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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T Să se facă ordine

AL REPUBLICI^ SOCIALISTE ROMÂNIA, 

NICOLA E CEA UȘES CU, IN A US TRIA

in problema pieselor 
de schimb pentru 
mașinile agricole!

de Stat i-au fost pre
eminente personalități 
ale țării gazdă, unde 

loc un dialog asupra

O privire retrospectivă 
supra zilei de luni, prima zi 
a vizitei în Austria a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a soției sale, Elena Ceaușescu, 
relevă faptul indiscutabil că 
a fost o zi încărcată, densă 
am spune, de activitate. Fie, 
aceasta judecind doar după 
împrejurarea că de la ora so
sirii în Viena și pînă dincolo 
de miezul nopții, cu scurte in
termitențe, ce separă un punct 
de altul din suita de acțiuni 
ce le-au fost rezervate, oaspe
ții români s-au aflat toată 
vremea în plin program 
activitate.

Să rezumăm:
în maiestuoasele saloane ale 

palatului Hofburg — acest 
martor, ca la Paris, Elysâe, 
bunăoară, al multor momente 
istorice remarcabile — a avut 
loc vizita la șeful statului a- 
ustriac, președintele 
Jonas. Apoi, șefului 
tului român i-au fost 
zentați șefii misiunilor 
matice acreditați în 
A fost vizitat Parlamentul, ca
dru în care președintelui Con
siliului 
zentate 
politice 
a avut 
activității parlamentare și ro
lului parlamentarilor nu nu
mai în viața internă, dar și 
în activitatea de cunoaștere 
reciprocă între popoare — con
diție esențială în crearea cli
matului apt să favorizeze în
țelegerea, să faciliteze colabo
rarea și cooperarea între na
țiuni, să conducă la securita
te și pace. S-a oferit un dineu 
oficial, iar seara tîrziu, în o- 
noarea reprezentanților Româ
niei, în sălile festive ale pala
tului Schoenbrunn a fost dată 
o fâstuoasă recepție.

Arătam încă în însemnările 
de ieri că în jurul șefului sta
tului român, a persoanelor o- 
ficiale care îl însoțesc în vizita 
în Austria domnește o atmo
sferă de caldă ospitalitate, de 
simpatie, de gratitudine. Este 
aceasta o remarcabilă reali
tate. Poporul austriac, îndea
juns cunoscut pentru ospitali
tatea și spiritul său generos, 
s-a dovedit extrem

(Continuare in pag. a HI-a)

Sa vizitează primăria orașului Viena

Bruno Kreisky

Franz 
sta- 
pre- 

diplo-
Austria.

In timpul convorbirilor oficiale, la palatul Hofburg

Convorbiri oficiale
în cea de-a doua zl a vizitei șe

fului statului român în Austria, la 
palatul Hofburg au început con
vorbirile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele federal 
al Austriei, Franz Jonas.

Din partea română, la convorbiri 
iau parte Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, Constantin 
Mitea și Gheorghe Oprea, consi
lieri, Dumitru Aninoiu, ambasado
rul României la Viena, Cornel 
Vladu, director în M.A.E.

Din partea austriacă, la convor

biri iau parte cancelarul i federal, 
Bruno Kreisky, vicecancelarul 
Rudolf Hauser, Rudolf Kirchschlă- 
ger, ministrul de externe, Josef 
Staribacher, ministrul comerțului, 
industriei și meșteșugurilor, Herta 
Fivnberg, ministrul științei și cer
cetării, WielfHed Platzer, secretar 
general în M.A.E., Georg Schlum
berger, ministru plenipotențiar, 
director în M.A.E., Karl Trescher, 
director de cabinet al președintelui 
federal, Friederich Meznik, șeful 
serviciului de presă de pe lîngă 
Cancelaria Federală.

Convorbirile au prilejuit un am
plu schimb de opinii cu privire la 
relațiile dintre România și Austria 
și au evidențiat posibilitățile largi 

care există pentru dezvoltarea lor, 
au subliniat cadrul prielnic și do
rința comună de a amplifica și 
diversifica cooperarea dintre cele 
două țări. S-a apreciat ca deosebit 
de utilă explorarea tuturor căilor, 
a tuturor mijloacelor care pot con
tribui la cunoașterea mai aprofun
dată a disponibilităților, prezente 
și de perspectivă, ale fiecăreia din 
părți pentru ca evoluția colaborării 
în domeniile economic, tehnico- 
științific, cultural, turistic să cu
noască un curs mereu ascendent.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că vizitele reciproce 
ale conducătorilor de stat ai Ro
mâniei și Austriei prezintă o în
semnătate deosebită pentru dezvol
tarea bunelor relații româno-aus- 
triece, că raporturile dintre Ro
mânia și Austria constituie o ilus
trare concretă a utilității cooperării 
reciproc avantajoase dintre țări, a 
perspectivelor largi ce se deschid 
colaborării între state cu orînduiri 
sociale diferite, în folosul progre
sului general, al. apropierii între 
popoare.

oferit de cancelarul federal,

După convorbirile oficiale între 
cei doi șefi de stat, cancelarul fe
deral al Austriei, Bruno Kreisky, a 
oferit, în numele guvernului fede
ral, un dejun oficial în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, și a 
soției sale, Elena Ceaușescu. De
junul, la care a participat preșe
dintele Austriei, Franz Jonas, a a- 
vut loc în Sala mare a congreselor 
din Cancelaria Federală.

Au luat parte Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, și celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe șeful statului ro
mân în vizita pe care o face în 
Austria.

La dejun au participat președin
tele Parlamentului austriac, AI-

în cadrul convorbirilor, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei și președintele federal al 
Austriei au abordat, de asemenea, 
unele probleme ale situației inter
naționale și s-au informat reciproc 
asupra poziției țărilor lor în apre
cierea unor evenimente care se pe
trec azi în lume. S-a relevat că în 
cadrul eforturilor pentru destin
dere și pace, pentru îmbunătățirea 
întregului climat politic european, 
un rol de seamă are convocarea 
conferinței general-europene, di
recție în care România și Austria 
acționează cu consecvență. Cele 
două părți au subliniat că dezvol
tarea unor bune relații în zona 
dunăreană, precum și în orice re
giune a Europei, este de natură să 
influențeze favorabil cursul poli
ticii europene, perspectivele păcii 
în întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească, de profund respect reci
proc. Ele vor continua pe par
cursul vizitei delegației române în 
Austria, urmînd să se încheie 
vineri.

fred Maleta, membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai vieții publice, 
personalități științifice si culturale.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. Cancelarul fede
ral și președintele Consiliului de 
Stat au toastat pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor strînse ro- 
mâno-austriece, pentru pace și în
țelegere între popoare.

La sfîrșitul dejunului, cancelarul 
Bruno Kreisky a oferit în dar pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
microscop modern, cu o capacitate 
foarte mare de mărire, ca o dovadă 
a progresului tehnologic înregis
trat de Austria și a dorinței con
ducerii statului austriac de a co
labora cu România în domeniul 
tehnico-științific.

Menținerea neîntreruptă în perfectă 
stare de funcționare a mașinilor a- 
gricole depinde in mod hotărâtor și 
de asigurarea în condiții optime a 
pieselor de schimb necesare acestor 
utilaje. De aceea, am consacrat o 
bună parte a investigațiilor anchetei 
de față (vezi prima parte a anche
tei în „Scînteia" din 12 septembrie 
a.c.) acestei probleme deosebit de ac
tuale acum, în plină campanie de 
recoltare a culturilor de toamnă și de 
pregătire' a însămînțărli griului.

De ce aducem in discuție această 
problemă ? Pentru că, de ani și ani 
de zile, ea nu și-a găsit o soluționa
re corespunzătoare ; din această cau
ză, pe mari suprafețe însămînțările 
nu se execută în 
perioadele optime, 
iar recoltarea de
curge anevoios, 
prejungindu-se la 
nesfîrșit. Conse
cințele sînt bine 
cunoscute : un
mare procent de 
mașini și utilaje 
agricole nu pot fi întrebuințate 
atunci cind este nevoie de ele, 
produse agricole, în care s-a in
vestit muncă și pentru a căror 
obținere s-au cheltuit milioane, 
nu pot fi strinse la timp, zac și pu
trezesc pc cimp. Acesta este tributul 
desconsiderării rezolvării problemei 
pieselor de schimb, a căror lipsă știr
bește serios din potențialul real al 
bazei tehnico-matcriale a agriculturii 
noastre !

Toată povestea pieselor de schimb 
pentru mașinile agricole este o mos
tră de nepăsare față de interesele 
majore ale economiei naționale și 
este absolut penibil ca instituții cum 
sînt Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul Agricul
turii și Silviculturii să o tărăgăneze 
de ani și ani, să o înece în nesfîr- 
șite discuții, conciliabule și adrese !

Ce folos că întreprinderi ca „Semă
nătoarea" din Capitală sau „Tracto
rul" din Brașov se laudă, informînd 
cu surle și trompete, că „pe porțile 
lor a ieșit mașina jubiliară" nr. 5 000, 
sau 10 000, sau 50 000, dacă o parte 
dintre acestea nu pot fi utilizate la 
timp din cauza unor... biete piese de 
schimb, tratate ca a 5-a roată de la 
căruță — cînd în realitate, din cauza 
lor, stau înțepenite sute și sute de 
mașini! Toată lumea știe că muncile 
din agricultură au un caracter de se
zon, sînt legate de anumite termene 
optime, a căror depășire înseamnă 
pagube — pagubă pentru producători, 
pagubă pentru populație, pagubă 
pentru economia națională. Dar pu
nem cîteva întrebări elementare : 
aprovizionarea cu piese de schimb nu 
este și ea legată de asemenea terme
ne ? Copsideră tovarășii din uzinele 
furnizoare de piese de schimb că se

ancheta economică

Președintele Consiliului de Miniștri,
» » 1 

Ion Gheorghe Maurer, 
a primit pe ambasadorul Turciei

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți la amiază pe amba
sadorul Turciei la București, Kâ- 
muran Giirun, în legătură cu ple
carea definitivă din țara noastră. 

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

BERLIN
Stimate tovarășe Walter Ulbricht,
în numele C.C. al P.C.R. vă transmit profunde condoleanțe în le

gătură cu încetarea din viață a tovarășului Paul Frohlich, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, prim-secretar al Comitetului regional Leipzig al P.S.U.G,

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
TUN ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN

Primul ministru al Federației Malayezia

KUALA LUMPUR
Cu prilejul preluării funcției de prim-ministru al Federației Mala- 

yeziei, adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări. Mă folosesc de 
acest prilej pentru a-mi exprima speranța că relațiile de cooperare exis
tente între țările noastre se vor întări și dezvolta continuu.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Românit

pot spăla pe mîini dacă, bunăoară, 
trimit cuțite pentr u combine sau ar
bori cotiți, cuzineți și cămăși de ci
lindri pentru motoarele de tractor in 
decembrie ? Ce să se stringă, atunci, 
cu aceste mașini ? Zăpada ?

Să ne adresăm faptelor constatate 
pe teren. Cu cîteva zile în urmă, din 
cauză că lipseau diferite piese de 
schimb (cuțite, torpedouri de tobă, 
cuplaje elastice, tobe etc.), la între
prinderea pentru mecanizarea agri
culturii din Slobozia 6 din cele 14 
combine de recoltat porumb CT-2R 
din dotare nu lucrau deloc, iar res
tul — cu randament scăzut și doar 
două treimi din timpul de produc
ție ; din același motiv „zăceau" și 

20 de tractoare 
ale întreprinde
rii pentru meca
nizarea agricultu
rii din Tirgu-Jiu. 
în 17 județe, din 
lipsa pieselor de 
schimb — aceas
tă adevărată „bu
turugă mică" din 

calea unui lung șir de mașini a- 
gricole — în prima jumătate a lunii 
septembrie a fost imposibilă sau a 
trenat repararea altor 160 de combine 
CT—2R și a 285 de semănători de 
grîu SU-29 (ați citit bine : 160 și 285! 
— nu este nici o greșeală de tipar !), 
fără a mai vorbi de diferite alte 
zeci și sute de utilaje și tractoare a- 
flate în aoeeași situație.

Merită să ne oprim în mod deose
bit asupra unui caz cu totul ieșit din 
comun, și anume acela pe care l-am 
întîlnit la întreprinderea agricolă de 
stat „Insula Mare a Brăilei". Toată 
lumea știe ce bătălie uriașă s-a dat, 
ce eforturi titanice și ce imense chel
tuieli bănești s-au făcut pentru sal
varea de inundații a terenurilor din 
această incintă. S-au obținut recol
te excelente. Dar ce folos, dacă aces
tea sînt periclitate din cauză că o 
dată cu venirea timpului ploios nu 
vor mai putea fi scoase din insulă ! 
Aceasta deoarece în loc să lucreze 
din plin, nu mai puțin de 110 com
bine de recoltat porumb CT-2R — re
țineți ! 110 combine 1 — nu funcțio
nau din cauza lipsei unor banale pi- 
nioane 1

Toate aceste fapte sînt depar
te de a înfățișa un tablou de 
ansamblu, situația reală fiind mult 
mai critică. Reporteri.' corespondenți 
ai ziarului nostru, oameni ai muncii 
și specialiști din agricultură ne-au 
înștiințat despre sute și sute de a- 
semenea cazuri aparent mărunte — 
aici un tractor, dincolo două combi
ne, în altă parte 5 semănători care 
stau pentru că nu s-au pjimit la timp

Ing. Adrian PRODAN

(Continuare în pag. a II-a)

La întrevedere, care's-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

. (Agerpres)
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SEMĂNATUL LA TIMP
9

DE PRODUCȚIE
1

CU PLANUL CINCINAL

Bănățenii nu știu că a sosit toamna ?

Șl ANGAJAMENTELE ANUALE
ÎNDEPLINITE

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

Vor, oare, să rămină cu porumbul
in cimp și cu semințele în sac?

La teleconferința de luni 21 sep
tembrie pe care Ministerul Agricul
turii și Silviculturii a avut-o cu di
recțiile agricole județene, întrebat 
despre problemele care se ridică in 
legătură cu desfășurarea lucrărilor 
agricole de toamnă, reprezentantul 
Direcției agricole județene Timiș a 
răspuns : nimic deosebit. Chiar nimic 
deosebit să nu, fie la Timiș? Totul 
merge atit de bine ? Să cercetăm ul
tima situație operativă, cea de simbă- 
tă 19 septembrie, care arată stadiul 
lucrărilor agricole. In cooperativele a- 
gricole recoltatul florii-soarelui s-n 
făcut de pe numai 2 la sută din su
prafețe, iar al porumbului — 11a 
sută. Aceeași întîrziere se constată 
și în ce privește pregătirile pentru 
semănat. Pînă la 19 septembrie din 
cele 97 400 ha, care urmează a fi 
insămințate cu griu, au fost arate 
doar 52 000, pregătirea patului ger
minativ efectuîndu-se numai pe 
35 000 ha. Restul terenului e ocupat 
cu floarea-soarelui, sfeclă de zahăr 
și porumb, al căror recoltat se află 
abia la început. De asemenea, din 
suprafața pregătită 
tul griului n-a 
38 Ia sută.

Modul cum 
acum lucrările 
rare a terenului și pregătirea solu
lui este absolut necorespunzător. 
Spunem acest lucru, avînd în vede
re faptul că pe 39 700 ha grîul și or
zul se însămînțează după premergă
toare care părăsesc terenul

fost
pentru semăna- 
fertilizată decit

desfășurat pînăs-au
de recoltare, eîibe-

tîrziu,

BRAȘOV (corespondentul 
„Scînteii"). De la Centrala in
dustrială de lianți șj azbociment, 
cu sediul la Brașov, am aflat că 
cea de-a doua linie de tuburi 
din azbociment din cadrul Com
binatului de materiale de con
strucții Tg. Jiu a început să lu
creze. Noua linie va produce 
tuburi cu diametru de 200 mm, 
destinate în special lucrărilor 
de irigații. Capacitatea liniei 
este de 1 650 km tuburi pe an. 
Demn de remarcat este faptul 
că lucrările de montaj și probe
le tehnologice s-au efectuat în- 
tr-un timp record de numai 3 
luni, față de 6 luni cit era pre
văzut, recuperindu-se în acest 
fel o bună parte din rămînerea 
în urmă cauzată de întîrzierea 
livrării utilajelor de către fur
nizorul străin. Meritul revine 
in egală măsură colectivului de 
mentori și specialiștilor centralei, 
care au ajutat efectiv la pune
rea in funcțiune a noii linii.

Unitățile Combinatu
lui industriei alimenta
re Suceava au anunțat 
realizarea sarcinilor ac
tualului plan cincinal 
cu aproape trei luni și 
jumătate înainte de 
termen.

In perioada 1966— 
1970 industria alimenta
ră a județului Suceava 
a cunoscut un amplu 
proces de modernizare 
și dezvoltare, fapt ce a 
permis valorificarea su
perioară a materiilor 
prime și sporirea con
siderabilă a producției.

Realizarea prevederi
lor cincinalului înainte 
de termen creează pre
misele ea- pînă la sfîr
șitul anului unitățile 
industriei alimentare 
suoevene să obțină o 
producție suplimentară 
de peste 300 milioane 
lei.

★
Fabrica de cărămizi 

din Dorohoi, angajată 
în ampla acțiune de a- 
sigurare a șantierelor 
cu materiale de con
strucție, a produs pînă 
acum 30 000 000 de că
rămizi. Cu aceasta co
lectivul de muncă de 
aici și-a îndeplinit pla
nul anual. de producție 
și angajamentul luat in 
bătălia pentru refacerea 
economiei naționale în 
urma calamităților na
turale care au avut loc 
în mai și iunie.

nului, industria locală 
prahoveană va putea 
furniza în plus față de 
angajamentul suplimen
tat mărfuri în valoare 
de 16 000 000 lei.

★
întreprinderea de re

țele electrice din Cim- 
pina și-a îndeplinit 
sarcinile de plan din 
actualul cincinal. Efor
turile acestui harnic co
lectiv s-au concretizat 
în anii care au trecut 
în darea în funcțiune a 
peste 300 de lucrări 
pentru alimentare;» cu 
energie electrică. între 
acestea se numără sta
țiile de transformare de 
la Ploiești, Cimpina, 
Moroni, Mizil, Teleajen, 
Bușteni, Florești și Bu
zău echipate eu linii de 
distribuire pentru 110 
kV. Au fost realizate, 
de asemenea, liniile de 
joasă tensiune pe dis
tanța Buzău-Sătuc, Vă- 
leni-Slănic, Rîmnicu- 
Sărat și localitățile din 
jur, s-au făcut moder
nizări, automatizări și 
înlocuiri de aparataje 
in cadrul stațiilor apar- 
ținînd unor întreprin
deri din Tirgoviște, Si
naia, Ploiești, precum și 
lucrări de alimentare și 
extindere în peste 500 
de sate și altele. In 
viitorul cincinal între
prinderea va realiza 
alte circa 400 de lucrări 
pe teritoriul județelor 
Prahova, Buzău și Dîm
bovița.

Colectivul noului lami
nor de 6 țoii, de la Uzi
na de țevi din Roman, 
și-a îndeplinit în între
gime sarcinile de plan 
ce-i reveneau pentru a- 
cest an. De pe acum 
au fost atinși indicii de 
producție care trebuiau 
realizați abia peste un 
an. La noul laminor au 
fost asimilate în pro
ducție 6 dimensiuni de 
țevi, în loc de 3, cite e- 
rau programate pentru 
acest an. Pînă la sfîr
șitul anului, la noul la
minor se va obține o 
producție suplimentară 
de țevi de peste 20 000 
de tone.

★
întreprinderile indus

triei locale din județul 
Prahova și-au îndeplinit 
angajamentele pe în
tregul an la toți indica
torii de bază. Datorită 
modernizării unor uni
tăți. intre care Combi- 
nfitul industrial „23 Au- 
gust“-Cîmpina, „Pro- 
gresul“-Ploiești, „Drum 
Nou" din Bucov, „Va
lea Teleajenului" de la 
Vălenii de Munte, s-a 
realizat in acest an o 
productivitate mai mare 
de 4 ori în comparație 
cu anul 1965. IA acest 
timp producția dg bu
nuri materiale a crescut 
de două ori. De aseme
nea, volumul produse
lor destinate exportului 
s-a dublat. Se apreciază 
că pînă la sfîrșitul a-

s-a făcut 
mai puțin 

ca
dar recoltatul 
decît pe 3 670 
de a zecea parte ! Rămîne deci 
pină la 5 octombrie, termen limită în 
care trebuie pregătit acest teren în 
vederea semănatului, să se facă re
coltatul și aratul pe 36 030 ha. Or, în 
ritmul în care s-a lucrat pînă acum, 
bănățenii riscă să-i prindă frigul cu 
porumbul in cîmp și cu grîul de să- 
mință în sac. Intirziind semănatul se 
va reedita situația din acest an, cînd 
nivelul recoltei de grîu a fost cu 
mult sub posibilități. Iată de ce da

acestora nu 
ha — adică

Pînă acum toate cele 450 
au fost ocupate cu culturi 
au și fost, arate și discuite 
ori. Pe 280 ha am administrat

ha 
de 
de

grîu. 
oare 
vară 
două
64 tone îngrășăminte superfosfatice,
iar pe alte 30 de hectare — azotat de 
amoniu. Succesul recoltei viitoare 
este hotărit. de modul cum facem a- 
ceste lucrări de bază. De aceea re
cepționăm lucrările cu cea mai mare 
atenție. De altfel, pe unele parcele 
am obligat mecanizatorii să refacă 
arătura deoarece nu avea adîncimea 
necesară și era bolovănoasă". Pînă

raidul nostru în județul Timiș

toria organelor județene de partid și 
de stat, a consiliilor de conducere din 
cooperativele agricole, a specialiști
lor din aceste unități este de a lua 
măsuri organizatorice, incit toate for
țele să fie antrenate la executarea 
lucrărilor agricole de sezon.

Am
multe cooperative agricole pentru a 
vedea la fața locului cum sînt apli
cate
„în cooperativa noastră, 
tre Sendruțiu, 
perativa Fibiș, ______  _  ___
mințăm cu păioase de toamnă o su
prafață de

întreprins un raid în mai

aceste indicații și măsuri, 
arăta Pe- 

inginer-șef la, coo- 
urmează să însă-

950 ha. din care 765 ha cu

Prune pentru hrana
ciorilor ?

O dată cu sosirea 
toamnei a devenit din 
nou de actualitate pro
blema prunelor. In loc 
să ajungă pe piață la 
consumatori, la insta
lațiile de uscat sau să 
fie puse la fermentat 
în vederea 
țuicii, aceste 
mult apreciate 
neculese în livezi, 
județul Mehedinți, de 
exemplu, unitățile Mi
nisterului Industriei A- 
limentare nu au pre
luat 1 000 tone prune. 
Pe lingă faptul că a- 
ceste produse se de
gradează, cooperati
vele înregistrează și 
ele pierderi. O situa
ție asemănătoare ne

fabricării 
fructe 

stau 
In

este semnalată din ju
dețul Buzău. Aci, com
binatul industriei ali
mentare refuză primi
rea prunelor pentru 
motivul că... sînt mici. 
Dar și 
tea fi 
strînse 
borhot 
bricării 
dețul Vîicea, unde, de 
asemenea, este o re
coltă bună de prune, 
preluarea și transpor
tul lor din coopera
tivele agricole de că
tre unitățile întreprin
derii de legume-fructe 
ee fac cu întîrziere.

La o asemenea pro
ducție de prune ar fi 
normal ca piața să fie

acestea ar pu- 
valorificate — 

și puse pentru 
în vederea fa- 
țuicii. în ju-

bine aprovizionată. Dar 
prunele lipsesc sau nu 
se găsesc în cantitățile 
cerute pentru 
mul în stare 
pătă sau pentru ma
giun, gem sau 
ceață. Trebuie să 
pună 
in ce 
carea 
terul 
mentare 
pentru 
legumelor și 
să ia măsuri ca pru
nele să ajungă rapid 
la unitățile de prelu
crare și la consuma
tori. Nu este deloc ne
cesar să rămină în 
pomi pentru hrana 
ciorilor 1

aci toate bune. Dar la Fibiș, supra
fața arată și pregătită pînă acum nu 
reprezintă decit jumătate din cea 
prevăzută a fi semănată cu grîu. 
Restul este ocupată cu floarea-soare- 
lui și porumb, a căror recoltare n-a 
început încă. Ni s-a spus că floarea- 
soarelui are un procent de umiditate 
mai mare, de 14 la sută, din care 
cauză baza de recepție nu o primește. 
Din păcate însă, nimeni din condu
cerea cooperativei nu s-a gîndit să 
folosească spațiile existente pentru 
uscarea semințelor, ceea ce ar fi fă
cut posibilă începerea recoltării aces
tei culturi mai devreme. O situație 
asemănătoare am întâlnit șl la coo
perativa agricolă Alioș. Din cele a- 
proape 700 de hectare destinate cul
turii griului și orzului n-au fost a- 
rate și discuite decit 120 de hectare. 
Inginerul șef al cooperativei, Teodor 
Crișan, evocă același motiv al ocupă
rii terenului de către culturile de 
toamnă. Dar chiar el recunoștea mai 
apoi că umiditatea florii-soarelui este 
în jur de 15 la sută și că ar fi «putut 
începe recoltatul mai devreme. Și 
totuși n-a început. La cooperativa 
din Moșnița Nouă am întilnit însă o 
altă situație. Arăturile efectuate pe 
tarlaua „Islaz" erau de calitate slabă 
(au rămas porțiuni nearate chiar) și’ 
nici discuitul nu s-a făcut în mod co
respunzător pe unele parcele. Situa
ția e, intr-un fel, explicabilă. Tocmai 
în această perioadă cooperativa a

rămas fără inginer-șef. (Acesta lip
sește de circa o lună din motive de 
boală). De neexplicat este însă de ce 
direcția agricolă n-a găsit încă posi
bilitatea să detașeze la Moșnița un 
specialist pentru a se ocupa efectiv 
de îndrumarea lucrărilor cerute de 
pregătirea și desfășurarea campaniei 
de însămințare a griului.

