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ACCELERAREA
AL REPUBUCH SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLA E CEA UȘESCU, IN A US TRIA

RECOLTATULUI
impune maxima 

utilizare

Președintele Consiliu
lui de Stat al Repu
blicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția, Elena 
Ceaușescu, au plecat 
luni în Austria unde 
vor face o vizită oficia
lă, la invitația președin
telui federal, Franz 
Jonas, între 21 și 25 
septembrie 1970.

Șeful statului român 
este însoțit de Iosif 
Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor exter
ne, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exte
rior, precum și de con
silieri și experți.

Pe aeroportul Bănea- 
sa au fost prezenți to
varășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodna- 
raș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Petre Bla- 
jovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion-Ioniță, Va
sile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, precum și soțiile

conducătorilor de partid 
și de stat, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Națio
nale, ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători 
de instituții centrale 
și organizații obștești, 
ziariști.

Erau, de asemenea, 
prezenți Rudolf Bogner, 
însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Austriei 
la București, membri ai 
ambasadei austriece, șefi 
ai misiunilor diploma
tice acreditați în Româ
nia și alți membri al 
corpului diplomatic.

Un mare număr de 
locuitori al Capitalei, 
venițl la aeroport, o- 
vaționează îndelung, 
scandează e n t uz i a s t 
„Ceaușescu — P.C.R.", 
exprimîndu-șl cu căl
dură atima șl prețuirea 
față de conducătorul 
partidului șl statului. 
Un grup de pionieri o- 
feră flori. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răs
punde prietenește acla
mațiilor mulțimii.

Avionul oficial cu 
care călătoresc pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și celelalte 
personalități române de
colează la ora 10.

La sosirea pe aeroportul Schwechat din Viena

SOSIREA LA VIENA
Eveniment politic remarcabil, 

vizita președintelui Consiliului de 
Stat al țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, în Austria se 
înscrie în analele bunelor relații 
statornicite între România și 
Austria. Intr-un cadru mai cu
prinzător, ea face parte din an
samblul de inițiative întreprinse 
pe plan european avînd ca scop 
dezvoltarea relațiilor prietenești, 
In interesul reciproc și, totodată, 
al statornicirii pe continent a unui

climat de înțelegere, a unei at
mosfere în care să primeze res
pectul și încrederea între 
state și popoare, cooperarea 
pe bază de egalitate în drepturi 
și avantaj reciproc. Această vi
zită constituie încă o dovadă că 
între state cu sisteme sociale și 
politice diferite pot exista și se 
pot dezvolta raporturi fructuoase 
atunci' cînd relațiile dintre ele au 
la bază principiile de bază ale 
dreptului internațional: respectul 
suveranității și al independenței

statelor, neamestecul în treburii» 
interne, înțelegerea și respecta
rea cu strictețe a dreptului fiecă
rei națiuni, fie aceasta mare sau 
mică, de a-și croi singură desti
nul, de a dispune după propria-i 
voință de prezentul, de viitorul 
său.

Urmînd vizitei pe care preșe
dintele austriac, dr. Franz Jonas, 
a făcut-o anul trecut în țara 
noastră, prezența în Austria a șe-

(Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul vizitei protocolare la Palatul Hotburg

vizita protocolară 
la Palatul Hofburg

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, au făcut, luni la prînz, 
o vizită protocolară președintelui 
federal Franz Jonas și soției sale, 
Grete Jonas, la reședința oficială 
a șefului statului austriac din Pa
latul Hofburg.

Președintele Consiliului de Stat 
a fost însoțit de Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi

niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Du
mitru Aninoiu, ambasadorul Româ
niei la Viena.

Cei doi șefi de stat au avut un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme de interes comun.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

DINEU DE GALA OFERIT
DE PREȘEDINTELE FEDERAL

FRANZ JONAS
în cursul serii, președintele 

federal Franz Jonas și soția sa, 
Grete Jonas, au oferit, în sala de 
ceremonii a Palatului Hofburg, un 
dineu de gală în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu.

Au participat Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Du
mitru Aninoiu, ambasadorul Ro
mâniei la Viena.

Din partea austriacă au partici
pat dr. Bruno Kreisky, cancelarul 
federal, dr. Rudolf Hauser, vice
cancelar, dr. Rudolf Kirchschlăger, 
ministrul afacerilor externe, 
Josef Staribacher, ministrul co
merțului, industriei și meșteșugu
rilor, alți membri ai guvernului, 
șefi ai partidelor politice, oameni 
de știință și cultură, personalități 
ale vieții economice.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Franz Jonas și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.
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Toastul președintelui FRANZ JONAS 

Toastul președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

a mijloacelor 
mecanice

Recoltarea culturilor de toamnă de 
pe multe milioane hectare cu po
rumb, floarea-șoarelui, sfeclă de za
hăr, cartofi și alte culturi, efectuarea 
pregătirilor pentru însămînțarea al
tor milioane de hectare cu grîu ne
cesită o amplă concentrare de forțe 
mecanice și manuale, organizarea 
judicioasă a muncii în fiecare unitate 
agricolă. Stringerea actualei recolte 
condiționează, in mare măsură, și 
viitoarea producție de griu pe mari 
șuprafețe care trebuie eliberate, a- 
rate și discuite cu maximă rapidita
te. Mai mult decît în oricare perioa
dă a anului, toamna este sezonul 
cînd aportul fiecărui cooperator sau 
mecanizator are un rol extrem de 
important pentru grăbirea recoltatu
lui și efectuarea pregătirilor în vede
rea însămințării griului. In acest 
scop se impune ca mijloacele me
canice să fie intens utilizate, deoa
rece acestea economisesc zeci de mi
lioane de zile-om, asigură executa
rea lucrărilor intr-un timp scurt, 
cu cheltuieli mai reduse.

Un raid întreprins în unitățile a- 
gricole „din județele Ilfov și Buzău 
ne-a prilejuit constatarea că în ma
rea majoritate a unităților agricole 
mijloacele mecanice sînt utilizate la 
întreaga capacitate. întrucit acest 
lucru este firesc, ne propunem să re- \ 
liefăm o serie de situații din care 
rezultă necesitatea unor intervenții 
operative pentru a mări randamen
tul utilizării mijloacelor mecanice 
la recoltarea culturilor și la'efectua
rea pregătirilor pentru însămînțarea 
griului. Multe utilaje nu lucrează cu 
întreaga capacitate, se pierde un 
timp extrem de prețios.

...Ora 9 dimineața, într-o zi însori
tă, pe una din tarlalele cooperativei 
agricole din Dridu, județul Ilfov. 
Trei tractoare cu discuri, în loc să lu
creze din plin la pregătirea terenului 
pentru însămînțarea griului, stau 
la umbra unui copac. Unul din
tre mecanizatori mai meșterește 
ceva la un disc. Altul îl asistă, iar 
cel de-al treilea, cu mîinile în șold, 
le ține oompanie. Motorul unui trac
tor merge în gol, adică risipa de 
timp merge mînă în mină cu cea de 
combustibil. Cei trei sînt Mihalache 
Constantin, Trifu V. Alexandru și 
Pașpaler Aurel, cărora li s-au în
credințat 135 de cai putere și utilaje 
agricole care ar trebui să fie folosi
te pe întreaga durată a zilei lumină. 
Cu atît mai mult cu cît pe tarlaua 
unde urmau să lucreze a întîrziat 
pregătirea terenului pentru grîu.

întrucît aspecte de acest fel se în- 
tîlnesc și in alte unități, se pune cu 
toată acuitatea problema controlului 
și a îndrumării activității mecaniza
torilor, precizarea pe cîteva zile a 
sarcinilor fiecăruia, evitarea depla
sărilor inutile pentru aprovizionarea 
cu carburanți, asigurarea hranei cal
de în cîmp. Sînt lucruri care condi
ționează funcționarea cu întregul 
randament a utilajelor de care ar 
trebui să se ocupe în mai mare mă
sură conducerile unităților agricole și 
cei trimiși în munca de îndrumare și 
control. Numai în județul Buzău au 
fost trimise 35—40 de cadre, îndeo-

Constantin BORDEIANU 
Floren CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

încheierea Concursului
și Festivalului

„George
Cea de-a V-a. ediție a Concursu

lui și Festivalului internațional 
„George Enescu“ s-a încheiat luni 
seara, într-un cadru festiv, în Sala 
mare a Palatului Republicii Socia
liste România.

La festivitatea închiderii și la 
concertul laureaților au asistat 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, E- 
mil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
zil, cu soția, Gheorghe Rădulescu, 
cu soția, Maxim Berghianu, cu so
ția, Petre Lupu, cu soția, Dumitru 
Popescu, cu soția, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Miron Constantines- 
cu, Ion Ioniță, cu soția.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai vieții culturale, un 
numeros public.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Enescu“
Se aflau prezente numeroase 

personalități ale vieții muzicale in
ternaționale, membrii juriilor și 
participanții la concurs.

Festivitatea a fost deschisă de 
Ion Dumitrescu, președintele Co
mitetului de organizare al celui 
de-al V-lea Concurs și Festival 
„George Enescu", președintele U- 
niunii Compozitorilor, după care a 
luat cuvîntul De Gontaut Biron, 
vicepreședinte al Federației Inter
naționale a concursurilor de mu
zică din Geneva. A urmat decerna
rea premiilor și mențiunilor con
cursului și concertul laureaților.

Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Artiștilor le-au 
fost oferite flori din partea con
ducerii de partid și de stat.

(Relatările despre festi
vitatea încheierii, rezulta
tele concursului și con
certul laureafilor se pu
blică în pag. a IV-a).

Maiestății Sale
TUANKU ABDUL HALIM MU 'AZZAM SHAH IBNI 

AL-MARHUM SULTAN BADLISHAH
Regele Federației Malayezia

KUALA LUMPUR
Cu prilejul învestirii Maiestății Voastre în calitate de suveran al 

Federației Malayezia, vă adresez sincere felicitări și urări de fericire 
personală. îmi exprim speranța că bunele relații dintre țările noastre 
se vor dezvolta continuu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre 
Norvegia, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Eulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a transmis o telegramă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România. „Vă transmit dumneavoas
tră și întregului popor român cele mai cordiale urări de succese în con
struirea socialismului. îmi exprim încrederea în dezvoltarea continuă și 
întărirea prieteniei între cele două țări ale noastre", se spune în tele
gramă.
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faptul! 
divers! 
------------------ 1 
Descoperirea | 
unei cetăti

9

geto-dacice
Pe rîul Teleorman, în apro

piere de comuna Orbească de 
Sus, există un promontoriu 
cu o colină ce domină pînă 
departe împrejurimile. Nu de 
mult el a intrat și în atenția 
urtui grup- de cercetători de la 
Institutul de arheologie și 
muzeul din Alexandria. încon
jurat din două părți de apă — 
acestora li s-a părut a fi locul 
ideal pentru construirea unei 
cetăți. Au început săpăturile. 
Și presupunerile s-au adeverit. 
A fost descoperită o ceta
te geto-dacică datînd din seco
lul IV î.e.n. Păstrată în condi- 
ții dintre cele mai bune, noua 
cetate, despre care nu exista 
pînă acum nici o referire, pre
zintă o importanță deosebită 
pentru studiul sistemului de 
fortificații, precum și prin 
bogatul material arheologic des
coperit. împreună cu cetățile si-

’ ’ și Al-
însem- 
istoria

milare de la Ztmnicea 
bești, ea va aduce noi și 
nate informații privind 
veche a acelor locuri.

O lecție 
într-o 
colecție

paFără să nutrească vreo pa
siune deosebită pentru această 
îndeletnicire, pensionara Ana 
Moga (născută Besesek) din 
Alba Iulia, strada Ampoiului 
37—B, a devenit... colecționară. 
Nu adună nici timbre, nici o- 
biecte rare. întreaga sa „colec
ție" încape într-un singur do
sar în care păstrează cu grijă... 
copiile unor memorii înaintate 
Ministerului Muncii și recipise- 
le de la scrisorile recomandate 
expediate. Fiecare piesă are is
toria sa. Prima datează din 16 
august 1968. Este o cerere prin 
care solicita eliberarea unei do
vezi de vechime în cîmpul 
muncii. După 12 zile, Oficiul de 
evidență a documentelor din 
minister i-a cerut, la rîndu-i, o 
serie de lămuriri suplimentare. 
Le-a primit imediat, dar de a- 
tunci, deși au trecut 2 ani, ofi
ciul respectiv tace. Solicitanta 
a mai înaintat încă 5 cereri 
asemănătoare. Copiile lor alcă
tuiesc colecția amintită. Cei in
teresați pot găsi în ea o lecție 
care, sperăm, le va fi folosi
toare. •

După faptă...
în locuința Floarei Androna- 

che din comuna Mogoșani 
(Dîmbovița) a fost găsit, în- 
tr-una din zilele trecute, cada
vrul Măriei Matei, în virstă de 
32 de ani, din comuna Drago- 
dana. După primele cercetări, 
s-a stabilit că ea a decedat în 
urma unei operații de întreru
pere a sarcinii, Floarea Andro- 
nache, autoarea acestei opera
ții, a fost arestată. Organele de 

pregătescurmărire penală îi pregătesc 
acum dosarul care o va aduce 
în fața instanței de judecată.

Noroc că si-a»
pierdut 
adresa

cînd își 
bani,

Zi de plată a salariilor Ia 
LG.C.L. Blaj. După ce și-a nu
mărat banii, Dumitru Ilea a 
pornit după diverse cumpără
turi. Ajuns acasă, în comuna 
Valea Lungă (Alba) a constatat 
însă că nu mai are portmoneul 
în care avea salariul și... un 
act din care rezulta și adresa 
sa După două zile, 
luase orice gînd de la 
în poarta casei lui s-a oprit 
autofurgoneta 21—BV—529 : șo
ferul Gheorghe Panait din Cop- 
șa Mică îi aducea portmoneul 
plin ! O surpriză in urma căreia 
cei doi copii ai păgubașului vor 
merge — a hotărît el pe loc — 
la școală în haine noi.

L-ati
9

întâlnit
pe undeva?

De aproape o lună de zile un 
copil în vîrstă de 8 ani, pe 
nume Călcîi Vasile, a dispărut 
de acasă. Mama sa, Călcîi Lu
cia, domiciliată în Galați, in 
microraionul 40, blocul D2, ap. 
64, l-a căutat peste tot, dar fără 
succes. Copilul este îmbrăcat 
cu pantaloni scurți, de culoare 
bleumarin, cămașă pepit, cu 
mîneci scurte. Cine jjoate da 
relații este invitat să se adrese
ze Organelor de miliție.

redactată
TÎRCOB

de :Rubricd
Dumitru
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ritmul vertiginos de dezvoltare din 
ultimii ani a industriei chimice a de
terminat acumularea unui imens 
fond de mijloace tehnice în unitățile 
productive — și ele, mult sporite nu
meric — ale acestei ramuri. Dacă o 
bună parte dintre noile instalații și 
capacități chimice au devenit în scurt 
timp de la punerea în exploatare 
unități productive puternice, care a- 
sigură randamentele economice pre
conizate la construirea lor. altele, 
după cum se știe, au avut sau au și 
în prezent o evoluție contradictorie.

Elocventă în acest Sens este situa
ția în care se află, bunăoară. Uzina 
de aluminiu din Slatina. La puțin 
timp dd la intrarea în funcțiune, în 
urmă cu cinci ani, această mare uni
tate a industriei chimice raporta a- 
tingerea principalilor parametri teh- 
nico-economici proiectați. Apoi, timp 
de cîțiva ani, de la Slatina ne-au 
parvenit numai vești bune. Planul 
era îndeplinit lună de lună, obținîn- 
du-se în fiecare an importante can
tități de aluminiu peste plan. Lanțul 
succeselor s-a frint brusc în acest 
an, cind, tot de-la lună la lună, dar 
de astă dată în sehs invers, volumul 
producției reali
zată a sbăzut. a- 
tingînd la sfîrși- 
tul lunii august 
un’ minus față de 
plan de peste 
4 100 tone de alu
miniu.

Ce împrejurări 
au stopat ascen
siunea unui colec
tiv care se anga
jase hotărît pe 
drumul consacră
rii 7 Datorită ex
ploatării nechib
zuite a utilajelor 
și instalațiilor, ne- 
respectării grafi
celor de întreține
re și reparațiilor 
de slabă calitate, 
la toate secțiile 
mari ale uzinei 
s-au produs nu
meroase avarii 
care, conjugate cu. 
alte cauze, au de
terminat deregla
rea procesului 
tehnologic și, ca atare, oprirea unul 
important număr de cuve de electro
liză la halele I și II.

Cum s-ar spune, uzina s-a „născut" 
viguroasă, dar neglijența, lipsa de 
grijă pentru utilizarea corespunzătoa
re a mașinilor și instalațiilor au a- 

. juns apoi să afecteze întreg randa
mentul productiv. Principala cau
ză a neajunsurilor care stăruie 
in prezent la uzina slătineană 
rezidă în defectuoasa organizare a 
sectorului de întreținere și reparații. 
După cum am putut să ne convingem 
la fața locului, nici pînă la începutul 
lunii septembrie a.c. nu exista o e- 
chipă specializată de depanare îi? 
fiecare secție și pe fiecare schimb. 
Reviziile curente ale instalațiilor 
s-au efectuat formal sau de cele mai 
multe ori au fost trecute cu vederea.

Experiența negativă a uzinei din 
Slatina, ca și a altor două unități în 
care am desfășurat investigațiile — 
Combinatul chimic din Craiova și 
Combinatul de fibre artificiale din 
Brăila — relevă că temeinica organi
zare a compartimentului de întreți
nere și reparații constituie unul din 
factorii esențiali ai utilizării cu efi
cientă ridicată a instalațiilor și uti
lajelor din industria chimică.

—■ Cu toate că demarajul' fusese 
defectuos, multi ani după punerea 
în funcțiune a combinatului de fibre 
artificiale, întreținerea curentă și 
reparațiile periodice se făceau pe a- 
pucate și cu oameni nu întotdeauna 
suficient de calificați — ne-a spus 
tov. Ștefan Ilieș, secretar al Comite
tului județean Brăila al P.C.R. Se știe 
că în numai cîțiva ani, multe din in
stalațiile acestui combinat modem nu 
mai aveau forța să tindă spre atin
gerea parametrilor proiectați.

Din relatarea interlocutorului am 
reținut că abia atunci cînd multe 
instalații atinseseră un grad avansat 
de uzură .s-a trecut la o activitate 
febrilă de punere pe picioare a com
partimentului de întreținere și repa
rații. Rezultatele nu au intîrziat să 
se arate. In primul semestru din a- 
cest an. numărul orelor-mașină de 
staționare a fost de peste două ori 
mai scăzut la fabrica de celofibră și 
de aproape patru ori la cea de cord 
decît media anului trecut.

Și la Combinatul chimip din Cra
iova. unitate în care preocupările 
pentru îmbunătățirea activității com
partimentului mecano-energetic s-au 
impus, în sfîrșit, în centrul atenției 
conducerii acestei unități, coeficienții 
de utilizare a instalațiilor s-au ame
liorat. în primele opt luni din acest 
an, de exemplu, aici au fost înregis
trate circa 40 de întreruperi datorate 
defecțiunilor mecanice, electrice etc. 
în vreme ce în aceeași perioadă a
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1970 a apărut articolul „Poluarea 
nurilor moldovene — un rău ireme
diabil 7“ După cum se menționa in
tr-o notă a redacției, am expus cri- 
ticile cuprinse in articol organelor 
locale și unor departamente — fo
ruri tutelare ale acelor unități econo
mice care erau identificate ca impor- . 
tante surse de impurificare a unor 
riuri moldovene. Replicile instituțiilor 
vizate au fost în general prompte, la 
obiect. Nu la același nivel s-a situat 
însă conținutul tuturor răspunsurilor. 
Ministerul Industriei Chimice preci
zează, de pildă, că nerealizarea sta
ției de epurare a apelor reziduale de 
pe lingă secția Melana III a Uzine
lor de fibre sintetice Săvinești (sta
ție care va fi terminată, se pare, 
abia in 1971) s-ar datora faptului că 
în proiect nu s-ar fi stabilit un ter
men anume, că fiind vorba de o 
instalație de epurare biologică, ar fi 
fost necesare încărcări în stații-pilot. 
Dar cine altcineva decit respectivul 
departament avea obligația să fixeze 
un termen pentru construcția acestei 
stații 7 De altfel, precizarea expresă 
a termenului nici nu ar fi trebuit 
adusă în discuție, de vreme ce există 
o hotărîre a Consiliului de Miniștri 
prin care se stabilește că asemenea 
instalații urmează să intre în func
țiune concomitent cu obiectivele in
dustriale cărora le aparțin, făcînd 
practic parte din tehnologia respec
tivă.

