în următorii ani. Adunarea 
activului de partid din cadrul 
Uzinei de vagoane — Turnu Se- 
verin a subliniat că încrederea 
cu care sînt investiți invitații 
este definitorie pentru cei care o 
acordă și, totodată, pentru cel 
căruia i se face această cinste. 
Adunarea a desemnat, ca invitat 
la Congresul partidului, pe tînă- 
rul comunist Vasile Bogdan, 
sudor, a cărui recomandare se 
întemeiază pe o activitate sus
ținută în cadrul secției finisaj 
armături vase, cît și pe munca 
rodnică pe linia obștească.

La întreprinderea de Trans
port Orășenesc Galați, cel propus 
e un om tînăr, maistrul Costică 
Marin, cunoscut de întregul co
lectiv al întreprinderii, apreciat

MOMENT
VIZIONAR

de ADRIAN DOHOTARU

județului. în 
de veac, pe Va- 
au apărut ade- 
ale industriei : 
petrochimic-Plo- 

electrică

muncii 
voluntar-patriotice
Duminică, mii de oameni 

ai muncii de pe meleagu
rile harghitene au participat 
la acțiunile de muncă patrio
tică desfășurate în județ. 
...................... i s-au adu-Vîrstnici și tineri 
nat în echipe de lucru încă 
din primele ore ale dimine
ții. La ora 8,00 orașul Miercu
rea Ciuc trăia în febra unui 
vast șantier, cei prezenți par- 
ticipînd la amenajarea pieței 
din centru, la spațiile verzi 
de pe lingă noile locuințe 
din cartierul Florilor, la con
strucția de trotuare efectuînd 
săpături, nivelări, transport de 
materiale. Concomitent, ac
țiuni similare au avut loc la 
băile Szejke, în municipiul 
Odorheiul Secuiesc, la Gheor- 
ghieni unde munca a fost 
concentrată la construcția de 
drumuri, ca . și la Toplița, în 
această zonă fiind în curs de 
asfaltare șoseaua națională.

CORNEL POGACEANU

I întreg poporul a intrat în 
rezonanță cu amplele dez
bateri privind Tezele și pro
iectul Directivelor celui de 
al X-lea Congres al partidu
lui. Oamenii și-au regăsit 
în ideile îndelung cumpăni
te, științific aprofundate ale 
documentelor, propriul lor 
destin îmbinat armonios, 
dialectic cu destinele țării și 
ale întregii umanități socia
liste. Cuvintele și cifrele în
scrise în parametrii dezvol
tării prospere a întregii ac
tivități sociale, politice, eco
nomice și culturale emană 
o înaltă conștiință comunis
tă. o profundă responsabili
tate față de viitorul Româ
niei în concertul națiunilor 
socialiste. Impresionează po
litica realistă, științifică a 
Partidului Comunist Român, 
în perfect racord cu resur
sele materiale și spirituale 
ale poporului angajat în ma
rea operă de desăvîrșire a 
unei societăți moderne, 
prospere. Citind și recitind 
documentele care vor fi su
puse aprobării Congresului 
al X-lea, omul de rînd se 
simte mindru pentru acest 
timp și spațiu de prefaceri 
rapide, în care este implicat 
pînă în cele mai intime fibre 
ale sensibilității și rațiunii 
sale, se gindește cu emoție

Pe șantierul combinatului siderurgic Galati

adunări pentru desemnarea invitaților la Congres
pentru competența sa în rezolva
rea sarcinilor profesionale, pen
tru căldura manifestată în rela
țiile cu cei din jur, pentru setea 
de a împărtăși celorlalți cuno
ștințele dobîndite de-a lungul 
mai multor ani de meserie. Vor
bitorii, printre care conducătorul 
auto Costel Bujor, Nicolae Bă- 
sescu, maistrul Sergiu Ghintu- 
ială și inginerul Costică Constan- 
tinescu sînt unanimi în aprecie
rea că îndeplinirea planului de 
producție al întreprinderii în 
proporție de 101,4 la sută și de
pășirea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului se datoresc 
și eforturilor maistrului Costică 
Marin, autorul a 18 inovații.

Comuniștii de la Uzina me
canică din Moreni i-au încre
dințat marea răspundere de a 
participa la Congres, în calitate 
de invitat, lui Ion Stănescu, unul 
dintre mecanicii de frunte ai 
uzinei, exigent controlor de cali
tate, astăzi secretar al organiza
ției de partid din uzină. Colec
tivul l-a împuternicit, totodată, 
să raporteze Congresului că an
gajamentele luate de muncitorii 
Uzinei mecanice din Moreni în 
cinstea celor două mari eveni
mente din viața partidului și a 
țării, au fost îndeplinite și depă
șite, că și de acum înainte

vor contribui cu eforturi spo
rite la îmbunătățirea activi
tății uzinei, la creșterea rolului 
acesteia în economia patriei.

Minerii de la Exploatarea 
minieră Dîlga l-a investit cu în
crederea lor pe prim-maistrul 
miner Nicolae Novac, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid 
din cadrul exploatării, fost pînă 
nu de mult activist al U.T.C. 
Comuniștii Constantin Scutaru, 
Ștefan Cioric, Ioan Cuda, Iosif 
Bîrlea au apreciat în cuvinte elo
gioase munca plină de răspun
dere a acestui miner din Valea 
Jiului, activitatea sa obștească, 
ârătînd că acestea sînt calități 
convingătoare care conferă lui 
Nicolae Novac dreptul să-i re
prezinte în calitate de invitat la 
lucrările celui de-al X-lea 
Congres al partidului. Totodată, 
în adunare s-a subliniat hotărî- 
rea comuniștilor de la această 
exploatare minieră, a întregului 
colectiv de aici de a trece cu 
promptitudine la traducerea în 
viață a înaltelor măsuri pe care 
le va adopta Congresul.

La Electroputere-Craiova co
muniștii au desemnat drept 
invitat la Congres pe tînăra bo
binatoare Dumitra Antonie. Pe 
marginea propunerii făcute s-a 
discutat mult, vibrant. Și asta 

nu pentru că Dumitra Antonie dreptul de a-i reprezenta ca

trebuia să fie prezentată, carac
terizată îndelung. întreaga uzină 
o Cunoaște și îi prețuiește meri
tele, ea numărîndu-se printre ca
drele de nădejde ale Craiovei 
industriale de astăzi. Oamenii au 
simțit însă nevoia să vorbească 
despre ce înseamnă pentru ei 
Congresul, ca și despre munca 
harnică, despre succese. Cu în
suflețirea proprie unor momente 
de sărbătoare au vorbit la a- 
ceastă adunare mai mulți mun
citori ai fabricii de mașini rota
tive. Ion Gîrlea, Pauiina Dră- 
gan, Marin Constantinescu și 
alții au evidențiat meritele deo
sebite ale tinerei invitate la 
Congres. Trăsăturile Dumitrei 
Antonie cuprind liniile unui por
tret uman cu frumoase împli
niri : bobinatoare neîntrecută, 
șefa unei echipe de bobinaj care 
își îndeplinește lunar sarcinile 
de plan cu 120—125 la sută ; rea
lizatoare a unui avans de 15 zile 
față de sarcinile curente de 
plan ; tînără , cu preocupări 
multilaterale ; excelentă soție și 
mamă ; comunistă energică, in
transigentă, autoarea unor pre
țioase inițiative, membră a co
mitetului județean de partid. 
Astfel au caracterizat-o tovară
șii de muncă pe Dumitra Anto
nie, dîndu-i din toată inima

invitată la Congres, de a 
transmite înaltului forum însu
flețirea în muncă a acestui co
lectiv, dorința lor de a da eco
nomiei patriei locomotive și e- 
chipament electric de cea mai 
bună calitate.