Pentru a putea face semănatul la 
timp, conducerile cooperativelor agri
cole au datoria să acționeze cu fer
mitate pentru desfășurarea din plin 
a recoltării culturilor de toamnă, 
identificând în acest sens parcelele 
ajunse la maturitate. Întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii dis
pun de 161 combine CT-2R cu care 
se pot recolta zilnic 640 hectare și 10 
combine C3 cu care se pot recolta 10 
hectare pe zi. Dar pe lingă acestea 
pot și trebuie folosite miile de brațe, 
de muncă de care dispun cooperati
vele agricole pentru a elibera în cel 
mai scurt timp terenul pentru a pune 
recolta la adăpost. \ Se cere însă ca 
organele județene să acționeze mai 
hotărit în ce privește îndrumarea lu
crărilor în campania agricolă de 
toamnă. Or, pină la această dată, d’ 
recția agricolă și uniunea județeînă 
nu au urmărit îndeanroan? aecrie 
probleme. Ca urmare, unele dhi mă
surile luate din vreme nu au fost 
încă finalizate; Astfel, deși s-a sta
bilit ca un număr da 119 SDecfa’isti 
de la direcția agricolă. Agrdsem. IVC. 
cercetători de la Institutul agronomic 
și stațiunea cxnejimantais, Txivr’n, 
etc. să ajute efectiv unitățile da pro
ducție în toată această perioadă, unii 
dintre aceștia nu ■ț-au prezentei sau 
au stat foarte puțin in unități.

Timpul este foarte înaintat și orice 
întîrziere în efectuarea lucrărilor 
poate avea urmări negative atit asu
pra recoltei a<’t’„te'o, rit șl as'vora 
celei viitoare. De aceea. în județul 
Timiș automulțumlrea in ce privește 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă trebuie Înlocuită cu exigen
ța și, în primul rînd, cu măsurile 
concrete, practice, întreprinse cu ho- 
tărîre pentru a se recupera intîrzie- 
rile la recoltarea culturilor și pre
gătirea terenului pentru semănat.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii" _

O

Constructorii brașoveni au 
înălțat un nou obiectiv la rparea 
uzină constructoare de autoca
mioane hala fabricii de jenți. 
Noua construcție, care se află in 
stadiu de finisaj, va fi dată în 
exploatare la sfîrșitul acestui an. 
Ea face parte dintr-un complex 
de lucrări menite să ducă la 
dezvoltarea și modernizarea uzi
nei. Turnătoria de fontă prevă
zută la o capacitate de 55 000 de 
tone pe an, cea mai mare de a- 
cest fel din țara noastră, trata
mentul termic, hala de montaj, 
secția de livrări și pista de ro
daj sint numai cî’teva din con
strucțiile înălțate în anii acestui 
cincinal.

De altfel", în județul Brașov au 
fost construite, în ultimii cinci 
ani. peste 100 obiective industria
le. Printre acestea se află Fabri
ca de platforme pentru autoca
mioane. Fabrica de metanol de 
la Combinatul chimic „Victoria", 
Combinatul de industrializare a 
lemnului ,dih Brașov, precum , și, 
noi hale la uzinele „Rulmentul", 
„Electroprecizia", „Hidromeca
nica", Combinatul chimic Făgă
raș, Fabrica de scule din Riș- 
nov, „Colorom“-Codlea etc.

(Age rp res)

în construcție magistrala electrică
DEVA —SIBIU

Luna aceasta a în
ceput construcția unei 
noi magistrale elec
trice. Este vorba de li
nia de 400 kV Deva-, 
Sibiu ale cărei lucrări 
au fost începute în a- 
celași timp de între
prinderile specializate 
din Cluj și Sibiu. Noua 
magistrală aeriană care 
va fi terminată pînă la 
sflrșitul anului viitor 
va asigura interconec
tarea termocentralei de 
la Mintia la sistemul

energetic național de 
400 kV. De asemenea, 
in curînd urmează să 
înceapă lucrările de 
extindere a stației de 
conexiune de lîngă Si
biu. In felul acesta o- 
rașul de pe Cibin va 
deveni un important 
punct de interconec
tare a liniilor de înaltă 
tensiune care leagă 
stația de aici de Bra
șov. Luduș, Deva și 
Slatina. De altfel. în
treprinderea sibiană

„Electromontaj", cane 
își desfășoară activi
tatea pe raza a 10 ju
dețe, exeoută și alte 
construcții electrice. în 
prezent se află în faza 
de finalizare liniile de 
înaltă tensiune. Hidro
centrala Porțile de 
Fier-Slatina și ' Cen
trala electrotermică 
Govora-Rm. Vilcea. 
precum și stațiile de 
transformare aferente.

(Agerpres)

consu- 
proas-

dul
se 

capăt neglijenței 
privește valori fi- 
prunelor. Minis- 
Industriei Ali- 

și Centrala 
valorificarea 

fructelor

Tehnologia griului

și o zicală adaptată...
In cursul lunii au

gust, au avut loc în 
Capitală consfătuiri ale 
inginerilor agronomi 
șefi din cooperativele 
agricole, în cadrul că
rora au fost prezentate 
expuneri în legătură cu 
îndeplinirea sarcinilor 
trasate de conducerea 
partidului privind mo
dernizarea și * 
rea tuturor 
agriculturii, 
condițiilor 
create și al 
crescinde ale economi
ei naționale. Un loc 
important în cadrul a- 
cestor consfătuiri a 
fost rezervat 'tehnologi
ei griului. Au luat 
parte la dezbateri spe
cialiști din întreprinde
rile agricole de stat, 
din întreprinderile 
pentru mecanizarea x>- 
griculturii. direcțiile a- 
gricole. cercetători și 
oameni de știință de ia 
Academia de Științe 
Agricole și Silvice, din 
institutele de cercetări 
și stațiunile experi
mentale. Deci, o parti
cipare bogată, repre
zentativă, iar proble
ma griului a fost dis
cutată sub multiple as
pecte, reliefîndu-se atit 
cauzele care au deter
minat obținerea de că
tre unele unități agri
cole a unor recolte sub 
posibilități, ca și 
trebuie întreprins 
vederea executării în- 
sămînțărllor la un ni
vel agrotehnic înalt.

Pînă aici, toate bune. 
Numai că. așa cum a- 
rată faptele, pentru u- 
nii specialiști noțiunile 
respective par să fi 
intrat pe o ureche și să 
fi ieșit pe alta. In 
urma unor controale 
efectuate în imitările 
agricole de către spe-

dezvolta- 
ramurilor 
la nivelul 
materiale 
cerințelor

cialiști de la Ministe
rul Agriculturii și 
Silviculturii, de la alte 
organe . centrale s-a 
constatai încălcarea 
recomandărilor cu pri
vire la amplasarea 
griului după cele mai 
bune plante premergă
toare, pregătirea tere
nului și reparații de 
slabă calitate făcute la 
tractoarele și mașinile 
agricole. Pentru nea- 
plicarea prevederilor 
ordinului nr. 2000 cu 
privire la lucrările a- 
gricole de toamnă. Mi
nisterul Agriculturii și 
Silviculturii a sancțio
nat, în perioada 7—12 
septembrie; peste 199 
ingineri agronomi din 
cooperativele agricole, 
directori, ingineri șefi, 
șefi de secții și tracto
riști din întreprinderi
le pentru mecanizarea 
agriculturii.

Din lunga listă a ce
lor sancționați am re
ținut doar citeva. nu
me : Octavian Isman, 
inginer șef la coopera
tiva agricolă din Gr#p- 
șani, județul Olt, re
trogradat cu trei clase 
de salarizare pe trei 
luni pentru lipsa de 
preocupare în pregăti
rea terenului și a se
mințelor. iar Ion Boti- 
neanu, șeful secției 
I.M.A. de la această 
cooperativă, diminua
rea salariului cu 10 la 
sută pe timp de două 
luni pentru neingriji- 
rea utilajului și efec
tuarea de arături neco- 
resnunzătoare : Mihai 
Suciu. inginer șef la 
coonerativa agricolă 
Stolnici, județul Ar
geș. retrogradat cu o 
clasă de salarizare pe 
timp de o lună pentru 
lucrări de proastă cali
tate la pregătirea tere-

nului ; Aurel Orrnenl- 
șan, inginer șef la co
operativa agricolă O- 
roiu, județul Mureș, cu 
mustrare pentru ne- 
condiționarea semințe
lor. Pentru lucrări ne
corespunzătoare și ca
litate slabă a reps'.a- 
țiilor au fost sancțio
nați Gh. Vernica, di
rector, Gh. Grigoraș, 
inginer șef, și Ștefan 
Gal, șef de secție la 
I.M.A. Traian, jțidcțul 
Bacău. Șefilor dl-: sec
ții I.M.A. de la coope
rativele agricole Mă
gurele și Inotești, ju
dețul Prahova, li s-au 
imputat costul a 27 ha 
lucrări necorespunză
toare la pregătirea te
renului. Pentru lipsa 
de răspundere în folo
sirea tractoarelor și 
mașinilor agricole au 
fost destituiți Gh. 
duram, șef secție 
I M.A. Filipești, și 
Goșman, mecanic 
întreținere la
Cîrligi din județul Ba
cău.

Desigur, nimeni nu 
are motive de bucurie 
pentru recurgerea la 
astfel de sancțiuni. 
Dar măsura este jus
tă. utilă, binevenită — 
și inevitabilă. Pentru 
că este nepermis ca 
din superficialitatea 
sau neglijența citorva 
să aibă de suferit pro
ducția agricolă. Iar 
sancțiunii? aplicate sînt 
minime față de pier
derile mari de recoltă 
care se pot produce ca 
urmare a unor aseme
nea neglijențe.

La zicala „ce intră 
pe o ureche, iese pe 
alta", se poate adăuga 
o completare : cînd lu
crezi în acest fel, ce 
intră intr-un buzunar, 
iese prin celălalt.

Pa
la 

Gh. 
de 

I.M.A.

ce 
în

Brașov. Vedere de pe Tîmpa Foto : S, Cristian

(Urmare din pag. I)

piesele de schimb necesare. Se aș
teaptă, se trimit fel de fel de dele
gați la centru sau direct la furnizori, 
în timp ce, după cum am arătat mai 
înainte, mașinile stau, iar lucrările a- 
gricole trenează. O atare situație 
ne-a fost confirmată și la Direcția 
generală de aprovizionare și desfa
cere din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii. „Piesele de schimb — 
ne-a spus ing. Marian Curelea, direc
tor general-adjunct 
Și 
re. Pentru multe 
mecanizare, 
producție și întreprinderi agricole de 
stat procurarea lor reprezintă una 
dintre problemele cele mai spinoase".

Uzinele constructoare de mașini a- 
gricole nu sint suficient de receptive 
la cerințele sporite de la an la an ale 
beneficiarilor și. în consecință, la ora 
actuală graficele de livrare a piese
lor de schimb, intocmite la începutul 
anului nu sînt respectate. Este adevă
rat. în fata acestei situații cu impli
cații economice păgubitoare, condu
cerea Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini a intervenit 
acum citeva luni. Centrala industria
lă pentru mașini agricole a luat unele 
măsuri și, în luna august, a fost re
cuperată o . parte a restanțelor. 
La 15 septembrie mai rămăseseră 
insă neonorate unele obligații. Pen
tru combinele CT—2R, bunăoară, 
uzina de mașini agricole „Semănătoa
rea" din Capitală era în restanță cu 
anumite valțuri, roti dințate, precum 
și cu 3 000 de cutite stelate, iar Uzina 
mecanică din Plopeni nu livrase niște 
cuțite de alt tip și peste 3 000 de 
butuci-tobă. Sub angajamentele asu
mate s-au situat la data amintită și 
livrările de piese de schimb pentru 
tractoare, alături de Uzina de trac
toare din Brașov in culpă aflîndu-se 
și Uzina mecanică din Plopeni.

După cum se vede, anumite uzine 
furnizoare lasă în continuare pe pla
nul' doi producerea pieselor de 
schimb. De ce ? în general, mo
tivul invocat este insuficiența capa
cităților de producție, situație la care 
s-a ajuns deoarece în ultimii ani creș
terea sarcinilor de producție și mai 
ales a complexității și a gradului de

valori și în cantități relativ mici — 
de care are nevoie agricultura. Cu 
citeva excepții, ele preferă să reali
zeze echipamente complete deoarece, 
spre deosebire de producția acestora 
(la care participă, de obicei, mai 
multe întreprinderi), cea a pieselor 
de schimb are — la eforturi proprii 
identice — o influență pozitivă simți

urma urmei, ca atunci cînd e nevoie 
de o simplă carcasă pentru o combi
nă să se refuze carcasa și să se ofe
re, în schimb, altă combină ! Cum 
s-ar spune, potrivit acestei mentali
tăți, ar trebui demontată în bucăți 
combina nouă și transformată în pie
se de schimb... Trebuie să se înțe
leagă o dată pentru totdeauna că un

ridică mari 
numeroase semne de întreba- 

întreprinderi de 
cooperative agricole de PIESELE DE SCHIMB

PENTRU MAȘINILE AGRICOLE
tehnicitate al mașinilor agricole n-a 
tost însoțită de dezvoltarea și moder
nizarea corespunzătoare a parcului 
de mașini-unelte din dotare, 
punct 
cu cel 
terul 
„Dacă 
praîncărcate — ne spunea, bunăoară, 
ing. M. Curelea — de ce, totuși. în 
loc de piesele de schimb solicitate, 
ele ne oferă, și încă cu larghețe, di
ferite mașini și agregate întregi ?“ 
Răspunsul la această întrebare nu e 
greu de dat: uzinele nu sînt cointeresa
te să producă piesele de schimb — de

Acest 
ile vedere nu coincide, insă, 
al unor specialiști din Minis- 
Agriculturii și Silviculturii : 
uzinele constructoare sint su-

tor mai mică asupra unor indicatori 
economici, cum ar fi. între altele, 
producția globală, productivitatea 
muncii și beneficiile.

Este absolut inadmisibil ea din 
cauza unor interese înguste să fie 
grav afectate interesele majore ale 
economiei naționale, ale întregului 
popor — și aceasta pentru că vreo 
cițiva directori de întreprinderi nu au 
grijă mai mare decît să le „iasă" 
bine anumiți indicatori, Ia care pie
sele de dbhimb au o pondere care 
pentru dînșii „nu prezintă mare in
teres".

Este pur și simplu scandalos, la
•

asemenea mod de a așeza interese 
înguste, personale sau de colectiv pe 
deasupra intereselor generale ale e- 
conomiei naționale, de a le contra- 
pune lor, este necorespunzător și 
inadmisibil pentru membri de partid.

Evident, lucrurile nu pot continua 
așa. Agricultura nu se poate lipsi, in 
nici un caz. de serviciile tractoarelor 
și ale mașinilor agricole imobilizate 
de lipsa unor niese de schimb. Și 
totuși, din cererile de piese de schimb 
pentru tractoare formulate de Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
pentru 1971 au fost acceptate șî con
tractate de către uzinele furnizoare

doar o treime. Adică, se consimte, 
probabil ca un hatîr sau ca o con
cesie, ca și la anul povestea si se 
perpetueze, parcul de mașini să fie 
insuficient folosit, cu pagubele de re
coltă de rigoare. Această situație in
acceptabilă dovedește o dată în plus 
că este imperios necesar ca Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Centrala industrială 
mașini agricole din cadrul acestuia 
să treacă cit mai operativ Ia organi
zarea pe baze noi, in secții sau chiar 
fabrici aparte, degrevate de alte sar
cini de producție, a fabricației de 
piese de schimb necesare agriculturii 
(măsură despre care se tot discut^, 
de altfel, de cițiva ani), să stabi
lească uzinelor asemenea indicatori 
economici care să excludă invocarea 
nercntabilității ca „argument" pen
tru nerealizarea producției necesare 
și chiar planificate de piese de 
schimb. Uzinele constructoare de ma
șini agricole trebuie să tină seamafx 
în permanentă de faptul că bunul 
renume al utilajelor pe care le exe
cută depinde in mare măsură de asi
gurarea ireproșabilă a pieselor 
schimb necesare menținerii lor 
permanentă stare de funcționare.

Ce anume ar trebui subliniat 
concluzie ? Importanța sarcinii de 
se asigura livrarea la termen și 
cantități corespunzătoare a pieselor 
de schimb necesare unităților din i- 
grldultură este evidentă, ca o cerin
ță a executării în timpul Optim a lu
crărilor agricole de tot felul, a creș
terii producției agricole, a ridicării 
nivelului de trai al poporului. De 
aceea, a sosit timpul — practic, era 
demult timpul — să se lase la o 
parte feluritele invocări, explicații și 
motivări și să se ia, în sfirșit, mă
suri ferme, hotărîtc, decisive, drasti
ce, neintirziate, spre a se pune o dată 
pentru totdeauna ordine în acest do
meniu.

pentru

de
în
in
a 

in
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sensibil la ideea de conlucrare și 
înțelegere internațională, a activat 
și depune eforturi în această di
recție, iar faptul că România și-a 
afirmat cu strălucire vocația ei 
pașnică în bazinul dunărean, în 
Balcani, în Europa și pe plan mon
dial general are ample rezonanțe 
în conștiința poporului austriac. 
Am auzit, nu o dată, în schimburi
le de opinii cu reprezentanți ai 
presei vieneze, cuvinte de caldă

Vizita
ia primăria Vienei

Programul zilei a doua a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu a 
început cu convorbirile oficiale 
dintre președintele Consiliului de 
Stat al României și președintele 
federal al Austriei, convorbiri rod
nice, desfășurate într-o ambianță 
cordială, prietenească și a continuat 
cu dejunul oferit de cancelarul fe
deral, Bruno Kreisky, în onoarea 
înalților oaspeți români.

După amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția, împreu
nă cu celelalte persoane oficiale 
române, au făcut o vizită la pri
măria orașului Viena, edificiu 
construit în veacul trecut și care 
se numără printre monumentele 
istorice importante ale metropolei 
ai triece. Clădirea are o formă 
rectangulară și îmbină în mod 
armonios stilul gotic cu cel al 
Renașterii, reușită sinteză rea
lizată de arhitecții și construc
torii din Țările de Jos. Din
tre zecile de încăperi care 
alcătuiesc interiorul rețin atenția 
Sala mare pentru ședințele con
siliului municipal, Sala de festivi
tăți și Salonul senatului, unde pri
marul primește oaspeții de seamă 
ai Vienei.

La sosire, șeful statului român a 
fost salutat de numeroși vienezi, 
care, aflînd de prezența oaspeților, 
au venit să-și exprime direct sen
timentele lor de Stimă și prețuire, 
să aducă omagiul lor. Oaspeților li 
se oferă buchete de flori. Șeful 
statului român și soția sa sînt con
duși de primarul Bruno Marek, 
personalitate de vază a Vienei, cu
noscut ca prieten al României, în 
Salonul senatului. în cuvîntul de 
bun sosit pe care l-a rostit, el și-a 
exprimat deosebita bucurie de a 
avea ca oaspete pe conducătorul 
statului român și a subliniat impor
tanța vizitei în Austria a condu
cerii de stat a României pentru 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor prietenești dintre popoare
le român și austriac. El a evocat 
pe larg relațiile de prietenie, cu 
veche tradiție, dintre poporul ro
it ÂTf și austriac și a exprimat, rn 
numele populației Vienei, al său 
personal și al întregii municipali
tăți, sentimentele de prețuire și 
stimă nutrite față de România, de 
poporul român, față de președinte
le Nicolae Ceaușescu.

în încheierea cuvîntării sale, 
primarul Vienei a spus : în viiita 
dumneavoastră, domnule președin
te, vedem un pas deosebit de im
portant pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie 
dintre țările și popoarele noastre.

Așa cum spuneam înainte, în
tre țările și popoarele noastre nu 
există probleme pendinte. Proble- 

apreciere la adresa țării noastre, a 
politicii ei externe, a activității 
prodigioase și neobosite depuse de 
șeful statului român pe arena in
ternațională. Asemenea- cuvinte de 
înaltă apreciere au fost rostite atît 
lă adresa politicii externe cit și a 
politicii interne a țării, a progre
sului ei multilateral, neîntrerupt. 
Modul în care presa austriacă o- 
glindește prezența la Viena a 
președintelui statului nostru este 
și ea edificatoare în multiple sen
suri pozitive.

ma care se pune pentru noi este 
cum vom putea să servim și mai 
mult și mai bine relațiile dintre 
țările noastre.

Noi, austriecii, sîntem partizanii 
unei colaborări, pentru că noi con
siderăm că fără un echilibru nu 
sînt posibile înțelegerea și coope
rarea. Atît Austria, cît și 
România doresc o lume a păcii și 
acționează pentru împlinirea a- 
cestui scop. Fiți binevenit în pri
măria orașului Viena, . domnule 
președinte, stimată doamnă, sti
mați oașpeți.

Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a spus :

Aș dori, în primul rînd, să vă 
mulțumesc, stimate domnule pri
mar, pentru cuvintele rostite aici 
la adresa noastră, a poporului ro
mân, a prieteniei dintre popoarele 
noastre. De asemenea, doresc să 
folosesc acest prilej pentru a vă 
transmite dv. și locuitorilor orașu
lui Viena un salut călduros din 
partea locuitorilor orașului Bucu
rești, din partea mea, a soției mele 
și a colaboratorilor mei.

Vizita noastră în Austria și în 
frumosul dv. oraș — capitala Aus
triei — are loc la invitația preșe
dintelui dv., domnul Jonas. în- 
tr-adevăr, în ultimii ani în țările 
noastre au avut loc vizite recipro
ce la diferite niveluri : primul mi
nistru al României a vizitat Viena 
și Austria, cu aproape trei ani în 
urmă, domnul primar a vizitat 
România și Bucureștiul. Acum un 
an am avut plăcerea să primim 
vizita președintelui federal, dom
nul Franz Jonas, iar astăzi, ca re
prezentant al poporului român, 
răspunzînd invitației președinte
lui dv., eu vizitez țara dv. Toate 
acestea vorbesc de relațiile bune 
care s-au statornicit după cel de-al 
doilea război mondial între țările

De-a lungul

Gazdele au rezervat după-amia- 
za pentru a prezenta înalților oas
peți români o parte din valorile 
materiale și artistice ale metropo
lei dunărene. De la reședința pre
ședintelui Ceaușescu, mașinile au 
parcurs mai înt.îi bulevardul Ring
ului, care a cuprins în arcuirea 

și popoarele noastre. Dar, așa cum 
ați menționat în cuvîntul dv., dom
nule primar, între popoarele noas
tre există vechi relații de priete
nie. Este cunoscut că o serie de 
oameni de cultură, buni patrioți ai 
țării noastre, au învățat, au trăit 
și au luptat pentru interesele Ro
mâniei, ale poporului lor, aici, la 
Viena. Mă refer la cărturari și pa
trioți ca Samuel Micu, Gheorghe 
Lazăr, Petru Maior, Gheorghe 
Șincai, Enăchiță Văcărescu și al
ții. Nu pot să nu menționez că la 
Viena a studiat marele nostru 
poet Mihail Eminescu. N-âș pu
tea, în calitate de președinte al 
României, să nu menționez faptul 
că la Viena s-a aflat, în 1601, 
primul domnitor român care a 
realizat unirea principatelor ro
mâne. Mă refer la Mihai Viteazul, 
care a venit să discute despre ne
cesitatea luptei comune împotriva 
jugului otoman. După eum vedeți, 
într-adevăr tradițiile de prietenie 
dintre popoarele noastre sînt des
tul de vechi.

în anii de după cel de-al doilea 
război mondial, ele au căpătat o 
nouă dimensiune, deoarece po
poarele noastre, preocupîndu-se de 
dezvoltarea lor economico-socială, 
sînt animate de dorința de a trăi în 
pace și prietenie. Vizita pe care o 
facem acum în Austria, convor
birile care au început astăzi evi
dențiază posibilități largi pentru 
dezvoltarea acestor relații în folo
sul ambelor popoare, al cauzei pă
cii și securității în Europa.

Sînt convins că Bucureștiul și 
Viena, capitalele țărilor noastre, 
vor avea un rol important în dez
voltarea acestor relații de priete
nie și colaborare.

Doresc să urez populației orașu
lui Viena multă fericire și pros
peritate.

Primarul Vienei prezintă apoi 
șefului statului român pe consi
lierii municipali. între oaspeți și 
gazde are loc o discuție cu privire 
la modul de rezolvare a proble
melor urbanistice șl edilitare, de 
dezvoltare continuă a capitalei 
Austriei. Se relevă importanța 
schimburilor de vizite făcute între 
primarii Bucureștiului și Vienei și 
alte acțiuni de acest fel, care au 
contribuit la cunoașterea reciprocă 
a preocupărilor celor două munici
palități, la întărirea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele român 
și austriac. Fapt semnificativ: în 
aceste zile, primăria Vienei a găz
duit expoziția „Bucureștiul astăzi", 
prilej pentru vienezi de a cunoaște 
mai bine trecutul Istoric și dez
voltarea continuă a capitalei ro
mânești.

în încheierea vizitei, președinte
le Consiliului de Stat al României 
semnează în Cartea de aur a mu
nicipalității.

sa străvechiul oraș medieval, de
venit centru istoric. Incinta ori
ginară a Vienei se grupează în ju
rul celebrelor ziduri multiseculare, 
înnegrite de vreme, ale Catedralei 
Sf. Ștefan, unde stilurile, de la ro
manic și gotic flamboaiant pînă la 
cel al Renașterii, se armonizează

Cancelarul Bruno Kreisky oferâ în dar tovarășului Nicolae Ceaușescu un modern microscop

într-o sinteză arhitectonică de o 
severă frumusețe. Coloanele avîn- 
tate, despre care s-a spus, pe bună 
dreptate, că, departe de a diviza 
spațiul, îl lărgesc, dau impresia 
unor stalactite.