La rîndul său, Ministerul Indus
triei Alimentare ne-a informat că 
Fabrica de zahăr Roman (și respec
tiv îngrășătoria Roman) posedă in
stalații de epurare a apelor infes
tate, dar că acestea au devenit ne
corespunzătoare față de capacitățile 
mult sporite ale întreprinderii. Deși 
respectiva fabrică avea obligația fer
mă încă din 1963 de a-și construi o 
nouă stație — cu termen la 31 decem
brie 1970 — execuția acestui obiectiv 
nu a început nici pînă în prezent. De
partamentul citat susține că n-a 
putut trece la realizarea construcției, 
datorită volumului redus de investiții 
ce i-au fost alocate, și promite că 
situația se va remedia in anii ce 
vin, cînd fabrica va fi reutilată in
tegral. E de mirare, totuși, că deși 
acest departament a avut la dispozi
ție un termen atit de generos — 
șapte ani 1 — nu a putut găsi în a- 

anului trecut numărul lor depășea 
140, de o gravitate mult mai pronun
țată.

Deși este vizibilă intervenția din ul
timul timp a Ministerului Industriei 
Chimice în scopul ameliorării rapide 
a stării tehnice a instalațiilor la a- 
cele obiective care au devenit da 
acum „cazuri" — prin promovarea 
largă a formelor de întrajutorare în
tre unități — asigurarea cadrelor ca
lificate pentru întreținere și repara
ții, ca și a celor care lucrează direct 
la instalații, se desfășoară totuși, în 
continuare, dezorganizat. în vreme 
ce la Combinatul chimic din Cra
iova. o dată cti reorganizarea com
partimentului mecano-energetic, au 
fost trimiși la specializare muncitori, 
maiștri, ingineri, creîndu-se totodată 
colective specializate pe genuri de 
reparații, Ia Uzina de aluminiu din 
Slatina nu s-a întreprins nimic în a- 
ceste domenii. Aici, comitetul de 
direcție vorbește de necesitatea acută 
a suplimentării cu aproape 60 la sută 
a efectivului de forță de muncă în 
sectorul de întreținere, dar nu a con
turat un program concret de măsuri 
în acest scop. Mai mult chiar, din 

cei 45 de ingineri, maiștri și munci
tori specializați în străinătate, a- 
proape jumătate nu mai lucrează in 
uzină.

în aceste zile, la Slatina se află 
detașate importante forțe din alte 
unități ale industriei chimice pentru 
a ajuta la remedierea defecțiunilor 
care au apărut la instalații. Este de 
așteptat că acest ajutor masiv venit 
din partea unităților din sector va de
termina punerea în ordine de func
ționare a instalațiilor uzinei de alu
miniu. Ce se va întîmpla însă după 
aceea, dacă asigurarea cu personal 
de întreținere a uzinei din Slatina ră- 
mîne in continuare nesoluționată 7 
Iată de ce este absolut necesar ca. 
concomitent cu aceste acțiuni de in
tervenție, conducerea ministerului să 
urgenteze aplicarea programului pe 
care l-a propus in vederea institui
rii unei concepții unitare de organi
zare a sectoarelor de întreținere și 
reparații in fiecare întreprindere și 
încadrării lor cu forțe de muncă te
meinic calificate. în mod deosebit, 
trebuie întărite grupele de identifi
care a pieselor de schimb și de coor
donare a asimilării fabricației aces
tora. Este inadmisibil ca, după circa 
șase ani de funcționare, abia acum 
să se cunoască care este numărul și 
normativul pieselor de schimb nece
sare Combinatului de fibre artificiale 
Brăila. La Craiova, normativele de 
piese de schimb au fost elaborate 
abia cu cîteva luni în urmă. în vreme 
ce acțiunea de elaborare a documen
tației a ajuns abia la 60 la sută din 
necesar.

Dacă în privința întreținerii din 
punct de vedere mecanic a utilajelor 
și instalațiilor tehnologice se remarcă 
în ultimul timp o activitate mai sus
ținută — cel puțin așa stau lucrurile 
la combinatele din Brăila și Cra
iova — total nesatisfăcătoare continuă 
să rămînă întreținerea și repararea 
aparaturii de măsură și control, in
tr-un cuvînt a elementelor de auto
matizare. Deși s-au investit sume 
considerabile in această aparatură, se 
constată. în toate cele trei unități la 
care ne-am referit, o lipsă de interes 
accentuată la utilizarea ei. încă din 
1965, cînd Uzina de aluminiu din 
Slatina a intrat în funcțiune, insta
lația de defluorizare din halele de 
electroliză și aparatura de încărcare 
și descărcare automată de la silozu
rile de alumină, au rămas inactive. 
De atunci, nimeni nu s-a mai intere
sat de soarta lor. în situații similare 
se află și alte instalații de automati
zare ale uzinei slătinene. ca și cea 
mai mare parte din aparatura de mă
sură și control de la fabrica de aceti- 
lenă și grupul de azot de la Craiova.

S-a ajuns la această situație în 

cest lung răstimp posibilități de a-și 
îndeplini sarcinile stabilite printr-o 
hotărîre a Consiliului de Miniștri.

în ce privește Fabrica de țevi- 
Roman, 'noul laminor de 6 țoii a in
trat în funcțiune in iulie 1970, fără 
a avea asigurată stația de epurare 
prevăzută în proiect — precizează, 
în răspunsul său, Ministerul Industriei 
Metalurgice. Nerealizarea în termen 
a acestui obiectiv — se afirmă în a- 
cest răspuns — s-ar datora construc
torului, în speță unei unități a Mi
nisterului Construcțiilor Industriale, 
care nu a executat la timpul cuvenit 
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instalațiile de forță și lumină ale 
stației. Institutul de proiectări — 
Laminorul, autorul proiectului, a 
contribuit și el la întîrziere, deoarece 
a trebuit să aducă ulterior importante 
corecturi acestei lucrări. După cum 
se vede, o parte din vină o poartă 
chiar proiectantul — instituție tute
lată chiar de ministerul beneficiar. 
Pe de altă parte — dacă într-adevăr 
constructorul este vinovat de întîr- 
zierea construirii stației de epurare 
— ne întrebăm ce sancțiuni i s-au 
aplicat, conform legislației econo
mice în vigoare, în legătură cu ne- 
respectarea clauzelor contractuale ? 
în plus, însăși acceptarea cu destulă 
ușurință a acestei rămineri în urmă 

bună parte din cauza lipsei de preo
cupare a întreprinderilor și ministeru
lui de resort pentru formarea unui 
personal de întreținere bine pregătit. 
La aceasta se adaugă greutățile mari 
existente în procurarea pieselor de 
schimb pentru această aparatură. 
„Fabrica de elemente pentru auto
matizări din Capitală refuză să asi
gure necesarul de piese de schimb 
pentru toate tipurile de aparate pe 
care le-a fabricat plnă nu de mult 
sau le mai fabrică — ne-a spus ing. 
Gheorghe Gheban, director general 
adjunct al Combinatului chimic din 
Craiova. în plus, piesele de schimb 
din import se aduc cp mari întîr- 
zieri".

Lipsa pieselor de schimb nu se re
zuma doar la aparatura de automati
zare. De aceea, cu puțin timp 
în urmă. Ministerul Industriei Chi
mice a Inițiat un program de a- 
similare a pieselor de schimb atît în 
unitățile în subordine, cit și în co
laborare cu uzine constructoare de 
mașini. Cu toate acestea, se constată 
că acțiunea evoluează greoi. în cele 
trei unități ni s-a spus că întreprin
derile constructoare de mașini con

tinuă să trateze execuția pieselor de 
schimb ca o chestiune pur facultativă. 
Pentru un singur reper solicitat de 
combinatul din Craiova, cinci dintre 
cele mai mari uzine ale Ministerului 
Construcțiilor de Mașini au refuzat 
comanda, motivind că prezintă un 
grad sporit de dificultate tehnică. In 
alte împrejurări. întreprinderile cons
tructoare de mașini au justificat că 
structura planului de producție nu le 
permite să se ocupe de fabricația 
pieselor de schimb solicitate de in
dustria chimică.

A fost unanimă părerea tuturor ce
lor care au abordat problema piese
lor de schimb că este absolut nece
sar să fie întreprinse grabnic măsuri 
de coordonare a producției acestor 
piese la nivelul Ministerului Indus
triei Chimice și Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Necesi
tate cu atît mai imperioasă cu cit, 
în industria chimică, mai mult poate 
ca în orice altă ramură, utilajele și 
instalațiile din import, provin de la 
un număr mare de firme, prezentind. 
deci, o mare diversitate. La construc
ția Combinatului chimic din Craiova, 
bunăoară, instalațiile tehnologice și 
utilajele sint livrate de aproximativ 
130 de firme, instalațiile electrice de 
101 firme, iar aparatura de măsură 
și control de 140 de firme. Eterogeni
tatea furnizorilor creează mari dificul
tăți în ce privește achiziționarea pie
selor de schimb pentru repararea lor.

Pentru a afla un răspuns la pro
blemele ridicate în cursul anchetei 
noastre, ne-am adresat ing. Romulus 
Manolache, directorul Direcției me- 
cano-energetice din Ministerul In
dustriei Chimice, care ne-a spus : 
„Lacunele care stăruie în domeniul 
întreținerii instalațiilor și utilajelor 
chimice sînt consecința mentalității 
care a stăruit pînă nu de mult la di
verse niveluri de a privi această ac
tivitate ca fiind un fapt secundar, 
mai puțin important pentru rezul
tatele. de ansamblu ale unei unități. 
Personal consider că neajunsurile de 
natura celor care fac obiectul anche
tei ziarului s-au amplificat după re
organizarea ministerului nostru, prin 
desființarea compartimentului care 
coordona fabricația pieselor de 
schimb. Numai reinființind acest 
compartiment, ministerul va fi in 
măsură să coordoneze fabricația pie
selor de schimb în ansamblul ei și. 
cu deosebire, pe cea din unitățile 
proprii specializate ale Industriei 
chimice".

— Remarcînd neajunsul Ia care 
v-ați referit, specialiștii din între
prinderi arată că sînt necesare inter
venții organizatorice îndeosebi în 
compartimentele mecano-energetice 
din unitățile productive.

dovedește o dată mai mult mentali
tatea care dăinuie în rîndul unor 
beneficiari, preocupați de a da în 
funcțiune doar obiectivele productive, 
dar neglijînd celelalte obligații pe 
care le au. Ne întrebăm de ce aseme
nea instalații, nominalizate ferm în 
planurile de investiții ale unor depar
tamente. cunosc un destin atît de vi
treg, realizarea lor fiind lăsată tot
deauna pe planul doi, ca și cum apa 
— materie primă în industrie — ar 
reprezenta o valoare neglijabilă ?

în ce privește unitățile Ministeru
lui Industriei Lemnului, situația este 

următoarea: Fabrica de hirtie și ce
luloză „Reconstrucția" din Piatra 
Neamț deversează ape viciate în 
Bistrița din cauza blocării decantoa- 
relor de fibre lemnoase de la stația 
de epurare. Asemenea accidente au 
loc în zilele In care nodurile lem
noase pătrund in stație. Pentru re
medierea acestui neajuns, fabrica a 
montat recent up utilaj de măcinare 
a fibrei lemnoase. Dar nu e suficient: 
acesta nu poate da randamentul 
scontat pină nu va fi completat de 
un așa-zis rafinor-sortizor... Aseme
nea explicații, dacă ne-au ajutat să 
înțelegem mecanismul subtil al im- 
purificării apelor moldovene de că
tre unele unități ale departamentu
lui, nu pot ține totuși loc de soluții,

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
De aceea, am luat de pe acum mă
sura de a se Înființa ateliere sau 
sectoare de proiectare a pieselor de 
schimb care au menirea de a întocmi 
documentația tehnică atit pentru ne
cesarul de piese de schimb ce va fi 
produs în unitățile proprii ale mi
nisterului, cit și în cele constructoare 
de mașini. In acest sens, am și orga
nizat o întîlnire de lucru cu conducă
torii compartimentelor de proiectare 
de la toate unitățile pentru a defini
tiva metodologia de elaborare a do
cumentațiilor.

Subordonat aceleiași preocupări — 
a adăugat interlocutorul — vom trece 
neintirziat la specializarea producției 
atelierelor unor uzine și combinate 
chimice pe categorii de piese de 
schimb și tipuri de utilaje de meca
nică fină. în acest mod va fi orga
nizată. de exemplu, confecționarea 
pieselor de mecanică fină pentru In
dustria fibrelor chimice. Sectorul me
canic de la Combinatul chimic Cra
iova va fi specializat pe producția 
pieselor de schimb pentru compre- 
soare și turbo-compresoare.

Toate aceste măsuri vor fi însoțite 
de exigenta con
ducerii ministeru
lui de a nu mai 
admite în viitor 
nici o abatere de 
la programele 
pentru efectuarea 
întreținerii și re
parațiilor. De 
altfel, pentru în- 
ironarea unei cit. 
mai riguroase dis
cipline în acest 
domeniu, se află 
în curs de elabo
rare un act nor
mativ menit să 
reglementeze re
gimul reviziilor 
tehnice și repa
rațiilor.

De ce a fost 
Insă „nevoie" ca 
unele mari uni
tăți ale industriei 
chimice să se con
vingă pe seama 
economiei națio
nale de consecin
țele» grave pe 

care le generează slaba întreținere a 
utilajelor și instalațiilor 7 Remarcăm 
că în momentul de față se constată o 
preocupare sporită din partea minis
terului, a centralelor, combinatelor și 
grupurilor industriale pentru ridica
rea stării lor tehnice printr-o activi
tate de întreținere și reparare mai 
temeinic organizată. Ceea ce și-a pro
pus la ora actuală să întreprindă 
conducerea ministerului reprezintă 
un program. în care unele măsuri 
poartă vizibil amprenta intervenției 
de urgență. De aceea, se cuvine con
turat și mai clar caracterul de pers
pectivă al programului de acțiune 
care, necondiționat, trebuie să re
zolve temeinic, în egală măsură, pro
blema pregătirii cadrelor de munci
tori. organizării reparațiilor, ca și pe 
cea a fabricării pieselor de schimb. 
Pe scurt, să se asigure toate condi
țiile favorabile funcționării continue, 
cu randamente înalte a instalațiilor, 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
din planul de stat.

loan ERHAN 
Aurel PAPADIUC 
Nistor ȚUICU

nu urnesc din impas situația actuală. 
Cît despre grămezile de rumeguș 
pe care le-ar duce Bistrița la vale, 
se pare că Ministerul Industriei Lem
nului refuză să recunoască acest ade
văr. Pentru edificarea deplină a celor 
ce se ocupă de soarta apelor în acest 
departament, informăm că, potrivit 
datelor ce ne-au fost furnizate de ing. 
Constantin Rădescu, consilier în Di
recția generală de gospodărire a ape
lor, numeroase fabrici de cherestea 
depozitează tone de rumeguș pe malul 
apelor... De aici și pînă la a fi duse la 
vale nu-i decît un pas. Pas care aduce 

economiei naționale pagube conside
rabile.

Răspunsul Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei este mai la
conic. Ni se aduce la cunoștință că 
Exploatările miniere Leșul Ursului, 
Fundul Moldovei și Vatra Dornei 
nu provoacă poluarea rîurilor din a- 
propiere, că stațiile de epurare a 
apelor reziduale funcționează bine 
etc. Pentru a pune lucrurile la 
punct, dăm cuvîntul aceluiași spe
cialist, ing. Constantin Rădescu : 
„Nu o dată, organele de control 
și inspecție ale Direcției generale 
de gospodărire a apelor și ale 
inspecției de stat a apelor au con
statat că iazul de decantare a apelor 
reziduale din incinta Exploatării mi

ACCELERAREA
RECOLTATULUI

(Urmare din pag. I)
sebi specialiști ai organelor agricole, 
pentru sprijinirea campaniei agri
cole. Ei au ajutat cooperativele in 
rezolvarea multor probleme legate de 
asigurarea semințelor, calitatea lu
crărilor etc, dar aportul lor nu se 
simte peste tot. Cum te abați de la 
șoseaua asfaltată pe drumuri de țară 
se simte mai mult efectul lipsei de 
control. Pe rute Poșta Cîlnău—Bo- 
bocu, două combine de porumb sta
ționau în cîmp fără nici un om 
prin preajmă. Și cită nevoie este ca 
acestea să lucreze, minut cu minut, 
date fiind capacitatea de lucru ridi
cata și numărul lor redus 7 Aseme
nea aspecte explică de ce ritmul la 
recoltat nu este pe măsura posibili
tăților.

Grăbirea lucrărilor depinde în cel 
mai inalt grad de înlăturarea cu o- 
perativttate a defecțiunilor la trac
toare. combine și mașini agricole. 
„Secția do mecanizare este dotată cu 
31 tractoare — ne spunea tovarășul 
Marin Ștefan, președintele coope
rativei agricole din Costești. Dar din 
acestea nu lucrează zilnic decît 
25—26, pentru că celelalte «au că
zut», iar reparațiile întîrzie din cau
za lipsei unor piese de schimb. Un 
tractor nu lucrează de citeva zile 
deoarece nu găsim o curea de venti
lator, iar un altul stă de o săptă- 
mină pentru că îi lipsește un pi
nion". Iată cum din lipsa unor piese 
mărunte, dar indispensabile, lucrări 
deosebit de urgente întîrzie.

Am vrut să cunoaștem mai în 
amănunt cauzele care determină sta
ționarea tractoarelor și, cei mai în 
măsură să le cunoască și să le re
zolve, sînt conducerile întreprinderi
lor de mecanizare. Iată care este 
situația la I.M.A. Mihăilești, jude
țul Buzău, care deservește 17 coope
rative agricole,. cu o suprafață de 
30 500 ha. In multe privințe la 
această unitate se relevă o expe
riență pozitivă. „Nu ducem lipsă de 
mecanizatori — ne spune directorul 
acestei unități. Ne-am străduit să le 
creăm condiții bune de muncă și de 
viață, ceea ce a contribuit la per
manentizarea oamenilor".
ș Se pot aminti și alte lucruri bune: 
amenajarea la majoritatea secțiilor 
a atelierelor de reparații dotate cu 
strictul necesar, preocuparea pentru 
mărirea randamentului la transpor
tul recoltei prin cuplarea a două re
morci la fiecare tractor. Dar dincolo 
de această față a lucrurilor mai este 
o alta deloc măgulitoare. O dată cu 
înființarea secțiilor de mecanizare 
nu se observă progrese față de ve
chile brigăzi. Firma 6-a schimbat, dar 
defecțiunile la tractoare se înlătură 
cu aceeași lipsă de operativi
tate ca și în trecut. In atelie
rul întreprinderii sînt 10 tractoare 
demontate. Un tractor al secției de 
mecanizare din Munteni „zace" în 
atelierul I.M.A. de la 5 septembrie.