★
Desemnînd invitații la Congres, 

participanții la însuflețitele adu
nări au folosit prilejul pentru 
a-și exprima cu căldură și fer
mitate adeziunea deplină la Te
zele C.C. al P.C.R. și la proiec
tul de Directive ce vor fi supuse 
dezbaterii Congresului al X-lea 
al P.C.R. încrederea și atașa
mentul profund față de partid, 
față de politica sa, care exprimă 
năzuințele și interesele vitale ale 
noastre, ale tuturora — iată, tră
sătura dominantă a acestor adu
nări. Și, tot ca o trăsătură ge
nerală, se impune să subliniem 
angajamentul înflăcărat al tutu
rora de a-și îmbunătăți activi
tatea, de a-și spori contribuția 
la dezvoltarea economică a pa
triei, de a nu precupeți nici un 
efort pentru transpunerea în 
viață a cutezătorului program pe 
care urmează să-l adopte cel 
de-al X-lea Congres al parti
dului.

la acel timp și spațiu minu
nat de realizări pe care îl 
va îndeplini pînă în anul 
1980. Comuniștii gindesc ast
fel întotdeauna privind lu
cid în viitor, scrutind ori
zonturile evoluției istorice 
ale poporului român în cele 
mai concrete consecințe, 
convinși că previziunile în
temeiate pe studierea reali
tății sociale sint singurele 
previziuni care interesează 
poporul. In orele de intim 
colocviu, fiecare om se sim
te acum responsabil pentru 
„tot ce mișcă-n țara asta..." 
și desigur încearcă să între
vadă cu ochii deschiși ai 
imaginației relieful material 
și spiritual al României de 
mîine. Și pentru că în anii 
care vin, conform Tezelor și 
Directivelor, vom înfăptui 
îmbunătățiri substanțiale, 
de structură, în economie 
vom dezvolta ramuri indus
triale noi, moderne, accen- 
tuînd intrarea noastră în 
circuitul competitiv al pro
ducției de bunuri materiale 
ale lumii, ne pregătim gos
podărește să înscriem sim
bolurile României pe reali
zări la nivelul 
înalte științe și 
diale.

Dincolo de
vastului program de investi
ții, de reducere a duratei de 
executare a lucrărilor, do 
obținerea unui spor cît mai 
mare de producție și de ve
nit național la fiecare leu 
investit, de ..tribuții sporite 
în acest context ale cerce
tării științifice și activității 
de concepție proprie, sau de 
atenția acordată extinderii 
bazei materiale a învățămîn
tului și culturii, a ocrotirii 
sănătății etc. se disting tot 
mai clar, mai profund, ca
racteristicile energiei și vi
talității economiei țării noas
tre, motive de certitudine 
pentru trăinicia, pentru di
namismul orînduirii noas
tre. încercînd să creăm pen
tru noi înșine, o imagine 
concretă, am zice plastică, a 
României din anul 1980, de
venim purtători de metafore 
care se vor împlini treptat, 
sub ochii noștri. Mă gindesc 
la activitatea neobosită a 
echipelor de geologi care 
vor pătrunde în structurile 
necunoscute ale pămîntului, 
extrăgînd caratele celor 
mai nobile și mai prețioase 
bogății subterane de la a- 
dînciini altădată de nepă
truns. Vom fi atunci stăpinii 
unor noi zăcăminte, vom 
deprinde formele cele mai 
sigure de punere in valoare 
a potențelor 
Noi uzine și 
echipament 
vor pulsa in 
triei noastre, 
plexe și aparatele automati
zate de care avem nevoie 
pentru crearea intr-un ciclu 
neobosit, perpetuu, de alte 
mașini și aparate cu o fina
litate precisă pentru civili
zația diurnă. Oamenii vor 
deprinde complicatele ges
turi pe fluxul tehnologic al 
producției, își vor însuși ri
guros, temeinic schemele 
funcționale ale celor mai 
perfecționate unelte și mun
citorii obișnuiți de astăzi se 
vor transforma treptat in
tr-un vast contingent de spe
cialiști capabili să rezolve o- 
perativ aspecte inedite ale ac
tivității industriale. Cîmpiile 
noastre, de mii de ani pline 
de germinații și fecunditate, 
1Ș1 vor înmulți rețelele de 
irigație, agricultura exerci- 
tîndu-se exact, tehnologic, 
prin mașini și unelte cu un 
consum ieftm și cu o pro
ductivitate intensivă. Ener
gia electrică, revărsîndu-se 
din numărul sporit de hidro
centrale și teimocenlrale 
care vor Intra treptat în fo
losință, va intra în viața 
noastră cotidiană sub zeci 
și zeci de forme. Distanțele 
ie vor scurta. locomotivele 
Diesel ne vor catapulta din 
ce în ce mai mult in era 
marilor viteze intr-un trafic 
intensiv. Vase de mare to
naj, petroliere și mineralie
re, vor străbate mările și o- 
ceanele lumii, ieșind din 
»teascurile" șantierelor noas
tre navale și legîndu-ne prin 
schimburi comerciale mul
tiplicate de porturile mapa
mondului... Mă gindesc cil 
emoție la tot ceea ce simt 
că se află dincolo de cuvin
tele imediate, concrete ale 
dezbaterilor și nimeni nu 
mă poate opri să îndrăznesc 
sa-mi imaginez acel timp și 
spațiu pe care îl vom înfăp
tui în 1980, pregătit prin- 
tr-un prim plan cincinal 
1970—1975. Și să fiu recunos
cător îndrăznețului și înțe
leptului arhitect care le-a 
trasat cu mină sigură con
turul.

celei mai 
tehnici mon-

semnificațiile

lor economice, 
combinate cu 

ultramodern 
arterele indus- 
mașinile com-
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SOSIREA UNOR DELEGAȚII CARE VOR
PARTICIPA LA CONGRESUL AL X-LEA

t AL P.CR.
Reprezentantul Partidului Comunist

din Chile
StmbStă seara a sosit în Ca

pitală, pentru a participa la 
lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., tovarășul 
Mario Zamorano, membru al 
Comisiei Politice « P.C. din 
CM*

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele « fost întâm
pinat de iiovarășii Constantin 
Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Valter Roman, membru al 
C.C. »1 P.C.R.

Delegația Partidului Comunist din Austria
Duminică seara a sosit în Ca

pitală delegația P.C. din Aus
tria, care va participa la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. Delegația este formată 
din tovarășii Hans Kalt, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.A., și Emst Eder, 
membru al C.C. al partidului.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, membrii delegației au 
fost întâmpinați de 
Leonte Răutu, membru 
tetului 
P.C.R.,
Stoffel, membri ai C.C.

Executiv al
Ion Iliescu și

tovarășii 
al Comi- 
C.C. al 

Emeric 
al P.C.R.

Reprezentantul Partidului Muncii din Elveția
Delegația Partidului

din
SknMtfl a »osit In Capitală 

delegația partidului Alianța 
Populară din Islanda, care va 
participa la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. Din delega
ție fac parte tovarășii Ragnar 
Arnalds, președintele parti
dului, șl Gudmundur Hjar- 
tarsson, președintele organiza
ției din Reykjavik.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegiația a fost saluta
tă de tovarășii Constantin 
Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Nicolae Gavrilescu, secretar 
al Consiliului Central al 
U.GS.R.

Reprezentantul Partidului

Duminică seara a sosit în Ca
pitală tovarășul Henry Trub, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Muncii din Elveția, 
care va reprezenta acest partid 
la cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost salutat de 

Reprezentantul P. C.
Duminică a sosit în Capitală 

tovarășul James Stewart, se
cretar general adjunct al Par
tidului Comunist din Irlanda 
de Nord, reprezentantul a- 
cestui partid Ia cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

tovarășii Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
la C.C. al P.C.R., Vasile Dumi
trescu, ambasador în Ministerul 
Afacerilor Externe, de activiști 
de partid.

din Irlanda de Nord
La sosire, pe aeroportul Bă

neasa, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Petre Lupu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Dumitru Ba
lalia, membru al C.C. al P.C.R.

Muncitoresc Irlandez
Sîmbătă a sosit în Capitală 

tovarășul Sam Noian, secretar 
general adjunct al Partidului 
Muncitoresc Irlandez, repre
zentantul acestui partid Ia cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Constantin Dră
gan, membru al 
Executiv al C.C. 
Dumitru Balalia.
C.C. al P.C.R.

Comitetului 
al P.C.R., 
membru

Și 
al

Reprezentantul Partidului Comunist
Portughez

Sîmbătă seara a sosit în 
Capitală tovarășa Sofia Fer
reira, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Portughez, care va re
prezenta acest partid Ia cel 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

La sosire, tovarășa Sofia 
Ferreira a fost salutată de to
varășii Dumitru Balalia. mem
bru al C.C. al P.C.R., Larisa 
Munteanu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Muncii din Guatemala
Duminică dimineața a sosit 

în Capitală, pentru a participa 
la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., delegația 
Partidului Muncii din Guate
mala. Delegația este formată 
din tovarășii Humberto Lopez, 
membru al Direcțiunii C.C. al 
partidului, și Javier Mor ales, 
secretar de district.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost întâmpinată de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Simion Bughici, membru 
C.C. al P.C.R.

Și 
al

Delegația Mișcării Populare pentru

Eliberarea Angolei (M.P.L.A.)
Duminică seara * sosit în Ca

pitală delegația mișcării popu
lare pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) care va participa la 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Delegația este for
mată din dr. Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A., șeful dele
gației, Diego Femandes Jacinto 
Laurenco de Jesus, Eugenio Ve
rissimo da Costa, Zaki Salah. mi
litanti ai M.P.L.A.