Mașinile înaintează pe Ringstras- 
se. Dincolo de Ring, în ax cu edi
ficiul gotic al primăriei orașului,' 
se conturează vestitul Burgtheater. 
Pe zidul unei case din fața uni
versității, o pagină de marmură 
amintește că acolo a locuit și creat 
un timp Beethoven, titanul al că
rui jubileu bicentenar Viena îl 
sărbătorește anul acesta. Parla
mentul, construit în stil clasic, 
clădirea barocă a Bibliotecii na
ționale, în care printre cele 1 200 000 
de volume se păstrează papirusuri 
cu textul Iliadei, precum și preți
oase tipărituri evocînd tradiția re
lațiilor culturale româno-austriece 
din secole îndepărtate, se desco
peră privirilor, rînd pe rînd, în 
acest nucleu istoric al capitalei 
Austriei. Fosta reședință imperia
lă Hofburg, unde în prima zi după 
sosirea sa la Viena președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită 
protocolară președintelui federal, 
Franz Janas, a găzduit în ultimii 
ani zeci de conferințe internațio
nale pentru realizarea cărora a 
luat, de altfel, ființă în 1968 un 
nou departament al Ministerului 

Afacerilor Externe. Este momentul 
să subliniem aici că Austria, ca 
și țara noastră, își manifestă 
— și aceasta nu numai prin 
faptul că Viena este sediul a două 
organisme O.N.U., „Agenția Inter
națională pentru Energia Atomică" 
și „Organizația Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare industrială" —> 
dorința de a contribui la stimula
rea activităților consacrate apro
pierii între popoare, la schimbul 
de opinii privind instituirea unui 
climat de încredere și cooperare 
între națiuni.

în timp ce mașinile continuă 
să străbată arterele orașului de 
pe Dunăre, mii și mii de vienezi 
îl salută cu multă căldură pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, vă- 
zînd în personalitatea șefului sta-

...La Kunsthistorisches
museum

După ce traseul orașului se în
cheie, mașinile se îndreaptă spre 
clădirea Muzeului de istoria arte
lor, edificată în stilul Renașterii 
italiene. Celebra galerie vieneză se 

tulul român un exponent de prim 
rang al idealurilor de pace și coo
perare între națiuni, spre care nă
zuiesc popoarele continentului 
nostru și din întreaga lume. Am 
remarcat în mai multe vitrine 
portrete ale conducățorului Româ
niei, iar în librării volume recent 
tțpărite, cuprinzînd articole și cu
vântări ale tovarășului Ceaușescu.' 

înalților oaspeți români le sînt 
prezentate apoi complexe arhitec
tonice noi ale Vienei modeme, rod 
al eforturilor constructorilor aus
trieci, dornici să adauge un spor 
de frumusețe contemporană capi
talei lor: marele șantier din 
incinta spitalului general, clinica 
universității, noua uzină de ter- 
moficare, cartiere noi de locuințe 
și parcuri de odihnă.

mândrește cu numeroase pînze 
ale unor maeștri spanioli, olan
dezi, italieni, flamanzi și ger
mani. în special, Bruegel și Velas
quez rămîn aproape neînțeleși 

pentru cine nu trece pragul aces
tui palat patinat de timp. Muzeul 
cuprinde și o prestigioasă colecție 
de orfevrărie, precum și o vastă 
colecție numismatic^.

La intrarea în muzeu, președin
tele Nicolae Ceaușescu și soția sa. 
Elena Ceaușescu, sînt întîmpinațl 
de Herta Firnberg, ministrul știin
ței și cercetării al Austriei, care îi 
invită pe oaspeți să viziteze sălile 
unde, în mod special pentru acest 
prilej, au fost aduse exponatele 
cele mai prețioase legate de istoria 
relațiilor româno-austriece de-a 
lungul veacurilor. între altele, în 
aceste săli este prezentat un tablou 
intitulat „Cresus arătîndu-și co
morile", în care pictorul F. Fran
ken a zugrăvit și chipul voievodu
lui român Mihai Viteazul.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a semnat în cartea de 
onoare a muzeului, exprimîndu-și 
satisfacția de a fi cunoscut acest 
tezaur de valori artistice. Luîn- 
du-și rămas bun de la directorul 
muzeului, președintele Ceaușescu a 
spus că apreciază faptul că se 
acordă atenție exponatelor ce evocă 
civilizația înflorită de-a lungul 
istoriei pe teritoriul României.

După vizita la Muzeul de isto- 

(Continuare în pag. a IV-a)

In vizită la Muzoui de istoria artelor Șefului statului român ii sînt prezentați consilierii municipalității vieneze
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(Urmare din pag. a III-a) Imperial, la intrarea caruia vie- •
-----------------------------—• nezii fac din nou o manifestație 
ria artelor, oaspeții români se re- spontană de stimă și prețuire pre- ‘ 
întorc la reședința de la Hotel ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Spectacol de gală

Sărbătoare a muzicii, 
omagiu vibrant adus 

marelui Enescu

Seara, oaspeții români au luat 
parte la un spectacol de gală la 
Opera de Stat din Viena, unde a 
fost prezentat „Bărbierul din Se
villa" de Rossini.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, îm
preună cu președintele federal 
Franz Jonas și alte persoane ofi
ciale române și austriece au luat 
loc în lojile renumitului lăcaș de 
cultură. Opera vieneză „Die Staats- 
oper“ a fost inaugurată în anul 
1889. Ea rămîne pînă astăzi unul 
din edificiile remarcabile ale ca
pitalei austriece.

în timpul celui de-al doilea 
război mondial, clădirea a fost 
distrusă aproape în întregime, pen
tru reconstrucția ei lucrîndu-se 
timp de zece ani. Clădirea în forma 
ei actuală păstrează cu fidelitate 
stilul original.

La spectacol au asistat perso
nalități de seamă ale vieții politice 
a Austriei, eminenți reprezentanți 
ai științei și artelor, reputați oa

meni de cultură, diplomați acredi
tați la Viena.

Spectacolul, realizat de cei țnai 
reprezentativi interpreți ai operei 
vieneze, s-a bucurat de un deosebit 
succes, în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția oferă 
artiștilor drept omagiu un frumos 
coș cu flori.

în aceeași seară, după spectacol, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și celelalte 
oficialități române au plecat din 
Viena, cu un tren special, spre 
Zell am See, localitate situată în 
landul Salzburg, unde urmează să 
viziteze în cursul zilei de miercuri 
importante* unități economice ale 
Austriei.

Cea de-a doua zi a vizitei ofi
ciale în Austria a președintelui 
Consiliului de Stat al României 
s-a desfășurat în aceeași ambianță 
de prietenie și cordialitate.

N. Popescu-BOGDĂNEȘTI 
Octavian PAVER 
Mircea S. IONESCU

VIZITA
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

LA „WIENER PORCELLAN- 
MANUFACTUR"

Programul rezervat soției pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Elena Ceaușescu, a în
scris în dimineața zilei de marți 
o vizită la „Wiener Porcellan- 
manufactur". Tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost însoțită de Her- 
ma Kirchschlăger, soția ministru
lui afacerilor externe al Austriei, 
Henriette Tschop, soția ambasado
rului Austriei la București, și de 
Virginia Aninoiu, soția ambasado
rului Republicii Socialiste Româ
nia la Viena.

Urînd bun venit, directorul ves
titei manufacturi vieneze, Ernest 
Gaberszig, a prezentat activitatea 
diferitelor secții de producție, ate
liere de concepție și de pictură 
ale întreprinderii.

Manufactura de porțelanuri din 
Viena, fondată în 1718, a fost pro
prietatea Casei de Austria pînă 
în 1744. Mîinile pricepute ale ar
tiștilor de aici creează astăzi o- 
biecte grațioase, cu desene de o 
rară finețe și gingășie, inspirate 
atît după module clasice, cît și 
după modele moderne.

La sfîrșitul vizitei, directorul 
manufacturii a oferit tovarășei 
Elena Ceaușescu în dar o frumoa
să statuetă de porțelan înfățișînd 
un „Cavaler al rozelor", personaj 
din opera cu același nume de 
Richard Strauss. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a mulțumit gazdelor 
pentru cordialitatea primirii și 
le-a urat succes în interesanta și 
frumoasa lor activitate.

Pentru a cincea oară, oaspeți din 
lumea largă au cinstit alături de 
muzicienii și spectatorii români pe 
marele fiu al culturii noastre Geor
ge Enescu. Glorii mondiale ale artei 
noastre, tineri slujitori ai Eutherpei 
din numeroase țări, public dinlăun- 
trul și dinafara sălilor de concert și 
de spectacol au rostit în acest sep
tembrie un limbaj comun, limbajul 
muzicii.

Expresie a politicii de colaborare 
multilaterală care aduce prestigiu 
țării noastre, Festivalul și Concursul 
internațional „George Enescu" a cu
noscut cu fiecare ediție un bun re
nume, in palmaresul său înscriindu-se 
noi și noi valori ale artei noastre.

Ediția din 1970 a înscris in cronica 
desfășurărilor sale un vast reperto
riu românesc și universal pus în lu
mină de soliști și ansambluri de 
prim ordin din România și din stră
inătate, bucurîndu-se de prezența și 
de calda apreciere a unui larg cerc 
de iubitori ai muzicii. Sînt aici re
zultatele înfloririi în ansamblu a 
vieții spirituale românești din zilele 
noastre, ale grijii care se acordă 
pentru promovarea talentelor, pentru 
valorificarea, demnă de ascensiunea 
poporului nostru 
pe treptele civi
lizației', a fru
moaselor tradiții 
naționale.

Firește, un e- 
veniment atît de 
complex cum este 
Festivalul și Con
cursul internațio
nal „George E- 
nescu" solicită din 
partea observato
rilor o atenție vie 
și neobosită. Cine 
dintre cei pre- 
zenți în .sălile de 
concert ar mai 
putea desprinde 
pe Palestrina, 
Scarlatti sau Mac- 
hault de interpre
tările minunate 
date de corul 
„Madrigal" ; ' pe 
Beethoven de re
încarnarea atît 
de desăvîrșită pe 
care i-a dat-o cvartetul „Juilliard" ; pe 
Bach de tălmăcirea fidelă și sobră a 
formației „Bach-Orchester des Ge- 
wandhauses" în colaborare cu Ștefan 
Ruha ; pe Schubert și Britten de 
interpretarea luminoasă și caldă dală 
de London Symphony Orchestra ! Și 
cine își poate imagina pe Mozart 
sau Debussy mai senin și mai fer
mecător decît i-au redat violonistul 
Henryk Szeryng ori flautistul Jean- 
Pierre Rampal ; pe romanticii vienezi 
mai atrăgător decit cum i-au redat, 
pianiștii Paul Badura Skoda și Jdrg 
Demus ; pe Janacek mai colorat și 
mai viguros decît cum l-a prezentat 
cvartetul ,,Smetana" ; pe Brahms 
mai echilibrat și mai dens.decit cum. 
l-au realizat, violonistul Ion Voicu 
sau soliștii Filarmonicii din Varșo
via ; pe Haydn mai spiritual decît 
cum l-a creat violoncelistul Mstislav 
Rostropovici ; pe Grieg mai liric de
cît cum l-a redat Cziffra ! Și cine, 
în sfîrșit, ar putea despărți operele 
„Fidelio", ,, Faust", „Aida", „Don 
Carlas", „Boris Godunov" de inter
pretările ansamblului Operei Române 
avînd ca oaspeți pe Virginia Zeani, 
Nicola Rossi-Lemeni, Bosco Lescovic, 
Nicola Ghiuzelev ; sau baletele „La
cul lebedelor", . „Giselle", „Chopi- 
niana" de captivanta punere în scenă 
a colectivului Teatrului Academic 
„S. M. Kirov" din Leningrad ! Nu 
constituie toate acestea,, și multe al
tele, pagini prin care festivalul a 
„creat" cu adevărat muzica, punînd 
in valoare cele mai frumoase tradiții 
ale artei interpretative și adăugit- 
du-le contribuția harului lor artistic? 
De la preclasici pină la Webern și 
Honegger (am fi dorit ca repertoriul 
să extindă acest perimetru pină la 
creații contemporane), de la lucrări 
ample pînă la piese solistice, de la 
aspecte bine cunoscute ale artei 
unor mari personalități la trăsături 
inedite, festivalul a realizat o atrăgă
toare și instructivă panoramă a 
muzicii.

In cadrul acesteia, un loc distinct 
l-a ocupat creația românească mu
zicală, care cunoaște un Viu și sus
ținut proces de înflorire, aspirind sâ

Dr. Vasile TOMESCU
secretar al Uniunii compozitorilor

răspundă imperativelor vieții spiri
tuale care ne înconjoară, să fructi
fice ou o experiență nouă bogatele 
tradiții folclorice și valorile din tre
cut ale artei naționale. Diversitatea 
fără precedent a căutărilor artistice 
individuale, vastitatea domeniilor de 
investigație, raporturile inedite din
tre activitatea creatoare, cea inter
pretativă și cea, teoretică, pătrunde
rea elementelor tehnice și a datelor 
științelor abstracte în gîndirea și în 
practica muzicală, evoluția in ansam
blu a spiritualității contemporane se 
reflectă în mod specific și în con
cepția și sensibilitatea muzicienilor 
români. Expresie a contribuției u- 
nor personalități cu formație pro
fesională distinctă, conturind un larg 
orizont de stiluri, afinități tempera
mentale, muzica românească vă
dește, de-a lungul dinamicelor etape 
pe care le străbate, un anumit ethos 
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particular, o înțelegere proprie a 
frumosului și adevărului artistic, 
sesizate in permanență de cunos
cătorii și iubitorii ei din țară și de 
peste hotare. Avem în vedere gene
rozitatea ideilor și a sentimentelor, 
așa cum se relevă în paginile celor 
mai valoroase și mai semnificative 
creații, în care echilibrul și limpezi
mea concepției se împletesc cu carac
terul viguros și expresiv al structu
rilor sonore.

Pasionant, fascinant a apărut în cu- 
prinzătoarea frescă a festivalului ta
bloul muzicii românești moderne și 
contemporane, la zugrăvirea căruia 
și-au adus prețiosul concurs orches
trele simfonice, ale Filarmonicii din 
București, Radioteleviziunii și Filar
monicii din Cluj, ansamblul Operei 
Române, corul „Madrigal", ansamblu
rile „Musica Nova", „Camerata", „A- 
cademica", „Pro Arte", „Philarmo- 
nia", numeroși interpreți de valoare.

Trăsătura proeminentă a muzicii 
românești, așa cum au relevat-o pro
gramele festivalului, este ancorarea ei 
temeinică în trecut și deschiderea cu
tezătoare spre viitor, acest cuprinză
tor arc descriind un univers artistic 
original, inspirat de însăși ființa spi
rituală a poporului nostru. Baletele 
„La piață" de Mihail Jora și „Pri-cu- 
liciul" de Zeno Vancea, întruchipînd 
admirabil modalități de valorificare a 
folclorului național cu caracter opti- 
misit-umoristic și liric-fantastic, 
Simfonia I de Dimitrie Cuclin, de 
puternică desfășurare dramatică, des- 
cinzind din marile tradiții ale genu
lui, lucrări instrumentale și vocale de 
Stan Golestan, Dinu Lipatti, Marțian 
Negrea, Constantin Silvestri, Tudor 
Ciortea confirmă aportul generațiilor 
postenesciene la lărgirea căilor des
chise de ilustrul precursor. Transfi
gurarea muzicală a unor teme de a- 
dincă semnificație patriotică și uma
nistă în creații ca operele Decebal 
de Gheorghe Dumitrescu și Zamolxe 
de Liviu Glodeanu, lucrări izvorîte 
din epica și lirica națională, de Paul 
Constantinescu, Sigismund Toduță, 
din poezia universală și națio
nală, ca Elegia Pontica de Theo

dor Grigoriu, Cîntece de Mihail Jora 
și Carmen Petra Basacopol, inspirate 
din versuri de Mariana Dumitrescu, 
numeroasele lieduri și coruri pe ver
suri clasice și contemporane, înscrie
rea într-o apoteoză a nobleței și fru
museții dansului românesc prin trans
punerea coregrafică a Preludiului 
simfonic de Ion Dumitrescu, tălmă
cirea într-o viziune modernă a teme
lor mitologice, potențarea măiestrită 
a virtuților melosului folcloric, evo
carea epasului popular cu substrat 
satiric, abordarea unor modalități 
personale de configurare a muzicii în 
domeniul simfonic și instrumental — 
iată direcțiile mari pe care le-a con
turat prezența muzicii românești in 
cadrul festivalului.

In drumul spre desăvîrșire, spre 
cucerirea esențelor, spre dobîndirea 
acelor atribute care aparțin în înțe
lesul cel mai structural contempora
neității, creația românească înregis
trează fenomene de complexă inves
tigație, în care aproprierea cuceririlor 
existente și invenția altora noi se în
mănunchează, lărgind aria de afirma
re a unor autori care ne-au convins 
cu prisosință de-a lungul evoluției lor 

de răsunetul pu
ternic al propriei 
arte.

Edificator prin 
elocvența creați
ilor abordate și 
prin valoarea pu
nerii în lumină a 
acestora (cu ex
cepții în domeniul 
unor spectacole 
de balet și operă, 
cîteva creații ce- 
rind o viziune 
scenică superioa
ră, înnoitoare), 
festivalul nu a 
putut surprinde 
decît o parte Min 
muzica români is
că contemporană, 
nu a putut: 
reda decît o par
te din aspectele 
creației compozi
torilor reprezen- 
tați cu acest pri
lej. Impresiile 

oaspeților se întregesc insă prin bo
gatul schimb de idei cu muzi
cienii români, prin prețioasa și 
activa contribuție muzicologică des
fășurată cu acest prilej, prin între
gul lor contact cu realitățile româ
nești. Ne rămîne, deci, frumoasa în
datorire de a desăvîrși acțiunea de 
răspîndire in țară și în lume a valo
rilor muzicii românești.

Operă de atragere și consacrare a 
tinerelor talente muzicale, concursul 
a fost considerat la cea de-a cincea 
ediție a sa ca „una dintre cele mai 
importante manifestări muzicale in
ternaționale ale anului", cum declara 
A. F. Marescotti, președintele Fe
derației Concursurilor Internaționale 
de Muzică. Rezultatele strălucite care 
au încununat concursul, concretizate 
și în concertul laureaților, în ecoul 
profund suscitat în rîndul opiniei pu
blice. sînt astfel explicate de partici- 
panții de peste hotare la lucrările 
juriului prin caracterul judicios al re
gulamentului și programelor; reputa
ția. spiritul de obiectivitate al mem
brilor juriilor ; eficiența organizării 
întregului concurs; aportul cald și avi
zat al publicului ; atmosfera de sti
mulare pe care o reprezintă întreg 
festivalul. Au produs o impresie deo
sebită competiția desfășurată da? v- 
lente excepțional de înzestrate, se
lecționate dintre 89 de concurenți a- 
parținînd unui număr de 19 țări, a- 
profundarca repertoriului abordat, în 
care creații ale lui G. Enes
cu și ale altor compozitori ro
mâni se bucură de o vie atenție. 
A fost apreciat în mod special nive
lul ,de ansamblu pe care l-au vădit 
concurenții români la toate cele trei 
probe. In felul acesta, concursul s-a 
adeverit a fi o fericită împlinire a 
sărbătorilor muzicale din capitala 
României, o școală înaltă de cunoaș
tere și prețuire a tinerilor artiști.

Nu ne rămîne în încheiere decit 
să subliniem răsunetul statornic pe 
care acest eveniment îl va avea în 
inimile tuturor, mărturie a spiritu
lui de prietenie și colaborare vie și 
indestructibilă pe care România, cul
tura românească îl promovează în 
lumea contemporană.-

Cea de-a doua zi a vizi
tei în Austria a președinte
lui Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat sub semnul convorbi
rilor oficiale, care au de
butat azi dimineață la Hof- 
burg. Deși încărcată, agen
da convorbirilor a prilejuit 
discuții ample, un larg tur 
de orizont al problemelor 
legate de relațiile bilatera
le ca și de evoluția situației 
internaționale. Convorbirile 

au evidențiat spiritul de prie
tenie și cooperare în care 
se dezvoltă relațiile româ- 
no-austriece, au scos In 
relief dorința sinceră ce 
animă cele două părți de 
a întări și dezvolta și pe vi
itor legăturile statornicite 
între ele. Intemeindu-și 
politica sa externă pe prin
cipiile independentei și su
veranității naționale, ale 
neamestecului în treburile 
interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, 
România duce cu con
secvență politica sa de în
țelegere și colaborare cu 
toate țările lumii, indife
rent de orânduirea lor so
cială. Relațiile dintre Ro
mânia și Austria, exemplu 
de bune relații între țări cu 
sisteme sociale diferite, 
ilustrează pe deplin rodni
cia acestei politici, consti
tuie o contribuție impor
tantă la statornicirea unui 
climat de pace și securitate 
pe continentul european.

într-o declarație acordată 
ziarului „Scînteia", înainte 
de începerea convorbirilor, 
ministrul federal al aface
rilor externe al Republicii

Austria, dl. Rudolf Kirch
schlăger, caracterizînd rela
țiile dintre România și Aus
tria, a spus :

„Sînt relații de prietenie, 
de stimă reciprocă. Avem 
un vast cimp de colaborare. 
Mai avem posibilități, încă 
nefructificate. în primul

dreptățește pe observatorii 
politici din capitala Austri
ei să califice demarajul ca 
„excelent". Subliniind co
munitatea de interese dintre 
cele două țări, dorința lor 
de a întări și pe mai depar
te bunele raporturi de 
colaborare existente pe

Dialog rodnic 

româno-austriac

De la trimisul nostru special 

George-Radu CHIROVICI

rînd, in domeniile tehnico- 
științific și cultural. Sin- 
tem ferm convinși că vizi
ta domnului Nicolae 
Ceaușescu va da un nou 
impuls eforturilor îndrepta
te spre întărirea bunelor 
relații dintre țările noastre".

Prima etapă a convorbi
rilor de la Hofburg îi în

toate planurile, de a le 
adinei și intensifica, con- 
tinuind firesc dialogul an
gajat la București, cu pri
lejul vizitei președintelui 
Jonas, convorbirile de la 
Viena se înscriu ca un mo
ment de o deosebită însem
nătate în cronica relațiilor 
româno-austriece.

A doua parte a zilei a 
fost consacrată cunoașterii 
capitalei vieneze. Oaspeții 
au avut prilejul să admire 
monumentele arhitecturale 
care fac faima metropolei. 
In orașul unde cărturari și 
artiști de seamă au creat 
opere nemuritoare, intrate 
pentru totdeauna în patri
moniul culturii universale, 
în orașul care păstrează a- 
tîtea și atîtea urme ale pre
zenței românilor de-a lun
gul veacurilor, președintele 
Ceaușescu și soția sa, per
soanele care îl însoțesc au 
cunoscut trecutul și pre
zentul unei așezări de care 
locuitorii ei sînt atît de 
mîndri. Priveam impu
nătoarele clădiri ale Vie- 
nei : zidurile lor sînt în
cărcate de istorie. Aici, 
timpul pare a fi un lucru 
palpabil. El este parcă un 
component al granitului din 
care e clădită Viena. Nu 
mai puțin au fost pre
zente. pe parcursul vizi
tării Vienei, și semnele 
zilei de mîine, șantierele 
unor edificii social-culturale 
aflate în plină construcție. 
Ele ilustrează efortul ma
jor al poporului austriac de 
a înscrie, an de an. alte și 
alte realizări în bilanțul 
muncii sale pașnice.

Pe străzile orașului, la 
trecerea coloanei oficiale, 
vienezii salutau cu cordia
litate. Erau dovezi grăi
toare ale bunei primiri de 
care se bucură președinte
le Ceaușescu pe pămîntul 
țării prietene.

Viena, 22 septembrie

t

(fi

VIENA 22 — Trimisul special A- 
gerpres Constantin Varvara trans
mite : Presa austriacă oglindește pe 
larg desfășurarea celei de-a doua zile 
a vizitei președintelui Consiliului de 
Stat al României. Nicolae Ceaușescu, 
în Austria. Edițiile de seară ale zia
relor vieneze publică în primele pa
gini, sub titluri mari, ample relatări 
despre convorbirile oficiale de marți.

Sub titlul „Șeful statului Româ
niei în vizită", ziarul „Wiener Zei- 
tung" publică un amplu articol cu 
următorul subtitlu : „Lui Nicolae 
Ceaușescu. una dintre cele mai re
marcabile personalități ale vieții po
litice, un cordial bine ați venit". Co
tidianul inserează, în mai multe pa
gini, în med amănunțit, desfășura
rea primei zile a vizitei. Sînt publi
cate în întregime toasturile rostite la 
dineul oferit de președintele Jonas. 
Toastul președintelui Nicolae 
Ceaușescu poartă ca titlu „Destinde
rea și pacea sint țelurile noastre", 
iar ca subtitluri „Edificarea numai 
intr-un climat de încredere", „Confe
rința pentru securitatea europeană — 
un lucru important".

Relatînd despre cea de-a doua zi a 
vizitei, „Kurier" își informează citi
torii că între delegațiile austriacă și 
română au fost dezbătute la Hofburg 
probleme bilaterale. De asemenea, a 
fost abordată problema conferinței e- 
uropene pentru securitate. Ministrul 
de externe, Kirchschlăger. a declarat 
că concepțiile Austriei și României 
în acest context coincid într-o mare 
măsură sau sînt aproape aceleași, 

•scrie „Kurier". Președintele Ceaușescu 
s-a declarat foarte mulțumit de re
zultatele tratativelor de pină acum ; 
de asemenea, partea austriacă și-a 
exprimat satisfacția cu privire la

convorbirile avute cu delegația ro
mână, precizează ziarul citat.