Cauza principală a întîrzierii re
parațiilor o constituie lipsa pieselor 
de schimb. In momentul de față 
lipsesc 26 de repere — pinioane, 

niere Leșul Ursului nu este bine 
întreținut, din care motiv au loc e- 
vacuări de ape puternic poluate. De
fecțiuni de aceeași natură au loc și 
la Exploatarea minieră Fundul Mol
dovei"... Considerăm că reprezentanții 
ministerului citat mai sus ar trebui 
să procedeze la o elementară verifi
care a situației, cu atit mai mult cu 
cît, după cum am fost informați, 
echipelor de specialiști ai Inspecției 
de stat a apelor nu li s-a perm s 
accesul, de pildă, în incinta Exploa
tării miniere Fundul Moldovei, se 
pare că din motive lesne de înțeles.

Corespondentul nostru a prezentat 
articolul în cauză și organelor lo
cale ; ing. Aurel Mușat, vicepreședin
tele Consiliului popular al județului 
Neamț, ne asigură, în răspunsul său, 
că respectiva instituție a luat o se
rie de măsuri energice, menite să 
anihileze efectele negative ale po
luării rîurilor din această zonă, da
torate apelor menajere din rețeaua 
de canalizare urbană. O serie de 
stații de epurare mecanice și biolo
gice vor fi construite în anii urmă
tori în localitățile Piatra Neamț, Ro
man, Bicaz, Tg. Neamț. Din păcate, 

. în acest răspuns nu se face nici o 
aluzie la faptul că organele locale 
respective permit totuși impurifica- 
rea apelor din județ de către diferite 
unități economice. Cum se explică 
faptul că tocmai consiliul popular 
— factorul cel mai în măsură să a- 
pere potențialul, avuția, flora și fau
na județului — închide ochii în fața 
abaterilor flagrante de la prevederile 
legislației în vigoare cu privire la 
protecția apei de către unitățile e- 
conomice citate in articol 7 Să se 
fi încetățenit oare și aici acea optică 
dăunătoare potrivit căreia... instalații
le de acest gen sînt o problemă mă
runtă 7 De cazurile menționate în ar
ticol sint in aceeași măsură răspunză
toare și organele sanitare județene, și 
desigur, oficiile județene de cadastru, 
proiectare și gospodărire a apelor 
(O.C.P.G.A.). Făcînd uz de prevede
rile legilor in vigoare, aceste organe 
pot impune unităților economice de 
pe teritoriul respectiv măsuri efec
tive care să împiedice impurificarea 
rîurilor prin deversări abuzive de 
deșeuri și substanțe nocive, să pro
tejeze rezervoarele de apă naturală, 
ale județului Neamț.

George CUIBUȘ 

fuzete, magnetouri, distribuitoare, 
filtre etc. Lipsa a 300 de filtre de 
ulei provoacă de asemenea greutăți 
mecanizatorilor. Delegați ai întreprin
derii bat drumurile pe la bazele de 
aprovizionare sau la alte I.M.A. pen
tru a procura unele piese care al
tora le prisosesc. Nu ar fi mai or- 
mal ca aceste probleme să le rezol
ve organele de resort, astfel ca spe
cialiștii întreprinderilor de mecaniza
re să fie prezenți în cimp 7

La întreprinderea de mecanizare 
Mihăilești funcționarea tractoarelor 
este pusă sub semnul incertitudinii 
și din cauza lipsei unui stoc minim 
de motorină. Pentru toate cele 270 de 
tractoare stocul de motorină este de 
numai 20 tone, reprezentînd consumul 
pe aproximativ o zi. Acum, în plin se
zon de lucrări, rezervoarele de la se
diul I.M.A. și de la secțiile de meca
nizare, cu o capacitate totală de 240 
tone, sînt goale. Conducerea I.M.A. 
justifică această situație prin faptul 
că față de planul anual de 1 850 tone 
motorină se asigură prin repartiții nu
mai 1 475 tone. Pină acum s-au luat cu 
împrumut 60 tone de motorină de la 
I.M.A. Stilpu. Dar nu se poate con
cepe ca o mare întreprindere de me
canizare să depindă dc ceea ce îm
prumută de la o zi la alta. Este ne
voie ca această problemă să fie lă
murită și mai ales rezolvată fără în- 
tîrziere.

In ultimul timp agricultura a fost 
dotată cu o serie de mașini șl utilaje 
de înalt randament, cum sînt, spre 
exemplu, combinele. La recoltarea 
florii-soarelui dacă se utilizează noi
le combine costul lucrării este de 
numai 35 lei pe tona de semințe, 
față de 138 lei pe tonă cît costă re
coltatul cu combinele mai vechi. Cu 
o condiție însă : să fie utilizate la 
întreaga capacitate de lucru. In u- 
nele cazuri combinele nu sînt intens 
folosite din cauza neasigurării mij
loacelor de transport.. La ferma nr. 7 
din Movilița, aparținînd I.A.S. Bo
cănești, județul Ilfov, cu 6 combine 
„Matador" s-au recoltat numai 25 ha 
intr-o zi, în loc de 40—50 ha cit este 
normaL „Ne-ar trebui măcar 6 ca
mioane. dar avem doar 3“ — ne spu- 
n'ea ing. Roșea Marius, șeful fer
mei.

Iată care este filiera lipsei de în
țelegere a unor treburi atît de im
portante cum este asigurarea mijloa
celor de transport ; conducerea I.A.S. 
Borănești a comandat 15 autocamioa
ne de la Autobaza nr 4 din Bucu
rești, dar s-a ales cu o promisiune 
de 10 autocamioane. Pînă Ia urmă 
autobaza a trimis 5 camioane, din care 
unul s-a defectat înainte de a apuca 
să lucreze. Așadar, de la 15 autoca
mioane s-a ajuns la numai 4 bune 
de lucru.

Folosirea întregii capacități de lu
cru a tractoarelor. combinelor, a 
mijloacelor de transport, organizarea 
judicioasă a lucrărilor la recoltat și 
ia pregătirea terenului pentru lnsă- 
mințarea griului sînt probleme de 
mare însemnătate carp necesită o 
muncă asiduă pentru înlăturarea de
ficiențelor cu maximă operativitate.

La cooperativa agricolâ din 
Horodniceni, județul Suceava, 
terenul destinat a fi semânatcu 

grîu este pregătit cu grijă

Campingul 
de pe 
dealul 

Feleacului
în calea vilegiaturiștilor de 

pe plaiurile clujene și-a făcut, 
de curînd. apariția un modern 
camping pe dealul Feleacului. 
Amenajarea lui în pădurea 
Făget, la numai 5 km de cen
trul orașului Cluj, s-a dovedit 
inspirată, înregistrîndu-se un 
mare aflux de turiști români 
și străini. Ei au la dispoziție 
260 de locuri de dormit în 
peste 100 de căsuțe și corturi, 
precum și locuri de instalare 
de corturi proprii, teren de 
parcare a autoturismelor. De 
asemenea, ei găsesc aici o uni
tate de alimentație publică, un 
grătar deschis la care fiecare 
își poate prepara friptura 
după preferință. Campingul 
de Ia Făget oferă nu numai 
condiții optime de odihnă și 
recreare, ci și o multitudine 
de posibilități de a face ex
cursii în împrejurimile pito
rești ale Clujului.
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

Toastul președintelui

Franz Jonas

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,
Pentru mine și soția mea este o 

deosebită plăcere de a vă întîm- 
pina pe dumneavoastră, pe stimata 
dumneavoastră soție și pe domnit 
care vă însoțesc în Austria — și 
a răspunde astfel la primirea cor
dială pe care ne-ați făcut-o anul 
trecut în frumoasa dumneavoastră 
țară.

întîlnirile tot mai dese în cursul 
ultimilor ani ale oamenilor de stat 
din țările noastre și atmosfera de 
relații sincere și prietenești în care 
ele au avut loc sînt semnificative 
pentru aprecierea pe care popoa
rele noastre o au unul față de altul. 
Ele contribuie, înainte de toate, la 
adîncirea relațiilor între ambele 
state în toate domeniile, precum și 
la o mai bună cunoaștere și înțele
gere a problemelor lor.

Încerc un sentiment de o deose
bită satisfacție că relațiile dintre 
Republica Austria și Republica So- 

' cialistă România au înregistrat o 
dezvoltare îmbucurătoare în cursul 
ultimilor ani în toate domeniile 
vieții interstatale. Fără îndoială, 
această dezvoltare a fost favori
zată de apartenența noastră la a- 
ceastă regiune istorico-geogra- 
fică — spațiul dunărean — 
precum și de legăturile tradiționa
le ale popoarelor noastre. Nu tre
buie însă să trecem cu vederea 
strădaniile neobosite, întreprinse de 
către personalitățile responsabile 
ale celor două țări pentru a găsi 
cele mai bune forme de colaborare 
multilaterală și de a contribui, în 
comun, la destindere și la asigu
rarea păcii în Europa.

Cu ocazia vizitei mele In Româ
nia am avut posibilitatea să cu
nosc îndeaproape și să apreciez 
succesele colaborării noastre în do
meniile economic, tehnico-științific 
și cultural, precum și în cadrul 
Comisiei economic® europene și a 
Comisiei Dunării. Sînt bucuros de 
a putea constata că în anul care a 
trecut de atunci, timpul a fost bine 
folosit pentru lărgirea în cohtinua- 
re și intensificarea colaborării în 
toate domeniile.

Cu mare regret am primit, cu 
cîtva timp în urmă, știrea despre 
groaznica catastrofă naturală care 
a lovit România. Noi urmărim cu 
sincere sentimente de compasiune 
eforturile poporului român pentru 
înlăturarea pagubelor și recon
struirea regiunilor devastate. Noi 
dorim Republicii Socialiste Româ
nia ca grandiosul său program de 
construire a economiei sale națio
nale moderne să poată fi îndeplinit 
în continuare cu succes, în ciuda 
catastrofei naturale din acest an.

Indiferent de deosebirile existen
te între sistemele sociale și econo
mic, ca state ale spațiului Dună
rii, ne leagă, în primul rînd, intere
sul în menținerea și întărirea pă
cii în Europa. Cu cîteva săptămîni 
în urmă, eforturile pentru securi
tatea Europei au dobîndit, prin 
tratatul dintre R. F. a Germaniei 
și Uniunea Sovietică, un mare im
puls și o nouă importanță. Dacă, 
prin aceasta, strădaniile îndreptate 
către întărirea securității europe

Vizita la Parlament

ne au intrat acum într-un curs și 
mai accentuat, tratatul germano- 
sovietic dobmdește o importanță și 
pentru toate celelalte state euro
pene ; el ar putea servi chiar drept 
exemplu pentru înlăturarea altor 
situații de conflicte din lume.

Față de aceasta, tocmai eveni
mentele ultimelor zile din Orien
tul Apropiat au arătat marea pri
mejdie care amenință pacea în 
lume. Aceste evenimente măresc și 
responsabilitatea Națiunilor Unite, 
precum și a marilor puteri pentru 
menținerea păcii. Noi sperăm ca, 
în cel mai scurt timp, în Iorda
nia să-și exercite din nou puterea 
asupra întregii țări un guvern care 
să fie în stare să acționeze con
form normelor dreptului interna
țional, să împiedice comiterea de 
acte inumane, cum sînt, de pildă, 
pirateria aeriană și deținerea de 
ostatici nevinovați.

Domnule președinte,
Noi știm și apreciem în mod deo

sebit intențiile și inițiativele dum
neavoastră în problema securității 
europene — și în același timp, și 
contribuția țării dumneavoastră la 
destindere și colaborare în Bal
cani. Ca un stat cu neutralitate 
permanentă, a cărui funcțiune sta
bilizatoare este peste tot recunos
cută, și Austria consideră a fi o 
obligație a sa să sprijine, în limi
tele posibilităților sale, procesul de 
destindere aflat în curs în Europa.

Noi am susținut de la început 
propunerea pentru o conferință a- 
supra problemelor securității și co
laborării în Europa, deoarece a- 
preciem că ea poate contribui în- 
tr-adevăr la destindere și secu
ritate. în acest sens, securitatea în
seamnă, totodată, înțelegere, cola
borare, conviețuire pașnică și ins
taurarea unei situații care ar per- 
mitp popoarelor să-și dedice resur
sele economice, mai mult decît 
pînă acum, progresului științific, 
tehnic și social.

Austria și-a expus concepția față 
de această conferință într-un me
morandum. Noi ne vom continua 
eforturile pentru realizarea acestei 
mari întîlniri. Sperăm să contri
buim, prin aceasta, la o destindere 
și securitate care să corespundă 
intereselor vitale ale tuturor sta
telor europene, înainte de toate ale 
celor mici, și să le asigure posibi
litatea dezvoltării lor nelimitate.

Vizita dumneavoastră în Aus
tria, domnule președinte, reprezin
tă un punct culminant al unei dez
voltări îmbucurătoare și pline de 
succes a relațiilor austriaco-româ-, 
ne. Ea reprezintă, în același timp, 
și o încurajare pentru o lărgire 
continuă și multilaterală a colabo
rării, spre binele ambelor noastre 
popoare și în interesul păcii în Eu
ropa și în lume.

închin paharul:
în sănătatea Excelenței voastre, 

în sănătatea stimatei dumneavoas
tră soții;

pentru prietenia austriaco-ro- 
mână ;

pentru un viitor fericit și pașnic 
al poporului din Republica Socia
listă România !

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Jonas, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc, în primul rînd, ca, în nu
mele meu, al soției și al colabora
torilor mei, să vă mulțumesc în 
modul cel mai cordial pentru in
vitația de a vizita Austria, pentru 
ospitalitatea cu care ne înconju
rați, să exprim satisfacția noastră 
de a fi oaspeții frumoasei dum
neavoastră țări.

Am răspuns cu mare plăcere a- 
cestei invitații care ne dă prilejul 
să cunoaștem nemijlocit o parte 
din realizările Austriei contempo
rane, preocupările unui popor care 
se bucură de multă stimă și pre
țuire în patria noastră pentru con
tribuția valoroasă pe care a a- 
dus-o și o aduce la îmbogățirea 
patrimoniului de civilizație și cul
tură al omenirii.

Ne bucură, domnule președinte, 
că avem posibilitatea să dezvoltăm 
dialogul rodnic pe care l-am în
ceput cu prilejul vizitei dumnea
voastră în România, anul trecut — 
și despre care păstrez cele mai fru
moase amintiri. Sîntem încredin
țați că, în cadrul convorbirilor pe 
care le vom avea, al întîlnirilor și 
tratativelor oficiale ce se vor des
fășura cu prilejul vizitei noastre 
aici, vor fi evidențiate noi posibi
lități și perspective de extindere șl 
intensificare a raporturilor de co
laborare româno-austriece. Premi
sa obiectivă a evoluției ascenden
te a cooperării multilaterale dintre 
România și Austria o constituie 
progresul rapid pe care cele două 
țări îl înregistrează în viața eco
nomică și socială.

România se află în prezent în 
fața unui program vast urmărind 
accelerarea dezvoltării forțelor de 
producție ale țării, creșterii avu
ției naționale și ridicării standar
dului de viață al populației. între
gul popor român este angajat cu 
convingere și hotărîre în această 
operă, animat de voința de a li
chida încă în acest an urmările 
calamităților care s-au abătut în 
primăvară asupra patriei noastre. 
In această ordine de idei, doresc, 
stimate domnule președinte, să vă 
adresez încă o dată, dumneavoas
tră, guvernului și poporului aus
triac, calde mulțumiri pentru spri
jinul moral și material acordat 
populației sinistrate din România. 
Noi am considerat ajutorul pri
mit din partea Austriei și a altor 
state drept o expresie a sentimen1- 
telor de simpatie față de poporul 
român, de prețuire a politicii de 
pace și înțelegere promovate de 
Republica Socialistă România.

Sîntem conștienți că țelurile 
constiuctive ale poporului nostru, 
ca și ale celorlalte popoare, se 
pot realiza numai într-un climat 
de încredere și pace. Tocmai de 
aceea, consolidarea păcii și co
laborării este un obiectiv central, 
constant, al politicii României. 
Dezvoltăm raporturile noastre cu 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, milităm activ pen
tru promovarea în relațiile inter
statale a principiilor independen- 

țel și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, pentru întronarea 
fermă a normelor dreptului inter
național. Relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Austria reprezintă o vie 
ilustrare a utilității cooperării re
ciproc avantajoase dintre țări cu 
orînduiri sociale diferite, confirmă 
cu putere eficiența raporturilor a- 
șezate în întregime pe terenul fer
til al acestor norme.

După convingerea noastră, exis
tă astăzi condiții mai favorabile 
pentru dezvoltarea cooperării și în
făptuirea securității europene. Un 
exemplu îl constituie în această 
privință tratatul încheiat între 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei, care 
are o importanță deosebită nu 
numai pentru relațiile dintre cele 
două țări, ci și pentru îmbunătă
țirea ' întregului climat politic eu
ropean.

Credem — ca și dumneavoastră
— că, în cadrul eforturilor pentru 
destindere și pace, un rol de sea
mă are convocarea conferinței ge- 
neral-europene. România, care ac
ționează perseverent în această di
recție, privește cu interes propune
rile constructive cuprinse în Me
morandumul guvernului austriac ; 
sîntem gata ca, împreună cu ce
lelalte state interesate, să facem 
totul pentru realizarea acestui de
ziderat.

Avem convingerea că dezvolta
rea unor bune relații în zona du
năreană — în care se află țări
le noastre — precum și în orice 
regiune a Europei, este de natură 
să influențeze favorabil perspec
tivele păcii pe întregul continent, 
în aceeași direcție se înscriu și 
eforturile României spre crearea 
unei zone de bună vecinătate și 
colaborare în Balcani.

Consemnînd apariția în lumea 
de azi a unor tendințe spre destin
dere, nu putem însă uita că în di
ferite puncte ale globului mai ard 
încă flăcările războiului, că o se
rie de popoare continuă să fie 
victime ale politicii de dominație 
și dictat, că eforturile de subju
gare colonială nu au dispărut cu 
totul. România se pronunță cu cea 
mai mare hotărîre împotriva ori
căror acte de folosire a forței sau 
de amenințare cu forța în viața 
internațională, pentru încetarea 
războiului din Vietnam, pentru 
respectarea dreptului popoarelor 
din Vietnam, Cambodgia și Laos de 
a-șl hotărî singure soarta.

Ne îngrijorează în mod deosebit 
agravarea continuă a situației din 
Orientul Apropiat. România consi
deră că în situația care s-a creat 
trebuie depuse toate eforturile 
pentru încetarea luptelor și pentru 
a se împiedica extinderea conflic
tului. Apreciem că nimeni nu are 
dreptul să intervină în treburile 
intetne ale acestor țări. Popoarele 
respective să fie lăsate să-și re
zolve singure problemele în con
formitate cu interesele lor legi
time ; orice amestec din afară nu 
ar putea decît să ducă la implica
ții deosebit de grave pentru po
poarele din Orientul Apropiat și 
pentru însăși pacea lumii.

După părerea noastră, tuturor 
statelor, indiferent de mărimea te
ritoriului și a populației, de pu
terea economică și militară, de re
gimul lor social și politic, le re
vine astăzi răspunderea de a con
tribui la lichidarea focarelor de 
tensiune și război, la înfăptuirea 
dezarmării generale, în special a 
celei nucleare, la înfăptuirea des
tinderii și securității internațio
nale.

în această toamnă va avea loc 
a 25-a sesiune jubiliară a O.N.U.
— important for internațional în 
cadrul căruia România și Austria 
au găsit un teren fertil de conlu
crare. România este hotărîtă să 
acționeze, împreună cu celelalte 
state, pentru sporirea rolului 
O.N.U. în apărarea principiilor 
dreptului internațional, în preîn- 
tîmpinarea oricăror acte de agre
siune și război, în dezvoltarea co
operării mondiale. Credem că efi
ciența și autoritatea O.N.U. ar 
crește prin realizarea principiului 
universalității sale, și, în special, 
prin restabilirea drepturilor legi
time în această organizație ale Re
publicii Populare Chineze.