Bă-La sosirea pe aeroportul 
neasa, delegația a fost întimpi- 
nată de tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Călin, membru al C.C. al
P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Reprezentantul Partidului Comunist 
din Uruguay

Duminică seara a sosit în Ca
pitală, pentru a participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., tovarășa Julia Arevalo, 
membru al C.C. al P.C. din 
Uruguay, președintele Comisiei 
de Control.

La sosire, pe aeroportul Bă-

neasa, tovarășa Julia Arevalo a 
fost întâmpinată de tovarășii Du
mitru Coliu, membru suplenat 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiu
lui Central de partid și Stana 
Drăgoi, membru al C.C. 
P.C.R.

Reprezentantul P. C. din Columbia
Duminică dimineața a sosit 

în Capitală, pentru a participa 
la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., tovarășul 
Julio Posada, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Co
lumbia.

al

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost întâm
pinat de tovarășii Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Mihai Burcă, membru al C.C. 
al P.C.R.

Reprezentantul Partidului Comunist Sudanez
Duminică seara a sosit în Ca

pitală, pentru a participa la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., tovarășul Moawia 
Ibrahim Surij, secretar pentru 
problemele externe al C.C. al 
P. C. Sudanez.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întâmpinat 
de tovarășii Vasile Patilineț, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Nico
lae Ștefan, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii.

(Agerpres)

Duminică a părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre Oslo 
tovarășa Lia Pop Păcuraru, 
vice-președinte al Consiliului 
UASR, care va participa la 
conferința europeană „Aspira
țiile studenților și participarea 
lor la conducerea universită
ții“.

La aeroport au fost prezenți 
tovarășul Mihail Stoica, vice
președinte al Consiliului 
UASR, și activiști ai Comitetu
lui Executiv al UASR.

La Lupeni a avut loc dumi
nică o manifestare culturală a

MERODIIAN
• REGATA INTERNAȚIO

NALĂ SNAGOV, la canotaj a- 
cademic masculin, s-a încheiat 
cu un frumos succes al 
rilor români, învingători 
tru din cele șapte probe 
Reprezentanții Ungariei 
tlgat două probe, iar 
slovacia una. Iată rezultatele 
finale desfășurate ieri : 4 plus 1: 
1. România 6’43”7/10; 2. U.R.S.S.; 
2 fără cîrmaci : 1. România
7’17” ; 2. România II; simplu : 
1. Cehoslovacia 7’49”6/10 ; 2. R. D. 
Germană ; 2 plus 1 : 1. România 
7’28”6/10 ; 2. România II ; 4 fără 
clrmaci : 1. Ungaria 6’31”5/10 ; 2. 
România : schif dublu cu vîsle : 
1. România 7’52”; 2. ~ ----
II; 8 plus 1 : 1.
6’04”8/10 ; 2. R. D.

canoto- 
în pa- 
clasice. 
au cîș- 

Ceho-

România 
Ungaria 

Germană.
FOTBALIȘTII DE LA RAPID 

ÎNVINGĂTORI ÎN BERLINUL 
OCCIDENTAL

Cu prilejul aniversării 
de ani de la înființarea 
lui sportiv „Spandauer 
în Berlinul occidental au avut 
loo două meciuri internaționale 
de fotbal. In deschidere, Ajax 
Amsterdam a fost învinsă cu 
2—0 de echipa Hertha B.S.C., 
iar în partida vedetă echipa Ra
pid București a întrecut cu sco
rul de 3—0 (2—0) formația
Spandauer S.V.

a 75 
clubu-
S.V.“,

in ambianța litoralului

*

Sărbătorirea Zilei Marinei

Interviu cu tov. MIHAIL STOICA, 

vicepreședinte al Consiliului U. A- S. R.

Vacanța studenților

străini care învață
A

în țara
ai ziarului 
posibilitatea

noastră
— Redactori 

nostru au avut . 
să se întâlnească în ultimul 
timp cu studenți români și 
străini care își petrec o par
te din vacanța lor în tabe
rele de odihnă de la munte 
și mare. V-am ruga să ne 
spuneți ce măsuri a luat Co
mitetul Executiv al U.A.S.R. 
în acest an în legătură cu o- 
dihna și recreerea studenți
lor străini ?

știți, în țara 
la studii un 
de studenți 

străini. Organizația noastră, 
preocupată 
dezvoltarea

. prietenie și colaborare 
s-au statornicit între 
denții străini și colegii 
români, se străduiește, 
mijloacele specifice de 
dispune, să-i sprijine

— După cum 
noastră se află 
mare număr

tinerilor din Valea Jiului, con
sacrată comemorării a 40 de 
ani de la eroicele lupte ale mi
nerilor din localitate. In in
cinta minei, pe locul desfășu
rării grevei de la 1929, mineri 
vîrstnici au vorbit tinerilor 
despre semnificația acestor 
evenimente.

Au fost depuse jerbe de flori 
la plăcile comemorative. După- 
amiază, tinerii au participat la 
serbarea cîmpenească organi
zată pe stadionul din Lupeni, 
care a cuprins un bogat pro
gram cultural-artistic și spor
tiv.

în porturile maritime și fluvia
le ale tării s-a sărbătorit dumi
nică Ziua Marinei Republicii 
Socialiste România.

Și în acest an. festivitățile 
centrale s-au desfășurat la Man
galia. în avanport, toate navele 
au arborat marele pavoaz. Pe 
nava-comandant a fost înălțat 
pavilionul marinei noastre, în 
uratele marinarilor și mulțimii a- 
flate pe dig și pe faleză. La bor
dul navei au urcat general-colo- 
nel Ion Gheorghe. membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, șeful 
Marelui Stat Major, Petre Iones- 
cu, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
Petre Nicolae, prim-secretar al 
Comitetului municipal Constanța 
al P.C.R., reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
amirali și generali, ofițeri su
periori și alți invitați.

La festivități a luat parte, de 
asemenea, mareșalul Uniunii So
vietice, Matvei Vasilievici Zaha- 
rov, prim-locțiitor al ministrului 
apărării, șeful Marelui Stat Ma
jor al Forțelor Armate ale 
U.R.S.S. aflat în concediu de 
odihnă în țara noastră.

Viceamiralul Grigore Marteș, 
comandantul Marinei Militare, 
prezintă raportul. La bordul u- 
nei șalupe sînt trecute apoi în 
revistă navele ancorate în avan
port. Se dă apoi citire Ordinului 
ministrului forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România cu 
prilejul Zilei Marinei. în timp ce 
fanfara intonează Imnul de Stat, 
se trag 21 de salve de artilerie. 
Formații de avioane supersonice 
brăzdează văzduhul, aducînd un 
salut echipajelor de pe nave. Trei 
șalupe trec în viteză prin fața 
navei-comandant, purtînd drape
lul de stat al țării noastre și stin
dardul roșu al partidului.

In a doua parte a festivităților 
au avut loc tradiționalele jocuri 
sportive marinărești. în aplauze
le entuziaste ale tuturor celor 
prezenți înotătorii au înscris cu

trupurile lor, pe suprafața apei, 
inițialele patriei și partidului, și 
cifra romană XXV, simbol al 
împlinirii unui sfert de veac de 
libertate. A urmat apoi parada 
navelor alegorice evocînd istoria 
marinăriei românești, demonstra
ții ale pregătirii de luptă a ma
rinarilor, demonstrația scafandri
lor în cooperare cu elicopterele, 
un concurs de bărci și alte în
treceri tradiționale. Echipa ostă
șească „Albatrosul“ a prezentat 
în încheiere un program artistic.

După-amiază, pînă seara târ
ziu, bătrînul Callatis a găzduit 
în continuare numeroase mani
festări, printre care competiții 
sportive pe stadionul orașului, 
carnavalul bărcilor, jocuri de ar
tificii și o retragere cu torțe.

★

în aceeași zi, la Constanța, a 
avut loc inaugurarea Muzeului 
Marinei Române.

în cuvîntul de deschidere, 
viceamiralul Grigore Marteș a fă
cut o scurtă prezentare a muzeu
lui. După ce a tăiat panglica 
inaugurală, general-colonel Ion 
Gheorghe a felicitat pe cercetă
torii științifici, muzeografii, gra
ficienii, inginerii și tehnicienii, 
întregul personal militar și civil 
care și-a adus contribuția la 
realizarea muzeului.