*
Televiziunea austriacă a transmis, 

în cursul zilei de marți, in jurnalele 
sale de actualități, aspecte de la di
neul oferit luni seara de președintele 
Jonas în onoarea înaltului oaspete 
român, precum și aspecte din pro
gramul celei de-a doua zile a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, posturile de radio austrie
ce, în buletinele de știri, au informat

Ceaușescu, a sosit luni dimineața la 
Viena într-o vizită oficială de cinci 
zile", cotidianul „Politika" relevă 
faptul că în centrul convorbirilor 
politice dintre cei doi oameni de stat 
se' află probleme legate de conferin
ța europeană pentru securitate, ca și 
cele privind relațiile bilaterale. Re
latări despre sosirea 4n Austria și 
începutul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu mai publică și ziarul 
„Borba", precum și alte cotidiane iu
goslave.

Presa centrală ungară de marți, ca

Ecouri in presa vieneză și internațională 
ale vizitei președintelui Consiliului de Stat in Austria
ascultătorii lor despre desfășurarea 
vizitei, despre caracterul amical 
convorbirilor și problemele care 
fost dezbătute cu acest prilej.

★
.Presa internațională, precum și 

meroase posturi de radio se ocupa pe 
larg de vizita pe care o între
prinde in Austria președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu. Sînt 
evidențiate cu pregnanță semnifica
ția și însemnătatea vizitei pentru 
cauza destinderii și securității in 
Europa și în lume, precum și primi
rea călduroasă făcută șefului statu
lui român în capitala austriacă.

Presa iugoslavă apărută marți pu
blică relatări despre sosirea la Vie
na și începutul vizitei în Austria a 
șefului statului român. După ce 
anunță că „președintele Consiliului 
de Stat al - României, Nicolae

al 
au

nu-

și posturile de radio, își informează 
pe larg cititorii și ascultătorii în le
gătură cu vizita pe care o face în 
Austria președintele Consiliului de 
Stat al României. Sub titlul 
„Ceaușescu a sosit la Viena". co
tidianul „Magyar Hirlap" 
că pe prima pagină o 
relatare despre începutul 
După ce se referă la primirea 
roasă făcută pe aeroportul din 
ziarul informează că in aceeași zi pre
ședinții celor două țări au început 
convorbirile oficiale. „Nepszabadsag". 
ca și celelalte cotidiane care publică 
informații despre vizita începută de 
președintele Ceaușescu în Austria, 
relatează totodată și despre faptul că, 
zburînd deasupra teritoriului Unga
riei. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis de la bordul avionului o 
telegramă de salut tovarășilor Jănos 
Kâdăr și Losonczi Pal,

publi- 
amplă 
vizitei, 
călau- 
Viena,

/

Ziarele poloneze „Trybuna Ludu". 
„Dziennik Ludowy", „Zycie Wars- 
zawy", „Sztandar Mlodych" și „Wo- 
lonsci" subliniază calda primire fă
cută președintelui român la Viena.

„Neues Deutschland" și alte coti
diane din R.D. Germană publică 
știri despre începerea vizitei în Aus
tria a șefului statului român.

Relatînd despre vizita in Austria 
a șefului statului român, agenția 
France Presse redă extrase din toas
turile rostite la dineul de luni de cei 
doi președinți. Sint subliniate părțile 
referitoare la unele probleme inter
naționale. ca securitatea europeană 
și situația din Orientul Apropiat.

Vizita președintelui Consiliului de 
Stat al României în Austria este 
urmărită cu viu interes și în R.F. a 
Germaniei. într-o amplă informație, 
televiziunea vest-germană a scos în 
evidentă faptul că „vizita șefului de 
stat al României în Austria face 
parte integrantă din politica consec
ventă pe care guvernul român o des
fășoară pentru stabilirea de contacte 
la nivel înalt între șefii de state, in
diferent de orînduirea lor socială. în 
scopul promovării unui climat de 
pace și cooperare în Europa". Postul 
de radio West Deutscher Rundfunk, 
referindu-se la vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a subliniat că „o 
dată mai mult șeful de stat român 
se dovedește a fi exponentul unei po
litici la care aderă azi toate națiunile 
europene, politică de asigurare a unei 
atmosfere generatoare de încredere 
și spirit de conlucrare, eficientă în
tre toate popoarele, de natură să a- 
ducă pe bătrînul continent autorita
tea impusă de străvechile sale tra
diții de cultură și civilizație".

(Agerpres)
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INTEGRAREA TINĂRULUI SPECIALIST
în complexul responsabilităților sociale

MASA* ROTUNDĂ A* „SCÎNTEIP
există climat mai fertil de înflorire 
a personalității 
facției.

decît cel al salis-

*

Un tînăr eu diploma de absolvent al unei facultăți pășește intiia 
oară în incinta întreprinderii sau instituției unde a fost repartizat. De 
aci înainte acesta îi va fi locul osirdiei cotidiene, acesta va fi terenul 
valorificării bagajului de cunoștințe cu care l-au îmbogățit anii de stu
dii superioare. E un moment nu numai solemn — și, pentru mulți ab
solvenți, emoționant — dar mai ales fundamental pentru configurarea 
și cristalizarea viitoarei sale personalități de specialist, de cetățean, de 
om. E o schimbare profundă, de esență, în însăși optica asupra rela
țiilor dintre individ și colectiv : dacă pînă azi, în calitate de student, 
obligația sa primordială a fost de a recepționa, a însuși, a acumula, 
acum se află pentru prima dată în fața îndatoririi sociale nemijlocite 
de a restitui, a împărtăși, a se dărui.

Pentru a căpăta o imagine cit mai cuprinzătoare asupra multiplelor 
probleme de ordin profesional, psihic, etic, pur și simplu uman, pe care 
le comportă momentul amintit, redacția noastră a organizat, cu spriji
nul Comitetului municipal de partid Piatra Neamț, o masă rotundă la* 
care au luat parte tineri specialiști din diverse domenii (ingineri, me
dici, economiști), cu doi-trei ani de stagiu în urma lor, precum și con
ducători de intreprinderi, activiști de partid și de U.T.C.

Dr. Octavian Hu- 
ianu, medic gineco
log la spitalul din 
Piatra Neamț : E 
foarte important ce 
s-a spus aici des
pre încredere , ‘ 
satisfacție. Se în- 
tîmplă uneori 
un tînăr să-se 
gradeze moralmen
te sub ochii noștri 
și nimeni să nu se 
întrebe dacă la o- 

degradări nu se află

Și
ca 

de-

bîrșia acestei ___ _____ ____
și unele cauze care țin tocmai de 
împlinirea și satisfacția profesională. 
Intre aceste două laturi ale vieții 
individului — cea profesională și cea 
morală — există, după părerea 
o prea strinsă interdependență pen
tru ca să ne putem permite 
neglijăm.

mea,

Nu expectativă orgolioasă,

ci conștiința utilității

s-o
Mi-aș îngădui, în acest 

context, să mai relev o problemă : 
că fiecare tînăr cu diplomă repre
zintă o situație și o problemă strict 
individuală, că nu trebuie să dom
nească o uniformizare a posibilități
lor, că celor înzestrați cu talente și 
capacități deasupra mediei comune 
trebuie să li se ofere și posibilități 
de manifestare, afirmare și perfec
ționare pe măsură.

REDACȚIA : O nouă promoție 
de tineri cu diplome universita
re se prezintă în aceste zile la 
posturile ce le-au fost încredin
țate. Ce îndemnuri le-ați adre
sa cu acest prilej ?

Ing. Mihai Efti- 
mic, de Ia fabrica 
de hirtie și celuloză 
„Reconstrucția": Nu 
e vorba de îndem
nuri căci, după opi
nia mea, fiecafe 
trăiește acest mo
ment în felul său 
propriu și nimeni 
nu poate prescrie 
rețete universale. E 
vorba mai curînd 
de împărtășirea u- 

nei experiențe personale, care poate 
avea și un anume grad de; generalita
te. Mie mi se pare că esențialul con
stă- în a căuta, încă-din primele zile 
cind treci pragul noului tău loc de 
muncă, să găsești cit mai multe punc
te de contact, cu colectivul sau, cum 
am citit recent într-o lucrare de socio
logie a muncii, cît mai multe zone 
integrative. Și aceasta o poți face 
mai ales dacă nu te menții intr-un 
fel de expectativă orgolioasă — gene
rată la unii de sentimentul fals că 
diploma îți conferă un soi de supe
rioritate obligatorie și fără drept de 
apel față de cei cu care lucrezi — și 
îno tei, chiar de la început, să te do
vedești necesar, ba chiar indispen
sabil producției și colectivului. 
Aceasta îți dă, pe de o parte, ție 
însuți conștiința utilității, extrem de 
fertilă pentru dezvoltarea ta ulterioa
ră, iar pe de altă parte împiedică fe
nomenul de respingere (căci expe
riența mi-a demonstrat, și nu numai 
mie, că, la fel ca în cazul trans
plantului de organe străine într-un 
organism uman, și în cadrul, unei 
colectivități se manifestă fenomene 
de accepție și de respingere, gene
rate de un complex de pricini obiec
tive și subiective). Desigur, și colec
tivul trebuie să facă eforturi în aceas
tă direcție — e un adevăr elementar, 
nimeni nu-1 contestă — dar princi
palul efort ți se cere ție, chiar și por
nind de la simpla constatare statisti
că, de ordinul 
unul și ceilalți

evidenței, că tu ești 
sint mulți.

Ion Știneru, e- 
conomist la Direc
ția județeană de 
statistică : Sint cu 
totul de acord cu 
tovarășul Eftimie, 
dar aș vrea să a- 
daug că problema 
integrării cît mai 
rapide a tinărului 
specialist în colec
tiv, problema va
lorificării cît mai 
operative și mai

eficiente a cunoștințelor sale are nu 
numai tio caracter ' psihologic sau 
etic, ci și unul economic, care nu ne 
poate fi deloc indiferent, 
in fond, de rentabilitatea 
unei investiții 
statul nostru 
colectivului în 
fost trimis să 
la două luni după preluarea postu
lui, sarcini precise de serviciu, care 
mi-au permis să pun în aplicare ime
diat cunoștințele dobîndite pe băncile

E vorba, 
socială a 
făcute de 
Mulțumită 

ani

importante
socialist, 
mijlocul căruia 
lucrez, eu am primit,

facultății. în plus, deoarece în anii 
de studenție m-am pasionat după 
problemele de sociologie concretă, 
am solicitat — și mi s-a oferit — 
posibilitatea să fac parte dintr-o 
echipă care va realiza o anchetă so
ciologică referitoare la relațiile dintre 
Teatrul • Tineretului ■ din Piatra 
Neamț și publicul său spectator. A 
fost o experiență extrem de intere
santă. care mie personal mi-a lărgit . 
mult orizontul, ajutindu-mă să-mi 
găsesc locul nu numai strict în co
lectivul unde lucrez, dar șl în viața 
unei comunități mai largi — orașul.

Firește, e greu — dacă nu im
posibil — să stabilești exact echiva
lențe valorice între ceea ce ai pri
mit din partea obștei și ceea ce îi 
restitui prin munca ta cotidiană. Im
portant este însă să ai sentimentul 
unei datorii perpetue față de 
jur, care este în fond, dacă 
te gindești mai bine, însăși 
perpetuă față de tine însuți.

REDACȚIA : Ce datorii îi in
cumbă tinărului specialist ? Pen
tru că, in definitiv, e vorba de 
punerea în valoare a propriilor 
sale vaUtnțe creatoare...

Ion Strătilă, e- 
conomist la Uzina 
de fire și fibre sin
tetice Săvințști : 
Experiența mea de 
stagiar mă îndri- 
tuiește, cred, să 
afirm că principala 
calitate care ți se 
cere este perseve
rența. într-adevăr, 
trecerea de la at
mosfera de studiu 
din anii facultății

la aceea de muncă efectivă, de răs
punderi concrete, de îndatoriri ne- 
întirziate, de primatul inevitabil al 
sarcinilor de pian, al obiectivelor 
curente, pe care o găsești în orice 
colectiv de muncă, poate creea, la 
început, uri sentiment de dezorien
tare. Dacă ești o fire slabă, dacă nu 
ți-ai călit suficient voința, riști să 
te lași în voia curentului, copleșit de 
inerția și rutina cotidianului. E,
poate, calea celei mai ușoare rezis
tențe, căci munca de fiecare zi
nu-ți solicită nici pe sfert din cunoș
tințele dobindite în facultate : poți 
trăi comod primind leafă de om cu 
diplomă universitară, dar îndeplinind 
o muncă la nivelul cuiva cu califi
care medie. îți trebuie o mare tărie 
morală ca să reziști la șocul tranzi
ției, să-ți păstrezi nealterată capa
citatea de a aspira mai sus și de a 
te autodepăși.

Principalul e să nu te demobilizezi, 
să te deprinzi a înfrunta greutățile 
inerente unei activități atît de com
plexe, să nu te împaci cu rutina și 
închistarea, să nu stai pe loc, să păs
trezi mereu legătura cu fluxul dina
mic al progreselor realizate in dome
niul profesiunii tale.

Un riguros examen

de atestare

cei din 
stai să 
datoria

REDACȚIA : E necesar, poate, 
să stăruim asupra condițiilor prin 
care colectivul poate javoriza a- 
■firmarea și înflorirea calităților 
tinărului specialist. «

Ing. Marcel Weiss, 
directorul fabricii 
de hirtie „Comuna 
din Paris" : Acum 
22 de ani eram și 
eu tînăr specialist, 
proaspăt sosit în
tr-o întreprindere 
(exact în întreprin
derea unde astăzi 
îndeplinesc funcția 
de director). Ni
meni nu m-a între
bat dacă am unde 
locui sau mânca, ni

meni nu s-a interesat nu numai de 
problemele mele de viață, dar nici 
măcar de proiectele 6au aspirațiile 
mele profesionale.

Referindu-mă la prezent, o primă 
remarcă ar fi că tinerii specialiști 
care vin astăzi de pe băncile facul
tăților sînt mult mai bine calificați în 
meserie decît am fost noi. E, desi
gur, un merit primordial al învăță
mântului nostru superior. O a doua 
remarcă se referă la grija 'și solici
tudinea care se arată, de regulă, u- 
nor probleme imediate ale traiului 
lor cotidian. Și atunci, ce mai rămi- 
ne de făout pentru ca tînărul spe
cialist să dea întregul randament de 
care e capabil 7

Multe, foarte multe. Dar, în pri
mul rînd și înainte de toate, să-i 
încredințăm, cît mai repede cu pu
tință, o răspundere concretă pe mă
sura capacităților și cunoștințelor 
sale. E chezășia unei integrări nu 
numai scriptice, dar și psihice, în 
colectiv. Numai răspunderea concre
tă formează și călește în tînărul spe
cialist virtuțile necesare unei perso
nalități creatoare. Se spune că tine
retul e entuziast, și aceasta e 
mare adevăr. Dar entuziasmul
este o valoare etică în sine, ci nu
mai o disponibilitate, căreia i se poa
te adăuga semnul plus sau minus, 
după caz. Pentru a-1 transforma din
tr-o trăsătură psihică inerentă intr-o 
realitate morală, dintr-un potențial e- 
tic latent într-o forță de acțiune, din
tr-o virtualitate intr-o virtute, este 
necesar să i se ofere acel făgaș de 
împlinire care este conștiința respon
sabilității.

Ionel Socobeanu. 
secretar al 
tetului
U.T.C. : Pot afirma, 
pe temeiul observa
țiilor personale, . că 
marea majoritate a 
oamenilor tineri 
veniți din facul
tăți se integrează cu 
relativă ușurință 
în colectivele unde 
au fost reparti
zați, manifestîn- 
du-se ca elemen

te dinamice, care inspiră stima, 
prețuirea și înerederea celor din jur. 
Cei mai mulți consideră munca lor 
cotidiană nu ca pe o simplă slujbă, 
ci ca pe consacrarea unei vocații, 
care presupune pasiune lucidă, entu
ziasm, dăruire.

Mai există, insă, din păcate, și 
unii care nu-și onorează diploma 
obținută, ci se închistează într-un 
soi de funcționarism opac, care le 
limitează inevitabil orizontul. Ar 
trebui să facem mai mult și pe linia 
muncii politice pentru a stimula 
energiile creatoare ale tinărului spe
cialist, pentru a-1 face să priceapă 
cu toate fibrele conștiinței sale că 
anii de stagiatură nu sînt o simplă 
perioadă de vinturare prin secții și 
ateliere, ci un autentic și riguros 
examen de atestare socială.

Cred că o influență negativă 
joacă în această privință mediocrita
tea preocupărilor în care se com
plac unii tineri specialiști în afara 
orelor de serviciu, preocupări limi
tate la cancanuri ieftine, la filme și 
cărți de duzină. E un mod de a-ți 

Și

Comi- 
municipal

irosi viața în mulțumiri meschine

0 0 Q Q Q 0

un
nu

De la climatul Încrederii

— Cum se recuperează un 
om 7 — l-am întrebat pe 
tov. loan Peicin, procuror- 
șef al municipiului Cluj.

— Duceți-vă să-1 cunoaș
teți pe D. O. Lucrează ire
proșabil, de vreo nouă ani, 
la o mare uzină clujeană.

...E ora cînd în uzină pri
mul schimb își termină ac
tivitatea. întreb de D.O. îmi 
este prezentat un bărbat 
tînăr cu o înfățișare des
chisă. Are 29 de ani. Mi se 
atrăsese atenția să nu vor
besc cu acest om despre 
trecutul său. Un capital de
finitiv închis, de care nu 
mai voia și nu mai trebuia 
să-și aducă aminte.

— Am auzit despre dv. 
nunȘai lucruri bune. Mi s-a 
spus că sinteți un munci
tor foarte apreciat.

Sesizez unda unui zîm- 
bet.

— Am auzit că aveți o 
soție și un copil...

îmi taie vorba o replică,

la revelația propriei valori
Ing. Nicolae E- 

nea, secretarul co
mitetului de partid 
al fabricii „Re
construcția": Și mai 
este ceva care,
după opinia mea, 
are nu mai puțină 
importanță în va
lorificarea eficien
tă a potențialului 
pe care-1 repre
zintă tinerii spe
cialiști : climatul

se cere creat în ju-de încredere ce
rul lor încă de cind pășesc in colec-

tiv. Datorită încrederii manifestate 
față de tineri, datorită faptului că 
le-am acordat cîmp larg de inițiati
vă și răspundere, am izbutit să ob
ținem ca noile obiective, ce vor ex
tinde mult profilul fabricii, să intre 
în producție cu șase luni mai devre
me decît fusese prevăzut inițial. A- 
cum trimitem un șir de tineri ingi
neri la specializare peste hotare ; e 
încă o dovadă de încredere și. tot
odată, un puternic stimulent. Să nu 
uităm că echivalentul etic, rezultatul 
psihologic al afirmării și împlinirii 
profesionale este satisfacția și că nu

îmi taie vorba o replică, 
sunînd a strigăt, de o mîn- 
drie care mă copleșește.

— Am o familie !
Mă invită acasă să-i cu

nosc familia, să stăm de 
vorbă. Mă surprinde plăcut 
interiorul primitor, curățe
nia, soarele, figurile seni
ne ale celor doi soți.

Din cealaltă cameră 
aud strigăte. D. O. 
pentru o clipă. Rămin 
gură cu soția lui.

— Știu de ce ați ’
— îmi spune femeia 
o scurtă tăcere. Știu < 
cunoașteți trecutul :

— Dumneavoastră nu i-1 
știați cînd v-ați căsătorit 7

— Știam. Știam că avu
sese o condamnare. Dar... 
Nu știu dacă mă veți cre
de... Sintem de șase ani 
căsătoriți și nu am vorbit 
niciodată despre asta. Nu

se 
iese 
sin-

venit 
după 
că ii

Ing. Vasilica Lu- 
chian, de la Uzina 
de fire și fibre sin
tetice
Poate 
sint, de fapt, pro
blemele cele mai 
complexe și mai 
grele care mi s-au 
pus la venirea
mea în secția unde 
lucrez și azi. în
prima perioadă am 
învățat multe de la 
maiștri mai în vîr-

Săvinești : 
că acestea

unii muncitori și __ T.......... ............
stă. Nu m-am sfiit să-i întreb, să aflu 
de la ei, căci nimic nu mi se pare 
mai lipsit de sens — și, uneori, mai 
generator de greșeli — decît să faci 
pe atotștiutori^, să practici o igno
ranță cu ștaif. Mai tîrziu, însă, 
încep. adevăratele probleme uma
ne, cind ție, tînărul ce ai deprins 
anumite taine conorete ale meseriei 
de la muncitorul x (care nu o dată, 
ca diferență de virată, poate să-ți fie 
și țață I). ești pus în situația să iei 
hotărîri care îl privesc personal. E 
o gravă eroare să-ți imaginezi că, 
practicind toleranța,' „închiderea o- 
chiului", compromisul, iți întărești 
prestigiul și devii mai popular. Cel 
din subordinea ta te prețuiește nu
mai și numai in măsura în care dai 
dovadă de corectitudine și principia
litate, cumpănind toate lucrurile în 
lumina unor norme unice și limpezi, 
fie cît de severe, dar pe care să ți 
le aplici cu intransigență în primul 
rînd ție.

Aș mai spune ceva : că, poate, ju
mătate din dificultățile întilnite de 
noi la integrarea in colectiv ar fi 
diminuate sau înlăturate dacă practi
ca studențească ar fi mai judicios 
ganizată, dacă ne-ar deprinde să 
crăm nu numai cu mașinile sau 
planșeta, ci și cu oamenii.

Timpul
9

Im- 
lo- 
de 

ob-

si eficiența

fi 
u- 
de 
de 
La

fructificării 
e, cel puțin 
la îndemina 
dintre noi. 

fructifici tim- 
valoare 

so- 
în 

in- 
faptelor 
înseam- 
în mun- 
de toate 
mai po- 

dintr-o 
posibili-

fără perspectivă, de a toca mărunt 
virsta celor mai bogate disponibili
tăți și energii, de a păși pe calea 
compromisului iremediabil. Să ne 
mai mirăm că orizontul aspirații
lor și idealurilor unor asemenea 
tineri nu se Înalță peste baremul 
automobilului și al apartamentului 
personal, că încetul cu încetul toată 
existența lor interioară se învîrtește, 
fascinată, în jurul acestui ax 7

Tînărul absolvent de facultate, 
venit in. mijlocul unui colectiv, tre
buie să înrîurească, prin exemplul și 
prestigiul său. comportamentul coti
dian al celor din jur, mai ales al ti
nerilor, să impună un etalon de ati
tudine față de toate faptele vieții.

Nu mi se pare întâmplător faptul că 
tot mai mulți tineri ingineri, me
dici, profesori, economiști din orașul 
nostru se angrenează du dragoste și 
entuziasm în activitatea obștească, în 
munca politică, luînd parte activă la 
viața organizațiilor de partid sau da 
U.T.C., manifestîndu-se ca factori di
namici în viața publică. Dar nici în 
această direcție n-am făcut tot ce na 
incumbă. Trebuie să atragem și mai 
stăruitor pe tinerii intelectuali în 
multiplele și variatele verigi ale ac
tivității sociale, pornind de la con
siderentul — verificat de practica 
muncii cotidiene — că o prezență 
activă în viața obștească reprezintă 
una dintre cele mai fertile modali
tăți de integrare în colectiv.

REDACȚIA : Desigur, există și 
unele probleme legate de găsirea 
căilor celor mai potrivite și fi
rești de a te adresa oamenilor, 
de a stabili punți de 
intre tine și ei...

q ■ a a
întrebat niciodată ca 

a făcut. Mă credeți 7
— Cred !
D. O. revine cu cei 

copii. O fetiță de cinci 
și un băiat de doi ani 
jumătate. Ridem cu copiii.

— Sinteți un om fericit.
— Sint intr-adevăr feri

cit. Și la uzină am ajuns 
să fiu considerat un om

comunicare

O Q
l-am

doi 
ani

Și

harnic, cinstit. N-am fost 
întotdeauna...

...D. O. nu a fost întotdea
una cel care e astăzi. Do
sarul Procuraturii locale 
Cluj nr. 2096/IX. 1960 «în
chide trecutul lui de um
bră. Deschid și citesc : 
„Trimiterea in fața Instan
ței de Judecată pentru lua
rea măsurilor de ocrotire 
față de minorul D. O.“ Era 
vorba de internarea lui în
tr-o școală de reeducare.

— îmi dădeam seama că 
mama lui nu-1 mai putea 
supraveghea și că trebuia

pentru a constata astfel 
de lucruri.

Instituții sau indi
vizi care se scarpină 
la urechea stingă 
mina dreaptă, 
du-se că lucrurile 
anapoda, că 
trece" și efectele 
pinatului nu ‘Se 
se mai întâlnesc, 
păcate, și astăzi, 
mai interesant 
este că astfel de in
stituții sau indivizi 
lasă impresia de a 
ocupați pînă jțeste 
rechi, se plîng 
„criză de timp", 
suprasolicitare etc. 
numărătoarea boboci
lor, însă, te vezi ne
voit să constați că re
zultatele muncii lor 
sînt sublime, inegala
bile, dar nu există, ea 
în acea cunoscută po
veste de Andersen, în 
care se țese timp de 
un an o pinză mira
culoasă pentru costu
mul principelui : îm- 
brăcînd-o, însă, aces
ta rămâne gol. Pînza 
nu exista, meșterul 
făcuse o mirobolantă 
digitație pe „clavia
tura" războiului său de 
țesut, fascinindu-și pri
vitorii și pe serenisi
mul său client, dar nu 
lucrase, în fapt, ni
mic.