Cu convingerea că și în viitor 
țările noastre vor conlucra fruc
tuos în vederea soluționării vastu
lui complex de probleme arzătoare 
ale vieții internaționale de astăzi, 
doresc să ridic paharul:

pentru prosperitatea și fericirea 
poporului austriac ;

pentru prietenia și colaborarea 
dintre România și Austria ;

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a stimatei 
doamne Jonas ;

în sănătatea tuturor celor de 
fațăl

Cu aclamații, aplauze, calde strîngeri de mind — așa a intîmpinat populația Vienei pe șeful statului român

(Urmare din pag. I) 

fului statului român va prile
jui reluarea dialogului dintre cei 
doi președinți, schimburi de opi
nii și tratative pentru dezvoltarea 
colaborării economice, tehnico- 
științifice și politice româno- 
austriece. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în re
centul interviu acordat ziarului 
„Die Presse", cooperarea și mai 
strînsă dintre București și Viena 
va exercita o influență pozitivă 
în dezvoltarea înțelegerii, mai 
bunei cunoașteri reciproce, în 
apropierea multilaterală a popoa
relor român și austriac.

Marea poartă a Vienei, aeropor
tul Schwechat, are onoarea de a 
găzdui festivitatea sosirii pe pă- 
mîntul austriac a solilor poporului 
român.

Este ora 12.00.
Avionul, pe ale cărui părți la

terale flutură drapelele de stat 
ale României și Austriei, coboară 
pe pista de beton. Clădirea aero
portului este sărbătorește împodo
bită cu drapelele naționale ale Ro
mâniei și țării gazdă. Pe frontis
piciu se află două mari portrete : 
sînt portretele șefilor de stat ro
mân și austriac. Sînt înscrise pe 
mari panouri, în limbile română 
și germană, urări de bun venit a- 
dresate solilor țării noastre.

La scara avionului, în întîmpi- 
narea oaspeților vin președintele 
Austriei, Franz Jonas, și soția, 
doamna Grete Jonas. Vin, de ase
menea, înalți demnitari ai statului 
gazdă : Rudolf Hauser, vice-can- 
celar și ministru pentru proble
mele sociale, Rudolf Kirchschlă- 
ger, ministrul afacerilor externe, 
Josef Staribacher, ministrul co
merțului.

Este de față, de asemenea, Du
mitru Aninoiu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Viena.

Cei doi șefi de stat își string 
călduros mîinile, își adresează 
respectuoase și calde cuvinte 

Președintelui Nicolae Ceaușescu ii sini prezentați șefii misiunilor diplomatice

de salut. în semn de omagiu, se 
trag 21 de salve. Președintelui 
Ceaușescu îi sînt prezentate per
sonalitățile oficiale austriece. Se 
face prezentarea oficialităților ro
mâne care însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. Apoi, președin
tele Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
președintele Franz Jonas, trece în 
revistă garda de onoare aliniată 
pe aeroport. Sînt prezentați șefii 
corpului diplomatic acreditat la 
Viena și persoanele oficiale aus
triece venite In întîmpinare.

Cei doi președinți iau loc în- 
tr-o mașină escortată de motoci- 
cliști și se îndreaptă spre Viena. 
Coloana oficială străbate mai în- 
tîi localitatea Schwechat, orășel 
purtînd numele unui rîu, la a că
rui confluență cu Dunărea se gă
sește situat.

La intrarea în Viena, pe fațadele 
mai multor clădiri, vedem fluturînd 
tricolorul românesc. Un soare calm, 
autumnal, își cerne razele pe stră
zile Vienei, deasupra zidurilor 
patinate de vreme. Pe Ren- 
nweg, în Schwartzenbergplatz și pe 
celebrul Ring, bulevardul care par
curge circular centrul istoric al 
orașului, numeroși locuitori ai ca
pitalei austriece se opresc pe tro
tuare și îl salută cordial, cu căldură, 
pe președintele Nicolae Ceaușescu. 
Personalitatea eminentă a șefului 
statului nostru e binecunoscută în 
Austria. Evocînd întîlnirea sa cu 
președintele Ceaușescu, în septem
brie anul trecut, la București, pre
ședintele Franz Jopas a declarat 
recent unui grup de ziariști ro
mâni : „Mi-au produs o satisfacție 
deosebită contactele personale cu 
președintele țării dv. Mi-am dat 
seama că domnia sa tratează pro
blemele dezbătute nu numai cu o 
mare inteligență politică, dar și cu 
o participare personală, umană. 
Consider că vizita președintelui 
Ceaușescu reprezintă un moment 
deosebit de important în relațiile 
dintre țările noastre".

încă din primele ore ale vizitei, 
ne-am dat seama că întregul popor 
austriac întîmpină acest eveniment 

politic cu bucurie și interes, văzînd 
în el expresia conlucrării a două 
țări care acționează cu eficiență 
pentru promovarea nobilelor idei 
ale păcii și cooperării între popoare, 

în fața Hotelului Imperial, care 
va fi în cele cinci zile ale vizitei 
în Austria reședința președintelui 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, un mare număr 
de vienezl fac o călduroasă mani
festație de simpatie șefului statului 
român. în mulțime întîlnlm un 
grup masiv de reprezentanți al co
loniei române din capitala Austriei. 
Ei își exprimă bucuria de a-șl pu
tea manifesta direct stima pentru 
conducătorul României socialiste, 
de a-1 saluta în mijlocul lor. Și 
după ce oaspeții au intrat în reșe
dința ce le-a fost rezervată, mul
țimea de vienezl a continuat să ră- 
mînă în fața Hotelului Imperial.

Cuvintele „Trăiască România", 
„Trăiască Ceaușescu", exprimă aici, 
în centrul străvechiului oraș de pe 
Dunăre, prestigiul și prețuirea de 
care se bucură azi pe plan inter
național țara noastră. Ieșind In 
balcon, președintele Ceaușescu a 
mulțumit vienezilor pentru calda 
primire făcută.

Coloana de mașini străbate din 
nou Ringul, zonă în care se află 
instituțiile și edificiile cele mai im
portante ale orașului. Zărim zidu
rile universității, unde cu un secol 
în urmă un tînăr român a venit să 
se înscrie în chip de „ausserorn- 
dentlicher hdrer" (audiant extern), 
semnînd M. Eminescu. Ne apropiem 
de Hofburg, centrul istoric al Vie- 
nei. Hofburgul este de fapt un com
plex de palate. Specialiștii l-au de
scris ca pe un Luvru vienez, între 
zidurile sale existînd valori inesti
mabile istorice și artistice. Cu toate 
restaurările succesive, palatele con
servă multe din vechile trăsături 
arhitecturale care, prin sobrietatea

(Continuare în pag. a IV-a)
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lor, creează o armonie plină de far
mec. In fața intrării principale, în 
frumoasa Josephplatz, străjuită de 
edificiul baroc al Bibliotecii Națio
nale, alte grupuri mari de vienezi au 
ținut să-1 salute pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, și pe soția sa, 
Elena Ceaușescu. Oaspeții sînt 
conduși de la intrare spre sala 
mozaicurilor florentine și apoi spre 
sala oglinzilor, străveche sală de 
ceremonii, unde sînt întâmpinați de 
președintele federal, Franz Jonas, 
și de soția sa, Grete Jonas.

Luminile reverberează în cris
talele vechi de secole, fac să 
strălucească porțelanurile fine 
stilizate cu un inefabil rafina
ment artistic. Oaspeți și gazde 
pătrund de aici în sala „Maria Te
reza", unde cei doi președinți se 
întrețin cordial cîteva minute, 
după care trec în cabinetul preșe
dintelui federal, pentru a face un 
schimb de vederi asupra unor 
probleme de interes comun.

La plecarea de la Hofburg, sute 
de vienezi au înconjurat mașina 
în care se afla președintele 
Nicolae Ceaușescu. Am fost din 
nou martorii unei elocvente măr
turii a interesului și satisfacției cu 
care populația capitalei austriece 
salută vizita șefului statului nos
tru.

Vizita la
După întîlnirea cu șefii misiuni

lor diplomatice, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, împreună cu oficialită
țile române au făcut o vizită la 
Parlament.

La sosirea în această monumen
tală clădire, șeful statului român 
a fost salutat călduros de pre
ședintele Parlamentului, Alfred 
Maleta, care a exprimat bucuria 
parlamentarilor austrieci de a 
avea ca oaspete pe președintele 
Consiliului de Stat al României.

Președintele Parlamentului aus
triac a prezentat apoi președinte
lui Nicolae Ceaușescu și celorlalte 
oficialități române pe Bruno Piit- 
termann, președintele grupului 
parlamentar al Partidului socialist, 
Stephan Koren, președintele 
grupului parlamentar al Partidu
lui populist, Friedrich Peter, pre
ședintele grupului parlamentar 
al Partidului liberal, reprezentanți 
ai partidelor politice.

Oaspeții români au vizitat apoi 
sala Consiliului Național și cea a 
Consiliului Federal și sala festivă 
de ședințe a Parlamentului, pri
mind explicații în legătură cu 
modul de organizare a activității 
parlamentare.

în discuțiile cu parlamentarii 
austrieci, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de aportul 
reprezentanților landurilor care 
activează în Consiliul federal.

Cu același prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și celelalte ofi
cialități române s-au întâlnit cu 
președintele grupului parlamentar 
Austria—România, Otto Libal, și 
alți membri ai grupului.

în încheierea vizitei, președin
tele Parlamentului, Alfred Maleta, 
a mulțumit călduros președintelui 
Ceaușescu pentru vizita făcută. 
„Ne-a bucurat — a spus el — să 
cunoaștem nu numai un om de 
stat, ci și o personalitate de pres
tigiu a vieții internaționale con
temporane. Noi parlamentarii, ca 
reprezentanți ai opiniei popu
lației, ne bucurăm sincer că popoa
rele austriao și român sînt prie
tene și colaborează rodnic".

Răspunzînd cuvintelor de apre
ciere rostite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus:

Aspect caracteristic de pe străzile Vienei i mulțimea salută fluturînd fanioane tricolore

Parlament PREZENTAREA PREȘEDINTELUI

„GEORGE ENESCU"

Telegramă 
de la bordul 

avionului
De la bordul avionului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă tovarășilor 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, și 
Losonczi Pal, președintele Con
siliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare.

„Zburînd deasupra teritoriului 
Republicii Populare Ungare — se 
spune în telegramă — vă transmit 
dumneavoastră, și prin dumnea
voastră, întregului popor ungar, un 
cordial salut tovărășesc și calde 
urări de noi succese în construirea 
socialismului și înflorirea patriei, 
în apărarea cauzei păcii".

„Mulțumim domnului președin
te pentru primirea deosebit de căl
duroasă pe care ne-a făcut-o în 
Parlamentul Republicii Austria, 
într-adevăr, între popoarele și 
țările noastre se dezvoltă relații 
bune de prietenie și colaborare- Vi
zita pe care a făcut-o anul trecut 
în România președintele Franz 
Jonas a contribuit Ia dezvoltarea 
relațiilor româno-austriece. Sper 
că actuala vizită pe care o fac în 
țara dumneavoastră va duce la 
întărirea în continuare a legătu
rilor dintre țările și popoarele 
noastre.

Dumneavoastră, domnule preșe
dinte, ați vorbit — cu o oarecare 
modestie — despre rolul parla
mentelor în viața popoarelor. A- 
preciez că parlamentele au un rol 
foarte important în dezvoltarea 
bunelor relații dintre țări și po
poare, în promovarea colaborării 
și prieteniei dintre ele. De aceea, 
în afară de vizitele și contactele 
nemijlocite între președinții de sta
te și de guverne, este de dorit să 
se dezvolte cit mai mult întâlnirile 
și contactele între reprezentanții 
parlamentelor. Acestea pot exercita 
o influență puternică asupra cli
matului internațional, contribuind 
la destindere și la întărirea în
crederii între popoare.

Sînt convins că dorința de co
laborare și prietenie care însufle
țește popoarele noastre corespunde 
pe deplin cauzei generale a păcii 
și cooperării internaționale.

Doresc ca popoarele noastre să 
conlucreze cît mai strîns, atît la 
înfăptuirea securității europene, 
cît și, în general, Ia apărarea păcii 
în lume. Cu această dorință am 
venit în Austria și sper că ea se 
va realiza. în orice caz, este- un 
început bun".

Vizita la Parlamentul Austriei a 
șefului statului român și întîlni
rea cu parlamentarii austrieci, care 
se înscrie ca. unul din momentele 
importante din programul -zilei 
de luni, au constituit prilejul unei 
mai bune cunoașteri a activității 
statale a celor două țări, • o con
tribuție Ia dezvoltarea legăturilor 
dintre România și Austria.

REVISTA
VIENA 21 — De la trimișii speciali 

ai Agerpres. —
Toate ziarele vieneze publică în e- 

dițiile de seară în primele pagini și 
sub titluri mari ample relatări con
sacrate sosirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Austria.

Sub titlul „Ceaușescu și-a început 
vizita de stat — șeful statului român 
face o vizită de răspuns lui Jonas — 
recepție la Schonbrunn", ziarul „D1E 
PRESSE" informează amănunțit des
pre programul primei zile a vizitei., 
în centrul discuțiilor politice pe care 
Ceaușescu le va purta cu membrii 
guvernului federal, scrie ziarul, vor 
sta proiectele privind convocarea unei 
conferințe a securității europene pe 
care ambele state o sprijină in mod 
principial. în ultima pagină, ziarul 
publică un reportaj în care sint re
date amănunte despre sosirea șefului 
statului român și despre simpatia cu 
care a fost primit de populația vie- 
neză.

Organul partidului comunist, 
„VOLKSSTIMME" publică pe pagina 
întîia o amplă relatare a primei zile 
a vizitei sub titlul „Nicolae Ceaușescu 
în Austria". Ziarul descrie frumoasa 
primire pe care locuitorii Vienei au 
făcut-o oaspeților români. După ce 
informează asupra programului între
gii vizite, „Volksstimme" publică 
ample extrase din toasturile rostite 
de președintele Jonas și președintele 
Ceaușescu. Toastul șefului statului 
român este publicat sub următoarele

NICOLAE CEAUȘESCU A ȘEFILOR 
MISIUNILOR DIPLOMATICE

în cursul duipă-amiezii, in somp
tuoasa Sală a oglinzilor din Pala
tul Hofburg, președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și soției sale, celorlalte oficialități 
române le-au fost prezentați șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
în caipitala Austriei. Au fost pre
zentați ambasadori sau însărcinați 
cu afaceri din aproape 50 de țări 
ale Europei, Americii de Nord și 
Americii Latine, Africii și Asiei. Se 
aflau printre aceștia :■ șefii misiu
nilor diplomatice ai Uniunii Sovie
tice, Franței, Elveției, Statelor U- 
nite ale Americii, Indiei, Iugosla
viei, Japoniei, Republicii Arabe U-

Recepție de gală 
ale Palatului

O dată cu venirea serii, pe 
principalele artere vieneze, lumi
nile conferă „orașului Dunării al
bastre" sensuri noi de estetică 
urbană. Săgeata împietrită în 
văzduh la Stephansdom veghează 
deasupra unei metropole în care 
orice drum e un veritabil, dialog 
cu istoria. La Palatul Schonbrunn, 
replică vieneză a' Versaillesului, 
președintele Austriei, Franz Jonas, 
și soția sa, Grete Jonas, oferă în 
această seară o recepție în onoa
rea președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu. Impunătorul palat, 
veche reședință imperială, încon
jurat de un parc ce măsoară a- 
proape 200 de hectare, cuprinde în 
cele 1 200 de încăperi cu lambriuri 
aurite, o bună parte din memoria 
istorică a Vienei. Aici se află „Sala 
Iui Napoleon", precum și Salonul 
oglinzilor în care a concertat Mo
zart. Dincolo de fațada clasică, lu
minile seînteiază feeric în palatul 
care a cunoscut multe momente 
importante din viața politică aus
triacă.

în aplauzele asistenței, cei doi

PRESEI
subtitluri : „Noi posibilități de dez
voltare a relațiilor româno-austriece", 
„Coexistenta pașnică", „Securitatea 
europeană".

Ziarul „VOLKSBLATT", organul 
Partidului populist, informează, de a- 
semenea, amănunțit despre progra
mul primei zile a vizitei.’ „In centrul 
discuțiilor dintre oaspeții români și 
partenerii lor austrieci vor sta posi
bilitățile unei dezvoltări în continuare 
a relațiilor economice, tehnice și cul
turale", relevă ziarul.

Organul Partidului socialist aus
triac, „ARBEITER ZEITUNG", sub 
titlul „Mare primire pentru 
Ceaușescu", informează despre pri
mirea care s-a făcut oaspeților români 
amintind totodată, subiectele care vor 
fi abordate în cadrul convorbirilor 
româno-austriece. Aproape o pagi
nă întreagă este consacrată unui re-, 
portaj însoțit de fotografii referitor 
la priima zi a vizitei. Este subliniată, 
îndeosebi, calda primire pe care vie- 
nezii au făcut-o președintelui Consi- 
siliului de Stat al României și mani
festarea de simpatie oare a avut loc 
in fața hotelului imperial, reședința 
șefului statului român.

Ziarul „KURIER" publică un su
pliment dedicat României, sub titlul 
„De la Porțile de Fier la Marea Nea
gră". Sînt publicate articole care se 
referă la dezvoltarea economică, a 
turismului, științei, agriculturii, la 
creșterea nivelului de trai, a posibi
lităților de export ale țării.

nite, Canadei, Poloniei, Venezue- 
lei, Albaniei, Ungariei, Bulgariei, 
Turciei, Israelului, Braziliei, R. F. 
a Germaniei, Danemarcei, Colum
biei și altor țări.

După ceremonia prezentării, 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu șefii misiuni
lor diplomatice prezenți.

întîlnirea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România cu șefii misiunilor diplo
matice din Austria pune în evi
dență caracterul larg al relațiilor 
pe care țara noastră le întreține pe 
plan extern, prețuirea de care Ro
mânia se bucură în lume.

în sălile festive 
Schonbrunn

președinți și soțiile lor coboară 
din mașini și urcă scara monu
mentală a Schănbrtinnului spre sa
loanele festive.

La recepție participă, alături de 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Ceaușescu, cance
larul federal dr. Bruno Kreisky, 
membri ai guvernului austriac, ai 
Consiliului national și ai Camerei 
Landurilor, conducători ai partide
lor politice din Austria, eminente 
personalități ale vieții științifice și 
cultural-artistice, reprezentanți de 
frunte ai cercurilor economice, ge
nerali și ofițeri superiori ai ar
matei austriece. Sînt prezenți, de 
asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Viena și ata
șați militari.

Recepția s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă cordialitate, at
mosferă care a caracterizat, de alt
fel, întreaga această primă zi a vizi
tei în Austria a președintelui Con
siliului de Stat al României socia
liste, Nicolae Ceaușescu, și a soției 
sale, Elena Ceaușescu.

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Octavian PALER

VIENEZE
Ziarul scrie, între altele : „Româ

nia — aceasta însemna agricultură 
și petrol. Se învăța nu chiar de mult 
la școală și se asocia in acest sens 
pămîntu.1 roditor, pădurile cu turnu
rile de foraj și întinsele cîmpuri pe
trolifere. Cit de mult s-a schimbat 
țara Intre Carpați și Delta Dună
rii !... România și-a început „Boo
mul" său economic acum două dece
nii și îl continuă de atunci fără în
trerupere. Esența acestei dezvoltări 
economice constă în procesul de tre- 
oere de la un stat cu caracter agrar 
accentuat la un stat precumpănitor 
industrial... Este de inteles că Româ
nia este interesată în intensificarea 
relațiilor sale comerciale cu Austria, 
așa cum a arătat și standul românesc 
de Ia Tirgul de toamnă din acest an 
de la Viena".

★

Televiziunea austriacă a transmis 
in direct ceremonia sosirii președin
telui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, pe aero
portul Viena — Schwechat. în acest 
fel, multi locuitori ai capitalei aus
triece au avut posibilitatea să urmă
rească primele secvențe ale vizitei 
șefului statului român în Austria.

tn emisiunile din cursul zilei si 
serii, radioul și televiziunea austriacă 
au informat amănunțit despre desfă
șurarea vizitei președintelui Consi
liului de Stat al Romanței.