Exponatele înfățișează evoluția 
marinei noastre de-a lungul 
lor, dezvoltarea porturilor, 
mente semnificative din 
tivitatea marinarilor și 
structorilor de nave români,
prezentate machete, mulaje, foto
grafii, stampe, hărți, armament, 
ancore și alte obiecte. în colec
țiile muzeului se află, de ase
menea, numeroase exponate re
feritoare la dezvoltarea marinei 
românești în anii de după eli
berarea 
tualelor 
noastre 
fluviale,
marinarilor și a scafandrilor.

de 
de 

care 
stu- 

lor 
prin 
care

. . . . . ,Pestudenții străini în activita
tea de pregătire profesiona
lă, pentru a deveni specia
liști cu înaltă calificare, ca
pabili să contribuie la pro-; 
greșul economic, cultural și 
social al țărilor lor.

Desigur, U.A.S.R. se preo
cupă și de condițiile de via
ță, de odihnă și recreere 
ale studenților străini. Ast
fel și în acest an, un mare 
număr de studenți străini 
aflați la studii în țara noas
tră iși petrec o parte din 
vacanța de vară alături de 
colegii lor români, în tabe
rele de la Rîrîul Rece, Ti
miș și Costinești sau în sta
țiunile balneo-climaterice. în 
același timp, , s-au asigurat 
pentru colegii noștri străini 
largi posibilități de partici
pare la manifestările cultu- 
ral-artistice și distractive or
ganizate pentru studenți în 
perioada vacanței. Elocven
tă în acest sens este activi
tatea de la Baza cultural- 
sportivă studențească de la 
Lacul Tei.

permanent 
relațiilor

— Cunoaștem că Biroul 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. a analizat și posibi
litatea organizării unor ac
țiuni specifice in perioada 
de vară pentru studenții 
străini, care să le ofere po
sibilitatea de a cunoaște 
mai bine unele aspecte din 
istoria poporului român, a 
trecutului său de luptă, a 
realizărilor obținute în ope
ra de construire a socialis
mului. Cum s-au concretizat 
aceste intenții în programul 
de activități ?

— într-adevăr, folosind

0 strălucită performanță a tenisului românesc
TNVINGTND INDIA CU SCORUL DE 4—0, ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT TN FI

NALA INTERZONALA A COMPETI ȚIEI MONDIALE DE MARE ANVERGURA „CUPA DAVIS"

Inaugurări
fotbalistice

ani- 
mo- 
ac- 

con- 
Sînt

patriei : machete ale ac- 
nave din dotarea flotei 
comerciale maritime și 
aspecte din activitatea

(Agerpres)

o O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Patria (orele 9 și 12), 
GALA DE FILME ROMANEȘTI : 
(ora 20,30).
® BUN PENTRU SERVICIUL 
AUXILIAR : rulează la Republica 
(orele 9,30; 11,45; 14; ÎS,30; 18,45; 
21).
• ȘOPRONUL ROȘU . rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,15; 13,15; 16; 
18,30; 21), Grădina Festival (ora 
20,15).
a DEȘERTUL ROȘU rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21, 
Grădina Doina (ora 20,15).

LA DOLCE VITA : rulează la 
Buzești (orele 15; 18), Grădina Bu- 
zești (ora 20,15).
• A TRAI PENTRU A TRAI : 
rulează la Giulești (orele 15; 
17,45).
a COMEDIANȚII : rulează la Vi- 
tan (ora 16), Grădina Vltan (ora 
20,15).
a VERA CRUZ : rulează la Gră
dina Lira (ora 20,15).
« MOARA CU NOROC : rulează 
la Union (orele 15,30; 18; 20,30).
• TELEGRAME : rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18; 20,30).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT:

Raliul Dunării Castrol s-a încheiat

Ediția...»

experiența acumulată, am 
considera că în perioada de 
vară o modalitate eficientă 
pentru cunoașterea realiză
rilor noastre este organiza
rea excursiilor pentru stu
denții străini. Ținînd seama 
de faptul că după sesiune: 
de examene cei rna’ mu't 
dintre studenți se află la 
stagiile de practică în pro
ducție, Comitetul Execuții 
al U.A.S.R. a organizai 
excursii începînd cu data 
de 25 iulie a.c. în prezent, 
un număr foarte mare de 
studenți străini vizitează 
Moldova, Transilvania sau 
Delta Dunării.

Pentru colegii noștri stră
ini care, din diferite moti
ve, nu au putut participa la 
aceste excursii. C.E. al 
U.A.S.R. va organiza excursii 
similare în lunile august și 
septembrie.

— Preconizați în perspec
tivă și alte măsuri ?

— Este cunoscut faptul că 
an de an a crescut numă
rul studenților străini aflați 
la studii în țara noastră. A- 
ceasta ne determină să gă
sim noi modalități, să lăr
gim gama de activități cars 
pot oferi studenților străini 
posibilitatea de a se pregă
ti în condiții cit mai bune, 
de a se odihni și recrea, de 
a cunoaște realizările po
porului nostru. Am stabilit 
deja, de comun acord cu ei. 
ca în preajma deschiderii 
noului an universitar să ne 
întâlnim pentru a discuta și 
găsi împreună căile și mij
loacele prin care asociațiile 
noastre pot contribui la o 
mai bună pregătire de spe
cialitate. De asemenea, ne 
gîndim la asigurarea conti
nuității manifestărilor co
mune în cadrul cărora stu
denții străini să poată îm
părtăși colegilor români as
pecte din activitatea lor, din 
lupta pe care popoarele și
pecte din activitatea lor, 
lupta pe care popoarele 
țările lor o duc pentru li
bertate șl independență, 
pentru pace, democrație 
progres 
că vom 
tinuare 
dovedit 
losi cit 
rile periodice dintre studen
ții străini și conducerea 
U.A.S.R., devenite tradițio
nale, care contribuie la a- 
doptarea soluțiilor optime 
pentru activitatea colegiloi 
noștri străini.

Ș> social. Bineînțeles, 
organiza și în con- 

acțiunile care s-au 
utile și că vom fo- 
mai eficient întâlni-

M. V.

Să ajungi in finala inter- 
zone a „Cupei Davis“, între
cere de elită, competiție mon
dială de mare anvergură, la 
care iau startul echipe din 
cinci continente este, să re
cunoaștem, o performanță 
remarcabilă, un succes care 
onorează cu strălucire culo
rile sportive ale țării. E un 
pas insemnat spre afirmarea 
definitivă a tenisului româ
nesc. De aceea, consacratul 
cuplu Țiriac — Năstase, 
merită cele mai calde felici
tări și urări de victorii tot 
mai prestigioase în conti
nuare.

Cei doi tricolori, reușesc 
o performanță unică în is
toria acestei discipline spor
tive, adăugîndu-și în palma
resul propriu un nou galon 
de aur cu care-și deschid 
poarta cea mare ce duce 
spre afirmarea și consacrarea 
definitivă.

Din nou n-au fost necesare 
decit două zile pentru a 
cuceri victoria și a aduce 
calificarea României într-o 
nouă etapă a „Cupei Davis", 
finala interzone, în cadrul 
căreia va intilni reprezen
tativa Angliei, învingătoare 
la limită în fața Braziliei. 
După ce vineri atât Țiriac, 
cit și Năstase i-au invins 
clar pe Lall și Mukerjea, 
sîmbătă, în proba forte, în
tâlnirea de dublu, nu le-au 
fost necesare decit 65 de 
minute pentru a-și învinge 
categoric adversarii reali- 
zind, totodată, și una dintre

cele mai rapide victorii din 
cariera lor : 3—0 (6—2 ; 6—2 : 
6—3). Aceasta nu scade cu 
nimic valoarea rezultatului 
dobindit. Așa cum au de
monstrat emisarii tenisului 
indian, echipa Indiei este 
puternică, posedă excelente 
calități tehnice, și amintind 
de performanța ei de a fi

Ascen
siune
spre
culmi

ajuns în finala challenge- 
round-ului, alte argumente 
— pentru prezentarea impre
sionantei sale cărți de vizită 
ni se par de prisos. Adevă
rul este că noi am prezentat 
la fileu în Țiriac și Năstase, 
doi maeștri ai sportului alb, 
aproape invincibili la ora 
actuală, care se află 
extraordinară formă 
vă. Avînd de partea 
bună pregătire fizică, 
tică lucidă, multă sprinte
neală și finețe tehnică în 
execuții, o rară măestrie și

într-o 
sporti- 
lor o 

o tac-

multă inspirație, fantezie, 
prin acțiuni conjugate, prin- 
tr-o sincronizare și coeziune 
perfectă ei au realizat un 
mare spectacol, spre satis
facția deplină a inimoșilor 
spectatori, spre surprinderea 
adversarilor, la care nu 
le-au reușit replicile, orice 
acțiune ofensivă, orice în
cercare fiindu-le pur și sim
plu, pulverizate. Lupta în- 
cheindu-se oficial sîmbătă 
cînd scorul, după cele trei 
victorii consecutive, ne era 
favorabil, în continuare, ieri, 
pentru a îndeplini o forma
litate, „ostilitățile" s-au des
fășurat între rezerve. Astfel, 
în prima intilnire, Mărmu- 
reanu l-a învins pe Misra 
cu 3—0, iar în a doua Dron 
a condus cu 2—1 în partida 
cu Arniithraj, cînd din 
cauza ploii, meciul s-a între
rupt. S-a convenit ca ultima 
partidă să nu se mai joace, 
necontind la scorul final 
care s-a stabilit să fie 4—0.