în povestea lui An
dersen, snobismul 
Mecena al 
client nu-i 
să ceară , .______
lui" său justificări. în 
zilele noastre însă...

Am cunoscut, la Si
biu, la Uzina de pie
se auto, un tînăr 
giner

drăgostit al planșetei, 
care, cu sudoare și cu 
migală, alături de alți 
colegi de-ai lui, a pus 
la punct o instalație 
gpatie căreia, in loc de 
o mie de piese, ies a- 
cum. în condițiile unei 
calități superioare, de 
5—6 ori mai multe, cu 
o investiție de efort de 
5—6 ori mai mică, 
punerea ideii s-a 
vit, însă, în faza 
început, de niște 
strucții cel puțin stra
nii. Cei ce le formu
laseră plecau nu de la 
valoarea în sine a in
stalației, pe care nici 
măcar n-o .puneau în 

• discuție, ci de la fap
tul că autorii ei o rea
lizaseră „într-un timp 
mult prea scurt" : și 
aceasta, spuneau ei, 
„le trezea bănuieli". 
Cum poate să fie bun 
un lucru realizat în
tr-un timp record, un 
lucru pentru care nu 
te-ai scărpinat, luni și 
ani, la urechea stingă 
cu mina dreaptă 7

Față de asemenea 
cazuri, personajele lui 
Creangă merită since
ra noastră simpatie. 
Ele nu încearcă să 
convingă pe nimeni că 
e bine să bagi soare
le în casă cu obrocul 
sau să arunci nucile in 
pod cu țăpoiul. Acesțe 
personaje sint niște 
proști autentici : nu-și 
justifică 
retizeăză

„Eroii" 
acești 
„Cănuță om sucit", ca
re complică lucrurile 
scurgind aurul timpu
lui printre degete, 
protestează și se agi
tă tocmai în numele a- 
cestui timp. Ei și-au 
găsit o admirabilă jus
tificare : ei „muncesc", 
adică săvîrșesc din 
zori și pînă-n seară tot 
felul de operații, care 
mai de care mai inu
tile, și, la o primă pri
vire, poți rămîne de-a 
dreptul impresionat de 
cantitatea de „energie" 
revărsată în acest ne- 
sfirșit du-te-vino. Ei 
fac — sau par că fac 
— intr-adevăr ceva : 
se agită... Acest 
„ceva", însă, e greu de 
definit. Inșii respectivi 
nu se întreabă dacă 
ceea ce fac e cu a- 
devărat folositor — 
singurul mod prin ca
re se justifică cheltu
iala de energie și timp.

Spiritul de creație — 
deci de eficiență — al 
acestor oameni se poa
te înscrie cu cifre mi
nime, în registrul 
pregnant al obștei, în 
bilanțul efortului co
lectiv, fiindcă spiritul 
de creație e în raport 
direct cu fructificarea 
înaltă a timpului, pe 
baza unicului consum 
la care risipa e îngă
duită, ba chiar solici
tată — consumul de 
inteligență.

ca 
miri îi- 

les 
„timpul 

scăr- 
văd; 
din 
Cel 

lucru

Știința 
timpului 
teoretic, 
fiecăruia 
A ști să
pul, a-i da o 
activă, a ști să-l 
cotești nu numai 
lungime, ci și in 
tensitatea 
care-1 umplu, 
nă a alege — 
ca și în viața 
zilele — cea 
trivită soluție 
varietate de 
tăți : cea mai potrivită 
nu momentului, ci du
ratei, scopului suprem 
spre care tinzi. Altfel 
spus, înseamnă a găsi 
— prin meandrele ani
lor, lunilor, orelor — 
calea ce unește ideal, 
sau cît mai aproape 
de ideal, intenția eu 
traducerea ei, în fapt. 
Știința fructificării 
timpului ține, deci, ca 
orice știință, de utili
zarea acelei „materii 
prime" care se cheamă 
inteligență, de propor
ția, gradul, intensita
tea investirii el pe u- 
nitatea de timp.

Neutilizarea acestui 
instrument face ca 
timpul — conform for
mulei consacrate — 
să se „piardă" aseme
nea unei avuții date 
în mîinile unui nepri
ceput. Povestea celui 
care-și băga soarele 
în casă cu obrocul e 
celebră : „pierderea
timpului" atinge aici 
expresia ei ultimă, 
hilară, dincolo de care 
timpul însuși încetea
ză să mai existe. Dar 
nu trebuie să ne du
cem pînă

de atestare

valoare reală.
BiRLÂDEANU

primordială 
dezvoltare a

I. OLTEANU

or- 
lu- 
cu

și nu-și teo-. 
poziția.
noștri, însă, 

contemporani

Marin, 
al 

municipal 
Piatra

de 
înaltului 
permitea 

„specialistu-
se- 

Comi-

la Creangă proiectant.
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Ionel 
cretar 
tetului 
de partid
Neamț : Mi se pare 
că din toate punc
tele de vedere ex
primate aici se poa
te desprinde un a- 
devăr pe care îl so- 
cot esențial : că tî
nărul specialist, 
personalitate încă 
in formare, nu poa
te fi considerat, o 
în producție, ca odată cu intrarea in producție, ca o 

sferă finită, șlefuită, care nu mai ne
cesită grija și- .preocuparea societă
ții ; el trebuie să se afle, în conti
nuare, în atenția colectivității, să se 
bucure de tot sprijinul necesar pen
tru ca investiția înmagazinată in re
zervorul său de cunoștințe și energii 
să fie fructificată cu maximum de 
randament pentru el și pentru obște. 
Aceasta comportă îndatoriri precise șl 
din partea organizațiilor de partid, că
rora nu le poate fi indiferentă soarta 
nici unui tînăr absolvent de facul
tate, după cum nu le poate fi indi
ferentă soarta oricărei alte avuții 
obștești de importantă 
pentru perspectivele de 
societății noastre.

Redacția : Examenul 
socială pe care il presupune intra
rea specialistului în viața activă se 
dă zi de zi, îmbogățindu-se din tu
multul vieții cu mereu noi aspecte 
și probleme. Pentru a face față . cu 
succes acestui examen, omul tînăr 
cu diplomă de specialist trebuie — 
cum a reieșit din majoritatea inter
vențiilor — ‘să răspundă unei între
bări fundamentale : cît de util sint eu 
societății care mi-a dat învățătură, 
prin ce plătesc polița pe care am 
semnat-o cu propria mea conștiință 
față de întreaga colectivitate ? Dacă 
e în stare să dea, cu inima curată, 
un răspuns pozitiv acestei întrebări 
fără ocol înseamnă că valoarea po
tențială pe care o reprezintă diploma 
s-a metamorfozat in

Victor

B 3 □ D
măsură mai seve-luată o

ră, își amintește procuro- 
rul-șef.' In timpul celor 3 
ani de internare D. O. s-a 
calificat strungar. L-am re
văzut la ieșire și l-am spri
jinit să fie încadrat prin 
Oficiul brațelor de mun
că, la uzină... A lucrat un 
an. într-o zi, a alunecat 
din nou pe panta greșită

rea pedepsei, stătea pe 
piatră lingă turnul de apă 
din preajma uzinei și aș
tepta 7 Era poate rușinea 
că înșelase încrederea u- 
nor oameni care-P primise
ră printre ei, atunci, prima 
dată, cînd venise dintr-o 
școală de reeducare 7 Era 
nădejdea că va fi din nou 
iertat sau teama că va da

Desen de Eugen TARU

de mai înainte, a intrat 
nou într-un cerc de 
ziși prieteni, s-a lăsat 
tras de ei. a părăsit mun
ca, plecînd cu aceștia în 
alt oraș unde a comis câ
teva furturi, apoi revenind 
la Cluj a luat parte la 
spargerea unui depozit de 
mărfuri textile. A fost prins 
și condamnat la doi ani pe
deapsă 
ta te.

...Ce 
cau în
cind eliberat, după ispăși-

privativă de

sentimente îl 
ziua aceea pe

din 
așa 
a-

liber-

încer-
D. O.,

cu ochii de colegii lui 7 Din 
cei care au trecut, mulți 
l-au văzut și s-au făcut că 
nu-1 văd. în durerea ce o 
simțea mai era în stare 
să-și dea seama că oamenii 
au dreptate să fie supărați, 
mai avea atîta luciditate să 
înțeleagă că el, D. O., nu se 
mai poate bucura de nici o 
încredere. Ar fi putut să 
plece, să încerce să se an-, 
gajeze în. altă parte, unde
va unde nu era cunoscut. 
Nu voia decît aici. în cele 
din urmă se hotărî și opri 
el pe cineva.

— Du-te 
varășei M. 
liberat azi. _ 
să mai încerce 
poate mă ajută să fiu an
gajat la uzină. Oriunde, în 
uzină. Eu am să aștept 
aici...

Nu știu dacă D. O. a a- 
flat vreodată cită stăruin
ță a pus femeia aceea 
„străină", consilierul ju
ridic al uzinei, tovarășa 
M. P., pestru reangajarea 
lui. Nu știu dacă va afla 
vreodată cu cită vibrație 
vorbește astăzi despre fos
tul „caz D. O.“. Atunci in
să, conducerea uzinei, maiș
trii nu mai ‘voiau să aibă 
de-a face cu el. Au fost mo
mente de încordare, au fost 
oameni care au spus că 
pleacă din uzină dacă el, 
D. O., va fi din nou anga
jat.
- Si,
— In 

varășul
— Cum v-ați hotărît, to

varășe T. I. 7
— Am încercat ; plecam 

de la convingerea că un 
om poate fi recuperat.

— Și ați reușit. Greu ?
— Cu grijă. Am stat de 

vorbă cu el între patru 
i-am spus 
mic i-am 

în sectorul

și spunei to- 
P. că m-am e- 

O rog dacă vrea, 
___ ; cu mine,

în cele din urmă 7 
cele din urmă, to- 
T. I. l-a luat la el.

ochi. „Ascultă, 
— pe numele 
spus — în sectorul meu 
n-au ce căuta oameni care 
au suferit
Mi-am luat __ ......
dumitale. Pe mine nu 
interesează ce ai făcut îna
inte, mă interesează ce o 
să faci acum". I-am ales 
un loc departe de tentații 
dar in care să-i placă mun
ca. L-am încadrat, în cea 
mai bună echipă, alături 
de oameni mai în vîrstă, 
serioși. Nu l-am urmărit 
și nici n-am pus pe ni
meni să-l urmărească, dar

condamnări. 
răspunderea 

i mă

a-

știam în fiecare zi ce face. 
Eram, împreună cu ‘ cei
lalți, martorul fiecărei cli
pe din transformarea unui 
om, părtași cu toții la re
încadrarea într-o viață nor
mală, in colectivul nostru 
cu o disciplină de fier. Am 
trăit cu toții' zile de emo
ții. D. O. muncea bine și 
învățase să-și stăpînească 
impulsivitatea, fața lui de
venea din ce în ce mai se
nină. Cînd după șase luni, 
a fost transferat la turnă
torie, mi-a părut rău,
proape că nu voiam să-1 
las.

Au urmat apoi bucuriile 
și pentru D. O. Evidențierile 
în muncă aproape în fie
care lună, încrederea unei 
soții, copiii, casa, încrede
rea și respectul colegilor.

— N-am văzut niciodată 
pe' fața unui om atîta bu
curie ca aceea pe care o 
exprima cea a lui D. O., în 
ziua în care a fost repri
mit în U.T.C., ne mărturi
sește secretarul comitetu
lui de partid al uzinei.

încrederea pe care ți-o 
acordă oamenii este fi
resc să nască bucurie. D. O. 
ajunsese la această încre
dere, intrase în rîndul oa
menilor, câștigase respec
tul lor în Urma unui imens 
efort de voință.

Dosarul nr. 2096/IX din 
anul 1960 al Procuraturii 
locale Cluj certifică auten
ticitatea acestei relatări 
despre recuperarea unui 
om. Este lesne de înțeles 
de ce reporterul nu va în
semna nicăieri numele a- 
devărat al Iui D. O. Nici 
măcar inițialele. Cele pre

zente aici sînt inspirate de 
nobila valoare care sa 
cheamă Demnitate—Om.

Morio MOSCU
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Producția de oțel pe locuitor — important criteriu de 
apreciere a puterii economice a unui stat — situează încă 
de pe acum România socialistă alături, sau aproape, de țări 
cp o veche tradiție în domeniul producției metalurgice. Pen
tru edificare, este suiicient să amintim că, în general, indus
tria siderurgică s-a dezvoltat la noi în ultimii douăzeci și cinci 
de ani într-un ritm mediu anual de 12,9 Ia sută, iar producția 
de oțel pe locuitor va fi în acest an de peste 325 kg. în ace
lași timp. Directivele Congresului al X-Iea al P.C.R. prevăd, 
în continuare, creșterea rapidă a producției de metal și îm
bunătățirea substanțială a structurii acesteia, ajungîndu-se, 
în anul 1975, la o producție de 10—,10,5 milioane tone oțel 
(din care 1—1,1 milioane tone oțeluri aliate), sporirea pro
ducției de metale neieroase, paralel cu creșterea eiicienței 
economice a activității pe întreaga ramură. Sarcini de mare 
răspundere revin cercetării de specialitate, în primul rînd In
stitutului de cercetări metalurgice (ICEM), cea mai de sea
mă unitate științifică de acest gen. A devenit oare institutul 
principalul promotor al noului în sfera producției de metal 
din țara noastră ? Se află el în miezul problematicii ma
jore, pentru a putea oieri industriei metalurgice soluțiile 
necesare în momentul de față și în perspectivă ? O trecere 
în revistă a locului pe care îl deține ICEM-ul în angrenajul 
complex al producerii și economisirii metalului necesar eco
nomiei noastre, ni se pare cu atît mai nimerită, cu cît insti
tutul împlinește anul acesta două decenii de activitate.

ÎN AVANPOSTURILE
META L URGIEI
ROMÂNEȘTI

sprijinul unei a- 
aprecieri ? Iștă 
multele posibile, 

de reducere a

ale economiei națio-

Cu „microsonda

a oțelului

primul 
efec- 
mixte 

uzine),

grabnică a 
institut a 

exemplu, 
de turnare

Anchetă realizată de 
ing. Vasile MUSTAȚA

care 
(pornind 

inițială 
proce- 

din oțe-

baza 
vrea 
cer
gi n- 
pro-

împlinirea a două de- 
de la înființare, ICEM 

o carte de vi- 
pres-

în structura intimă

Lot- 
poate 
primă 
redu- 
cocs.

ICEM și 
au dus la rezolvarea 
probleme grele, ridi- 
de practica indus-

electronică11,

scurt

metalului

ie-

ANCHETA ȘTIINȚIFICĂ A „SCÎNTEII

cu știința

Fuziunea

întîl-
crea-

contact. strîns cu proble
mele industriei și o pre
gătire profesională de înalt 
nivel. Informarea curentă 
și -specializarea continuă 
constituie preocupări de 
bază ale conducerii insti
tutului. Astfel, numai în 
perioada 1968—1970 au fost 
trimiși la perfecționare și 
în vizite documentare în 
diverse țări, ca U.R.S.S., 
R.P. Polonă, Franța, Italia, 
Belgia, S.U.A. etc. 58 de 
cercetători. 35 de salariați 
ai institutului sînt doctori 
și doctoranzi în diferite 
discipline de profil. Dispu
nem de o bogată bibliotecă 
tehnică proprie, cu peste 
35 000 de volume și facem 
schimb de documentații cu 
circa 200 de institute de 
cercetare și de învățămînt 
superior de peste hotare.

Consider că, în prezent, 
cind înțelegerea fenome
nelor metalurgice cere cu
noștințe din mai multe do
menii, este necesar ca’fie
care cercetător să aibă ca
pacitatea abordării în an
samblu a problemelor, 
șind din granițele specia
lizării sale. Aceasta 
supune, în prealabil, 
mai bună familiarizare 
viitorilor cercetători, 
de pe băncile facultății, cu 
anumite discipline, ca fizi
ca solidului, termodinami
ca chimică, matematica 
statistică ș.a., precum și 
organizarea unor cursuri de 
perfecționare cu ajutorul 
unor cadre competente din 
alte institute și din învăță
mântul superior ; la aceste 
cursuri ar fi util să fie in
vitați pentru a ține prele
geri și specialiști din alte 
țări, cu tradiție în cerce
tarea metalurgică".

în legătură cu acest as
pect deosebit de important, 
prof. dr. ing. Iosif Tripșa 
menționează : „La ICEM 
lucrează unii din cei mai 
buni absolvenți. ai noștri, 
ingineri care încă de pe 
băncile facultății dovedeau 
dragoste și aptitudini pen
tru munca de cercetare.

...Secția de metalurgie fi
zică și deformări plastice. 
Ni se prezintă unul dintre 
cele mai moderne aparate 
procurate recent, destinat 
investigațiilor în microcos
mosul materiei, cu ajutorul

Laborator pentru încercarea oțelului la fluaj din cadrul Institutului de cercetări me
talurgice

Prin eî nu numai că se 
menține o strînsă legătură 
între Institutul politehnic 
din București și ICEM, 
concretizată în rezolvarea 
a numeroase probleme le
gate de dezvoltarea indus
triei metalurgice româneș
ti, dar se creează și posi
bilitatea conlucrării in do
meniul specializării. In co
laborare cu Ministerul In
dustriei Metalurgice, Mi
nisterul învățămîntului pre
gătește în prezent organiza
rea unor cursuri postuniver
sitare ce se vor desfășura 
la ICEM, beneficiind de 
baza materială și de expe
riența acumulată aici".

razelor X : microsonda e- 
lectronică tip I X A — 3 A.

.,Microsonda examinează 
suprafețe de circa 1 micron 
pătrat cu ajutorul unui fas
cicol de electroni accelerați 
la o tensiune de 5—50 kV. 

— ne explică fizicianul Radu 
Nistor, operatorul micro- 
sondei. Punctul bombardat 
devine centru de emisie al 
spectrelor de raze X ale 
tuturor elementelor exis
tente în el. Din separarea 
radiațiilor și măsurătorile 
efectuate asupra lor rezul
tă determinări calitative 
(identificări) și cantitative 
asupra elementelor din 
zona supusă analizei. Șe 
poate realiza, totodată, vi
zualizarea suprafeței la 
măriri de peste 10 000 ori și 
cu o rezoluție de 0,8 mi
croni"... Ascultăm explica
țiile împreună cu un grup 
de specialiști iugoslavi a- 
flați în vizită la ICEM. Ur
mărim apoi analizele pe o 
probă pregătită pentru stu
diul coroziunii intererista- 
lirie la un oțel inoxidabil. 
Specialiștii străini își ex
primă admirația pentru 
precizia și utilitatea deter
minărilor. Trecem de aici

la microscopul electronic, 
la microscopul Reicher pen
tru studiul microstructurii 
aliajelor la temperaturi 
înalte (pînă la 1 200°C), la 
microscopul electronic frac- 
tografic etc. Vizităm labo
ratorul de încercări la fluaj 
și alte aparate și instalații 
complexe pentru determi
narea caracteristicilor fi- 
zico-mecanice ale metale
lor. Peste tot ni se vor
bește despre dotarea mo
dernă, realizată prin efor
turi proprii sau prin im
port. în ceea ce privește 
importul, ponderea lui va 
scădea, în condițiile creș
terii nivelului de dotare cu 
tehnică de cercetare și ex
perimentare.

Referitor la moderniza
rea mijloacelor tehnice, 
dr. ing. Cosma Dante men
ționa :

„Puternic ancorată în 
problemele producției (crea
rea și optimizarea proce
selor tehnologice, îmbună
tățirea parametrilor de 
funcționare a instalațiilor 
etc), cercetarea necesită o 
utilare superioară calitativ 
celei din fabrici și uzine, 
pentru a putea devansa ne
voile industriei. De aceea 
ne bucurăm că avem în 
dotare instalații și apara
tură completă pentru ela
borarea și determinarea 
caracteristicilor de bază ale 
fiecărui produs cercetat. In

celui
Re- 
de- 

la 
de

ceea ce privește marile e- 
forturi de autodotare, a- 
mintesc că în institut a 
funcționat primul conver- 
tizor cu oxigen cu suflare 
pe sus (1958), elaborîndu-se 
oțel cu caracteristici simi
lare sau superioare i 
din cuptorul Martin, 
zultatele obținute au 
terminat utilizarea lui 
Combinatul siderurgic 
la Galați. In cincinalul 
1971—1975 sînt prevăzute 
noi fonduri pentru dezvol
tarea ICEM, ponderea ma
joră fiind destinată toc
mai extinderii bazei mate
riale. Acest lucru va per
mite lichidarea carențelor 
ce mai există în dotarea 
unor secții de bază ale 
institutului".

La rîndul său, ing. Lazăr 
Ducman, șeful laboratoru
lui de modelare, ne vor
bește despre eficiența 
plicării celor mai noi 
ceriri ale științei condu
cerii și organizării produc

a- 
cu-

3

V

ției : „Sarcina de ansam
blu a activității laboratoru
lui este introducerea ciber
neticii economice in meta
lurgie. Studiem probleme 
de modelare matematică a 
proceselor tehnologice și 
a activității de producție 
siderurgică în general (la 
nivel de uzină și de ra
mură), în scopul optimi
zării lor. Astfel s-au În
tocmit, sau sînt în curs de 
finalizare, mal multe lu
crări, dintre care aș cita 
„Modelarea matematică a 
activităților de elaborare 
și turnare a oțelului pro
dus la C.S.H. — oțelăria 
Siemens-Martin nr. 2“ șl 
„Optimizarea programelor 
de laminare pentru tabla 
groasă la C.S.G.". In pri
ma lucrare, modelul, 
descrie dinamic 
de la o situație 
dată) desfășurarea 
sului de producție 
lărie, este transpus intr-un 
sistem de programe pentru 
calculatorul electronic, per- 
mițînd stabilirea mai mul
tor variante de plan ope
rativ (săptămînal) și ale
gerea celei mai avanta
joase. Efectul^economic al 
acestei acțiuni constă în u- 
tilizarea cît mai rațională 
a unităților de producție 
din oțelărie — cuptoarele 
Martin — cu implicații deo
sebite în creșterea produc
tivității acestora și evitarea 
perturbărilor tehnologice. 

Referitor la cea de-a doua 
lucrare, în prezent în curs 
de experimentare, vreau să 
menționez doar că aplicații 
practice există, pe întreg

La chemările
tehnicii moderne
Toate aceste mijloace șl 

metode și-au dovedit utili
tatea în acțiunea efectivă 
de cercetare a unor teme de 
mare însemnătate pentru 
progresul tehnico-economic 
propriu. „Prin aportul dat 
la rezolvarea unor proble
me importante ale produc
ției, ca lichidarea unor ră- 
mîneri in urmă sau crearea 
unor sectoare noi, ICEM se 
situează pe poziția de avan
post al industriei metalurgi
ce românești — ne spune 
ing. I. Pavone, secretar ge
neral in Ministerul Indus
triei Metalurgice. Sarcini 
mari și de complexitate cres- 
cîndă revin institutului în 
viitorul cincinal și prin 
planul de perspectivă pe 
anii 1970—1980. Se pune 
problema de a răspunde 
cerințelor unei industrii 
ajunse de acum la nivelul 
țărilor cu o metalurgie dez
voltată, unor sarcini de va
lorificare superioară a ma
teriilor prime indigene. 
Considerăm că și prin ex
periența acumulată de ca
drele de bază ale institutu
lui, și prin dotare, acesta 
se va putea situa la înălți
mea acestor cerințe".

Iancu Drăgan, 
institutului, ne

Dr. ing. 
directorul 
vorbește despre cele două 
tendințe care se fac sim
țite în activitatea colecti
vului — cuprindere tema
tică cît mai largă și, în ace
lași timp, nuanțare, ierarhi
zare și eșalonare judicioasă 
a obiectivelor : „ICEM a- 
sigură apropierea temati
cii de cercetare impuse de 
sarcinile actuale și de pers
pectivă ale industriei me
talurgice din țara noastră, 
ținînd seama și de preocu
pările de mare actualitate 
existente pe plan mondial 
în acest domeniu. Formu
late succint, aceste sarcini 
se referă la efectuarea 
unor cercetări eficiente în 
scopul creșterii și diversi
ficării producției de oțeluri, 
pentru satisfacerea cît mai 
deplină și adecvată a ne
cesităților economiei na
ționale, realizind totodată 
și indicatori ridicați de efi
ciență economică. tntră 
astfel în preocupările noas
tre lărgirea bazei de ma
terii prime pentru indus
tria metalurgică și valorifi
carea superioară a aces
teia ; promovarea tehnolo
giilor avansate ; crearea 
unor noi mărci de oțeluri 
și stabilirea tehnologiilor 
de asimilare a unor oțeluri 
de calitate și aliate ; re
ducerea consumurilor spe
cifice (în primul rînd, la 
metal și cocs) ; modelarea 
proceselor tehnologice și 
controlul statistic al calită
ții produselor etc. De alt
fel, numai în ultimii ani 
Institutul a creat și asimi
lat in producție peste 30 
noi mărci de oțeluri de ca
litate, slab aliate și aliate, 
a asimilat in fabricație 26 
de mărci aliaje de alumi
niu, 17 mărci aliaje de cu
pru și 5 mărci aliaje de 
zinc ; s-au adus importante 
economii de cocs prin ex
tinderea utilizării gazului 
metan la toate furnalele 
din țară ; s-a realizat pro
ducerea cocsului brichete 
din cărbuni energetici, a 
cocsului mărunt pentru a- 
glomerare și a semicocsu- 
lui prin fluidizare (pentru 
realizarea industrială a in
stalației de obținfere a 
semicocsului, colectivul de 
cercetători, proiectanți și 
specialiști din uzină a fost 
distins cu Premiu] de stat 
pe anul 1962) ; rezultate 
deosebite s-au obținut și 
în domeniul metalurgiei 
pulberilor, al refractarelor, 
în cercetările privind pro
gramarea producției și mo
delarea proceselor tehno
logice etc.".