Deschizînd festivitatea de încheiere 
a Concursului și Festivalului interna
țional „George Enescu", Ion Dumi
trescu, președintele Comitetului de 
organizare a acestei prestigioase ma
nifestări, președintele Uniunii Com
pozitorilor, a adresat un salut condu
cătorilor de partid și de stat care 
onorează cu prezența lor festivitatea, 
în continuare, vorbitorul a spus, 
printre altele : Interesul stârnit de 
Concursul și Festivalul din acest an 
s-a reflectat adine în viata culturală 
a tării. Ecoul acestor înalte manifes
tări de artă, porniit din București, tși 
va prelungi încă multă vreme și d< 
mai departe rezonanțele.

Alături de creația enesclană, re
prezentată prin 8 lucrări, noua crea
ție muzicală românească s-a bucurat 
mal mult ca oriei nd de o largă difu
zare. Peste 40 de compozitori români 
contemporani și-au înscris numele in 
programele celui de-al V-lea Festival 
„George Enescu", între cele 81 de 
lucrări din literatura muzicală uni
versală prezentate. Circa 300 de per
soane din 25 de țări au fost oaspeții 
Concursului și Festivalului, cei mai 
mulfi aflîndu-se pentru prima oară 
tn Romania.

Transmitînd felicitări și calde mul
țumiri celor care au contribuit prin 
strădaniile lor la buna reușită a aces
tei sărbători a muzicii, vorbitorul a 
spus în încheiere : Cred că oaspeții, 
care, alături de noi, s-au împărtășit 
din bucuriile artistice oferite, vor 
purta cu ei amintirea frumoasă a 
acestor zile, împreună cu dragostea 
pe care au stm>tit-o și zîmbetul ceru
lui senin al Bucureștiului.

în cuvintul său. de Gontaut 
Biron, vicepreședinte al. Federației 
internaționale a concursurilor de mu
zică din Geneva, a spus : Festi
valul de Ia București se situea
ză pe planul cel mai înalt, reu
nind elementele cale mai reprezenta
tive ale vieții muzicale, personalități 
cu renume, precum și tineri artiști. 
Acest festival, la care am fost invi
tat încă de la crearea sa, a continuat 
să se dezvolte și se situează astăzi 
în fruntea festivalurilor și concursu
rilor cunoscute pe plan mondial. Ma
nifestările acestea se caracterizează 
printr-o organizare perfectă, prin- 
tr-o prietenie caldă și plină de 
sensibilitate. Ele ne permit, de ase
menea, să apreciem valoarea artiști
lor și compozitorilor români, locul pe 
care îl ocupă în viața muzicală.

Permiteți-mi acum — a încheiat 
vorbitorul — să vă exprim mulțumi
rile noastre călduroase, felicitări din 
inimă și sincerul regret de a vă pă
răsi, rămînînd îndatorați pentru prie
tenia aleasă cu care ne-ați Înconjurat 
și profund interesați de realizările 
dv. în domeniul muzicii. Am dori, de 
asemenea, să vă înconjurăm, Ia rîn- 
dul nostru, cu aceeași ospitalitate, 
pentru a dezvolta și mai mult aceste 
sentimente de prietenie sub semnul 
artei și frumuseții.

în continuare a avut loc decerna
rea premiilor și mențiunilor acordate 
laureaților. înmînînd aceste distincții. 
George Manoliu, președintele juriului 
de vioară, Octav Enigărescu, preșe
dintele juriului de canto, Ovidiu 
Drimba, președintele juriului de pian.

au felicitat călduros pe laureați pentru 
succesul obținut și le-au urat noi 
succese în oariera lor artistică. Asis
tența și-a exprimat prin vii aplauze 
acordul cu felicitările adresate de 
președinții celor trei jurii.

După festivitate, în aceeași sală, a 
avut loc concertul laureaților celei 
de-a V-a ediții a Concursului inter
national „George Enescu".

Concertul a fost susținut de Eugen

Eugenia Moldoveanu (România) — 
arie din opera „Traviata" de Verdi. 
Ruben Agaronian (U.R.S.S.) — par
tea a III-a din Concertul in Re mi
nor pentru vioară și orchestră 
de Sibelius, Konstantin Plujnikov 
(U.R.S.S.) — Cavatina lui Faust din 
opera „Faust" de Gounod. Silvia 
Marcovici (România) — finalul Con
certului in La minor pentru vioară șl 
orchestră de Glazunov.

Tinerii interpret! au fost acompa-

Laureatii Festivalului
După audierea interpreților admiși în etapa a treia (finală), cel de-âl 

V-lea Concurs internațional „George Enescu", la care au participat 89 
de tineri din 19 țări, a luat sfirșit.

Juriile internaționale ale concursului — secțiile vioară, canto și pian
— au acordat următoarele premii și mențiuni :

LA VIOARA : Premiul I și Medalia de aur — Silvia Marcovici 
(România) ; Premiul II și Medalia de argint — Ruben Agaronian 
(U.R.S.S.); Premiul III și Medalia de bronz — Filipp Hirshorn (U.R.S.S.); 
Premiul IV — Kussmaul Rainer (R.F. a Germaniei). Au fost acordate, 
de asemenea, patru mențiuni ; Andrei Agoston, Eugen Sîrbu, Maria 
Maszalits (România) și Krzysztof Jakowicz (Polonia).

LA CANTO : (femei) — Premiul I și Medalia de aur — Eugenia Mol
doveanu (România) ; Premiul II și Medalia de argint — Niele Ambra- 
zaitite (U.R.S.S.) ; Premiul III și Medalia de bronz — Nadejda Vainer 
(U.R.S.S.) ; Premiul IV — Elena Duma (România) ; mențiuni — Barbara 
Gubisch (R.D. Germană) și Rodica Tom» (România).

LA CANTO : (bărbați) — Premiul I și Medalia de aur — Glieorghe 
Crăsnaru (România) ; Premiul II și Medalia de argint — Konstantin 
Plujnikov (U.R.S.S.) ; Premiul III și Medalia de bronz — Emil Gherman 
(România) ; Premiul IV — Dan Zancu (România). Au fost atribuite două 
mențiuni etntăreților Mihail Panghe și Dan Serbac (România).

LA PIAN : Premiul I și Medalia de aur Dmitri Alekseev 
. (U.R.S.S.) ; Premiul II și Medalia de argint — Mack McCrșy (S.U.A.) ;

Premiul III și Medalia de bronz — Radu Toescu (România) ; Premiul IV
— Enrique Perez Guzman (Spania). Au mai fost acordate trei men
țiuni interpreților : Manana DoigeaȘvili, Vladimir Tropp și Aleksandr 
Malkus (U.R.S.S.).

Admirator al artei enesciene, cunoscutul violonist Henryk Szeryng a 
oferit un premiu pentru concurentul român cel mai bine calificat la 
concursul de vioară. Premiul a revenit violonistei Silvia Marcovici.

Uniunea Compozitorilor din România a acordat cite o distincție spe
cială pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări românești — In 
etapa a II-a — concurenților : Dmitri Alekseev (U.R.S.S.), Mack McCray 
(S.U.A.), Enrique Perez de Guzman (Spania) — la pian, Ruben Agaro
nian (U.R.S.S.), Kussmaul Rainer (R. F. a Germaniei), Eugen Sirbu 
(România) — la vioară, Ozgflc Miifide (Turcia), Nadejda Vainer 
(U.R.S.S.) — la canto, iar în etapa a III-a : — secția plan — interpre
ților Manana Doigeașvili (U.R.S.S.) și Radu Toescu (România).

Sirbu (România), care a interpretat 
partea a II-a din Sonata a III-a „in 
caracter popular românesc" de Geor
ge Enescu, Enrique Perez de Guzman 
(Spania) — Toccata pentru pian de 
Paul Constantinescu, Gheorghe Crăș- 
naru (România) — aria lui Filip din 
opera ..Don Carlos" de Verdi, Mack 
McCray (S.U.A.) — partea a III-a 
din Concertul nr. 1 in Re minor pen
tru pian și orchestră de Brahms. Bar
bara Gubisch (R.D. Germană) — un 
lied de George Enescu pe versuri de 
Clement Marot, Dmitri Alekseev 
(U.R.S.S.), partea a III-a din Concer
tul nr. 3 in Do major pentru pian și 
orchestră de Prokofiev. Kussmaul 
Rainer (R.F. a Germaniei) — partea 
a III-a din Concertul in Re major 
pentru vioară și orchestră de Brahms.

niați de Orchestra de studio a Radio- 
televiziunii. dirijată de Ludovic Baci 
și Carol Lițvin, și de Orchestra sim
fonică a Filarmonicii „Banatul" din 
Timișoara, sub conducerea dirijoru
lui Ilarion Ionescu-Galati.

Evoluția fiecărui laureat a fost 
răsplătită de asistentă prin căldu
roase aplauze, concertul incununînd 
această amplă sărbătoare a muzicii.

★
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
eovei, a oferit luni seara, la restau
rantul Athenee Palace, o recepție în 
onoarea participantilor la cel de-al 
V-lea Concurs și Festival internațio
nal „George Enescu".
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Concertul laureaților
Din primele zile ale 

concursului, membrii din 
juriile secțiilor vioară, 
pian, canto apreciau difi
cultatea selecționării. 
Competiția nu viza virtuo
zitatea scolastică, agilita
tea lipsită de suportul 
ideii, al emoției reale, tn 
concurs s-a pus accentul 
pe interpretare, pe gindi- 
rea muzicală, pe puterea 
cu care tinerii concurenți 
se concentrau asupra mu
zicii, dezvăluindu-i sen
surile. George Manoiiu, 
președintele juriului de vi
oară, spunea, in acest 
sens, că programul „con
cursului" nu cerea în pri
mul rînd Capricii de Pa
ganini, ci Sonate de Bach, 
unde planurile vocilor, 
tehnica conducerii lor. ra
finamentul cu care tre
buiau reliefate sau estom
pate era mult mai grăitor 
asupra maturității gindi- 
rii concurenților. Ne a- 
mintim cum violonistul 
austriac Ricardo Odnopo- 
soff, pianistul sovietic 
Dmitri Bașkirov, solistul 
Operei din Belgrad Jovan 
Gligorijevici, in convorbi
rile pe care le-au purtat 
cu reprezentanții presei, 
au subliniat calitatea con
cursului, pregătirea meri
tuoasă a participantilor, 
dificila misiune a juriului 
de a selecta riguros.

Aseară, concertul lau- 
reatilor a fost edificator.

L-am ascultat pe Eugen 
Sirbu, alături de Marietta 
Leonte, înviind cu talent 
pulsul, cînd năvalnic, eind 
meditativ, al Sonatei a 
III-a in La minor in ca
racter popular românesc 
pentru vioară și pian de 
George Enescu. 
urmat Dmjtri i 
(U.R.S.S.), elev 
Bașkirov. Cine a

Apoi a
Alekseev 

al lui 
i urmă-

rit evoluția lui Alekseev 
de-a lungul etapelor și i-a 
putut remarca tehnica, 
înclinația sa spre poeti
zarea frazelor, nervul cu 
care atacă paginile de an
vergură din partea a 
III-a a Concertului nr. 3 
in Do major pentru pian 
și orchestră de Prokofiev 
a înțeles că premiul I a 
fost o justă confirmare. 
Barbara Gubisch (R.D. 
Germană), cu o voce pu
ternică, dramatică, ne 
sugera rolurile wagnerie
ne pe care cu ușurință și 
te va putea însuși. Una 
din interesantele perso
nalități pe care Concursul 
„George Enescu" le-a des
coperit a fost pianistul 
american Mack McCray. 
Matur, cu un tușeu re
marcabil în partea a 
III-a a Concertului nr. 1 
in Re major pentru pian 
și orchestră de Brahms, 
dezvăluie o solidă cultură 
muzicală, exemplificînd 
tipul interpretului mo
dern, concis dar sensibil. 
Am apreciat și vocea Iui 
Gheorghe Crăsnaru, 
nă, sigură. îngrijit 
tă. realizînd 
aria Iui Filip 
„Don Carlos".

Din caietul 
mânești 
concurenți! și-au ales lu
crările care îi interesau, 
în care puteau să fie mai 
personali, mai convingă
tori La vioară de exem
plu am ascultat în special - 
Sonatina de Paul Con
stantinescu și Partita <le 
Alfred Mendelsohn. La 
pian, Toccata de Paul 
Constantinescu a avut, 
de asemenea, nenumărate 
tălmăciri. Am reascultat 
aseară această ultimă 
piesă, cu bucuria întâl
nirii cu o interesantă re

fără 
din

pli- 
lucra- 
efort 

Opera

pieselor ro- 
contemporane

dare. Enrique Perez de 
Guzman (Spania) i-a se
sizat vigoarea, dar a 
știut să o echilibreze, să-i 
nuanțeze pasajele lirice, 
pline de căldură. Tehnic, 
sever, evitînd inflexiu
nile romanțioase, Raincr 
Kussmaul (R.F.G.) ne-a 
prezentat partea a III-a 
din Concertul în Re ma
jor pentru vioară și or
chestră de Brahms. in
tr-o pledoarie pentru ri
gurozitatea interpretării 
clasicilor, iar Ruben Aga
ronian (U.R.S.S.) in par
tea a III-a a Concertului 
în Re minor pentru vioară 
și orchestră de Sibelius a 
demonstrat cum interpre
tarea incisivă, pătrunză
toare, poate fi împletită cu 
un ton cald, apropiat. 
Concentrat, Konstantin 
Plujnikov (U.R.S.S.) a 
cîntat Cavatina lui Faust, 
evidențiind inspirația me
lodiei. modulările ei.

Așa cum afirma și prof. 
Dagmar Freiwald-Lan- 
ge (R.D.G), românii au 
prezentat la concursul de 
canto voci foarte bune. 
S-au premiat însă soliști 
care au pus mai mult ac- 
oent pe interpretare.,-Eu
genia Moldoveanu a con
firmat acest lucru. Fraza 
gindită. sensibil condusă, 
fără patetism in aria Tra- 
viatei a fost convingă
toare.

Concertul laureaților 
— desfășurat sub bagheta 
atentă a dirijorilor Ludo
vic Baci, Ilarion Ionescu- 
Galați, Carol Litvin, in 
compania Orchestrei de 
studio a Radioteleviziu- 
nii, Orchestrei simfonice 
a Filarmonicii „Banatul" 
din Timișoara — a fost 
in fapt gala unor ta
lente autentice, a unor ti-

neri muzicieni formați, 
maturi. Silvia Marcovici, 
deținătoarea premiului al 
II-lea și a premiului pen
tru cea mai bună inter
pretare a unei lucrări con
temporane la Concursul 
„Marguerite Long—Jac
ques Thibaud" — 1969, 
primește la actuala ediție 
a Concursului „George E- 
nescu" premiul I. Muzica
litatea și profunzimea, pe
netranta tonului, împletită 
cu tinerețea emisiei su
netului, s-au dezvăluit 
plenar în Finalul concer
tului in La 
vioară și 
Glazunov.

Premiile 
jurii sint, 
recunoaștere și. o consa
crare a unor talente tine
re, a unor interpret! care 
sint mult mai mult decît 
niște promisiuni. A dove
dit-o cu prisosință concer
tul de ieri seară. în ceea 
ce privește prezența în 
concurs a reprezentanților 
noștri, avem suficiente 
motive de satisfacție, în
dreptățirea de a adresa 
sincere felicitări ciștigăto- 
rilor, cît și profesorilor lor. 
celor ce i-au ajutat să 
străbată drumul dificil al 
desăvîrșiru în 
bilă artă.

Cea de-a 
a Concursului 
lului internațional 
ge Enescu" 
Au fost 14 zile de muzi
că. 14 zile de competiție 
strînsă, zile în care arta 
muzicală, de la preclasici 
la moderni, a răsunat in 
toată plenitudinea. in 
care s-a adus un strălucit 
omagiu numelui marelui 
muzician român ' George 
Enescu.

minor pentru 
orchestră de

acordate de 
Indiscutabil, o

această no-

V-a ediție 
și Festiva- 

„Geor- 
s-a încheiat.

Smaranda OȚEANU
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Județul Timiș a îndeplinit
planul cincinal la producția

globală industrială
Telegrama adresată Comitetului Central

al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Intr-o telegramă adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
Comitetul județean de partid Timiș, in numele oamenilor muncii români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități, raportează îndeplinirea 
în ziua de 20 septembrie, cu 102 zile înainte de termen, a prevederilor 
planului cincinal la producția globală industrială.

In telegramă se arată că succesele obținute exprimă aplicarea nea
bătută de către organizația județeană de partid a politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării, prețiosul sprijin de care s-a bucurat 
in permanență din partea conducerii partidului și statului. Ele sînt 
rodul activității entuziaste, pline de dăruire, a muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor, care, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, depun susținute eforturi pentru a fi la înălțimea marilor răspun
deri ce le revin în înfăptuirea înțelepte! politici a partidului. Acest bilanț, 
care se integrează în victoriile obținute de întregul popor, confirmă pe 
deplin justețea măsurilor inițiate de conducerea partidului cu privire la 
perfecționarea conducerii economiei, pentru ridicarea nivelului activității 
fiecărei Întreprinderi in scopul asigurării unei eficiente economice ridi
cate. Succesele activității industriale din județul Timiș se reflec
tă intre altele în depășirea cu 6,3 la sută a sarcinii de creștere a produc
tivității muncii planificate, precum și-in obținerea de beneficii supli
mentare in valoare de peste 250 milioane lei. Capacitatea creatoare a 
colectivelor de muncă și-a găsit expresia in realizarea peste prevede
rile planului a unui mare număr de motoare electrice, macarale și po
duri rulante cu caracteristici îmbunătățit^, a noi mașini agricole cu pa
rametri superiori, precum și a unui volum ridicat de bunuri de consum. 
Multe din produsele întreprinderilor noastre se bucură de o binemeri
tată reputație atit in țară cit și pe piețele externe.

Animați de istoricele hotăriri ale Congresului al X-lea, atașați cu trup 
și suflet politicii partidului, oamenii muncii din industria județului Ti
miș vor depune eforturi susținute, astfel incit, pină la sfirșitul anului 
1970, să depășească sarcinile cincinalului cu o producție în valoare de 
peste 3,2 miliarde lei. In același timp, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, analizind posibilitățile și rezervele de care dis
pune economia județului, muncitorii, inginerii și tehnicienii, indiferent 
de naționalitate, creează de pe acum condiții pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor viitorului cincinal, cu convingerea nestrămutată că 
in felul acesta iși vor aduce o contribuție mereu sporită la ridicarea 
patriei noastre socialiste pe noi trepte ale civilizației și bunăstării.

Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune in telegramă — că oamenii muncii din ju
dețul Timiș, impreună cu toți cetățenii patriei noastre, nu-și vor precu
peți eforturile pentru traducerea în viață a înțeleptei politici a parti
dului nostru — chezășia progresului țării pe drumul luminos al făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate.
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100 de ani de la darea 
în exploatare a liniei ferate 

Cluj — Oradea
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la darea în exploatare a liniei fe
rate Cluj-Oradea și a stației C.F.R. 
Cluj, duminică a fost descoperită o 
placă comemorativă pe frontispiciul 
clădirii stației. De asemenea, s-a des
chis o expoziție care prezintă evoluția 
t/'hnică și mișcarea de inovații în 
i.ansporturile pe calea ferată.

în cadrul adunării festive, care a 
avut loc apoi, ing. loan Dudaș, direc
torul Direcției regionale C.F.R. Cluj, 
a evocat însemnătatea acestui eveni
ment, istoricul magistralei ferate care 
leagă Clujul de Oradea. Vorbitorul a 
evidențiat citeva din realizările obți
nute de feroviarii clujeni, printre 
care creșterea traficului de mărfuri și 
călători. îmbunătățirea indicatorilor 
de exploatare a materialului rulant. 
Investițiile din ultimii 20 de ani au 
permis sistematizarea a peste 200 de 
stații, punerea in funcțiune a nume
roase instalații moderne de centrali
zare electrodinamică, precum și alte 
obiective importante.