Trecînd și de acest obsta
col, nutrim speranța că în 
finala interzone, unde vor 
intilni redutabila echipă a 
Angliei, reprezentanții spor
tului alb din țara noastră, 
vor încerca să prelungească 
acest punct al senzaționalei 
lor ascensiuni — prin care 
au adus, echipa României 
între primele trei din lume.

După cum anunță Agenția 
Reuter, întâlnirea dintre e- 
chipele Angliei și României 
va avea loc în zilele de 14, 
15 și 16 august la Londra.

Le dorim din inimă succes !
v. cAbulea

F. C. ARGEȘ — F. C. 
BERINGEN 2—0

La Pitești sezonul fotba
listic a fost inaugurat de di
vizionara A, F. C. Argeș, prin 
susținerea partidei interna
ționale amicale cu F.C. Be- 
ringen, formație care ocupă 
un loc fruntaș în prima ligă 
de fotbal a Belgiei. Piteștenii, 
cu o echipă remaniată, cu 
nume — Ștefănescu de la Po
litehnica Iași, Dondoș de la 
Minerul Baia Mare și Cîrciu- 
mărescu de la Universitatea 
Craiova — au prestat un joc 
de bună valoare tehnică cu 
numeroase faze de poartă. în 
final ei au cîștigat această 
partidă internațională cu sco
rul de 2—0.

P. KA.DULESCU
CRAIOVA — 
PAOLO : 0—1
Craiova—Sao 

0—1. O partidă 
la fel de bine

abandonurilor

U" SAO

U“>» FC. : 
putea 
termine cu 0—0, dacă Papuc 
nu-i înlesnea lui Teia un gol 
copilăresc și cu 1—1, dacă 
formidabila lovitură liberă de 
la 30 de metri a lui Oble- 
menco nu întîlnea bara. în 
rest, un joc anost.

P. D.
PETROLUL — CHEMIE LEIP- 

ZIG : 3—2
A fost un joc plăcut, pe

troliștii obținînd victoria 
prin golurile înscrise de 
Grozea în minutul 28 din- 
tr-o lovitură directă, Cotigă 
(minutul 75) și din nou Gro
zea în minutul 84. Pentru 
oaspeți au înscris Schmid în 
minutul 27 și Bădin în mi
nutul 30 — autogol.

GH. NILA

Paolo 
care 

să se

Se părea, cu o lună în urmă, 
că cea de a Vl-a ediție a raliu
lui Dunării—Castrol va fi și cea 
mai pasionantă, mai îndîrjită și 
mai dură — pentru prima oară 
competiția fusese înscrisă de 
F.I.A. in campionatul european 
al constructorilor, 
săptămînă în 
Porsche, și-a 
jele din cursă. A doua deza
măgire a apărut la start, unde 
s-au prezentat numai 34 de con- 
curenți — ceea ce excludea au
tomat raliul din campionatul 
european, al cărui regulament 
cere minimum 40 de concurenți. 
La Borș erau numai 28 de echi
paje. La Brașov au ajuns abia 
20. Cifra abandonurilor nu este 
neobișnuită pentru un raliu in
ternațional dar, din păcate, și-a 
pierdut pe parcurs mulți din 
candidații la un loc fruntaș, 
printre care : W. Roser, Marin 
Dumitrescu, Eugen Ionescu, 
Cristea, Ciubrikov, Nowicki. 
Astfel că austriecii Walter Pol- 
tinger și Hans Hartinger au 
obținut o victorie relativ comodă 
cu „Porsche-le lor 911 T“ (pri
mul a mai cîștigat în 1966 iar 
în 1968 s-a clasat al doilea). Ii 
urmează în clasament A. Kaja— 
V. Dietmayer (BMW 2 002), W 
Wieltschnig—W. Pucher (Renault 
Gordini 1 300 cmc.).

Echipajele noastre. Graef— 
Pescaru și Popescu—Marin Vio- 
rel, datorită unor defecțiuni me
canice, au pierdut zeci de mi
nute care, transformate în 
14869 și 26399 puncte de penali
zare i-au situat pe locurile 17 și 
20 în clasamentul general. Ce-

Dar... cu o 
urmă, firma 

retras echipa-

lelalte două echipaje ale A.C.R. 
au abandonat și ele tot datorită 
unor defecțiuni mecanice. în 
legătură cu această situație tre
buie să spunem câ la acest ra
liu, ca și la Raliul României s-a 
înregistrat un șir de absențe or
ganizatorice (din nou ! arbitra
jul) culminate cu cele de asis
tență tehnică care au fost la un 
nivel submediocru (în ciuda 
eforturilor unor mecanici ce au 
gonit sute de kilometri cu turis
mul lor după raliu cîrpind cînd 
și cu ce au putut, defecțiunile). 
Este cu totul nefiresc ca tocmai 
pe teritoriul nostru, în condițiile 
existenței unei rețele A'.C.R. de 
depanare și a unei mașini de 
asistență trimisă să însoțească 
echipajele de la start, un echi
paj să abandoneze și două să în
registreze mari întîrzieri dato
rită unor defecțiuni minore, 
care, în condiții normale se pu
teau rezolva în cîteva minute.

rulează la Progresul-parc (ora 
20,15).
• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Excelslor (orele 10; 
12,30; 16; 18,30; 21), Flamura (orele 
9—16 în continuare ; 18,15), Grădi
na Expoziției (ora 20,15).
« CRIMA DIN PĂDURE : rulează 
la Tomis (orele 9—15 în continua
re ; 18,15), Grădina Tomis (ora 
20,30).
• AM DOUA MAME ȘI DOI 
TAȚI : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).
® CONTEMPORANUL TĂU : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19). 
$ ULTIMA TURĂ : rulează la 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,30).
© DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : rulează la Giulești (ora 
20,30).
® GAUDEAMUS IGITUR : rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 21). 
® GOLGOTA : rulează la Flamu
ra (ora 20,30).
® LANTERNA CU AMINTIRI î 
rulează la Lira (orele 15,30; 18).
© TUDOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 19).
• CONTESA COSEL : rulează la 
Favorit (orele 10; 13; 16,15; 19,30).
• SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18; 
20,30).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD î 
rulează la Popular (orele 15,30; 18; 
20).
q LA EST DE EDEN : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,30).
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
rulează la Miorița (orele 9,30; 
12,45; 16,45; 19,45).
• ÎNCOTRO OMULE ? rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).
© CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
TREI : rulează la Victoria (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).
© VÎRSTELE OMULUI : rulează 
Aurora (ora 17).
• DRAGOSTE LA LAS VEGAS:
rulează la Gri vița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11; 13; 15; 19), Grădina
Aurora (ora 20,15), Arta (orele 9,15- 
15,45 în continuare ; 18,15), Grădi
na Arta (ora 20,30), Floreasca (o- 
rele 11,15; 13,30; 1G; 18,15; 20,30).
© LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 1.8), 
Grădina Rahova (ora 20,30), Volga 
(orele 15.30—18 în continuare ; 
18,15; 20,30).
© CREOLA, OCHU-ȚI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Lucea.:ărul 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,3(1; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 8.30; 11; 
’3.30; 16: 18,30; 21), Modern (orele 
9,30; 11,45: 14; 13,30; 18.45; 21). Me
lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Stadionul Dinamo (ora 
20,15,), Arenele Romane (ora 20,15). 
© ARUNCAȚI BANCA KN AER : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20,30).'

HADUCII ; RĂPIREA FECIOA
RELOR : rulează la Unirea (ora — ----- (ora 2016), Grădina Unirea

ANDREI BANC

LUNI, 4 AUGUST 1969

• 17,30 Buletin de știri e 17,35 
Lumea copiilor : Cîntecul și poe
zia în vacanță © 17,50 Ex-Terra 
’69 — emisiune-concurs pentru 
școlari © 18,30 Studij coregrafic. 
Dansează un grup de balerini de 
la Teatrul muzical din Brașov 
e 19,00 Congresul al X-lea al 
P.C.R. ,,Pe panoul de onoare aJ 
întrecerii“ © 19,30 Telejurnalul 
de seară e 20,00 Monografii con
temporane © 20,30 
ton : „Lunga vară 
(XIV). „Făptașul“ © 21,20 
populară interpretată de 
~ ' ............... Ică,

Varga _
Toamna 

producție a stu-

Roinan-foile- 
fierbinte" 

Muzică 
Angela 
Nicolae 
• 21,43 

în

Euciu, Valentina 
Sabău și Andrei 
Film documentar 
sărbătoare' 
diourilor sovietice <g> 22,00 Cadran 
— emisiune de actualitate inter
națională • 22,30 Telejurnalul de 
noapte ; Buletin meteorologic 
• 22,45 Convorbiri literare.