Pe măsură ce intrăm în 
secții și stăm de vorbă cu 
diverși specialiști, aceste 
obiective mari se detaliază, 
comportă delimitări, con-

Din laborator
la furnal
drumul cel maiI

ICEM a obținut rezul
tate valoroase și pe linia 
promovării procedeelor și 
tehnologiilor moderne, ac
centul fiind pus pe finali
zarea cit mai 
rezultatelor. în 
funcționat, de 
prima instalație 
sub vid cu ejectoare cu 
abur, studiindu-se influen
ța procedeului asupra can
tității de H și N la oțelu
rile aliate pentru construc
țiile de mașini. Ca urmare 
a cercetărilor efectuate și a 
stabilirii eficienței tehnico- 
economice, o astfel de in
stalație a fost construită la 
U.M.G. București. „Preocu
pați să devansăm nivelul 
producției, în scopul anti
cipării necesităților ei — 
arată ing. Cezar Avram, 
șeful secției de fontă-cocs 
— studiem unele procedee 
fără corespondent în indus
tria noastră, dar de mare 
viitor, ca retopirea cu arc 
sub vid, retopirea electrică 
sub zgură etc.“. în stația- 
pilot de reducere directă a 
minereurilor de fier, te în- 
tîmpină de la intrare cup
torul cu cuvă pentru pro
ducerea buretelui de fier, 
din minereu. „Este vorba 
de un procedeu românesc 

globul, numai la cîteva. la
minoare de tablă groasă și 
că realizarea ei pentru 
C.S.G. reprezintă o perfor
manță deosebită".

cretizări, fiecare devine o 
problemă sau un rezultat, 
deschizînd perspective al
tora.

„Principala direcție a ac
tivității noastre — ne spune 
dr. ing. Drăgan Nicolae, 
șeful secției de metalurgie 
fizică și deformări plas
tice — o constituie studiul 
mecanismului influenței 
microalierii asupra oțeluri
lor sudabile de construcții, 
cu caracteristici superioare 
de rezistentă și tenacitate 
ridicată la temperaturi joa
se, și al influenței elemen
telor de aliere asupra 
transformărilor structurale 
și caracteristicilor oțeluri
lor aliate și înalt aliate. 
Căci în cadrul sporirii pro
ducției de metal, al econo
misirii acestuia, asimilarea 
unor oțeluri de calitate su
perioară joacă un rol esen
țial.

în secție au și fost rea
lizate oțeluri carbon, sau 
oțeluri aliate (pentru con
strucția de mașini), cu ca
racteristici de rezistență 
îmbunătățite prin adaus de 
bor. De asemenea, îm
preună cu secția oțeluri, 
am efectuat asimilările de 
oțeluri slab aliate. Stabili
rea tehnologiei de trata
ment termic în flux con
tinuu a tablelor groase 
(pentru construcții metali
ce, construcții navale etc.) 
a dus la o creștere a pro
ductivității muncii cu 10 la 
sută față de asigurările 
date de producător, ceea ce 
se concretizează într-o eco
nomie anuală de peste 10 
milioane lei. în prezent, 
este în curs de omologare 
fabricarea tablei groase 
din oțeluri aliate și se per
fecționează tehnologia de 
fabricație a materialului 
tubular pentru industriile 
petrolieră, chimică, energe
tică etc.“.

La secția oțeluri, ing. 
Costejscu Minei, șeful sec
ției, menționează că acest 
obiectiv se realizează atît 
prin crearea de mărci de 
oțeluri cu domenii extinse 
de utilizare, cît și prin asi
milarea ' ” ’
cererea 
această 
crearea 
dul de 
caracteristici de rezistență 
superioare, cu o sudabilita- 
te foarte bună și rezisten
ță la rupere fragilă garan
tată la —30°C. Producerea 
in țară a' celor peste 6 000 t 
de otel necesare acestei 
impunătoare construcții 
metalice (soluția construc
tivă : placă ortotropă din 
oțel aliat) aduce o econo
mie netă de aproximativ 
600 000 dolari. Am avut și 
avem preocupări pentru a- 
similarea de oțeluri pentru 
industria energetică, 
tru autovehicule și 
toare, utilaj chimic, mij
loace de transport feroviar 
și naval, pentru instalații 
de foraj la adîncime etc. 
în ultimul timp, am 
milat — în colaborare 
Combinatul siderurgic Ga
lați — o z serie de 
lurl slab aliate, printre 
care OL 52. OL-44. otelul 
pentru tablă navală (după 
registrul naval german), 
oțelul 09-G52 (după nor
mele registrului sovietic) 
etc. Sînt în curs de asimi
lare otelurile sudabile cu 
limita de curgere ridicată 
din clasa mangan. vanadiu, 
azot. Va trebui însă să ne 
intensificăm eforturile pen
tru asimilarea de noi ote
luri cu proprietăți superioa
re si la un nreț de cost 
scăzut, în special pentru 
construcții metalice a căror 
pondere 
de otel 
Aceeași 
rintele 
stat si la baza unor cerce
tări legate de asimilarea în 
fabricație de către industria 
noastră a unor mașini 
agregate pe bază de 
cențe*. 

de mărci noi, la 
consumatorilor. „Pe 
' linie se înscrie 
oțelului pentru po
pește Dunăre, cu

pen- 
trac-

asi-
cu

o|e-

în consumul total 
este nredominantă. 
„mulare" pe ce- 
consumatorilor a

și 
li-

pe

pus la punct în institut — 
ne explică ing. Dian 
har. Buretele de fier 
fi utilizat ca materie 
la furnal, în vederea 
cerii consumului de 
Rezultatele experimentării 
vor servi și pentru verifi
carea unor parametri de 
funcționare necesari valori
ficării acestui procedeu în 
producție".

Ing. Cezar Avram ne ex
pune cîteva dintre preocu
pările-și realizările mai de 
seamă ale secției, în pri
vința grăbirii ritmului de 
finalizare și a avantajelor 
ce rezultă din aceasta : 
„Generalizarea introducerii. 
gazului metan în toate fur
nalele din țară s-a soldat 
cu o economie de cocs de 
100—120 kg pe tona de fon
tă, sau. raportat la pro
ducția actuală de fontă, o 
economie de circa 550 000 
tone de cocs pe an. în pre
zent, urgentăm experimen
tarea preîncălzirii gazului 
metan la utilizarea In fur
nal, în vederea sporirii a- 
portului termic și reducerii 
consumului specific de 
cocs. Ne mal preocupă fa
bricarea cocsului și semi- 
cocsulul prin utilizarea căr-

bunilor energetici, ca și 
reducerea consumurilor 
specifice, creșterea produc
tivității furnalelor, crește
rea durabilității utilajelor 
de turnare etc. Un loc deo
sebit îl ocupă o sarcină 
specială : asimilarea fabri
cării în țară a cilindrilor 
de laminare, cercetare al 
cărei ritm de finalizare, 
trebuie să recunoaștem, nu 
este prea dinamic".

Șeful secției aliaje nefe
roase, coroziune și pulberi, 
ing. Marcu Petre, remar- 
cind eforturile cercetători
lor de a introduce progresul 
tehnic în acest domeniu, 
puțin cunoscut la noi îna
inte de 1950, ne-a vorbit 
și despre unele carențe : 
„Datorită faptului că pro
ducția în domeniul meta
lurgiei neferoase prelu
crătoare nu e concentrată 
și coordonată de un singur 
for tutelar, ICEM în- 
tîmpină multe greutăți și 
nu-și poate corela efortu
rile cu cerințele întreprin
derilor. De asemenea, dis
persarea problemelor prio
ritare la diferite ministere 
creează paralelisme ce duc 
la cheltuieli bănești și de 
energie inutile. Date . fiind 
experiența și rezultatele 
obținute in institutul nos
tru, ne-am permis să pro
punem ca responsabilitatea 
problemelor prioritare în 
acest domeniu să fie con
centrată la ICEM. Nu 
s-a primit însă nici un 
răspuns, în timp ce lipsa 
de coordonare își arată 
efectele, mergind pînă la 
cumpărarea de licențe pen
tru care noi am fi putut 
da soluții corespunzătoare 1"

Secția refractare-progra- 
mare, una dintre cele mai 
vechi secții ale institu
tului, s-a născut o dată 
cu industria de materiale 
refractare, adică, practic, 
acum două decenii. Astăzi 
ea acoperă necesarul de 
produse silica și silico- 
aluminoase ale țării noas
tre. Printre cele mai im
portante momente din bio-

Colaborarea
cercetare

îț

producție
arteră11 cu sens

O scurtă vizită la ICEM 
te convinge de adevărul a- 
firmației că, în epoca noas
tră, nu numai industria sc 
șțiințifizează, dar și știința 
se industrializează, 
nești la fiecare pas, într-o 
fericită îngemănare, 
ția și preocupările de apli
care practică ale roade
lor acesteia, atmosfera apa
rent tihnită din biblioteci 
și tumultul halelor indus
triale. La fiecare pas, știin
ța fuzionează cu tehnica și 
ambele cu practica — cer
cetătorul trecînd pe rînd de 
la masa de studiu sau de 
la obiectivul microscopului, 
la conducerea directă a u- 
nor operații de aglomerare, 
elaborare, laminare.

Dimensiunile impresio
nante ale acestui nucleu de 
creație tehnică ne fac să 
ne amintim de cuvintele 
prof. dr. ing. Iosif Tripșa, 
decanul Facultății de me
talurgie din Institutul poli- 
tehnic-București, care a con
dus mulți ani ICEM-ul : 
„Este unul dintre institu
tele mari din Europa, o 
expresie a politicii partidu
lui și statului nostru de a 
concentra forțele de con
cepție din sectorul impor
tant al metalurgiei, astfel 
incit să dispună de centre 
de creație de valoare apro
piată celei a centrelor din 
țări cu o industrie meta
lurgică dezvoltată (Franța, 
U.R.S.S., Italia etc.). Argu
mente în 
semenea 
unul din 
Acțiunea 
consumului de cocs în fur
nal prin' folosirea unui 
combustibil auxiliar (gazul 
metan) a fost lansată mai 
întii in U.R.S.S. și S.U.A. 
Țara noastră adoptă me
toda cam în aceeași pe
rioadă (1958—1960), fiind 
chiar prima țară din lume 
care a extins folosirea 
gazului metan la toate fur
nalele. Un asemenea re
zultat a fost posibil , șl pe 
baza soluțiilor originale ob
ținute de ICEM, multe 
recunoscute pe plan mon
dial ca deosebit de valoroa
se (o serie întreagă de in
venții au fost brevetate în 
Canada, S.U.A.. R.F.G., Ja
ponia și alte țări). De alt
fel, institutul și-a cucerit 
un renume prestigios peș
te hotare și printr-o parti
cipare de î/’a’tă ținută la 
viața științifică internațio
nală".

Aproape 700 de salariați, 
de la cercetători (ingineri, 
fizicieni, chimiști, matema
ticieni etc.) la muncitorii ce 
deservesc cuptoarele, meta-- 
lurglști, formează un co
lectiv entuziast și de o 
competentă unanim recu
noscută. In legătură cu 
acești specialiști. încadrați 
In cele cinci secții și acti- 
vînd în numeroasele labo
ratoare, ateliere de proiec
tare, stații pilot și unități 
de producție ale institutului, 
dr. ing. Cosma Dante, di
rector științific, remarca : 
„O eficiență maximă a ac
tivității noastre reclamă 
din partea cercetătorilor un
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dublu de circulație
Influența reciprocă a 

științei și industriei, trans
formarea științei în auten
tică forță de producție și 
a industriei în instrument 
de investigație științifică 
este, poate, factorul cel 
mai dinamic și principala, 
forță motrice a revoluției 
tehnico-științifice contem
porane. Am apelat la to
varășul dr, ing. Cosma 
Dante, director științific, să 
ne prezinte cîteva aspecte 
concrete ale acestui feno
men în cadrul ICEM :

„Noi considerăm o temă 
de cercetare încheiată abia 
o dată cu aplicarea ei in 
producție, iar valoarea ei 
științifică e de cele mai 
multe ori direct proporțio
nală cu eficiența econo
mică. Trecerea, începind 
cu acest an, la autofinan
țare, face ca multe teme de 
cercetare privind necesi
tăți imediate ale produc
ției să devină obiect al 
unor contracte cu uzinele 
beneficiare, direct sau prin 
intermediul ministerului. 
Institutul are și un plan de 
microproducție, pentru va
lorificarea unor cercetări 
pînă la trecerea în produc
ție pe scară industrială. 
Valoarea contractelor pe 
acest an, inclusiv cele pen
tru microproducție, depă
șește suma de 50 milioane 
Iei. în ansamblu, circa 
85—90 Ia sută din cercetă
rile noastre au un carac
ter aplicativ, iar restul un 
caracter fundamental-o- 
rientat. Spun aceasta pen
tru a arăta amploarea 
crescîndă a terenului conlu
crării dintre știință și pro
ducție. în sfera metalur
gică".

Directorul tehnic al In
stitutului de proiectări me
talurgice, ing. Cardalef 
Ștefan, aprecia, în legătură 
cu această sferă de colabo
rare, diversitatea pistelor, 
insistînd pe ideea schimbu
lui reciproc de valori :

„Am conlucrat cu
ICEM la stația de cocs- 
brichete Călan și sec
ția de termice a fabricii 
„Răsăritul“-Brașov. In pre
zent, preluăm succesiv in
stalația pentru reducerea 
directă a minereurilor de 
fier și am întocmit un stu
diu tehnico-economic pentru 
organizarea fabricii de be
toane refractare, pe 
tehnologiei ICEM. Aș 
să remarc că, adeseori, 
cetătorii încearcă să 
dească și de pe pozițiile . 
iectantului, iar proiectanți! 
vin și ei cu numeroase su
gestii și opinii critice în a- 
jutorul cercetării".

In ceea ce privește co
laborarea ICEM cu ser
viciile de cercetare și 
chiar cu serviciile de pro
ducție din unitățile meta
lurgice, ing. Ionescu Con
stantin, șeful laboratorului 
de metalurgie fizică, secre
tar al comitetului de par
tid, a ținut să precizeze că 
ea se realizează, în 
rînd, prin lucrările 
tuate în colectivele 
(din 
care 
unor 
cate
trială. „Rezultate deosebite 
am obținut în cooperare cu 
C.S. Galați, C.S. Hune
doara, C.S. Reșița, Uzinele 
„Tractorul“-Brașov, U.M.G. 
București ș.a. Nu putem 
spune că nu este loc pen
tru mai bine. Din partea 
noastră trebuie făcute efor
turi de sprijinire a cerce- 

grafia secției figurează șa- 
motizarea argilelor în cup
toare rotative, elaborarea 
proceselor tehnologice se- 
miuscate pentru produsele 
silico-aluminoase, perfec
ționarea tehnologiei de fa- • 
bricație a produselor silica, 
realizări care au îngăduit 
ridicarea industriei refrac
tare la nivelul corespunză
tor. Mai de curînd au fost 
finalizate cercetările pri
vind refractarele bazice, în 
primul rind pe bază de do- 
lomită, materie primă care 
există din abundență în 
țara noastră. „Producerea 
materialelor auxiliare tur
nării oțelurilor (pulberi 
termogene și termoizolatoa- 
re) a adus în 1969 econo
mii postcalculate de peste 
60 milioane lei, ne infor
mează ing. Szabo Andrei, 
șeful secției. Licența e ce
rută de R.D.G., U.R.S.S. și 
Anglia. Am realizat, de 
asemenea, cimenturi re
fractare superioare, care 
permit promovarea execu
tării construcțiilor de a- 
gregate termice din prefa
bricate, cu o înaltă produc
tivitate a muncii. Licența 
pentru cimentul „Ali- 
cem-M“ a fost vindută în 
Franța, unei firme pro
ducătoare de cimenturi a- 
luminoase, cu frumoase be
neficii valutare. Desigur, 
mai avem multe de făcut, 
în special pentru intensifi
carea cercetărilor în vede
rea creării de noi sorturi 
de materiale din clasa be- 
toanclor și cimenturilor, a 
cercetărilor privind creș
terea durabilității căptușe
lilor oalelor de turnare, ale 
bolților cuptoarelor adinei, 
cuptoarelor rotative etc.

De cîtva timp, am abordat 
cercetări privind produsele 
refractare pentru turnarea 
în vid și pentru/ turnarea 
continuă, procedee care vor 
fi industrializate în curînd. 
Ne ocupăm de asemenea 
de refractarele topite, pe 
care le putem numi ma
terialele refractare ale vii
torului".

este prea mare. Tot- 
ritmul de generali- 

a rezultatelor este 
lent. în problema

tătarilor din uzine, chiar la 
temele studiate indepen
dent de către aceștia. La * 1
rîndul lor, lucrînd sub 1
impulsul sarcinilor curen- i
te, ei trebuie să nu piardă i
din vedere necesitățile de ,
mîine ale uzinelor. In fe- 
Iul acesta, am putea spera 
la o creștere a preocupării 
beneficiarilor pentru pro- '
blemele de perspectivă, sin- 1
gureie care'pot crea fondul i
de rezervă, cîmpul fertil i
pentru cercetările aplicați- ,
ve de mîine și totodată ,
bogate resurse de perfec
ționare a fiecărui cercetă
tor in parte".

— Aș vrea să mai adaug 
— a intervenit în discuție 
directorul institutului, dr. 
ing. Iancu Drăgan — că, 
în preajma bilanțului acti- 
vității noastre de două 
decenii, colectivul de con
ducere a sesizat unele lip
suri pentru a căror lichi
dare vom depune toate 
eforturile. Sînt încă unele 
teme al căror ciclu de cer
cetare 
odată, 
zare 
prea 
creșterii durabilității oale
lor de turnare la C.S. Re
șița, de exemplu, s-au ob
ținut rezultate pozitive care 
n-au fost însă extinse și 
la alte uzine ; în domeniul 
reducerii consumului de 
cocs in furnale, lucrările 
efectuate în institut în ulti
mii ani au scos în evidență 
scăderea in continuare a 
consumului specific, dar 
soluțiile tehnice preconi
zate nu au fost trecute la 
faza de proiectare și fina
lizate in industrie. Mai sînt 
multe de făcut in ceea 
privește tratarea 
unghi de largă perspectivă 
a necesităților economiei 
naționale. Astfel la asimi
larea noilor mărci de oțel 
nu s-a ținut în suficientă 
măsură seama de cerințele 
de viitor ale industriei. A- 
vem toate posibilitățile 
pentru a ridica activitatea 
noastră la nivelul institu
telor similare din străină
tate.

Trebuie să subliniez că 
măsurile luate în ultima 
vreme — trecerea la auto
finanțare, noul sistem de 
salarizare — au sporit in
teresul cercetătorilor pentru 

■ valorificarea , rezultatelor 
muncii lor și au orientat 
activitatea științifică spre 
soluționarea problemelor de 
bază 
nale.

ce 
dintr-un

La 
cenii 
prezintă 
zită dintre cele mai ___
tigioase. E rezultatul mun
cii creatoare a acestui co
lectiv capabil și entuziast. 
Iar trecerea în revistă a 
succeselor și neimplinirilor 
a demonstrat maturitatea 
de analiză și acțiune, hotă- 
rîrea fermă a salariaților 
institutului de a răspunde 
cu cinste sarcinilor trasate 
de partid.

Realizările de pînă acum 
ne oferă certitudinea că. 
puternic ancorat în proble
mele vitale ale industriei 
metalurgice, cu un orizont 
larg deschis spre cercetări 
de perspectivă, ICEM re
prezintă un factor de bază 
al progresului tehnico-ști- 
ințific al patriei noastre.
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Unul din

Tovarășul Paul Nioulescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit ieri după- 
amiază pe tovarășul Drago Kunț,•șe
ful Secției Relațiilor Externe a Pre
zidiului U.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de priete
nie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, a participat Vasile Vlad, șeful 
Secției Relațiilor Externe a C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

zece
esteOrice conducător auto 

Obligat să cunoască regulile de 
circulație pe drumurile publice. 
Și, totuși, numeroși șoferi circu
lă ignorîndu-le cu seninătate. 
Dovadă : zilele trecute au fast 
examinați la acest capitol șofe-' 
rii de la autobazele întreprin
derii de transporturi auto Pia
tra Neamț. Din 2 203 examinați, 
au promovat... 230 ! Adică, din 
zece, doar unul șitia regulile 
circulației rutiere. Ceilalți 6e 
orientau... băbește ! Unii au re
cunoscut, pe șleau, că simțeau 
și ei că ceva e... în neregulă dar 
credeau că „merge și așa". De 
mirare esite însă altceva : cum 
de n-a auzit (și văzut) pînă 
acum conducerea întreprinderii 
această stare de lucruri de care, 
orice s-ar spune, nu se poate 
socoti nerăspunzăitoare.

Așteptați 
să se dărîme
blocul ?

De mai bine de un an de zile, 
blocul 39 de pe str. Anton Pann, 
din Roman este... despărțit în 
două. In urma unui proces lent 
de înclinare, pereții lui s-au 
despicat pe toată înălțimea ce
lor 5 nivele, crăpătura ivită a- 

1 jungînd, pe alocuri, pină la a- 
proape 30 cm. Edilii orașului au 
fost la fața locului, au văzut și- 
nu s-au alarmat de fel. De a- 
tunci și pînă acum, în ciuda tu
turor semnalelor primite, dum
nealor continuă să graviteze pe 
orbita nepăsării. Situația nu în
găduie însă nici o amânare. Re
clamă nu numai o intervenție 
urgentă din partea organelor 
procuraturii, ci și sancțiuni dras
tice care să-i zguduie pe cei 
v,inovați I

Omul cu
mașina si...9 9

mașinațiile
De cînd a intrat în posesia 

unei mașini, Constantin Turlui, 
din București, Calea Dudești 33, 
a pornit, se pare, înta-o electri
zantă cursă de schimbare a auto
turismelor. Iată doar citeva din
tre „virajele" sale în trecerea de 
pe un tip pe altul de cai pu
tere. La 17 mai 1968 a vîndut 
un „Wartburg" cu 40 000 de lei, 
pentru ca peste numai zece zile 
să sară pe un „FIAT" 1800, 
cumpărat cu 80 000 de lei. L-a 
purtat cinci luni, după care l-a 
schimbat cu un altul, apoi, cu o 
„Dacia" 1100. Imediat însă avea 
s-o „mărite" și pe aceasta. -Nu 
știm ce tip de cai putere încear
că să îmblânzească acum. Știm, 
în schimb, că, după cercetările 
efectuate de comisia pentru con
trolul veniturilor iliaite, sus-nu- 
mitui nu justifică suma de 98 000 
lei. Chemat să dea explicații, o- 
mul cu mașinile este de negăsit, 
deoarece își schimbă, de la o 
lună la alta, locul de muncă. Ast
fel stind lucrurile, nici respecti
va comisie nu e dispusă să bată 
pasul pe loc : a hotărit să înain
teze dosarul instanței pentru a fi 
judecat in lipsă. De aceea, dacă 
îl întîlniți și vă oferă 
zare un autoturism, 
să ia mai întîi act de 
instanței de judecată.

spre vîn- 
ajutațj-1 

hotărîrea

%

Patru

numerele

Cronica zilei
Marți seara a sosit în Capitală 

prof. Jan Kaczmarek, președintele 
Comitetului pentru știință și tehnică 
din R.P. Polonă, care, la invitația 
președintelui Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Gheorghe Cioa
ră, va face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele polonez a fost salutat de 
Gheorghe Cioară, președintele 
C.N.C.S., și Dinu Buznea, vicepre
ședinte al C.N.C.S. Erau, de aseme
nea, prezenți Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a misiunii comerciale americane, con
dusă de Charles Boehe, reprezentant 
al Departamentului comerțului din 
S.U.A., marți după-amiază Leonard 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, a oferit o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exterior, 
Ministerul Afacerilor Externe, Ca
mera de Comerț precum și membri 
ai conducerii unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior.

★
Cu prilejul plecării definitive din 

țara noastră, ambasadorul Turciei în 
Republica Socialistă România, 
muran Gilrtin, a oferit 
amiază un cocteil.

Au participat Iile 
vicepreședinte al Marii 
ționale, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Octavian 
Groza și Nicolae Bozdog, miniștri, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, George Macovescu, prim-ad- 
junot al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Coama, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular ai municipiu
lui București, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.’

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Kâ-
marți după-

Murgulescu, 
Adunări Na-

*
Marți a sosit în Capitală președinte

le Băncii pentru Agricultură și Eco
nomia Alimentară a R.D. Germane, 
Gunther Schmidt, care, la invitația 
președintelui Băncii Agricole, Ion

Cu prilejul Zilei armatei

populare bulgare
Cu prilejul Zilei armatei populare 

bulgare, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, gene
ral-colonel Ion Ioniță, a transmis o 
telegramă de felicitare generalului de 
armată Dobri Djurov, ministrul apă
rării populare a Republicii Populare 
Bulgaria.

★
prilej, la Casa Centrală 
avut loc marți seara o

întoarcerea din R. P. Bulgaria 
a delegației Marii Adunări Naționale 
condusă de tovarășul Ștefan Voitec

Funeraliile tovarășului
Nicolae Goldberger

Erau Îndrăgostiți de 
pare. De aceea, ei erau patru, 
stăteau la o masă tot de patru 
și sperau ca zarurile să le adu
că numai du'bla mare. La un 
moment dat, Petre Catlini, Cos- 
tică Sintie, Ion Budan și Con
stantin Moboi erau curioși să 
afle la cât se ridicase potul. Niș
te musafiri neprevăzuți le-au sa
tisfăcut imediat curiozitatea : a- 
veau pe masă 3 771 lei. Un nu
măr care nu se împarte exact 
la patru. In consecință, „parti
da" s-a încheiat în instanță. Aici 
cei patru amatori de 
pare au primit cite 
închisoare. Ca să nu 
pă între ei nici un 
supărare.