Ceferiștii din unitățile sărbătorite 
au fost felicitați, de asemenea, de re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat și ai Uniunii sindi

catelor din transporturi și telecomu
nicații.

Unui număr de pește 40 de lucră
tori le-a fost înmînată medalia „Me
ritul ceferist".

Participanții la adunare au adoptat 
apoi, într-o atmosferă entuziastă, tex
tul unei telegrame adresate COMITE
TULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
In telegramă se spune, printre altele :

„Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe secretar general că, impreună cu 
toți ceferiștii din patria noastră dra
gă. vom duce mai departe tradițiile 
progresiste ale înaintașilor feroviari, 
vom munci că toată dăruirea pentru 
ga transporturile pe liniile noastre fe
rate să decurgă în condiții de sigu
ranță și regularitate deplină, de efici
ență economică maximă.

Nu vom precupeți nici un efort 
pentru traducerea în viață a mărețe
lor sarcini stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R. pentru continua înflo
rire a scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România".

Festivitatea s-a încheiat cu un pro
gram susținut de formațiile artistice 
ale sindicatelor din cadrul comple
xului C.F.R. Cluj.

Pentru alegerea unui deputat 
in Marea Adunare Națională

în circumscripția nr. 10, orașul' 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul 
Bacău, a avut loc întrunirea elec
torală pentru desemnarea candida
tului Frontului Unității Socialiste 
în vederea alegerii unui deputat in 
Marea Adunare Națională, în lo
cul devenit vacant. Cetățenii au 
susținut cu căldură propunerea ca

tovarășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al PC.R., pre
ședintele Academiei de Științe So
ciale și Politice, să candideze în 
această circumscripție în cadrul 
alegerilor parțiale ce vor avea loc 
la 25 octombrie a.c.

(Agerpres)

Cu 12 ani în urmă, in
tra în funcțiune, la Brăila, 
cu o capacitate de 27 000 
tone pe an, prima fabrică 
de plăci aglomerate de 
lemn din țară. în 1962 
începea să producă și fa
brica de chibrituri. In a- 
celași an a intrat în 
funcțiune a doua linie de 
plăci aglomerate din lemn. 
Șl astfel, de la o simplă 
fabrică s-a ajuns în pre
zent la un modern com
binat de exploatare și in
dustrializare a lemnului. 
A avut loc aici un proces 
continuu și rapid de mă
rire a capacităților de 
producție, de modernizare 
și automatizare a utilaje
lor și instalațiilor, de în
ființare a unor nQi secții 
de fabricație : secțiile de 
mobilă de la Brăila și 
Galați, fabrica de lăzi și 
ambalaje din lemn de la 
Serdaru, trei unități de 
exploatare a lemnului 
oare furnizează materia 
primă din pădurile Bir- 
ladului, din cele de la 
Dunărea Veche și Vadul 
Oii. în prezent, C.E.I.L. 
Brăila contribuie la pro
ducția industrială anuală 
a țării cu 73 000 tone PAL 
între 8—25 mm grosime, 
500 milioane cutii de chi
brituri, 9 000 mc lăzi și 
ambalaje din lemn etc.

Vizităm una din liniile 
de plăci aglomerate din 
lemn, principala produc
ție a combinatului. Din 
depozitele de materie pri
mă. buștenii tăiați și faso
nați pătrund pe o bandă 
transportoare în cojito- 
rul tambur — un uriaș 
cilindru metalic — apoi la 
mașinile de așchiat. „Pă

durile" se transformă în 
„fulgi" de lemn care, prin 
transport pneumatic, sînt 
dirijați spre silozurile de 
așchii umede. Pe măsură 
însă ce înaintăm pe flux, 
procesul tehnologic se 
complică. „Fulgii" de 
lemn se macină în mori

Cronica
La invitația ministrului afaceri

lor interne, Cornel Onescu, și a pre
ședintelui Consiliului Securității 
Statului, Ion Stănescu, în ziua de 
21 septerabrie a.c., a sosit în capi
tală’ ministrul afacerilor interne al 
Republicii Populare Bulgaria, An- 
ghel Solakov, în fruntea unei de
legații.

In cursul zilei oaspeții au făcut 
o vizită protocolară la Ministerul 
Afacerilor Interne și Consiliul 
Securității Statului.

* «
Luni dimineața a plecat la Ber

lin ministrul industriei metalur
gice, Nicolae Agachi, pentru a pur
ta convorbiri cu organe de resort 
din Republica Democrată Germană 
în probleme privind colaborarea în 
domeniul siderurgiei.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți membri ai con
ducerii Ministerului Industriei Me
talurgice și reprezentanți ai am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești.

La aeroport, oaspetele român a 
fost întîmpinat de ministrul Sing- 
huber și alte persoane din condu
cerea ministerului. A fost, de ase
menea, de față ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în R.D.G., 
dr. ing. Nicolae Ghenea.

★
O delegație condusă de ministrul 

agriculturii și silviculturii, Angelo 
Miculescu, a plecat în R. P. Unga
ră pentru a participa la lucrările 
celei de-a VlI-a Conferințe regio
nale F.AO. pentru Europa ce se 
desfășoară la Budapesta.

în zilele următoare, ministrul a- 
griculturii și silviculturii va face 
o vizită în R.S.F. Iugoslavia, la in
vitația tovarășului Franjo Nadj, 
membru al Vecei Executive Fede
rale.

★
Luni dimineața au început în 

Capitală lucrările ' celui de-al 
III-lea simpozion româno-francez, 
pe tema „Ameliorarea porumbului, 
a florii-soarelui și sorgului", orga
nizat de Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice al 
Academiei de Științe Agricole și 
Silvice.

Participanții au fost salutați la 
deschidere de prof. Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de Științe 
Agricole și Silvice. •

*
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală o delegație de juriști ma
ghiari, condusă de Imre Markoja, 
prim-adjunct al ministrului justi
ției al Republicii Populare Ungare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost întîmpinați de Ni
colae Popovici, adjunct al minis
trului justiției.

A fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.
’ *

între 21 și 25 septembrie, la Iași 
au loc lucrările celui de-al treilea 
Colocviu național de geografie a 
populației și așezărilor din Româ
nia. Manifestarea, care se desfă
șoară sub auspiciile Uniunii in
ternaționale de geografie, Societă
ții de științe geografice din țara 
noastră și Universității „Alexandru 
Ioan Cuza" din Iași, întrunește pe 

• lingă geografi, economiști, statisti
cieni, sistematizatori din țară și

incit, la o singură defec
țiune, se poate opri întreg 
procesul tehnologic. Becu
rile pe care le vedeți 
semnalizează, prin a- 
prindere automată, locul 
și felul defecțiunii, care 
trebuie înlăturată urgent.

Se elaborează șarja de

DE LA 0 SIMPLA 
FABRICA, 
LA UN MARE 
COMBINAT

speciale, trec prin uscă- 
toare, se „odihnesc" un 
timp în silozuri, după care 
coboară la mașinile de 
încleiat. în hala mașini
lor, acolo unde se for
mează covorul de așchii, 
un tînăr de 22 de ani stă 
cu privirile ațintite asu
pra unui panou electric, 
în 1966, Ion Matei a ab
solvit Școala profesională 
forestieră și de atunci lu
crează la acest panou. 
„Toate operațiile din a- 
ceastă hală sînt sincroni
zate — ne spune el — așa

PAL : 18 plăci aglomerate 
pleacă, pe o bandă cu 
role, de sub presa caldă, 
se cîntăresc automat și de 
aici, în sectorul finisaj, 
unde lucrează maistrul 
Constantin Lepădatu. „în 
1958 am montat utilajele 
pe care le vedeți. Noi am 
fabricat prima placă de 
PAL din țară — ne de
clară el cu îndreptățită 
mîndrie. Acum, o parte 
din oamenii noștri „vechi" 
lucrează la noua fabrică 
de PAL din Caransebeș. 
Peste cîteva zile voi pleca

zilei
renumiți specialiști de peste ho
tare. * /

★
Luni dimineață, membrii dele

gației comerciale marocane, con
dusă de Ben Hayoun, secretar ge
neral al Biroului de studii și par
ticipări industriale, care fac o vi
zită în țara noastră, au avut o în
trevedere cu Marcel Popescu, vice
președinte al Camerei de Comerț.

în cursul aceleiași zile, delegația 
a avut convorbiri la Ministerul Co
merțului Exterior.

Seara, Victor Ionescu, președin
tele Camerei de Comerț, a oferit 
în cinstea oaspeților un cocteil în 
saloanele hotelului Athenee Pa
lace.

★
în cursul zilei de luni, membrii 

misiunii comerciale americane con
dusă de Charles Boehe, reprezen
tant al Departamentului comerțu
lui din S.U.A., care se află în vi
zită în țara noastră, au avut în
trevederi la Camera de Comerț și 
la unele întreprinderi de comerț 
exterior.

★
în cadrul lucrărilor celei de-a 

58-a sesiuni a Federației dentare 
internaționale, care se desfășoară 
la București, luni a avut loc ședin
ța consiliului federației. Consiliul 
a analizat activitatea federației de 
la ultima sa sesiune și a stabilit 
ordinea de zi a comisiilor pentru 
zilele următoare.

(Agerpres)

0 DILEGAIIE A COMITETULUI 
DE STAT PENTRU ECONOMIA 
SI ADMINISTRAȚIA LOCALA 
A PLECAI IN R. P. UNGARA

Luni după-amiază a plecat spre 
Budapesta o delegație a Comite
tului de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, condusă de 
Petre Blajovici, președintele comi
tetului, care, la invitația ministru
lui construcțiilor și dezvoltării ur
banistice, Bond or Jozsef, va face o 
vizită în R. P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost condusă de 
Andrei Păcuraru, prim-vicepre- 
ședinte, și de alți membri ai condu
cerii C.S.E.A.L.

Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La sosirea pe aeroportul Feri- 

hegyi au fost de față Bondor 
Jozsef, ministrul construcțiilor și 
dezvoltării urbanistice, Pap Lajos, 
președintele Oficiului pentru pro
blemele sfaturilor de pe lîngă gu
vernul ungar, precum și Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la 
Budapesta. (Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 ți 25 septembrie a.c. In țară : Vre
mea se menține răcoroasă in prima 
parte a intervalului, mai ales în ju
mătatea de est a țării, iar apoi va 
intra intr-un proces de încălzire u- 
șoară. Vor cădea ploi locale, mai ales 
în nordul și estul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 2 și 12 
grade, izolat mai ooborîte in depresiu
nile din estul Transilvaniei, iar maxi
mele vor fi cuprinse între 14—24 gra
de, local mai ridicate la sfirșitul in
tervalului. Condiții favorabile produ- 
oerii brumei în depresiunile din estul 
Transilvaniei și estul țării.

DIN PARTEA COMISIEI DE ORGANIZARE
A FUNERALIILOR LUI NICOLAE GOLDBERGER

Sicriul cu corpul defunctu
lui va fi depus în holul Mu
zeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din 
România, din Șoseaua Kiseleff 
nr. 3.

Pentru a-și lua rămas bun, 
publicul va avea acces astăzi,

Urna va fi depusă la Monu
mentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

22 septembrie, între orele
10—13.

Mitingul de doliu va avea
loc in aceeași zi, la orele 13,30.
la Crematoriul Cenușa din
Capitală.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI
• ASTĂZI, MECIURI DECISIVE PENTRU 

ECHIPELE NOASTRE

Prima conferință națională

de industrie
La Casa de cultură a sindicate

lor din Galați au început luni lu
crările primei conferințe naționale 
de industrie alimentară organizată 
de Consiliul Național âî Ingineri
lor și Tehnicienilor, Ministerul In
dustriei Alimentare și Ministerul 
învățămîntului. Manifestarea reu
nește peste 700 de specialiști din 
activitățile de producție, cerceta
re, proiectare, organizare și învă- 
țămint ale acestui important sec
tor al economiei naționale, precum 
și specialiști din alte domenii de 
activitate, ce colaborează cu in
dustria alimentară, Sînt, de ase
menea, prezenți, ca invitați nume
roși specialiști de peste hotare.

Timp de trei zile participanții 
vor dezbate probleme actuale și 
de perspectivă ale industriei ali
mentare din țara noastră, printre 
care perfecționarea tehnicii și a 
tehnologiei de fabricație, valorifi
carea superioară a bazei de ma
terii prime, folosirea eficientă a

alimentară
instalațiilor, utilajelor și aparaturii 
în procesul de producție sau in la
boratoarele de cercetare.

După cuvintul de deschidere 
rostit de prof. dr. ing. Oliviu 
Rusu, vicepreședinte ai C.N.I.T., 
conferința a fost salutată de dr. 
ing. Leonard Stoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al 
județului Galați, de prof. dr. Ni
colae Bărbulescu, vicepreședinte al 
C.N.C.S., și de dr. Zarko Trumici, 
director adjunct al Institutului de 
tehnologia cărnii din Belgrad.

în ședința plenară de lucru au 
fost prezentate comunicările „In
dustria alimentară în România și 
perspectivele ei" de Gheorghe 
Moldovan, ministrul industriei ali
mentare, și „Pregătirea cadrelor de 
nivel superior pentru industria a- 
limentară" de prof. ing. Virgil 
Moțoc, prorector la Institutul Po
litehnic Galați.

După-amiază au avut loc dezba
teri în secții de specialitate.

SEMNAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
CULTURALĂ Șl ȘTIINȚIFICĂ INTRE ROMÂNIA

SI FINLANDA PE ANII 1971 SI 19721 »
La 21 septembrie a avut loc la 

Ministerul Afacerilor. Externe 
semnarea Protocolului de colabo
rare culturală și științifică între 
Republica Socialistă România și 
Republica Finlanda pe anii 1971 și 
1972.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea finlandeză de 
Taneli Kekkonen, ambasador, con
silier consultant în Ministerul A- 
facerilor Externe finlandez.

La ceremonia semnării au parti
cipat Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi

nătatea. Au asistat, de asemenea, 
Kaarlo Veikko Makela, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
ai Republicii Finlanda la București, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, membri ai 
Ambasadei finlandeze la Bucu
rești.

Protocolul prevede vizite recipro
ce de specialiști pentru documen
tare în diferite domenii ale științei 
și culturii, organizarea reciprocă 
de expoziții de artă și documenta
re, gale de filme, vizite ale scriito
rilor, arhitecților, din cele două 
țări, traduceri de cărți, schimburi 
de formații artistice, de soliști, 
schimburi sportive și turistice.

(Agerpres)

Cartea prin poștă
Librăria centrală „Cartea 

prin poștă", unitate a coope
rației de consum din Bucu
rești (str. Sergent Nuțu Ion 
nr. 8—12, sșetor 6), preia co
menzi de manuale școlare pen
tru elevii de la cursurile se

rale și fără frecvență (cla
sele a IX—XII) și pentru alți 
solicitanți din mediul rural. 
Comenzile se pot trimite prin- 
tr-o simplă carte poștală, pla
ta făcindu-se Ia primirea cole
tului. ---

și eu. Dar tot pentru un 
timp".

Oamenii „vechi", din
tre care face parte și 
maistrul Lepădatu, sînt 
oamenii de bază ai Com
binatului din Brăila, Ca 
specialiști, vor mai lucra 
și la alte fabrici noi din 
țară, dar de fiecare dată, 
după ce vor fi convinși că 
experiența lor a fost însu
șită de tinerele colective 
de muncitori, se vor în
toarce din nou la Brăila.

Două unități din cadrul 
combinatului — Fabrica 
de ambalaje Serdaru și 
unitatea de exploatare a 
lemnului din Brăila — au 
fost afectate de inundații. 
Cu toate aceste greutăți, 
colectivul C.E.I.L. a ra
portat pe primele 8 luni 
mari sporuri de produc
ție. Planul producției glo
bale a fost îndeplinit in 
proporție de 103,28 la 
sută, realizîndu-se un 
plus de producție de 6 
milioane lei. Alte 6 mi
lioane lei au fost reali
zate în plus la producția- 
marfă și aproape 7 mi
lioane lei la producția- 
marfă vîndută și încasată.

O parte din producția 
de PAL realizată la Brăila 
este destinată exportului. 
Țări ca U.R.S.S.. Iugosla
via, Austria, Anglia, R.F. 
a Germaniei solicită can
tități însemnate de plăci 
aglomerate, iar garnituri 
de mobilă construite aici 
sînt exportate în Polonia, 
Olanda, Norvegia. Ceho
slovacia etc.

N. Grioore MĂRAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

ța) echipa României să susțină con
secutiv, două meciuri „tari", cele mai 
importante de altfel. Aseară, intilnind 
echipa Japoniei, sportivii noștri au 
pierdut in 3 seturi (15—7. 15—11, 
16—14), ceea ce face ca partida lor 
de astăzi, ou R.P.D. Coreeană, să aibă 
un caracter decisiv în ce privește 
calificarea. Chiar dacă voleibaliștii 
nord-coreeni au fost învinși ieri cu 
3—1 de olandezi. Dintre celelalte 
meciuri de ieri, notăm : S.U.A.—Fin
landa 3—2, Franța—Venezuela 3—1, 
Bulgaria—Belgia 3—0, U.R.S.S.—R.P. 
Mongolă 3—0, R.D.G.—Guineea 3—0, 
Israel—Iran 3—0.

întrecerea echipelor feminine în
cepe de fapt astăzi. După ce a cîști- 
gat ușor turneul preliminar, selec
ționata noastră a fost repartizată, 
prin tragere la sorți, in grupa C. 
Nici că se putea o mai mare neșansă, 
aci aflindu-se, cu pretenții înteme
iate la calificare, echipa Poloniei, 
medaliată cu bronz la ultimele două 
olimpiade, și echipa R.P.D. Coreene, 
revelația sezonului 1969-’7O. Volei
balistele române întîlnesc în meciul 
de debut formația nord-coreeană.

PREOCUPĂRI 
DE PERSPECTIVĂ 
ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMICE
Corespondență din Iugoslavia

CÎTEVA

Pentru moment, nimic deosebit, 
nici un rezultat-surpriză la „mondia
lele" de volei începute duminică In 
Bulgaria. Echipele favorite au ter
minat învingătoare pe toată linia. 
Ceea ce a reținut atenția și a sus
citat unele jcomentarii printre spe
cialiști este, intre altele, scorul strins 
(o victorie la limită, cum s-ar spu
ne) din meciul masculin Iugoslavia— 
Iran : 3—2. Replica voleibaliștilor 
iranieni a fost neașteptată ; numai 
datorită experienței, formația iugos
lavă a putut „călca cu dreptul" in 
noua ediție a C.M. Polonezii, la rîn- 
dul lor, au fost nevoiți să cedeze un 
set în fața finlandezilor.

în grupa de la Haskovo, unde joacă 
și echipa României, japonezii au ciș- 
tigat net (cu 3—0) partida cu forma
ția R.P.D. Coreene. Acest meci i-a 
interesat în mod special pe voleiba
liștii noștri, întrucît ambele echipe 
aspiră, alături de formația noastră, 
la calificarea (cel puțin !) in turneul 
final. Cu toții, jucători și antrenori, 
au asistat — și nu numai din simplă 
curiozitate — la partida Japonia—
R. P.D. Coreeană. Intîmplarea a făcut 
ca după un meci ușor (cel cu Fran-A

IN
• După desfășurarea a 6 runde, in 

turneul final al Olimpiadei de șah de 
la Siegen, continuă să conducă echi
pa Ungariei cu 15 puncte, urmată de 
U.R.S.S. — 14,5 puncte, S.U.A. — 14 
puncte etc. Echipa României se află 
pe locul zece cu 10 puncte.

în runda a 6-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S. —
S. U.A. 2,5—1,5 (la prima masă, cam
pionul mondial Boris Spasski l-a în
vins în 39 de mutări pe campionul 
american Boby Fischer) ; Canada — 
România 2,5—1,5 ; Argentina — Spa
nia 3—1 ; Bulgaria — R.D. Germană 
2—2 ; Iugoslavia — Cehoslovacia 
2—2 ; Ungaria — R. F. a Germaniei 
2,5—1,5.