ORIENTUL
APROPIAT

O VIITOARE REUNIUNE A MI
NIȘTRILOR ARABI Al AFACE

RILOR EXTERNE
AMMAN. — Secretariatul Li

gii Arabe a adresat miniștrilor 
arabi ai afacerilor externe invi
tația de a participa la 8 septem
brie la Cairo la o reuniune, a 
anunțat Sayed Nofal, secretar 
general adjunct al Ligii Arabe, 
care face în prezent o vizită la 
Amman.

După cum relatează agenția 
FRANCE PRESSE, Nofal a de
clarat : „în cursul acestei reuni
uni, miniștrii arabi ai afacerilor 
externe vor examina actuala eta
pă a situației din Orientul Apro
piat, precum și posibilitatea con
vocării unei conferințe arabe la 
nivel înalt“,

LONDRA. ‘— Ministrul de ex
terne al Marii Britanii a dat pu
blicității o declarație în care și-a 
exprimat îngrijorarea profundă 
în legătură cu intensificarea in
cidentelor militare în zona Cana
lului de Suez și a morții în 
cursul unor astfel de incidente 
la 27 iulie a unui membru al 
corpului de observatori al 
O.N.U. Declarația britanică spri
jină un apel similar lansat de se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant, și socilită părțile să de
pună eforturi în vederea unei re
glementări pașnice a situației 
din Orientul Apropiat.

R. S. F. IUGOSLAVIA. Aspect dintr-un nou cartier al orășelului Kumanovo

Grave incidente
în Irlanda

Primul ministru al Irlandei de 
nord, James Chichester-Clark, a 
convocat duminică o reuniune 
extraordinară a guvernului 
urma recrudescenței acute a 
cidentelor dintre comunitățile

în 
in- 
re-

Trupele

de Nord salvadorîene

Mariano Rumor 
însărcinat 

cu formarea unui 
nou guvern-

ligioase catolice și protestante în 
cursul nopții de sîmbătă spre du
minică. Potrivit observatorilor po
litici, incidentele au atins un ast
fel de stadiu încît noaptea de 
sîmbătă spre duminică a fost 
cab'ficată drept cea mai agitată 
de după cel de-al doilea război 
mondial. Opt civili și 16 polițiști 
au fost răniți, iar 35 de persoa
ne au fost arestate. Oficialitățile 
și-au exprimat îngrijorarea că 
violența ar putea atinge un grad 
periculos, soldîndu-se cu noi in
cidente în cursul următoarelor 
zile.

au fost retrase

din Honduras

ROMA. — Mariano Kumor a fost însărcinat iarăși de 
președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat. să formeze 
un nou guvern.

După întrevederea pe care a 
avut-o în Palatul Quirinale, Ru
mor a declarat ziariștilor că el 
speră să poată forma un guvern 
care să continue programul po
litic al fostei coaliții de centru 
stingă.

Mariano Rumor a primit cel 
de-al treilea mandat la mai puțin 
de o oră după ce Amintore Fan- 
fani, fost de patru ori prim-

ministru, a comunicat președinte
lui Saragat rezultatele consultă
rilor sale cu liderii partidelor po
litice italiene în baza „mandatu
lui de explorare“ acordat sîmbă- 
tă seara de către președintele 
Saragat. Mariano Rumor urmea
ză să prezinte marți președinte
lui Saragat rezultatele noului 
mandat de formare a guvernului.

OLANDA. Complexul de cracare a etilenei de la Pernis, lîngă 
Rotterdam

Conferința interna
țională împotriva 
bombelor atomice 

și eu hidrogen
TOKIO. — S-a încheiat pri

ma etapă a lucrărilor celei de-a 
15-a conferințe internaționale îm
potriva bombelor atomice și cu 
hidrogen (Gensuikyo) consacrată 
împlinirii a 24 de ani de la 
bombardamentele atomice asupra 
orașelor japoneze Hiroșima și 
Nagasaki.

Conferința a adoptat o rezolu
ție în care se cere anularea tra
tatului de securitate japono-ame- 
rican, retrocedarea Insulei Oki- 
nawa Japoniei și lichidarea ba
zelor militare 
această insulă.

Conferința 
lucrările la 5 
Hiroșima.

SAN SALVADOR. — Potrivit 
unor rapoarte ale observatorilor 
militari și civili ai Organizației 
Statelor Americane, trupele sal- 
vadoriene au fost retrase din 
Honduras. într-o declarație fă
cută ziariștilor, Carlos Urrutia 
Aparicio (Guatemala), șeful mi
siunii de observatori, a subliniat 
că nici un soldat aparținînd for
țelor militare salvadoriene nu se 
mai află pe teritoriul Hondura
sului.

• 66 SALVE DE TUN 
marcat duminică dimineața, 
ceperea festivităților organizate 
în Tunisia cu ocazia aniversă
rii zilei de naștere a președin
telui Habib Bourguiba. Nume
roase activități cultural-artistice 
sînt, de asemenea, organizate la 
Monastir, orașul natal al pre
ședintelui tunisian.

au 
în-

americane de pe

își va continua 
august în orașul

• LIBIA ȘI CAMERUNUL 
au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de amba
sadă, se arată într-un comuni
cat al Ministerului libian al A- 
facerilor Externe.

Această hotărîre, după cum 
se precizează în comunicat, a 
fost adoptată în vederea con
solidării relațiilor prietenești e- 
xistente între cele două țări.

NIGERIA:
• După întrevederile Papei Paul al Vl-lea 

cu șefii unor state africane • Comunicate

ale trupelor federale
Papa Paul al Vl-lea a sosit 

sîmbătă noaptea la Roma venind 
din capitala Ugandei — Kampa
la, unde a făcut o vizită oficială. 
Șeful bisericii catolice a declarat 
că în cursul întrevederilor pe 
care le-a avut la Kampala cu 
șefii unor state africane a fost 
abordată situația din Nigeria și 
posibilitățile de soluționare a 
conflictului militai din această 
țară. El și-a exprimat speranța 
că prin eforturile tuturor țărilor 
africane pacea poate fi reinstau- 
rată în această tară.

Un comunicat al trupelor fe
derale nigeriene dat publicității 
la Lagos arată că a fost capturat 
un important nod rutier și ora
șele Okwulu și Nogu, aflate la 
vest de Awka în apropiere de 
Onitsha. Potrivit ziarului „New 
Nigeria“, cele două orașe sînt de 
o importanță strategică vitală 
pentru zona de operațiuni împo
triva forțelor militare biafreze.

Tot duminică a fost publicat 
un buletin oficial în care se arată 
că aviația federală nigeriană 
continuă raidurile asupra poziții
lor biafreze, distrugînd o serie de

nigeriene și biafreze
instalații, echipament și fortifi
cații militare.

în același timp, un comunicat 
biafrez a anunțat că forțele ae
riene biafreze au îndeplinit cu 
succes o serie de misiuni asupra 
orașului Warri și regiunii de la 
vest de Niger. Joi, se menționea
ză în comunicat, a fost complet 
distrusă stația de pompare de 
petrol de la Eremu, iar un uriaș 
rezervor petrolier subteran a fost 
incendiat.

Richard Nixon 
a făcut 

o escală in
Marea Britanie

MILDENHALL. — Președin
tele Statelor Unite ale Americii, 
Richard Nixon, a făcut duminică 
după-amiază în drum spre Wa
shington o escală tehnică la baza 
aeriană britanică de la Milden- 
hall. Președintele Nixon s-a în
treținut timp de o oră cu pre
mierul britanic Harold Wilson și 
cu alte oficialități ale guvernu
lui de la Londra. Au fost dis
cutate probleme referitoare la si
tuația din Orientul Apropiat, la 
relațiile Est-Vest și problemele 
europene.