Cu același 
a Armatei a 
adunare festivă consacrată Zilei ar
matei populare bulgare, la care au 
luat parte generali și ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri din garnizoana 
București.

Au participat, de asemenea, Spas 
Gospodov, ambasadorul R.P. Bulga
ria la București, și alți membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-maior Oprită Constantin, care a 
rostit un cuvînt de salut. Despre 
semnificația acestui eveniment a vor
bit general-maior Panaiot Karakacia- 
nov, atașatul militar, aero și naval al 
R.P. Bulgaria în Republica Socialis
tă România. In continuare, partici
panta la festivitate au vizionat filme 
și o expoziție de fotografii înfățișind 
aspecte din viața și activitatea oame
nilor muncii și a militarilor din țara 
vecină și prietenă.

*
Generalul-maior Panaiot Karaka- 

cianov s-a întîlnit cu militari din 
unități ale armatei noastre, în fața 
cărora a vorbit despre aniversarea 
armatei populare bulgare.

numere 
4 luni de 
mai înca- 
motiv de

| O lecție 
pentru

| părinți
într-una din zilele trecute, un 

copil în virstă de cinci ani, Va- 
sile Moisiuc, din comuna Coba- 
dău, a fost transportat în stare 
gravă la spitalul nr. 2 din Boto
șani. Prezenta o agitație psiho- 
motorie deosebită, halucinații 
acustice și vizuale, dezorientare 
totală. După analizele efectuate 
cu maximă urgență, medicii loan 
Vînturache, loan Lucaci și Jeni 
Avram au stabilit diagnosticul 
care, pe cit părea de surprinză
tor, era tot pe atit de adevărat : 
intoxicație cu semințe de mătră
gună. După medicamentația co
respunzătoare, micul pacient a 
fost scos în afara oricărui pe
ricol. în asemenea cazuri, o a- 
numită „medicamentație" este 
recomandabilă însă și pentru 
părinții care-și lasă copiii 
supravegheați.

Rubrică redactată 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu -spriiinul corespondenților 
Scînteii"

ne-

de :

Rușinaru, va face o vizită de docu
mentare în țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele va avea 
convorbiri cu membri ai conducerii 
Băncii Agricole și va vizita unități a- 
gricole și bancare.

★
La invitația Camerei de Comerț a 

Republicii Socialiste România a sosit 
în Capitală Homi Talyarkhan, vice
președinte al Consiliului Indian de 
Comerț Exterior din Bombay. In 
cursul zilei de marți, oaspetele a avut 
o întrevedere cu Marcel Popescu, vi
cepreședinte al Camerei de Comerț, 
și a purtat convorbiri la unele între
prinderi de comerț exterior.

★
Marți a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre patrie, ' ' ~
derației Pancipriote 
P.E.O. — care ne-a 
invitația Consiliului 
U.G.S.R.

In timpul șederii 
membrii delegației au 
biri la Consiliul Central al U.G.S.R., 
unde au luat cunoștință de activita
tea sindicatelor din țara noastră. 
De asemenea, oaspeții s-au întâlnit cu 
reprezentanți ai unor consilii jude
țene ale Sindicatelor și au vizitat o- 
biective economice și social-culturale 
din orașele București, Suceava, Iași, 
Piatra Neamț și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Marți după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Ștefan Voi- 
tec, m'embru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, care, la invitația 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria, a 
făcut o vizită in această țară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmipinată de to
varășii Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Necula, vicepreședin
te al M.A.N., Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, președinți și vicepre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale M.A.N., membri ai grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare, 
deputați, funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și al 
M.A.N.

A fost de față Spas Gospodov, am-

basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești

*
La plecarea din Sofia, delegația a 

fost salutată de Peko Takov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., ministrul comerțului in
terior, academician Sava Ganovski, 
președintele Biroului Adunării Popu
lare, Ecaterina Avramova, prim-vi
cepreședinte al Biroului Adunării 
Populare, Zdravko Mitovski, secretar 
al Consiliului Național al Frontului 
Patriei, Mincio Mincev, secretarul 
Prezidiului Adunării Populare, 
Gheorghl Dimitrov-Goșkin, preșe
dintele Comitetului de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea, re
prezentanți al Ministerului Afacerilor 
Externe, deputați și alte persoane o- 
ficiale. Au fost, de asemenea, pre
zenți ambasadorul României la So
fia, Nicolae Blejan, și membri ai am
basadei

(Agerpres)

IN ARHEOLOGII: Șl ȘTIINJELE ISTORICI-
delegația Fe- 

a Muncii — 
vizitat țara la 

Central al

în România, 
avut convor-

*
Marți seara au sosit în Capitală 

Fatma Ben Chaâbane și Fatma Bra
ham, membre ale Comitetului Cen
tral al Uniunii Naționale a Femeilor 
din Tunis, care, la invitația Consi
liului Național al Femeilor, vor face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

★
Cu prilejul participării la oea de-a 

V-a ediție a Festivalului internațio
nal „George Enescu", cunoscuta 
„London Symphony Orchestra", în 
frunte cu dirijorul ei, Andre Previn, 
a oferit, pentru refacerea regiunilor 
sinistrate din țara noastră in urma 
calamităților naturale din această 
primăvară, suma de 40 000 lei.

★
Marți s-a înapoiat în Capitală dele

gația Comitetului național pentru 
apărarea păcii formată din tovarășii 
Tudor D. Ionescu, președintele comi
tetului, și Ștefan Pataki, secretar ăl 
Comitetului județean de luptă pentru 
pace Mureș, care, la invitația 
Ligii iugoslave pentru pace, indepen
dență și egalitatea popoarelor, a fă
cut o vizită in R.S.F. Iugoslavia.

★
La Institutul politehnic din Galați 

au continuat marți lucrările primei 
Conferințe naționale a industriei ali
mentare.

t (Agerpres)

F’

I 
I 
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Marți s-a încheiat Conferința an- 
glo-română „Matematica în arheolo
gie și științele istorice", care, timp de 
o săptămînă, și-a desfășurat lucră
rile la Mamaia. Organizată de Aca
demia Republicii Socialiste România 
și Royal Society din Londra, la a- 
ceastă prestigioasă reuniune științifică 
internațională au participat aproxi
mativ 100 de oameni de știința, sa- 
vanți cu renume din cele două țări, 
precum și din Franța, R.F. a Germa
niei, S.U.A., Italia, Canada, India, 
Suedia și din alte țări. Expunerile și 
comunicările au abordat probleme de 
tipologie și taxonomie, seriere, ge
netica populației și demografie isto
rică, concatenare și scalare multi
dimensională, analiza datelor în ar
heologie și istorie. în acest timp, 
fost organizate mese rotunde 
vizite de documentare la muzee 
monumente istorice din Dobrogea.

au 
și 
și

Prima conferință internațională pe 
această temă a prilejuit un prețios 
schimb de experiență, de opinii în 
domeniul aplicabilității matematicii 
în arheologie și științele istorice. 
Acad. prof. Grigore C. Moisil apre
ciază că manifestarea și-a atins pe 
deplin un prim scop — acela de a 
face să se știe că există astfel de 
cercetări ale oamenilor care, mai 
mult sau mai puțin singuratici, lu
crează în aceste domenii în diferite 
colțuri ale lumii. „Pentru tara noas
tră — a spus el — unde astfel de lu
crări sînt la început. întilnirea are 
foarte mare importantă, pentru că ea 
va face ca foarte multi tineri matema
ticieni, arheologi, istorici, statisticieni 
și alți specialiști să se ocupe mai în
deaproape de aceste probleme".

Marți au avut loc funeraliile to
varășului Nicolae Goldberger, mem
bru al C.C. al P.C.R., director ad- 
junct-prim al Institutului de Studii 
Istorice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
vechi militant al mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noastră, 
luptător devotat pentru cauza socia
lismului.

în cursul dimineții, în holul Mu
zeului de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, unde a fost 
depus sicriul cu corpul defunctului, 
s-au perindat numeroși activiști de 
partid, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, oameni ai muncit din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene. aducind un ultim omagiu 
celui dispărut.

La catafalc au fost depuse coroane 
de flori din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Academiei de Științe So
ciale și Politice, Institutului de Stu
dii Istorice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., din-partea altor instituții 
centrale, organizații de partid și 
obștești.

Membri ai C.C. al P.C.R., vechi, 
militanți ai mișcării comuniste, acti
viști de partid, prieteni și tovarăși 
de muncă ai defunctului au făcut 
de .gardă la catafalc.

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil,

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, mem
bru ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Miron Cohstantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. \al P.C.R.. președintele 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice.

La crematoriul „Cenușa" a avut 
loc o adunare de doliu.

Au luat cuvîntul tovarășii Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., și 
Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului de 
Studii Istorice, care au evocat pe 
larg activitatea de militant revolu
ționar a defunctului dedicată in în
tregime luptei pentru victoria socia
lismului In țara noastră.

Vorbitorii au relevat momente din 
viața și activitatea lui Nicolae Gold
berger âtît în anii de luptă eroică a 
partidului nostru comunist împotriva 
exploatării capitaliste, pentru pace, 
pîine și libertate, pentru apărarea 
ființei naționale a poporului român, 
cit șl participarea sa activă la opera 
de făurire a orinduirii socialiste din 
patria noastră.

în acordurile Internaționalei a 
avut loc apoi incinerarea corpului 
neînsuflețit al lui Nicolae Goldber- 
ger.

I Prof. dr. docent ION ȚURAI

(Agerpres)

IERI S-A DESCHIS ÎN SALA DALLES

Expoziția de tapiserie franceză 
contemporană

Tapiseria franceză contemporană este 
prezentată, pentru prima oară în țara 
noastră, într-o expoziție care s-a des
chis, marți la amiază, în sala Dalles 
din Capitală, sub auspiciile Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă.

Sint expuse circa 50 de lucrări — 
tapiserii-și proiecte de tapiserii — ale 
unor artiști de mare prestigiu inter
național ca Henri Adam, Le Corbu
sier, Jean Arp, Fernand Lteger, Pablo 
Picasso, Mario Prassinos și alții, rea
lizate în celebrele manufacturi de la 
Gobelin, Aubu&son, Beauvais, St. Cyr 
sau Rado Claire. Subtitlul expoziției 
— „tapiserii și arhitectură" — indică 
faptul că această manifestare artisti
că pune accentul pe operele unor per
sonalități marcante ale genului pen
tru care problema integrării artelor

Abonați-vă la revista 
„LUPTA DE CLASĂ" 

organ teoretic și politic al C.C. al P.C.R

• PROBLEME TEORETICE ALE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE • ECO
NOMIE POLITICA • STIINTA Șl FILOZOFIE • SOCIOLOGIE • ISTO
RIE • LITERATURA SI ARTĂ • PROBLEME ALE VIEȚII INTERNATIO
NALE Șl ALE MIȘCĂRII COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI MONDIALE
• DEZBATERI • OPINII • LECȚII SI CONSULTAȚII • RECENZII

• NOTE

Tematică variată. Abordarea 
problemelor actuale ale teoriei 
marxist-leniniste, ale politicii 
Partidului Comunist Român face 
din revista „Lupta de clasă" un 
instrument util la îndemîna ac
tiviștilor de partid și de stat, 
oamenilpr de știință și cultură, 
lectorilor și 
tuturor celor 
verse forme

propagandiștilor, a 
care studiază în di- 
de învățămînt.

NOTE

chioșcurile de difuzare a presei 
și in librării.

• Abonamentele se fac la ofi
ciile poștale și agenții P.T.T.R. 
din toată țara, prin factorii poș
tali și difuzo-rii de presă din în
treprinderi, instituții și de la 
sate.

• Revista se găsește la

*

*

i

j
PREȚUL UNUI ABONAMENT: i 

36 lei — anual ; 18 lei — pe șase • ' 
luni ; 9 lei — pe trei luni. _ ț

BB/BBBBBBBBBBBB B B @ B B B

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IERI, LA „MONDIALELE" 
DE VOLEI

într-o anumită măsură, „apele" se 
limpezesc. Clasamentele grupelor pre
figurează de pe acum echipele care 
vor rămine în continuare in lupta 
pentru locurile fruntașe ale celui 
de-al șaptelea campionat mondial de 
volei masculin. Pentru turneul final 
se pot considera calificate echipele 
Japoniei. U.R.S.S., Bulgariei, Cehoslo
vaciei, neînvinse în cele trei meciuri 
ce le-au susținut pină acum. Numai 
situații cu totul speciale mai pot 
„bara" drumul acestor echipe către 
turneul decisiv de la Sofia. Pasio
nante rămin în continuare disputele 
pentru celelalte locuri vacante. A- 
seară. într-un meci aplaudat, echipa 
noastră a întrecut cu 3—1 (15—9, 
12—15, 15—6, 15—11) selecționata
R.P.D. Coreene. Sperăm că, prin a- 
ceastă victorie, din meciul cu selec
ționata R.P.D. Coreene, voleibaliștii 
români vor face și ei pasul califică
rii, incercind apoi să se apropie cit 
mai mult de acel loc doi ocupat la 
ediția precedentă a C.M. (Praga, 1966).

Cîteva dintre rezultatele zilei a 
doua, pe care, din cauza orei tîrzii, 
nu le-am putut consemna in ziarul 
nostru de ieri', merită totuși atenție. 
La Sofia, din nou o victorie la limi
tă a echipei iugoslave : 3—2 cu Ita
lia. Primele două seturi au revenit

italienilor, destul de ușor (15—8, 
15—8). Cum să apreciem deci șansele 
echipei Iugoslaviei ? Rămine. așa cum 
se anticipa, o formație bine sudată, 
emițînd pretenții la un loc fruntaș ? 
Campionii mondiali, cehoslovacii, au 
întrecut echipa Ungariei, dar... primul 
set l-au pierdut cu 15—10. Celelalte 
trei le-au încheiat în avantaj (15—11. 
15—11. 15—7). în aceeași grupă, la 
Iambol, Polonia—Brazilia 3—1. O vic
torie scontată, insă punctele acumu
late de brazilieni în primele două 
seturi (12. respectiv 11) și, în special, 
setul ciștigat (15—131 arată că vole
iul nu-i o „cenușăreasă" in țara 
unde... fotbalul este sportul-rege.

Un singur rezultat din cele de ieri 
apare oarecum surprinzător : Fran
ța—Olanda 3—2. în rest, victorii nor
male : Belgia—Italia 3—1, Ungaria— 
Brazilia 3—1, Bulgaria—Iran 3—0. 
Cehoslovacia—Finlanda 3—0, Iugo
slavia—Israel 3—0.

Primele meciuri ale campionatului 
feminin, prima — pentru echipa 
noastră — infrîngere : 0—3 cu se
lecționata R.P.D. Coreene. Un , joc 
in care învingătoarele, arată și sco
rurile seturilor (15—5. 15—8. 16—14). 
s-au imnus destul de ușor. Alte re
zultate : R.D.G.—R. P. Mongolă 3—1, 
Mexic—Olanda 3—0.

Azi pe stadionul 
„Republicii" - cuplaj 

internațional de fotbal
• Lotul riostru reprezentativ 

întîlnește echipa Admira-Ener- 
gie (Viena)

Stadionul Republicii din Capi
tală găzduiește astăzi după- 
amiază un interesant cuplaj in
ternațional fotbalistic. La ora 
15,15 se va disputa partida dintre 
selecționata de tineret a Româ
niei și formația bulgară Botev 
Vrața, iar în continuare lotul 
reprezentativ al României va 
primi replica echipei austriece 
Adinira-Energie (Viena).

TIR. — în cadrul campionatelor 
balcanice de tir, care se desfășoară 
la Manisa (Turcia), sportivul român 
ștefan Safta a terminat învingător 
în proba de armă standard, 60 focuri 
culcat, rezervată juniorilor, cu un to
tal de 592 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Mincev (Bulgaria) 
— 588 puncte și Velicovici (Iugosla
via) — 587 puncte. Pe echipe, titlul 
balcanic a revenit, de asemenea. 
României cu 1764 puncte, urmată de 
Bulgaria — 1748 puncte și Iugosla
via — 1735 puncte. în proba de armă 
liberă calibru redus, 60 focUri-pozi- 
ția culcat (seniori) victoria a revenit 
concurentului bulgar Ivan Semionov 
cu 596 puncte.

plastice in arhitectură constituie o 
problemă vie, iar sinteza artelor o 
realitate ce trebuie împlinită.

La deschidere au participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Brăduț Co- 
valiu, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, numeroși 
artiști plastici, alți oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți, 
Pierre Pelen, 
București, și 
șefi ai unor 
alți membri

Cu prilejul 
alocuțiuni : 
teescu, secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici, și Valentine Fougere, comi
sarul expoziției. (Agerpres)

de asemenea, 
, ambasadorul Franței la 

membri ai ambasadei, 
misiuni diplomatice și 
ai corpului diplomatic. 

I vernisajului au rostit 
sculptorul Patriciu Ma-

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 38 

DIN 20 SEPTEMBRIE 1970
Categoria I : (13, rezultate) = 4 va

riante a 19 035 lei ;
Categoria a H-a : (12 rezultate) = 

77 variante a 1 187 lei ;
Categoria a III-a : (11 rezultate)

= 775,85 variante a 177 lei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 șl 26 septembrie. In țară : Vremea 
se menține răcoroasă în prima parte a 
intervalului, apoi va fi în curs de în
călzire ușoară, începînd din nord-ves- 
tul țării. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale în zona de munte și 
în jumătatea de est a țării. Vînt potri
vit. Condiții de brumă în depresiuni
le din estul Transilvaniei. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 
șl 12 grade, lat maximele între 14 și 24 
grade. \

în ziua de 21 septembrie 1970 a în
cetat din viață profesorul doctor do
cent Ion Țurai, membru corespondent 
al Academiei și membru titular al 
Academiei de Științe Medicale, deca
nul Facultății de medicină genera
lă din București, personalitate de 
prestigiu a chirurgiei românești.

Ion Țurai s-a născut la 17 ianua
rie 1907, în București ; după absol
virea Facultății de medicină a des
fășurat o bogată activitate didactică 
și medicală. înzestrat cu remarcabile 
calități didactice, a condus neîntre
rupt din anul. 1948 clinica de chirur
gie a Spitalului de urgență, aducînd 
o contribuție valoroasă la dezvolta
rea și modernizarea chirurgiei de 
urgență și la formarea a numeroși 
specialiști. Eminent om de știință, 
și-a materializat vasta sa experien
ță și rezultatele cercetărilor în nu
meroase lucrări cu caracter didactic, 
experimental și clinic, larg cunoscu
te în țară și peste hotare.

Activînd cu pasiune pentru slu
jirea operei de ocrotire a sănătății 
din țara noastră, pentru prestigiul 
științelor medicale românești, a fost 
un exemplu permanent <Xe dăruire 
profesională, generozitate, etică de
săvârșită.

Membru al Partidului Comunist 
Român, profesorul Ion Țurai a des
fășurat o bogată activitate social-ob- 
ștească. A fost deputat al Marii Adu
nări Naționale, adjunct al ministru
lui sănătății, vicepreședinte al 
U.S.S.M., vicepreședinte al Crucii Ro
șii, rector al Institutului pentru spe
cializarea și perfecționarea medici
lor și farmaciștilor, președinte al 
Sfatului medical științific din

M.S.P.S., decan al Facultății de me
dicină generală.

Pentru valoroasa activitate științi
fică i s-a acordat titlul de laureat al 
Premiului de Stat și a fost ales în 
numeroase societăți internaționale 
de prestigiu.

Profesorul Ion Țurai a reprezentat 
chirurgia românească la numeroase 
manifestări științifice internaționale, 
calitate în care, prin înalta ținută ști
ințifică a lucrărilor prezentate, prin 
punctele de vedere moderne pe care 
le-a susținut, a contribuit la crește
rea prestigiului medicinei din țara 
noastră pe plan mondial.

Pentru merite deosebite în muncă 
a fost decorat cu ondine 
ale Republicii Socialiste

încetarea din via1’’ 
Ion Țurai constitv' 
pentru știința m- 
pentru chirurgie 
votat a fost p‘ 
ale vieții sale.

și medalii 
România, 

a profesorului 
grea pierdere 

"i românească, 
ii slujitor de- 
ultimele clipe

MINISTERUL tNVAȚAMÎNTULUI 
ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
MEDICALE

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIÎ»

♦
Adunarea de doliu va avea loc în 

ziua de 23 septembrie ora 12 în aula 
Facultății de medicină generală din 
B-dul Dr. Petru Groza nr. 8, iar în
humarea ia cimitirul Sf. Vineri la 
ora 14,30.

LA 28 OCTOMBRIE A.C. C.E.C. ACORDA :

400 autoturisme
și excursii peste hotare

. La 28 octombrie a.cî va avea 
loc in Capitală tragerea la sorți 
pentru trimestrul III/1970 a vîști- 
guriilor la depunerile pe libretele 
de economii cu dobindâ și cîști- 
guri in autoturisme. Cu acest 
prilej, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va acorda titularilor 
ale căror librete au ieșit ciștigâ- 
toare 400 de autoturisme din 
mărcile.: Dacia 1300, Moskvici 
408, Renault 10, Dacia 1100, Sko
da 100 S, Fiat 850 și Trabant 601.

Cu cîștigurile de la tragerea 
la sorți din 28 octombrie a.c. 
numărul autoturismelor acordate 
de C.E.C. de la introducerea a- 
cestui libret a ajuns la aproape 
6 000.

Tot la 28 octombrie a.c. va 
avea loc în Capitală și tragerea 
Ia sorți pentru trimestrul III/1970

a ciștiguritor la depunerile pe 
libretele de economii pentru tu
rism. Se vor acorda 22 excursii 
în Franța și Italia cu vizitarea 
orașelor Paris, Roma, Neapole 
etc., organizate de O.N.T., și nu
meroase cîștiguri in bani pentru 
excursii individuale, din care 
ciștigătorii primesc, la cerere, o 
parte (3 000 lei) în valuta țării în 
care se deplasează.

Celor interesați. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni le face 
cunoscut că in tot cursul acestei 
luni, pină în ultima zi inclusiv, 
se vor efectua depuneri pe li
brete de economii cu dobîndă și 
ciștiguri in autoturisme și pe 
librete de economii pentru tu
rism în vederea participării la 
tragerea la sorți pentru al pa
trulea trimestru al acestui an.

cinema

21,25

21,45

. 16; 18,15; 
DINAMO —

FEROVIAR — 9; 
14,30; 17,15; 20. EXCELSIOR 

11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA 
tl.Câ; 14,30; 17,15; 20, TOMIS 
11.30; 14; 16,30, la grădină —

18.30
19,15
19.20

• Trei milenii ; Varșovia In pic
tura Iul Canaletto ; O zi cu N. 
Ghiaurov la Szalsburg ; Palatul 
Arhanghelskoe : TIMPURI NOI
— 18,30; 20,45.
0 Șeherazada : CINEMATECA
(sala Union) — 9; 11; 13: 15; 17; 19; 
21.
0 întilnirea : 
11,45; ..............-
— 9; ii.iu,
— 9; 11,45.
— 9: " "

0 Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
e Păsările : LUCEAFĂRUL —
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
FESTIVAL — 9; 11,45; 15; 18; 20,45, 
la grădină - 19,30, MELODIA - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN - 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, GRADINA DOINA — 20. A- 
RENELE ROMANE - 19,30.
0 Patricia șl muzica : SALA PA
LATULUI — 20,15 (seria de bilete
— 3361) FAVORIT — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30, BUCUREȘTI - 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
0 In arșița nopții : CAPITOL — 
3,30; 10,45; 13,15; 16,15.
0 Canarul și viscolul : CAPITOL
— 19; 21.
0 Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Mayerling: VICTORIA — 9, 
12,30; 16; 19,30, GRIVIȚA — 9.30 - 
12,15 în continuare ; 16; 19.
0 Ambuscada : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE - 15,30; 17,45; 20. 
0 Tăcerea bărbaților : BUZEȘTI
— 18.
0 Petrecerea : BUZEȘTI — 15,30, 
la grădină — 20,15, LUMINA - 
9,30 — 15,45 in continuare 18,15:
20.45.
0 Jandarmul se însoară : DACIA 
- 8,45 — 20,30 In continuare, PRO
GRESUL — 15,30; -- --------------
PROGRESUL-PARC 
DINA LIRA — 20.
0 Ultimul drum :
9,15; 11.30; 13,45; 16; . .
0 Prieteni fără grai : DOINA 
10; 11,30; 13,45; 16.
0 Zboară 
18,15; 20,30.
0 Hatarl : 
0.30 — 15,30

18, GRADINA
- 19.45, GRĂ-

CENTRAL 
18,15; 20,30.

• Ora hotărltoare : CRÎNGAȘI 
15.80; 18; 20,15.
• Iubiri tăcute : COSMOS 
15,30; 18; 20,15.

t
19.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
BUCEGI — 15,45; 18, la grădină —
20.15, FLOREASCA — 15,30: 18:
20.30.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
UNIREA - 15,30; 18, la grădină —
20, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20,15.
• Clipa de libertate : LIRA — 
15.30; 18.
• Această femele : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
- 15,30; 17,45: 20. COTROCENI — 
15,30: 17,45; 20.
• Dragoste și viteză : GIULEȘTI
- 15,30; 18; 20,30, VOLGA — 16; 
18,15- 20.30, ARTA - 15,30; 18, la 
grădină — 20.
0 Degetul de fier : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20, FLAMURA — 11;..............-
20.30. STADIONUL ----
19.30.
• Marile vacanțe :
15,30; 18; 20,15.
e Numai mortul i 
MIORIȚA — 11; 15;
• Salariul groazei :
— 17,45: 20,30.
• tntîlntre la vechea 
FLACĂRA — 15,30.
• Așteaptă pînă se
MUNCA — 15,30; 18: 20,15.
• Tiffany memorandum : VITAN
- 15,30; 18, la grădină — 20.
« Cel 1000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : FERENTARI — 15,30; 13;
20.15.
0 Profesorul infernului : PACEA
— 15,30; 18: 20,15.