• La Brașov s-a încheiat întîlni- 
rea internațională de șah dintre se
lecționatele feminine ale României și 
Iugoslaviei. în urma disputării par
tidelor întrerupte, victoria a revenit 
cu scorul de 9—7 echipei iugoslave.

• I’e terenurile Progresul din Capi
tală au inceput ieri campionatele na
ționale de tenis rezervate seniorilor. 
Iată citeva dintre primele rezultate în
registrate : Năstase-Nemeș 6—2. 5—4. 
6—2; Dron-Stan Emil 6—1, 6—4, 6—3; 
Ovici-Traian Marcu 6—3, 6—3, 6—3; 
Popovici-Fodor 6—2, 6—2, 6—1.

întrecerile continuă astăzi diminea
ță cu începere de la ora 8,15.

• Proba de sabie pe echipe din ca
drul campionatelor mondiale de scri
mă de la Ankara s-a încheiat cu suc
cesul reprezentativei U.R.S.S care a 
învins in finală cu 9—3 selecționata 
Ungariei. Pentru locul 3, echipa Polo
niei a dispus cu 9—4 de formația 
Italiei. Spadasinul român Duțu, care 
se calificase în sferturile de finală 
ale probei individuale la această 
armă, a fost eliminat în grupa C, 
cîștigată de norvegianul Norma nn.

RÎNDURI
• Campionatele mondiale de hal

tere, desfășurate la Columbus (S.U.A.) 
au luat sfîrșit, La categoria super- 
grea titlul mondial a revenit .sovieti
cului Vasili Alekseev (un colos de 
136 kg), care, eu performanța de 
612,500 kg (la totalul celor 3 stiluri), 
a egalat recordul mondial. El a sta
bilit un nou record al lumii la stilul 
aruncat : 228 kg. Pe locul 2 s-a cla
sat belgianul Serge Reding (590 kg la 
3 stiluri).

• Intilnirea amicală de gimnastică 
dintre echipele masculine ale Româ
niei și Italiei, care a avut loc la Mo
dena, s-a încheiat cu victoria sporti
vilor români : 538.40 puncte — 536,70 
puncte. La individual compus pe pri
mul loc s-a clasat italianul Giuseppe 
Carminucci — 110,80 puncte, urmat 
de Petre Mihaiuc (România) — 110,65 
puncte etc.

• După 7 etape, în campionatul 
francez de fotbal conduce echipa 
Rennes cu 11 puncte, urmată de 
Nantes și Sochaux, cu cite 9 puncte. 
Rezultate din etapa a 7-a : Rennes— 
Red Star 5—1 ; Bordeaux—Nisa 3—1; 
Ajaccio—Angouleme 0—0 : Nimes— 
Bastia 2—0 ; Nancy—Marsilia 2—0 ; 
Angers—Valenciennes 5—3 ; Sedan— 
Lyon 3—0.

e Cu prilejul unui concurs atletic, 
desfășurat la Varșovia, cunoscuta 
sprinteră poloneză Teresa Sukniewicz 
a egalat recordul mondial in proba 
de 100 m garduri : 12” 7/10.

• Marele premiu automobilistic 
al Canadei, disputat pe circuitul de 
la Mont Tremblant, a fost cîștigat de 
belgianul Jackv Ickx, care a acoperit 
traseul de 383.800 km (90 ture) in 
2h 21’18” 04/100. cu o medie orară de 
162,940 km. Ickx a pilotat o mașină 
Ferrari VF 12.

Toamna iugoslavă iși 
consumă începutul în- 
tr-un registru estival. 
Starea barometrului 
nu are însă cum ope
ra și modificări calen
daristice. Drept care 
revin in atenție, in 
suita continuă, preocu
pările interne de prim 
ordin, aflate pe agendă 
după sfirșitul vacanței.

Vacantă ? Cuvintul 
are o accepție nuan
țată...

Cel puțin pentru 
specialiștii Institutului 
federal de planificare 
economică, Vecea Exe
cutivă le-a rezervat 
un sezon activ, ca și 
colegilor lor de la alte 
12 institute economice 
importante. Anume, să 
desfășoare o activitate 
de esențială însemnă
tate : pregătirea „Pla
nului de dezvoltare so
cială a Iugoslaviei" pe 
perioada 1971— 1975.

Desigur, problemele 
unui plan de perspec
tivă sînt complexe, ele 
fac obiectul unei exa
minări în curs de des
fășurare, diferitele so
luții și decizii aflindu- 
se încă în stadiul unor, 
variante. Din discuțiile 
publice, din dezbateri
le de pină acum ale 
forurilor autorizate, 
din comentariile și re
latările presei, unele 
elemente semnificative 
ale arhitecturii viito
rului plan pot ti însă 
identificate. în prefi
gurarea dezvoltării ță
rii în următorii cinci 
ani sint examinate ar
gumente in privința 
măsurilor care pot asi
gura un raport cit mai 
judicios între consum 
și acumulare, pentru a 
se area condiții mai 
favorabile accelerării 
reproducției lărgite în 
economie. Avind o 
pondere principală, ar
gumentele în favoarea 
dimensionării unui 
procent mai mare al

acumulării ciștigă tot 
mai mult teren.

O problemă care ab
soarbe un mare volum 
de preocupări este cea 
a investițiilor. Meca
nismul de constituire 
a fondurilor de inves
tiții, procedeele de 
realizare, competen
țele federale și cele re
publicane — de la faza 
de defalcare pină la 
cea de finalizare — fac 
obiectul unor dezbateri 
susținute. în această 
fază de elaborare a 
planului economic, op
țiunile dimensionează 
ritmul anual de creș
tere a produsului so
cial total la 7,5—8,5 la 
sută. Pe planul dezvol
tării industriale, se 
preconizează a se acor
da prioritate acelor 
sectoare în care se va 
putea obține eficiența 
cea mai înaltă în pro
cesul de producere a 
bunurilor destinate 
schimburilor. Se pre
vede, între altele, să se 
asigure ritmurile cele 
mai înalte de dezvol
tare unor raîhuri in
dustriale cheie ca : e- 
lectrotehnica — cu 15 
la sută ; chimia — cu 
11—13 Ia sută ; elec
tronica — cu ip—12 la 
sută etc.

Căile de realizare a 
tuturor acestor obiec
tive economice preco
nizate ? Am in față 
cîteva articole pe teme 
economice din presa 
iugoslavă. Titlurile sînt 
semnificative in pri
vința opțiunilor : „Lo
cul Iugoslaviei in pro
ductivitatea mondială" 
(Borba) ; „Organizarea 
modernă a producției 
industriale" (Politika) ; 
„Știința — cel mai a- 
propiat colaborator al 
economiei" (Politika). 
Practic, aceste titluri 
redau sintetic citeva 
din căile prin care eco
nomia iugoslavă ur
mărește asigurarea 
dezvoltării ei ascen
dente în viitorii ani.

Faza to care ne aflăm 
aoum — spun econo
miștii iugoslavi — ne 
permite să trecem de 
la stadiul economiei 
extensive la al celei 
intensive. De aici de
curge preocuparea pen
tru a asigura în con
tinuare un ritm mediu 
de creștere a produc
tivității cu 7 la sută, 
astfel incit acest spor 
să reprezinte circa 70 
la sută din procentul 
anual de dezvoltare a 
producției globale. Un 
ioc deosebit a fost re
zervat — în strategia 
dezvoltării economice 
— activității științifice. 
Se apreciază că partea 
din venitul național 
care va fi afectată a- 
cestei activități se va 
dubla pină în 1975 și 
va atinge cam 2 la 
sută.

Așadar, elaborarea 
planului iugoslav de 
dezvoltare pe perioa
da 1971—1975 — cum 
subliniază în aceste 
zile presa iugoslavă — 
determină abordarea 
unor multiple proble
me economice, sociale 
ale societății socialiste 
iugoslave și examina
rea posibilităților de 
soluționare a lor. In
tr-un fel sau altul, a- 
ceasta condiționează și 
preocupări ca defini
rea competențelor ți 
funcțiunilor organelor 
federale și ale celor 
republicane, sporirea 
răspunderii acestora 
din urmă, politica de 
sprijinire a unor re
giuni insuficient dez
voltate, utilizarea for
ței de muncă, perfec
ționarea activității ca
drelor și a modalită
ților de promovare a 
lor etc.

Toate acestea confe
ră agendei preocupă
rilor iugoslave de po
litică internă dimen
siuni deosebite în a- 
oeastă toamnă.

George IONESCU
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SITUAȚIA DIN IORDANIA 
RĂMÎNE ÎNCORDATA

• LUPTE VIOLENTE IN NORDUL ȚARII • REGELE HUSSEIN ACUZA SI
RIA DE A FI TRIMIS UNITĂȚI BLINDATE ÎMPOTRIVA FORȚELOR ARMATE 
IORDANIENE • PREȘEDINTELE SIRIEI DEZMINTE AFIRMAȚIA SUVERANU
LUI IORDANIAN • DECLARAȚII, LUĂRI DE POZIȚIE LA MOSCOVA, BEL

GRAD, PARIS, WASHINGTON

AMMAN 21 (Agerpres). — Ultimele 
Informații transmise de agențiile de 
presă arată că în capitala Iordaniei, 
Amman, luptele au scăzut în intensi
tate în cursul zilei de luni. Ciocnirile 
au continuat numai în câteva cartiere 
din orașul vechi, unde forțele pales
tiniene au putut crea puncte de re
zistență, Cea mai mare parte a ora
șului se află sub controlul forțelor 
guvernamentale.

în schimb, agențiile de presă men
ționează că, în ultimele 24 de ore, în 
partea de nord a țării, în special în 
localitățile Ramtha și Irbid, au avut 
Joc lupte grele.

Postul de radio Amman a difuzat 
luni un mesaj al regelui Hussein a- 
dresat șefilor de state arabe, în care 
acuză Siria de a fi trimis unități 
blindate pentru a lupta alături-de co
mandourile palestiniene împotriva 
forțelor armaitei iordaniene.

Concomitent, după cum informează 
agenția egipteană M.E.N., președin
tele Siriei, Noureddin El Atassi, a 
anunțat că țara sa și-a pus întregul 
potențial în serviciul organizațiilor 
palestiniene care luptă în prezent în 
Iordania. Guvernul sirian a dezmin
țit insă că unități ale armatei sale 
participă la operațiunile militare din 
Iordania. Un purtător de cuvinț mi
litar sirian a declarat, pe de altă 
parte, că tancuri iordaniene au pă
truns în Siria, dar au fost respinse 
de forțele armate siriene.

Luni seara, postul de radio Cairo 
a anunțat că regele Hussein a dat 
ordin de încetare a focului trupelor 
sale, în urma primirii unul mesaj 
urgent din partea președintelui
R.A.U., Gamal Abdel Nasser. Totoda
tă, după cum relatează agenția France 
Presse, regele Hussein a conferit cu 
reprezentanții celor patru mari pu
teri. la Amman, cerîndu-le să între
prindă o acțiune comună ca urmare a 
pătrunderii forțelor siriene în Iorda
nia.

Intre timp, în capitalele arabe con
tinuă o intensă activitate diplomati
că în vederea găsirii unor posibili
tăți de aplanare a conflictului din 
Iordania. S-a anunțat oficial că reu
niunea la nivel înalt a reprezentanți
lor statelor arabe se va deschide 
marți dimineața la Cairo. Guvernele 
Algeriei, Irakului și Marocului au re
fuzat să participe la reuniune, a- 
preciind că ea nu ar avea șan
se să ajungă la rezultate eficiente. 
Știrile de ultimă oră anunță că pre
ședintele Siriei, Noureddin El Atassi, 
a sosit luni seara la Cairo pentru a 
•lua parte la o întilnire cu șefii de 
stat ai R.A.U., Libiei și Sudanului, 
pentru a examina situația din Ior
dania.

★
într-o declarație a agenției 

T.A.S.S. cu privire la situația din Ior
dania se arată că conflictul fratricid 
din această țară amenință interesele 
fundamentale ale Iordaniei, ale miș
cării palestiniene de rezistență, inte
resele mișcării de eliberare națio
nală a popoarelor arabe și poate fi 
numai în favoarea dușmanilor popoa
relor arabe.

Referindu-se la o serie de știri 
privind urzirea unor planuri de a- 
mestec armat din afară în evenimen
tele din Iordania, declarația subli
niază că o asemenea evoluție a eve
nimentelor ar agrava și mai mult 
•ituația din Orientul Apropiat și ar

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

Austria il salută cu căldură
pe președintele Ceaușescu
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Am avut cinstea să urmăresc, 
In calitate de trimis special al 
ziarului „Scinteia", vizitele pe 
care președintele Republicii 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a întreprins in 
Iran, in India și în Franța. Am 
asistat la zeci și zeci de mo
mente emoționante, încărcate 
de înalta tensiune a mesajului 
de pace și prietenie, de înțe
legere și colaborare intre po
poare, mesaj pe care, prin cel 
mai de seamă reprezentant al 
ei, președintele Ceaușescu, Ro
mânia îl adresează lumii. Pre
ședintele României — am avut 
prilejul să constat în convorbi
rile cu personalități ale vie
ții politice, economice și cul
turale, cu ziariști, cu oameni 
aparținînd celor mai diverse ca
tegorii sociale — este cunoscut 
în lumea întreagă ca promoto
rul dinamic al unei politici pusă 
in slujba destinderii, in slujba 
celor mai înalte idealuri ale u- 
manității — pacea și bunăsta
rea.

Au fost nenumărate prileju
rile cînd mărturiile de stimă și 
cinstire la adresa României, a 
președintelui ei, ne-au făcut, pe 
toți cei prezenți, să simțim din 
plin mîndria că sintern cetățe
nii unui stat care și-a cucerit 
prețuirea opiniei publice mon
diale, ai unui stat al cărți glas 
răsună cu putere in concertul 
politicii mondiale. Dintre toate 
aceste momente însă, dacă ar 
trebui să aleg unul, l-aș alege 
pe acela cînd, pe pămintul unei 
țări străine, departe de patrie, 
răsună imnul de stat al Româ
niei socialiste. Sint citeva minu
te care concentrează în ele se
cole de istorie, istoria unui neam 
care și-a apărat cu strășnicie li
bertatea, care și-a cucerit-o prin 
luptă, istoria unor oameni care 
astăzi, mindri șl liberi, con- 

crea nu numai un pericol pentru 
independența Iordaniei și a altor 
țări arabe, dar ar complica în mod 
considerabil situația internațională în 
ansamblu.

In cercurile oficiale sovietice, se 
menționează în declarație, se expri
mă speranța că popoarele țărilor 
arabe, conducătorii și guvernele 
acestora, organizațiile arabe vor face 
tot ce este posibil pentru a obține 
încetarea urgentă a războiului fratri
cid din Iordania, pentru a preîntâm
pina o evoluție periculoasă a eveni
mentelor din Orientul Apropiat.

★
într-o declarație făcută agenției 

TANIUG, premierul iugoslav Mitia 
Ribicici a declarat că continuarea 
crizei în Orientul Apropiat duce în 
mod inevitabil la intensificarea ac
tualului conflict și constituie o 
gravă amenințare la pacea din 
această zonă a lumii. Ribicici a 
afirmat că Iugoslavia și-a ex
primat întotdeauna opoziția față de 
orice acțiuni care creează încordare 
în această regiune și împiedică solu
ționarea crizei. El a declarat că da
torită acestui fapt „guvernul iugoslav 
adresează un apel guvernului iorda
nian și organizațiilor palestiniene să 
înceteze de urgență vărsarea de sin
ge pentru a evita noi victime și, prin 
negocieri, să găsească o soluție pen
tru depășirea actualelor divergențe". 
Guvernul iugoslav — a spus Mitia 
Ribicici — dorește să sublinieze în
deosebi că orice amestec străin sau 
intervenție militară în evenimentele 
din Iordania, sub orice pretext, va fi 
o încălcare flagrantă a Cartei Națiu
nilor Unite și o încălcare a suvera
nității și integrității teritoriale a Ior
daniei și că aceasta va complica și 
mai mult o situație și așa destul de 
primejdioasă în regiunea Orientului 
Apropiat și Mediterana, care ar pu
tea avea consecințe ample pentru 
pacea și securitatea îum'ii.

★
La Paris a fost dat publicității un 

comunicat al Președinției Republicii 
în care se arată că „față de agrava
rea situației din Iordania, Franța își 
exprimă regretul că conflictul a de
generat într-o confruntare oarbă și 
sîngeroasă". Franța, se menționează 
în comunicat, afirmă solemn că orice 
intervenție în Iordania din exterior 
ar crea o situație periculoasă pentru 
pacea mondială.

★
Mohammed El Zayyat, reprezentan

tul R.A.U. la O.N.U., a declarat că 
„conflictul iordanian este un război 
criminal căruia trebuie să i se pună 
capăt". El a calificat drept „lamen
tabilă" intervenția trupelor siriene în 
Iordania.

★
Președintele Nixon a convocat luni 

de urgență la Casa Albă pe principa
lii săi colaboratori, cu care a discutat 
evoluția situației din Iordania. După 
reuniune, purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, Ronald Ziegler, a declarat 
presei că „S.U.A. oonsideră situația 
din Iordania ca foarte serioasă și 
complicată". Subliniind că guvernul
S.U.A. „continuă să fie serios preo
cupat de soarta cetățenilor americani 
și a ostaticilor aflați în Iordania", 
Ziegler a precizat : „alcătuim pro
grame pentru cazuri când situația ar 
deveni deosebit de precară".

struiesc ziua de miine, împlinesc 
visele cele mai înaripate ale ce
lor mai iluștri înaintași.

Astăzi, pe aeroportul din 
Viena, flutura tricolorul româ
nesc. Primindu-i pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe soția 
sa, Elena Ceaușescu, Austria în
treagă trăia un moment festiv, 
încărcat de semnificații pro
funde. Răsuna imnul României 
și, privind tricolorul, privindu-l 
pe președintele Ceaușescu, sim
țeam din adîncul ființei noastre 
mîndria de a aparține unui po
por care-și exercită din plin 
nobila sa vocație, aceea de a fi 
promotorul unei politici de pace,

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL, GEORGE-RADU 
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de bună vecinătate, de înțelegere 
și cooperare intre toate popoarele 
lumii.

Viena monumentelor celebre, 
Viena lui Beethoven și a 
lui Mozarț, Viena — orașul 
modern, du viața lui trepidan
tă, este unul din centrele de 
seamă ale lumii, unul dintre o- 
rașele care păstrează multe 
urme ale prezenței noastre de-a 
lungul vremii. Pe străzile aces
tui oraș și-au purtat pașii Pe
tru Maior și Gheorghe Șincai, 
Titu Maiorescu și Mihai Emi- 
nescu, Lucian Blaga și George 
Enescu. între România și Aus
tria, legate de firul vital al 
Dunării, țări care, deși nu au 
frontiere comune, întrețin relații 
de bună vecinătate, există nu
meroase puncte de contact.

Primirea pe care înaltele ofi
cialități austriece, in frunte cu

TOKIO

Convorbiri intre delegația P. C. R. 
și o delegație a P. C. din Japonia

TOKIO 21 — Corespondentul 
Agerpres; Florea Țuiu transmite : 
Luni au avut loc la sediul C.C. al 
P.C. din Japonia convorbiri între 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care face 
o vizită în Japonia la invitația C.C.