*
PARIS — Henry A. Kissinger, 

asistent principal al președintelui 
Richard Nixon, pentru proble
mele securității naționale, a sosit 
duminică la Paris pentru a avea 
o serie de convorbiri cu oficialită
țile franceze. El urmează să se 
mai întrețină cu oficialități ame
ricane aflate în Franța, inclusiv 
cu șeful delegației S.U.A. 
conferința cvadripartită de 
Paris în problema vietnameză.

la 
la

LONDRA. — Șeicul Du- 
baiului, Rashid Bin Said aJ 
Maktum, s-a reîntors dumini
că la Dubai, după o vizită de 
14 zile în Marea Britanie. în 
timpul vizitei sale, conducă
torul șeicatului Dubai, situat 
în Peninsula Arabică, s-a întîl- 
nit cu primul ministru, Harold 
Wilson, și ministrul de ex
terne, Michael Stewart. La 
întrevederi au fost discutate 
probleme referitoare la situa
ția din zona Golfului Persic.

• FOSTUL RECTOR al uni
versității din Brasilia, Darcy 
Ribeiro, și un grup de profe
sori brazilieni sînt interogați 
de un tribunal militar din Rio 
sub acuzația de „conspirație 
împotriva . statului“. Ribeiro, 
care a deținut și funcția de șef 
al Casei civile a președinției 
în timpul lui Joao Goulart, a 
fost arestat în decembrie 
El a 
aduc.

Un 
ceput 
torului Helio Pelegrino, sub a- 
cuzația de „activități contra re
gimului“. El a fost 
după publicarea unei 
literare în coloanele 
„Correio da Manha“.

1968.
negat acuzațiile ce i se

alt tribunal militar a în- 
judecarea cazului scrii-

deținut 
cronici 

ziarului

• LA BAGDAD a fost sem
nat un contract de 25 milioane 
de franci între guvernul irakian 
și reprezentanți a două compa
nii franceze. Conform contractu
lui, societățile franceze se anga
jează să furnizeze Irakului cen
trale telefonice care să lege Bag
dadul cu alte șapte importante 
localități ale țării.

• 249 DE PERSOANE au fost 
arestate în ultimele 24 de ore 
în satul indian Orissa, relatea
ză corespondentul agenției Reu- 
ter. Cei arestați atacaseră au
tobuzele în semn de protest 
față de recenta lege a guvernu
lui care prevede creșterea taxei 
de călătorie cu 15 la sută.

• ESCADRA de nave mili-

„în anii 1980 primii oameni 
vor putea ajunge pe planeta

Marte"
• O declarație a directorului N.A. S. A. • Transplantarea

pe Marte a unor
receptionarea

Directorul N.A.S.A., Thomas 
Paine, a declarat la o întâlnire 
cu oamenii de afaceri din Cali
fornia că „în anii 1980 primii 
oameni vor putea ajunge pe pla
neta Marte“. Pentru aceasta va 
fi nevoie de un efort industria] 
imens. După părerea noastră, a 
spus el, nava spațială destinată 
acestui scop ar trebui să fie un 
vehicul de 3 000 tone — de mă
rimea unui distrugător — pro
pulsat cu energie nucleară cu o 
capacitate echivalentă cu 300 000 
CP numai în pompele de com
bustibil. Ea ar urma să atingă o 
viteză medie de 45 000 km pe 
oră. Tehnica folosită la prima 
aselenizare, constînd din plasa
rea vehicului pe orbită înainte 
de a debarca pe Marte, va fi re
petată.

Paine a anunțat cu același pri
lej că racheta nucleară „Nerva“, 
care ar putea propulsa un ase
menea vehicul spatial, este pro
iectată la uzinele din Boulder, 
statul Colorado.

Problema existenței vieții pe 
planeta Marte nu a putut încă fi 
elucidată în urma analizelor da
telor transmise de „Mariner-6“, 
a declarat dr. Charles Barth de 
la Universitatea din Colorado în 
cadrul unei conferințe de 
presă ținute duminică la „Jet 
Propulsion Laboratory“ din Pa
sadena (California). El a precizat 
că „Mariner-6“ nu a semnalat 
prezența azotului în atmosfera 
planetei, azotul fiind» unul din 
elementele prezente în toate ma-

forme de viață terestre ? • A început 
I fotografiilor de la „Mariner - 7“

Lucrările 
comisiei mixte 

polono-britanice
La Londra au avut loc lucrări

le comisiei mixte polono-britanice 
pentru dezvoltarea comerțului și 
relațiilor economice bilaterale.

în cursul lucrărilor au fost dis
cutate principiile viitorului tratat 
economic pe termen lung care, 
după cum se prevede, va crea 
condiții pentru extinderea rela
țiilor comerciale și pentru dez
voltarea cooperării industriale și 
colaborării tehnico-științifice în
tre cele două țări.

Concomitent, a fost semnat 
protocolul cu privire la schimbu
rile de mărfuri pe anul 1969.

„Pinguin“ în Arctica
Trei îndrăzneți navigatori sovietici au pornit la bordul mi

cului iaht cu pînze „Pinguin" într-o temerară călătorie de circa 
40 de zile prin Arctica. De Ia Arhangelsk, unde s-au îmbarcat, ei 
vor străbate mările Albă, Barenț, Kara, vor ocoli Peninsula 
lamal și vor coborî pe fluviul Enisei pînă Ia localitatea Norilsk 
din Peninsula Taimîr. Țelul navigatorilor care s-au angajat în 
această lungă și dificilă călătorie este de a vizita locurile unde 
au iernat cunoscuți călători maritimi ruși din trecut, de a 
strînge materiale despre descoperitorii pămînturilor de dincolo 
de Cercul Polar.

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

Grevă a muncitorilor 
din Columbia

• DE MAI BINE DE o lună 
se află în grevă muncitorii de 
la „Uzina de produse ceramice 
„Diamante" din orașul colum
bian Bucaramanga revendicînd 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață. Confederația 
sindicală a muncitorilor din 
Columbia a adresat tuturor 
oamenilor muncii din țară un 
apel în care Ie cere să-și de
monstreze solidaritatea cu gre
viștii.

• DUPĂ CUM informează 
agențiile de presă, 750 de 
soldați americani, aparținînd 
unui batalion din divizia de in
fanterie americană staționtă în 
Delta fluviului Mekong, au pără
sit duminică dimineața baza a- 
mericană Bien Hoa, de lîngă Sai- 
gon, plecînd în Hawai. De la 8 
iulie și pînă acum au părăsit ba
zele S.U.A. din Vietnamul de 
sud 10 870 de soldați americani. 
Aceștia fac parte din contingen
tul de 25 000 de soldați care ur
mează să fie retras din Vietna
mul de sud.

• ASTRONAUTUL AMERI
CAN, William Anders, membru 
al echipajului navei spațiale 
„Apollo-8" care în decembrie 
anul trecut a întreprins prima 
călătorie în jurul Lunii, a sosit 
duminică Ia Atena împreună cu 
familia, ca oaspeți ai guvernu
lui și societății aeriene „Olim
pic Airways".

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Libanului, Yussef Sa- 
lem, care s-a 
tă oficială în 
s-a reîntors 
Beirut. Șeful 
neze a declarat că în cursul șe
derii sale la Paris a avut mai 
multe întrevederi cu persoane 
oficiale franceze privind dez
voltarea relațiilor bilaterale și 
a înminat președintelui Geor- 
ges Pompidou un mesaj perso
nal din partea șefului statului 
libanez, Charles Helou.

încheierea vizitei 
președintelui Finlandei 

în U.R.S.S.
• PREȘEDINTELE FINLAN

DEI. Urho Kekkonen, care s-a 
aflat la odihnă în U.R.S.S. în 
perioada 29 iulie—3 august, a 
avut convorbiri cu președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin. Cu 
acest prilej, menționează agen
ția TASS, au fost examinate 
problemele dezvoltării relațiilor 
sovieto-finlandeze, precum și 
ale situației internaționale ac
tuale. Cei doi președinți au re
afirmat hotărîrea Finlandei și 
U.R.S.S. de a face totul pentru 
pregătirea cu succes și convo
carea conferinței în problema 
securității europene.

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

• 140 PERSOANE și-au pier
dut viața în urma inundațiilor 
provocate de ploile torențiale 
care s-au abătut în ultimele zile 
asupra mai multor regiuni din 
Coreea de sud, a anunțat un 
purtător de cuvînt al poliției 
din Seul.

aflat într-o vizi- 
capitala Franței, 
sîmbătă seara la 
diplomației liba-

; '
Inundațiile au provocat, de a- 

semenea, mari pagube materia
le, iar peste 12 000 de persoane 
au rămas fără adăpost. Nume
roase sate continuă să fie izo
late, și singura posibilitate de 
comunicare cu acestea o consti
tuie aviația. Au fost alcătuite 
echipe speciale care s-au depla
sat de urgență în regiunile si
nistrate.