1/IZITA B8IB PARLAMENTARI HIlM
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IN R. P. BULGARIA
« ÎNTREVEDERE ȘTEFAN VOITEC - GHEORGHI TRAIKOV

Stația automată sovietică „Luna-16", 
care a aselenizat lin în zona „Mării Ferti
lității", și-a îndeplinit programul și, la 21 
septembrie, ora 10,43 (oră Moscovei), a de
colat cu ajutorul unei rachete cosmice de 
pe satelitul natural al Pămîntului, purtând 
la bord mostre de rocă selenară. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., punctul 
central al programului „Luna-16" l-a con
stituit rezolvarea unei sarcini principial 
noi și anume : recoltarea și aducerea au
tomată pe Pămînt a unor mostre de rocă

SOFIA 21. — Trimisul special
Agerpres Simion Morcovescu trans
mite : Delegația parlamentară ro
mână, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, a fost primită luni după- 
amiază de Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare. Au fost de față Peko Takov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul 
comerțului interior, academician 
Sava Ganovski, președintele Birou
lui Adunării Populare, Mincio Min- 
cev, secretarul Prezidiului Adunării 
Populare, și Ecaterina Avramova, 
prim-viicepreședinte al Biroului Adu
nării Populare. A fost, de asemenea, 
prezent, ambasadorul României la 
Sofia, Nicolae Blejan.

într-o atmosferă cordială, priete
nească a fost efectuat un rodnic 
schimb de păreri în legătură cu 
unele preocupări actuale ale celor 
două țări in construirea socialismu
lui. cu privire Ia relațiile reciproce 
și unele probleme internaționale.

Deschiderea Tîrgului internațional 
de la Plovdiv

• TODOR JIVKOV Șl ALȚI CONDUCĂTORI DE PARTID 
Șl DE STAT BULGARI AU VIZITAT PAVILIONUL 

ROMANESC

SOFIA 21.— Corespondentul Ager
pres, Gheorghe leva transmite : La 
Plovdiu a fost inaugurată ediția a 
26-a a tîrgului internațional. Au fost 
prezenți Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, și 
alți conducători de partid și de stat 
bulgari, precum și delegații guver
namentale din mai multe țări, între 
care o delegație din România, con
dusă de Nicolae Nieolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

La actuala ediție a Tîrgului inter
național de la Plovdiv participă re
prezentanți din aproape 40 dă țări 

președintele federal, dl. Frânt 
Jonas, și populația Vienei au 
făcut-o oaspeților români, este 
semnul caldei prețuiri de care 
țara noastră se bucură in țara 
prietenă. în tot cursul zilei de 
luni, la toate manifestările ofi
ciale, vienezii au ținut să-și ma
nifeste din plin bucuria de a-i 
avea in mijlocul lor pe distinșii 
oaspeți români. în grupuri com
pacte, ei făceau semne priete
nești, agitau stegulețe românești, 
zimbeau președintelui și soției 
sale. La sosirea la reședința de 
onoare, hotelul „Imperial", un 
mare număr de vienezi au sa
lutat sosirea oaspeților cu cu
vintele „Es lebe", „Trăiască 
Ceaușescu" I Flori, stegulețe și 
un cintec de bun sosit, rezervat 
oaspeților de seamă — iată, in 
citeva cuvinte, minutele emoțio
nante din fața reședinței de 
onoare.

Ca toate celelalte manifestări, 
oficiale sau neoficiale, ale a- 
cestei prime zile a vizitei in 
Austria a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, și aceasta inchide in 
sine semnificații profunde. Ea 
este o mărturie a stimei și pre
țuirii pe care și le acordă reci
proc două popoare, a hotăririi 
lor de a promova o politică a 
bunei înțelegeri, a colaborării și 
cooperării. Relațiile intre Româ
nia și Austria, exemplu de co
laborare fructuoasă intre țări cu 
regimuri social-politice diferite, 
sint relațiile unor țări care au 
învățat, pe baza experienței is
toriei, să prețuiască pacea, mun
ca, prietenia.

Primirea caldă pe care Austria 
i-o face președintelui Ceaușescu 
este încă o dovadă a ecoului pe 
care îl stirnește in lume politica 
de pace a poporului și statului 
român.

Viena, 21 septembrie. 

al P.C. din Japonia, și o delegație 
condusă de tovarășul Masayoshi 
Oka, vicepreședinte al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate, în 
spiritul relațiilor de prietenie și 
solidaritate internațională existen
te între P.C.R. și P.C. din Japonia.

Seara, ambasadorul României la 
Sofia, Nicolae Blejan, a oferit o re
cepție în cinstea delegației parla
mentare române. Din partea bulgară 
au participat Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Peko 
Takov, doctor Vladimir Bonev, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului Pa
triei, Dancio Dimitrov, prim-vioepre- 
ședinte al Prezidiului Adunării 
Populare, academician Sava Ga
novski și alte persoane oficiale.

Ștefan Voitec și SaVa Ganovski au 
toastat pentru întărirea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare, pentru în
tărirea colaborării dintre parlamen
tele României și Bulgariei, a colabo
rării dintre cele două țări.

Recepția s-a desfășurat Intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

ale lumii. Republica Socialistă Ro
mânia prezintă, pe o suprafață de 900 
metri pătrați, produse ale industriei 
constructoare de mașini, ale celei chi
mice și de larg consum.

Todor Jivkov și alți conducători 
de partid și de stat bulgari au vizitat 
pavilionul românesc, fiind întîmpinați 
la intrare de Nicolae Nicolae, Nico
lae Blejan, ambasadorul României la 
Sofia, Gheorghe Botar, șeful Agen
ției economice române la Sofia. Di
rectorul pavilionului, Aurel Son, a dat 
explicații cu privire la principalele 
exponate.

o n. u. Continuarea 
dezbaterilor generale 
de politică externă
NEW YORK 21 (Agerpres). — în 

plenara Adunării Generale a O.N.U. 
au continuat luni dezbaterile gene
rale de politică externă. în cadrul 
ședinței de dimineață au luat cuvîn- 
tul șefii delegațiilor Libanului, sta
tului Singapore și Republicii Domi
nicane, care au expus poziția guver
nelor lor asupra problemelor înscri
se pe ordinea de zi a actualei sesiuni.

Tot luni dimineața, în cele 7 comi
tete de lucru ale Adunării Generale, 
intre care și în Comitetul nr. 3 pen
tru probleme sociale, umanitare și 
culturale, al cărui președinte este re
prezentanta României, Maria Groza, 
s-au ales vicepreședinții și raportorii 
și s-a stabilit ordinea dezbaterii pro
blemelor ce le-au fost repartizate.

in favoarea securității 
și cooperării europene

LONDRA 21. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
„Securitatea europeană este dorită de 
foarte mulți oameni", scrie deputatul 
englez John Mendelson, intr-un ar
ticol publicat in săptăminalul 
„Tribune". Subliniind că „o conferin
ță pe această temă poate constitui 
fundamentul unui sistem de securi
tate", autorul scrie: „Guvernul bri
tanic trebuie să accepte fără nici o 
ezitare o declarație a țărilor europe
ne privind renunțarea la folosirea 
forței in raporturile dintre ele. La 
fel ar trebui procedat și față de pro
punerea miniștrilor de externe ai ță
rilor socialiste europene in legătură 
cu dezvoltarea comerțului și a con
tactelor in alte domenii între Est și 
Vest". în continuare, deputatul en
glez menționează că „popoarele din 
toate țările ar saluta un acord pri
vind reducerea forțelor militare ale 
celor două părți și folosirea resurse
lor, astfel obținute, pentru dezvolta
rea economică".

„Conferința anuală a Partidului 
laburist, arată John Mendelson, tre
buie să sprijine realizarea unei înțe
legeri privind începerea discuțiilor 
preliminare asupra agendei conferin
ței și să ceară grupului parlamentar 
laburist să acționeze in direcția înde
plinirii acesteia".

O REALIZARE STRĂLUCITĂ

A STIINTEI SI TEHNICII SOVIETICE 

„Luna-16“ se îndreaptă spre Pămînt 
aducînd mostre de rocă selenară
• UN COMPLEX DE OPERAȚII TEHNOLOGICE EXECU
TATE AUTOMATIZAT ÎN „MAREA FERTILITĂȚII" ® 
DECOLAREA DE PE LUNĂ CU AJUTORUL UNEI RA
CHETE COSMICE • LA 24 SEPTEMBRIE - ATERIZAREA

de pe Lună.
După aselenizare, 

stația „Luna-16" a 
realizat un complex de 
operații tehnologice, 
care cuprindea măsu
rarea unghiului de în
clinație a stației față 
de verticala locului, 
verificarea funcționă
rii diferitelor aparate 
și agregate ale stației 
și altele. După înche
ierea operațiilor pre
gătitoare, la o comandă 
de pe Pămînt, a în
ceput să funcționeze 
aparatul de recoltat 
rocă. Burghiul electric 
al stației „Luna-16", 
comandat de pe Pă- 
mint, avînd posibilita
tea de a-și schimba po
ziția pe plan vertical 
și orizontal, a forat pe 
suprafața Lunii pînă 
la o adîncime de 350 
mm, după care un 
manipulator a scos 
roca și a depus-o in
tr-un container al ra
chetei cosmice, unde 
mostrele au fost în
chise ermetic.

Apoi, utilizînd treap
ta de aselenizare ca 
platformă de lansare, 
racheta cosmică, pur- 
tind aparatul care se 
reîntoarce pe Pămînt 
și care conține mos
trele, a decolat de pe 
Lună. Treapta de ase
lenizare a rămas pe 
suprafața Selenei și 
continuă efectuarea de 
măsurători cu privire 
la temperatură și ' la 
radiații.

Racheta cosmică s-a 
plasat pe o traiecto

rie balistică spre Pă- 
mînt, apropiată de cea 
calculată, urmind ca 
la 24 septembrie să a- 
terizeze.

în momentul apro
pierii de Pămînt, de 
racheta cosmică se va 
desprinde aparatul 
purtător de rocă lu
nară, care va pătrunde 
în straturile dense ale 
atmosferei și, după fri- 
narea aerodinamică, va 
ateriza cu ajutorul pa
rașutei.

Deoarece regiunea 
unde este posibilă ate
rizarea este întinsă, 
regăsirea aparatului 
reprezintă o sarcină 
dificilă. Mijloacele 
puse la dispoziția gru
pului de recuperare au 
fost pregătite în mod 
corespunzător.

Marcînd un progres 
considerabil în cu
noașterea exactă ■ sa
telitului natural al Pă
mântului, actualul ex
periment cosmic a fost 
pregătit de o serie în
treagă de „lunnici" 
automați, care au îm
bogățit tezaurul ști
inței cu prețioase cu
noștințe.

După cum se ștte, 
„Luna-9“ a fost prima 
stație automată care a 
aselenizat lin, a trans
mis de pe suprafața 
lunii prima imagine 
fotografică panorami
că pe care s-au putut 
distinge pînă și deta
lii cu dimensiuni de 
cîțiva milimetri, a 
măsurat caracteristi

Poporul Republicii Mali sărbătorește astăzi cea de-a 10-a aniversare a pro
clamării independenței țării sale. Concentrîndu-și eforturile pentru lichida
rea înapoierii lăsate de colonialiști și consolidarea independentei națio- 

x nale, tînărul stat african a înregistrat în acest deceniu o serie ae succese 
pe calea dezvoltării economice, sociale și culturale. în fotografie: Clădirea 

Adunării Naționale din capitala țării, Bamako

agențiile de presă transmit:
Primul ministru ui Bulga

riei, Todor Jivkov, a sosit 
luni la Oslo,în cadruJ turneului 
pe care îl întreprinde în Norvegia, 
Islanda și Danemarca. Oaspetele va 
avea convorbiri privind rela
țiile dintre cele două țări, precum și 
probleme internaționale de interes 
reciproc cu premierul norvegian. Per 
Borten, care a vizitat Bulgaria în 
urmă cu trei ani.

0 delegație a P.C. Ger
man, condusă de Kurt 
Bachmann, președintele partidu
lui, s-a aflat in R. D. Germană între 
16 și 18 septembrie, informează agenția 
A.D.N. în cursul vizitei, ce a avut 
drept scop cunoașterea mai aprofun
dată a realităților economice din 
R.D.G., delegația a fost primită de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane.

Cea de-a 7-a conferință 
regională F.fl.0. ?‘-a încePut 
lucrările luni la Budapesta. Delegația 
română este condusă de Angelo Mi- 
culescu, ministrul agriculturii și 6il- 

• viculturii. 

cile reflectării radio- 
undelor de către solul 
lunar în zona aseleni
zării. Comparind da
tele obținute de „Lu- 
na-9“ cu cele transmi
se de „Luna-13“, oa
menii de știință au 
stabilit că materia 
stratului de la supra
fața Lunii are densi
tăți diferite în zone 
diferite ale satelitului 
natural aț Pămîntului. 
Cercetări deosebit de 
interesante și impor
tante asupra diferi
telor caracteristici ale 
solului selenar au fost 
întreprinse cu ajuto
rul celorlalți „lunnici".

— Cercetările de 
pînă acum — arată N. 
Krupenko, candidat în 
științe fizico-matema- 
tice — în paginile zia
rului „PRAVDA", do
vedesc că învelișul ex
terior al Lunii nu este 
atît de omogen cum 
s-a presupus mai îna
inte. Densitatea ma
teriei stratului de la 
suprafață, cu o grosi
me de circa zece me
tri, variază in diferite
le regiuni ale lunii de 
la 0,7 pînă la 2,5 gra
me pe centimetru 
cub, adică de la soluri 
foarte afinate pînă la 
roci dure.

Primele cunoștințe 
pe care oamenii le-au 
căpătat cu privire la 
solul lunar, la compo
ziția rocilor și proprie
tățile fizice ale supra
feței lunare vor fi a- 
cum considerabil îm
bogățite pe baza cer
cetărilor efectuate de 
„Luna-16" și a moș- 
trelor de rocă ce voi 
fi aduse pe Pămînt. 
Prin întreaga sa evo
luție, „Luna-16" a 
marcat un nou și stră
lucit succes al științei 
și tehnicii sovietice in 
opera de cunoaștere a 
tainelor universului.

S. PODINA

Luni a plecat în R.F. a 
Germaniei o delegație so
vietică c<Jndu.să de Alexandr Ta
rasov, ministrul industriei de auto
mobile. Delegația va purta tratative 
privind posibilitățile de colaborare în 
construcția de automobile. Uniunea 
Sovietică, menționează agenția
T.A.S.S., colaborează deja în acest do
meniu cu Italia (concernul „FIAT") 
și Franța (firma „Renault").

La palatul de cultură „El 
Horreya" din Alexandrias a 
deschis o expoziție de grafică con
temporană românească, sub auspi
ciile Ministerului Culturii din Repu
blica Arabă Unită.

Alegerile legislative par
țiale desfășurate duminică 
la Bordeaux s_au iricheiat cu 
victoria, de la primul tur de scrutin, 
a premierului francez Jacques Cha- 
ban-Deimas, candidatul coaliției gu
vernamentale. Principalul său adver
sar, Jean-Jacques Servan-Schreiber, 
candidatul Partidului radical-socialist, 
a obținut 16,59 la sută din voturi, 
într-o scurtă declarație, Servan- 
Schreiber a anunțat că își va pre
zenta marți demisia din postul de se
cretar general al Partidului radical
socialist.

PRAGA

Sărbătorirea 
ziarului 
„Rude Pravo"

In flecare an, la 21 septembrie, In 
Cehoslovacia se sărbătorește Ziua 
presei. Această sărbătoare este legată 
de faptul că în această zi, în urmă cu 
50 de ani, a apărut primul număr al 
ziarului „Rude Pravo", organ al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Sărbătorirea Zilei presei comuniste 
cehoslovace a avut in acest an o am
ploare și un caracter deosebit. împli
nirea unei jumătăți de veac de la 
apariția lui „Rude Pravo" a prilejuit 
o amplă evocare a tradițiilor de luptă 
revoluționară ale partidului comu
nist, ale clasei muncitoare din Ceho
slovacia. In capitală și in citeva orașe 
din țară au fost organizate numeroase 
adunări populare, manifestări cultu
rale și sportive, care s-au bucurat de 
o largă participare.

Un moment important în cadrul a- 
niversării l-a constituit adunarea 
populară organizată in parcul de cul
tură și odihnă „Julius Fucik", la care 
au fost prezenți conducători de partid 
și de stat, oaspeți de peste hotare, 
ziariști, un numeros public. Cu acest 
prilej Miroslav Moc, redactor-șef al 
ziarului, a vorbit despre tradițiile de 
luptă ale presei comuniste, precum și 
despre o serie de probleme actuale 
ale activității redacției.

Luni, la muzeul „Klement Gott
wald" din Praga, a fost inaugurată o 
expoziție consacrată îndelungatei a- 
pariții a ziarului sărbătorit. Aniver
sarea a prilejuit, de asemenea, intil- 
niri ale redactorilor ziarului cu citi
torii, organizarea crosului internațio
nal „Rude Pravo", aflat la cea de-a 
XVI-a ediție a sa etc.

Principala manifestare a consti
tuit-o adunarea festivă organizată 
luni seara in sala Lucerna de către 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia^ Solem
nitatea s-a desfășurat in prezența 
membrilor Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a altor conducători de 
partid și de stat, a unui mare număr 
de invitați. Gustau Husak, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, a rostit o amplă cuvintare. Vor
bitorul a relevat rolul deosebit pe 
care l-a avut presa comunistă in lupta 
clasei muncitoare din Cehoslovacia 
care, sub conducerea P.C. din Ceho
slovacia, a cucerit puterea politică și 
a trecut la edificarea societății socia
liste, obținînd succese remarcabile în 
dezvoltarea economiei, culturii și vie
ții sociale. Primul secretar a vorbit 
despre misiunea încredințată de par
tid presei cehoslovace, răspunderea 
social-politică a ziariștilor care mun
cesc in redacțiile acestei prese, pre
cum și despre unele probleme actua
le ale vieții politice interne.

In cadrul solemnității din sala Lu
cerna, ziarul „Rude Pravo" a fost de
corat cu ordinul „Klement Gottwald", 
distincție care a fost înminată de că
tre președintele Ludvik Svoboda.

La festivitățile prilejuite de sărbă
torirea ziarului „Rude Pravo" au 
participat, în calitate de invitați, re- 
dactori-șefi ai ziarelor centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din mai multe țări. Din partea redac
ției ziarului „Scinteia" a fost prezent 
tovarășul Alexandru Ionescu, redac
tor-șef al ziarului. -''

In cursul acestor festivități, 
oaspeții au fost primiți de V. Bilak 
și A. Kapek, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.C., au vizitat noul edi
ficiu al televiziunii, precum și alte 
obiective din Praga.

Eugen IONESCU

Praga, 21 septembrie

ROMA 21 (Agerpres). — Popu
lația Romei a sărbătorit dumi
nică 100 de ani de Ia unul din 
cele mai importante evenimente 
din istoria Italiei : cucerirea o- 
rașului de către bersaglierii re
gelui Victor Emanuel al n-lea. 
Roma devenind astfel capitala 
Italiei. Aceasta a marcat 
realizarea unei etape principale 
a procesului de unificare a Ita
liei. In cadrul manifestărilor ce 
au avut loc, președintele Repu
blicii, Giuseppe Saragat, a rostit 
o cuvintare în fața celor două 
camere ale Parlamentului reu
nite.

BUDAPESTA 21 — Corespon
dentul Agerpres Alexandru Pin- 
tea transmite : Duminică s-a 
închis cea de-a 67-a ediție a 
expoziției și tirgului național 
agroalimentar de la Budapesta. 
Pavilionul românesc, care a o- 
glindit succesele înregistrate de 
agricultura țării noastre in anii 
construcției socialiste, s-a bucu
rat de o deosebită apreciere din 
partea celor peste 800 000 de vi
zitatori. Acesta a fost distins cu 
o medalie de aur și o distincție 
specială pentru modul de prezen
tare a exponatelor. De aseme
nea, juriul expoziției a acordat 
medalii de argint tractorului „U- 
400" și semănătorii pneumatice 
„SPC 6“ prezentate de uzinele 
românești de mașini agricole.

Tribunalul voievodal din 
WrOClaW 3 condamnat la 13 ani 
închisoare pe Waldemar Jakub Frel, 
in vîrstă de 27 de ani, care a încer
cat să deturneze un avion aflat în 
cursă pe ruta Szczecin — Katowice, 
transmite agenția P.A.P. împreună cu 
Fret au mai fost condamnați alți doi 
corn,plici ai acestuia.
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