• NAVA expediționară sovieti
că „Polius“ a încheiat o călătorie 
în jurul lumii, în cursul căreia, în 
273 de zile a străbătut o distan
ță de 54 000 mile. Membrii ex
pediției au studiat procese care 
se petrec în adîncurile maritime 
— curenții din Atlantic și Ocea
nul Pacific, compoziția chimică 
a apelor la diverse adîncimi, 
precum și fenomene de la su
prafața oceanului — valurile în 
special în timpul furtunilor și 
uraganelor tropicale. în regiunile 
ecuatoriale au fost studiate : mă
rimea, puterea și direcția vînturi- 
lor.

Emisiuni de televiziune 
în culori prin 

telecomunicații cosmice
• EMISIUNILE DE TELEVI

ZIUNE în culori din Moscova 
în republicile din Asia centrală 
sovietică prin sistemul de tele
comunicații cosmice „Orbita“ 
vor începe încă în cursul aces
tui an. Prin aceasta se va inau
gura o etapă importantă în fo
losirea sateliților artificiali al 
Pămîntului Mol-
nia-1“.

teriile organice vii de pe pămînt. 
Totuși, spectometrul infraroșu a 
semnalat prezența apei sub for
mă de gheață în atmosferă ceea 
ce, după părerea lor, constituie 
„un indiciu pozitiv“ că pe pla
netă s-ar putea să existe totuși 
viață. în acest caz, după părerea 
sa și a altor specialiști ai labora
torului de la Pasadena, compo
nența chimică a materiei organi
ce vii de pe planeta Marte ar 
fi complet diferită de cea de pe 
Pămînt. O astfel de ipoteză nu 
poate fi exclusă.

Deși problema existenței vieții 
nu este elucidată fiind suscepti
bilă de noi dispute, problema 
faimoaselor „canale marțiene“ se 
pare că de data aceasta a fost 
rezolvată. Dr. Obert Leighton, 
șeful echipei de analiză a foto
grafiilor de transmisie în cadrul 
programului „Mariner“ a decla
rat că așa-zisele canale sînt de 
fapt niște benzi largi de formă 
regulată și închise la culoare 
fără nici un fel de alte detalii 
și nicidecum „canale“ construite 
de ființe marțiene inteligente.

Directorul adjunct al N.A.S.A. 
a afirmat că cercetările asupra 
planetei Marte vor continua. El 
a adăugat că dacă se va ajunge 
la certitudinea inexistenței vieții 
pe Marte, experții N.A.S.A. vor 
studia posibilitatea de transplan
tare pe Marte a unor forme de 
viață terestre.

trebuit 2,5 secunde pentru a se 
reîntoarce, după ce a fost reflec
tată de micile oglinzi speciale ce 
alcătuiesc reflectorul. Pe baza 
calculelor efectuate, s-a stabilit 
că distanța de la Pămînt la Lună 
este, cu o aproximație de 40 de 
metri, de 363 153,44 kilometri. 
Cifra este însă valabilă numai 
pentru ziua de vineri, 1 august, 
pentru că distanța de la Pămînt 
Ia Lună variază în funcție de 
mișcarea de rotație pe care o de
scrie satelitul pe orbita sa elip
tică. Media însă, au apreciat sa- 
vanții, este de 384 000 km.

Grație reflectorului laser, sa- 
vanții speră să stabilească aceas
tă distanță cu o aproximație de 
15 centimetri. Totodată se pro
iectează alcătuirea mai exactă a 
unor noi hărți ale Lunii, studie
rea în amănunțime a efectelor 
Lunii asupra Pămîntului, precum 
și depistarea oricăror eventuale 
deplasări pe care le-ar putea su
feri reflectorul rămas pe supra
fața Lunii.

Centrului spa- 
(Califomia) au 
serie de 34 de

Laboratoarele 
țial din Pasadena 
recepționat prima 
fotografii ale planetei Marte, 
transmise de sonda „Mariner-7“. 
Observațiile făcute asupra aces
tor fotografii arată că ele sînt 
mult mai bune și mai clare de- 
cît cele transmise în zilele pre
cedente de „Mariner-6“. La Cen
trul spațial de la Pasadena se aș
teaptă să fie recepționate alte 
fotografii în noaptea de luni 
spre marți, cînd sonda „Mariner- 
7“ se va afla la o distanță de 
numai 3 200 km de planeta 
Marte.

• Astronauții americani Neil 
Armstrong și Edwin Aldrin au 
devenit sîmbătă membri de sin
dicat, deoarece poștașii ameri
cani i-au declarat „membri ono
rifici“ și le-au trimis carnetul 
de afiliere la A.F.L.-C.I.O.

„Cuceritorii“ Lunii pot să fia 
considerați „primii poștași ai spa
țiului cosmic, deoarece în timpul 
marșului lor pe suprafața Selenei, 
ei au depus o scrisoare într-un 
plic special cu adresa expeditoru
lui și data ajungerii scrisorii la 
destinație —- 20 iulie 1969. Ei au 
depus, de asemenea, un timbru 
în valoare de 10 cenți, și care-i 
prezenta debareînd pe Lună. A- 
cest timbru comemorativ va fi 
emis în curînd în Statele Unite.

• Grație reflectorului cu raze 
laser pe care Armstrong și Al- 
drin l-au instalat pe Lună, sa- 
vanțji observatorului Lick (situat 
pe muntele Hamilton) au reușit 
să stabilească cu exactitate dis- 

■ tanța de la Pămînt la satelitul 
său natural.

Razei trimise de la Pămînt i-au

• Cei trei astronauți ameri
cani, Armostrong, Aldrin și Col
lins, care se află în carantină la 
laboratorul lunar de la Houston, 
își continuă activitatea conform 
programului stabilit. Schimbul de 
vederi cu responsabilii progra
melor de antrenament ai echipa
jelor Apollo se referă în special 
asupra mijloacelor de simulare la 
sol. Armstrong a declarat că fără 
aceste antrenamente de simulare 
îndeplinirea misiunii Apollo nu 
ar fi fost posibilă. în același timp 
se comunică că starea sănătății 
astronauților este în continuare 
excelentă.

După referendumul din Irianul de vest
Postul de radio Djakarta a anunțat că ministrul afacerilor 

externe al Indoneziei, Adam Malik, va prezenta un raport ofi
cial asupra desfășurării și rezultatelor „actului liberei alegeri“ din 
Irianul de vest secretarului general al O.N.U., U Thant, în tim
pul cel mai scurt.

Actualul referendum, care s-a 
desfășurat în Irianul de vest, a 
fost organizat în baza unui a- 
cord intervenit între Olanda și 
guvernul din Djakarta sub aus
piciile O.N.U. Acest acord pre
vedea ca în anul 1969 să fie 
inițiat un referendum prin in
termediul căruia triburile pa- 
puașe să-și poată face cunoscu
tă poziția în legătură cu vii
torul teritoriului lor.

în vederea desfășurării acestui

Vedere din Alger

i referendum, reprezentanții tri
burilor papuașe s-au întrunit la 
14 iulie în cele opt centre dis
trictuale pentru a exprima do
rința celor peste 800 000 de pa- 
puași. Deschiderea lucrărilor 
reuniunilor celor 1025 de repre
zentanți ai papuașilor, consti- 
tuiți în adunări consultative, a 
marcat începutul traducerii în 
viață a „aotului liberei alegeri“. 
Adqpările consultative s-au des
fășurat timp de trei săptămîni, 
creînd astfel posibilitatea unei 
misiuni guvernamentale indone
ziene să participe la lucrările 
fiecărei adunări, și s-au încheiat 
la 2 august. în toate cele opt 
districte s-a înregistrat un vot 
favorabil integrării la Indonezia. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai O.N.U., precum 
și ambasadori ai unor țări a- 
creditați la Djakarta.

în ceea ce privește „electorii", 
ei au fost formați din reprezen
tanți ai triburilor papuașe, șefi 
de triburi, lideri religioși și alte 
persoane numite în marea lor 
majoritate de autoritățile de la 
Djakarta.

Aceste alegeri însă nu s-au des
fășurat fără incidente, deși în 
Irianul de vest au fost concen
trate trupe și unități de poliție 
indoneziene. Incidentele au fost 
provocate de reprezentanți ai or
ganizației „Mișcarea papuașilor 
liberi“, care se pronunță pentru 
independența Irianului de vest. 
Liderii acestei mișcări au orga
nizat demonstrații în sprijinul 
desfășurării referendumului după 
principiul „un om, un vot“. Au
toritățile indoneziene însă au de
clarat că lipsa unor mijloace de 
comunicații și terenul foarte ac
cidentat fac ca principiul „un 
om, un vot“ să fie inaplicabil în 
Irianul de vest.

După încheierea referendumu
lui, teritoriul Irianului de vest ră- 
mîne în mod oficial parte inte
grantă a Indoneziei.
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