POPULAR

va răspunde : 
17,30; 20.

: FLACĂRA

moschee :

întunecă :

18,00 Deschiderea emisiunii. Su
marul serii.

18,05 Univerșal-șotron — enciclo
pedie pentru copii. 
Cabinetul economic TV. 
Anunțuri — publicitate.
1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Telecinemateca : „Rocco și 

frații săi" (partea I) — pro
ducție a studiourilor italiene. 
Electrecord... în premieră. 
Concert de muzică ușoară 
susținut de orchestra Casei 
de discuri „Electrecord". Di
rijor Alexandru Imre.
Gala marilor interpreți ro
mâni. Soprana Emilia Pe
trescu. In program : lucrări 
de Mozart, Haendel, Debussy, 
F Donceanu, Sigismund To- 
duță.4
Telejurnalul de noapte. 
Radmila Mlkle — film mu
zical realizat de Simona Pa- 
traulea și Sorin Grigorescu. 
închiderea emisiunii.

22,15
22,35

23,00

teatre
TIMPURI NOI 

tn continuare.

cocorii : DOINA —
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Strop de Rouă- 
brotăcelul — 19,3».

I



viața internațională
Conflictul din Iordania 

se agravează
DEZBATERILE GENERALE 

ALE SESIUNII O.N.U.
0 declarație a laureaților Premiului Nobel pentru pace

® Numărul celor uciși pînă în prezent se ridică la 10 000 
© Bouă treimi din orașele Amman și Zarka au fost distru
se © Apel adresat asociațiilor de Cruce Roșie

AMMAN. — Postul de radio Amman 
a difuzat un comunicat marți după-a- 
miază in care arată că forțele armate 
iordaniene controlează cea mai mare 
parte a capitalei și continuă opera
țiile de curățire a diferitelor puncte 
de rezistență palestinene. Radio 
Amman adaugă că ciocnirile conti
nuă în întreaga regiune Irbid. La 
Zarka, trupele iordaniene controlează 
orașul în întregime, iar la Salt 
calmul a fost restabilit.

în același timp, postul de radio 
al Comitetului Central al Rezisten
ței palestinene a comunicat că ora
șul Irbid a fost supus unui puter
nic bombardament de artilerie de că
tre forțele guvernamentale iorda
niene. Aviația iordaniană a partici
pat marți, pentru prima dată, la 
lupte. Postul de radio palestinean 
precizează că un avion iordanian a 
fost doborit.

Ca urmare a luptelor care se des
fășoară de șase zile în Iordania se a- 
preciază că pierderile sînt enorme. 
După cum a declarat ministrul infor
mațiilor al R.A.U., Hassanein Hey- 
kal, numărul celor uciși se ridică 
pină in prezent Ia 10 000. Totodată, 
agențiile de presă relatează că si
tuația din capitala Iordaniei, lipsită 
de mai multe zile de apă, electrici
tate și legături telefonice, se înrău
tățește permanent. Crucea Roșie pa- 
lestineană a lansat marți seara un 
apel Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii și tuturor asociațiilor 
naționale de Cruce Roșie, cerîndu-le 
să intervină de urgență pentru aju
torarea miilor de persoane care mor 
din cauza lipsei de asistență medi
cală. Mii de morți și răniți se află 
încă sub dărîmături. în cursul lupte
lor au fost distruse două treimi din 
orașele Amman și Zarka, precum și 
diferite tabere de refugiați.

într-un comunicat al Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii se arată 
că în Amman sînt necesare în pre
zent cantități enorme de alimente și 
medicamente.

PEKIN. — Agenția China Nouă a 
transmis declarația guvernului R. P. 
Chineze în care se arată că re
centa evoluție a situației din Orien
tul Mijlociu a trezit atenția și îngri
jorarea deosebită a poporului chinez 
și a popoarelor din întreaga lume.

Referindu-se la .,planurile pentru 
«ituații speciale" anunțate de Casa 
Albă în legătură cu evoluția situa
ției din această zonă, declarația 
subliniază că este vorba de o provo
care a imperialismului S.U.A. la a- 
dresa poporului palestinean, a popoa
relor arabe. Guvernul și poporul chi
nez, se spune în continuare în decla
rație, sprijină cu fermitate poporul 
palestinean și alte popoare arabe în 
lupta lor justă împotriva imperialis
mului.

NAȚIUNILE UNITE. — La sediul 
Națiunilor Unite din New York se 
desfășoară o intensă activitate di- 
plomatică, delegațiile purtind con
vorbiri particulare, în cursul cărora 
este examinată situația din Orientul 
Apropiat.

Unul din principalele obiective ale 
acestor consultări ii constituie posi
bilitatea convocării Consiliului de 
Securitate în vederea discutării de 
către acest organism a situației din 
Iordania și măsurile ce trebuie luate 
pentru a se pune capăt ostilităților. 
Unele delegații consideră ca posibilă 
și ipoteza suspendării temporare a 
dezbaterilor de politică generală, 
pentru ca să poată fi adusă în fața 
Adunării General-e situația din Ior
dania.

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvînt al Pentagonului, Jerry Fried- 
heim, a anunțat că forțe armate a- 
mericane din Statele Unite și Eu
ropa occidentală au fost puse sub 
stare de alertă pentru posibila eva
cuare a cetățenilor americani din 
Iordania. Ordinul de alertă include 
deplasarea mai multor nave militare 
spre Mediterana, precum și pregăti
rea infanteriei și a echipajului for
țelor aeriene de transport de a fi 
gata de plecare, a precizat purtăto
rul de cuvint. (Agerpres)

La închiderea ediției
CAIRO 22 (Agerpres). — Reuniu

nea extraordinară la nivel înalt a 
șefilor de state și guverne arabe care 
fusese programată să-și înceapă lu
crările marți dimineața a fost ami- 
nală de două ori în cursul zilei de 
marți. Pînă seara tîrziu, în capitala 
Republicii Arabe Unite au continuat 
consultări între diversele delegații 
fără ca, pină la închiderea ediției, 
să ne parvină vreo știre privind acor
dul asupra deschiderii conferinței.

După cum anunță agenția M.E.N., 
marți după-amiază a fost trimisă la 
Amman o misiune învestită cu de
pline puteri de către șefii de state 
arabe aflați la Cairo. Din delegație, 
care este condusă de generalul Gaa- 
far El Numeiry, șeful statului suda
nez, fac parte primul ministru al 
Tunisiei, Bahi Ladgham, ministrul 
apărării al Kuweitului, șeic Saad Al 
Abdalah, șeful statului major al 
armatei egiptene, generalul Moha
med Sadek. Delegația urmează să 
aibă întrevederi cu regele Hussein 
și cu reprezentanți ai mișcărilor 
palestinene.

NEW YORK 22. — De la trimisul 
special Agerpres, Adrian Ionescu : 
Pentru prima oară în istoria Pre
miului Nobel pentru pace, laureații 
acestei distincții, întruniți la sediul 
Națiunilor Unite, au adresat comuni
tății internaționale o declarație co
mună în care atrag atenția asupra 
gravității amenințării pe care o re
prezintă pentru omenire spirala înar
mărilor și un apel, totodată, la ac
țiune pentru asigurarea viitorului 
lumii, cum sublinia secretarul general 
al O.N.U., U Thant, în cuvîntul său 
de salut adresat autorilor acestei ini
țiative — personalități eminente ce 
și-au închinat activitatea lor cauzei 
nobile a păcii.

Anul 1970 marchează cea de-a 
25-a aniversare a Națiunilor Unite și 
începutul „deceniului dezarmării" 
proclamat de Adunarea Generală, 
se arată printre altele in acest do
cument semnat de lord Boyd Orr, 
Lester Pearson, Rene Cassin, Philip 
Noel-Baker și Lipus Pauling. Subli
niind .că acest an ar trebui să fie 
ur. an al sărbătorii și speranțelor 
pentru pace și dezarmare, autorii 
declarației atrag atenția asupra unor 
realități îngrijorătoare ale lumii 
noastre, amintind că în prezent re
giuni din Orientul Mijlociu și Asia 
de sud-est cunosc ravagiile războiu
lui.

Referindu-se la negocierile S.A.L.T 
dintre Uniunea
Unite, semnatarii 
ciază că acestea ar trebui să ducă 
la oprirea și apoi reducerea cursei 
înarmărilor nucleare, cel mai impor
tant pas care s-ar putea face în a- 
ceastă direcție fiind instituirea unui 
moratoriu reciproc asupra perfecțio
nării și amplasării de noi sisteme 
strategice de arme nucleare ofensive 
și defensive.

în încheierea declarației, semna
tarii subliniază că reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor interna
ționale s-a dovedit, întotdeauna, a fi 
preferabilă reglementării pe calea 
armelor.

★
în continuarea lucrărilor dezbate

rilor de politică generală, in cursul

cărora au luat pină acum, cuvîntul 
în plenară șefii delegațiilor, a 12 
state, atenția Adunării Generale a 
Națiunilor Unite a fost reținută 
marți dimineața de discursul pre
ședintelui Camerunului, Ahmadou 
Ahidjo.

Rolul Organizației Națiunilor U- 
nite, după 25 de ani de existență în 
viața internațională, misiunea ce-i 
revine ca forum al reprezentanților 
statelor chemate să contribuie la re
zolvarea problemelor ce confruntă 
astăzi omenirea, au constituit tema 
principală abordată în discursul pre
ședintelui Camerunului. Vorbitorul a 
arătat că problema primordială în 
care O.N.U. este, chemată să-și de
monstreze eficacitatea este cea a 
securității internaționale, a înlătură
rii din viața internațională a ameste
cului în treburile interne ale altor 
state și a forței în rezolvarea unor 
situații de criză. Forța O.N.U. în 
acest domeniu poate și trebuie să 
rezide din voința fermă a fiecărei 
țări membre de a respecta principiile 
Cartei Națiunilor Unite, în primul 
rînd egalitatea și suveranitatea tutu
ror statelor lumii fără de care so
cietatea modernă de astăzi nu ar fi 
de conceput.

Pe agenda A.I.E.A.

Punerea in aplicare 
a Tratatului 

de neproiiferare 
a armelor nucleare 
VIENA 22 (Agerpres). — La 22 

septembrie s-au deschis la Viena lu
crările celei de-a 14-a sesiuni a Con
ferinței generale a Agenției Inter- 
.naționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.). Dr. Wikram Sarabhai, pre
ședintele Comitetului de energie a- 
tomică, șeful delegației Indiei, a fost 
ales președintele sesiunii. Plenara 
sesiunii a ales, de asemenea, opt vi
cepreședinți, printre care și șeful de
legației Republicii Socialiste Româ
nia, profesor loan Ursă, președinte
le Comitetului de stat pentru ener
gia nucleară.

Principala problemă prezentă pe 
ordinea de zi a lucrărilor este cea 
referitoare la punerea în aplicare a 
Tratatului de neproiiferare a arme
lor atomice, după ratificarea acestuia 
de aproximativ 60 de state. Vor fi 
dezbătute, de asemenea, proiectul de 
buget al agenției și o propunere pri
vind creșterea numărului membrilor 
Consiliului guvernatorilor, în partea 
finală a conferinței se va proceda la 
alegerea noilor membri ■ ai consiliu
lui.

MISIUNEA STAȚIEI AUTOMATE 

SOVIETICE „LUNA-16“ 

0 nouă și importantă etapă 
în explorarea spațiului cosmic

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Marți Ia ora 10 (ora Moscovei), racheta cos
mică a stației automate sovietice „Luna—16", care se reîntoarce pe Pămînt 
cu mostre de rocă selenară, se afla la o distanță de 306 000 km de Terra.

Sovietică și Statele 8 9 0 0 0 8 0
declarației apre-

în legătură cu misiunea stației, 
„Luna-16", agențiile de presă con
tinuă să transmită o serie de apre
cieri și comentarii ale unor oameni 
de știință din Uniunea Sovietică și 
din alte țări. Coborîrea lină pe su
prafața Lunii a stației automate 
„Luna-16", recoltarea unor mostre 
de rocă lunară și decolarea spre Pă- 
mînt trebuie considerate o nouă e- 
tapă în explorarea Universului — a 
declarat directorul Institutului de 
astronomie teoretică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.. prof. Gleb Ce- 
botarev.

Utilizarea unor aparate perfecțio
nate în călătoriile cosmice, asemănă
toare zborului stației „Luna-16“, des
chide în fața științei posibilități largi.

B B @ B Q O

După cum arată ultimele cercetări, 
planete ca Venus, Jupiter. Saturn, 
Uranus, Neptun și, în fine, Soarele, 
resping în mod categoric posibilita
tea unei „vizite" a oamenilor. Prin 
urmare, aici drumul este deschis nu
mai pentru aparate perfecționate. 
Iată de ce, a spus savantul, cerceta
rea Cosmosului și a planetelor cu a- 
jutorul stațiilor automate, înfăptuită 
de Uniunea Sovietică, reprezintă o 
cale importantă pentru a pătrunde 
în tainele Universului.

Comentatorul științific al agenției 
TASS, astronomul Iuri Pskovski a- 
rată, înitr-un articol, că zborul stației 
automate „Luna-I(i" prezintă nume
roase premiere. Este vorba de ase
lenizarea automată lină a unei stații 
de mari dimensiuni, despre prima 
decolare automată de pe Selena spre 
Terra, despre ineditul experienței 
realizate,

★

agențiile de presă transmit:

Suh semnul colaborării 
economice internaționale

ROMA — La invitația ministrului 
comerțului exterior al Italiei, Mario 
Zagari, la Roma a sosit într-o vizită 
oficială Matyas Timar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare.

Referindu-se la comerțul dintre 
Ungaria și Italia, agenția M.T.I. in
formează că volumul schimburilor 
dintre cele două țări a depășit în a- 
nul 1969 valoarea de 2 miliarde fo- 
rinți-devize. în anul în curs, adaugă 
agenția, a continuat extinderea dina
mică a relațiilor comerciale reci
proce. Italia ocupă locul cinci in rîn- 
dul partenerilor comerciali ai Unga
riei.

★
BONN — După cum anunță agenția 

vest-germană de știri (D.P.A.), mi
nistrul economiei al R.F. a Germa
niei, Karl Schiller, sosește astăzi la 
Moscova. Potrivit agenției. în cursul 
convorbirilor pe care ministrul vest- 
german le va avea la Moscova vor fi 
abordate posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor comerciale dintre Republica 
Federală a Germaniei și Uniunea So
vietică. într-un interviu acordat an
terior ziarului „Berliner Morgenpost", 
Karl Schiller a declarat că se aș
teaptă la „o evoluție neîntreruptă și 
susținută" a comerțului R.F.G. cu 
țările din Europa răsăriteană în vii
torul apropiat. După părerea sa, în

viitorii ani s-ar putea ajunge la du
blarea schimburilor de mărfuri dintre 
R.F.G. și U.R.S.S.

★
BELGRAD — A început prima se

siune a Comitetului mixt iugoslavo- 
iranian de cooperare economică. Re
ferindu-se la lucrările acestuia, agen
ția Taniug relevă că valoarea schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări a atins anul trecut 28 milioane 
de dolari. In cadrul lucrărilor comi
siei, părțile și-au exprimat dorința 
de extindere a cooperării economice, 
industriale, au prefigurat posibilită
țile înființării unor societăți mixte 
pentru activități economice și altele.

★
HELSINKI — Ministrul comerțului 

exterior al Poloniei, Janusz Bura- 
kiewicz, aflat la Helsinki la invitația 
omologului său finlandez, a fost pri
mit de președintele Finlandei. Urho 
Kekkonen, și de primul ministru, 
Ahti Karjalainen. El a avut, de ase
menea, o întrevedere cu ministrul 
planificării, dezvoltării și relațiilor 
comerciale al Finlandei, Olavi Mat- 
tila. Cu acest prilej, informează a- 
genția P.A.P., s-a făcut un schimb de 
păreri privind încheierea noului acord 
comercial pe termen lung între Polo
nia și Finlanda, precum și în legătură 
cu unele probleme ale schimburilor 
comerciale curente și ale colaborării 
economice.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tiîo, va 
face, între 20 și 23 octombrie a.c., o 
vizită oficială în Olanda, la invitația 
reginei Juliana a Olandei și a prin
țului Bernhard — informează agen
ția Taniug.

Marți a sosit la Moscova 
președintele Indiei, Varaha- 
giri Venkata Giri, care va 
face o vizită oficială în Uniunea So
vietică. La sosire, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale.

La Belgrad a sosit o dele
gație °°ndusa de Angelo Miculeseu, 
ministrul agriculturii și silviculturii 
al României, într-o vizită ''oficială 
în Iugoslavia, la invitația Iui Franio 
Nadj, membru al Vecei Executive Fe
derale. Delegația română va purta cu 
reprezentanții iugoslavi convorbiri 
privind colaborarea româno-iugoslavă 
în domeniul agriculturii și va vizita 
o serie de centre agricole din țara 
gazdă.

VIENA 22. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Ansamblul tineretu
lui din Cluj a susținut în pala
tul Schonbrunn, din Viena, un 
frumos spectacol de cîntece și 
dansuri românești care s-a 
bucurat de un deosebit succes, 
fiind primit cri căldură de pu
blic și răsplătit cu îndelungi 
aplauze. Luni,, același ansamblu 
a susținut la Linz un spectacol 
folcloric românesc. Salzburgul 
va găzdui, de asemenea, specta
colele ansamblului de cîntece și 
dansuri din România.

Noul prim-ministru al 
Federației Malayezia, Tua 
Abdul Razak, și-a preluat oficial 
funcția în cadrul unei ceremonii la 
Kuala Lumpur. El îl înlocuiește în a- 
cest post pe Tunku Abdul Rahman, 
care și-a anunțat de mai mult timp 
intenția de a se retrage din viața po
litică. Se așteaptă ca lista noului gu
vern al Malayeziei să fie anunță în 
următoarele zile.

Alegerile din R. P. Alba
nia Agenția de Presă A.T.A. a a- 
nunțat rezultatele alegerilor pentru 
Adunarea Populară a R. P. Albania, 
consiliile populare sătești și orășe
nești și tribunalele populare, care au 
avut loc la 20 septembrie. La urne 
s-au prezentat toți alegătorii înscriși 
pe listele electorale, carp au votat pe 
candidații Frontului Democratic.

La Budapesta au lncePut 
marți lucrările conferinței reprezen
tanților Caselor de economii din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, România, U.R.S.S. și Un
garia.

Jean Jacques Servan 
Schreiber va menVne în con
tinuare postul de secretar general al 
Partidului radical-socialist francez. 
Această hotărire a fost adoptată de 
membrii comitetului de conducere al 
partidului. Schreiber renunțase marți 
la mandatul său de secretar general, 
ca urmare a înfrîngerii suferite 
în alegerile parțiale din orașul 
Bordeaux.

în Uniunea Sovietică a 
fost lansat „Cosmos-364", 
satelit artificial al Pămîntului des

tinat continuării explorării spațului 
cosmic, potrivit programului anunțat 
de agenția T.A.S.S.

Târgul internațional de 
la Izmir, 'a care au part>c>pat în* 
treprinderi și firme din 39 de țări, 
printre care și România, și-a închis 
porțile. La actuala ediție produsele 
expuse au atras un număr record de 
vizitatori — aproximativ 3 milioane.

A fost înființată Acade
mia științifică internaționa
lă pentru protejarea vieții, 
mediului înconjurător și 
biopoliticii, cu prilejul unui 
congres internațional, organizat la 
Luxemburg,, pe. tema maladiilor . civi
lizației. Agenția France Presse, care 
difuzează știrea, precizează că noua 
instituție internațională numără în 
rindurile membrilor săi fondatori 182 
de savanți din 42 de țări, dintre care 
26 sînt distinși cu Premiul Nobel pen
tru pace.

WASHINGTON. — Reîntoarcerea 
spre Pămînt a navei spațiale auto
mate sovietice „Luna-16“ reprezintă 
„o marc realizare științifică și teh
nică", a declarat administratorul in
terimar al Agenției naționalr a 
S.U.A. pentru aeronautică și cei eta- 
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
George Low. „Explorarea Lunii, a 
spus el, duce spre importante des
coperiri privind originea Pămîntului, 
a Lunii și a sistemului solar. Analiza 
eșantioanelor lunare în laborator, 
observațiile făcute la fața locului de 
astronauții americani și fotografiile 
suprafeței lunare luate de sovietici 
și americani și-au dovedit valoarea. 
Așteptăm cu satisfacție — a spus el 
— informațiile ce vor rezulta din 
analiza’ eșantioanelor aduse de 
„Luna-16“ din Marea Fertilității, o 
regiune a Selenej care nu a fost încă 
studiată".

★
LONDRA. — „Experiențele reali

zate duminică de stația automată 
sovietică „Luna-16“ lasă să se între
vadă posibilitatea recuperării în mod 
automat a unor eșantioane marțiene 
în cursul acestui deceniu", a decla
rat Bernard Lovell, directorul Ob
servatorului. Jpdrell Bank din Marea 
Britanie.

După părerea omului de știință 
englez, realizarea sovietică relan
sează în maniera cea mai strălucită 
explorarea sistemului planetar.

Regele Suediei, Gustav al 
Vl-lea Adolf, a vizitat marți ex
poziția „Arta veche și medievală 
a metalului pe teritoriul Româ
niei", care s-a deschis recent la 
Muzeul de istorie din Stock
holm. In timpul vizitei, regele a 
fost însoțit de vicepreședintele 
C.S.C.A., Ion Moraru, acade
micianul Emil Condurachi și de 
specialiștii români și suedezi 
care au organizat expoziția. Re
gele Gustav al Vl-lea Adolf a 
făcut aprecieri elogioase la a- 
dresa expoziției românești și i-a 
felicitat pe organizatori pentru 
reușita acesteia.

La capătul unei scurte, 
dar intense campanii elec
torale, electoratul suedez 
s-a prezentat duminică la 
urne pentru a desemna noul 
parlament al Suediei (ce va 
fi format de aci înainte 
dintr-o singură cameră cu- 
prinzind 350 de deputați) 
precum și noile consilii Re
gionale și comunale.

Ce arată rezultatele preli
minare ale alegerilor ? Con
firmând, cu mici excepții, 
pronosticurile sondajelor de 
opinie efectuate in zilele 
premergătoare scrutinului 
în capitala suedeză, PARTI
DUL SOCIAL-DEMOCRAT, 
de guvernămînt, aflat de S3 
de ani la putere, a suferit 
un recul sensibil, pierzînd 
majoritatea absolută pe care 
o deținea din 1968. A mai 
pierdut mandate in aceste 
alegeri și Partidul moderat 
de coaliție (fostul partid 
conservator). în schimb, a' 
cîștigat un număr aprecia
bil de voturi PARTIDUL- 
COMUNIST, care va avea _ 
în noua legislatură 17 locuri 
în parlament, față de trei 
cîte avea înainte. Au mai 
cîștigat, de asemenea, vo
turi partidele liberal și de 
centru.

Componența Adunării u- 
nice, care, potrivit noii 
Constituții adoptată in 
urmă cu doi ani, va înlocui 
incepînd de la 1 ianuarie 
1971 cele două camere ale 
Riksdagului, nu va putea fi 
cunoscută decit după o 

' săptămină, după număra
rea voturilor exprimate 
prin corespondență de peste 
700 000 de alegători aflați in 
străinătate.

Comentlnd pe larg opțiu
nile electoratului suedez, 
așa cum reies ele din rezul
tatele de pînă acum ale 
scrutinului, observatorii po-

litici se opresc îndeosebi la 
semnificația victoriei obți
nute în alegeri de partidul 
comunist. In rîndtirile aces
tora se apreciază că succe
sul partidului comunist, 
depășirea de către acesta a 
cotei minime de patru la 
sută necesară pentru ă in
tra în noul parlament este 
fără .îndoială elementul cel 
mai important al actualelor 
alegeri generale din Suedia. 
Infirmînd pronosticurile 
cercurilor de dreapta care 
au sperat într-o scădere a

Partidul de stingă — co
muniștii s-a pronunțat pe 
plan extern pentru destin
dere și colaborare interna
țională, pentru recunoaște
rea de către Suedia a R. D. 
Germane, a Guvernului Re
voluționar 
Republicii 
Sud, și-a 
manifestă 
toate popoarele care luptă 
pentru libertate.

In ce-i privește pe so- 
cial-democrați, este adevă
rat că nici cei mai opti

Provizoriu 
Vietnamului 

manifestat și 
solidaritatea

al 
de 
iși 
cu

Este vorba în primul rînd 
de creșterea considerabilă a 
preturilor, care a nemulțu
mit o mare parte din popu
lație, de deficitul mare al 
balanței comerciale și în 
general de înăsprirea clima
tului social, ca urmare a ac
țiunilor revendicative, care 
au afectat la începutul anu
lui diferite sectoare econo
mice

Rezultatele alegerilor nu 
vor afecta, desigur, menți
nerea la putere a partidului 
social-democrat. Dar pentru

Semnificația scrutinului

din Suedia
electoratului comunist, Par
tidul de stînga — comuniștii 
a reușit nu numai să-și 
mențină locurile avute, dar 
să obțină chiar o importan
tă creștere, care vine să 
ilustreze audiența de care 
se bucură, în rîndul mase
lor, partidul și programul 
său politic. După cum este 
cunoscut, în programul elec
toral al partidului s-au aflai 
la loc de frunte : lupta îm
potriva inflației și a creș
terii impozitelor, a prețu
rilor și chiriilor ridicate, 
adoptarea de măsuri pen
tru deplina folosire a bra
țelor de muncă și pentru 
autoconducerea muncitori
lor in întreprinderi. Mill- 
tînd pentru o politică de 
neutralitate activă a țării,

miști dintre membrii statului 
major al partidului nu mai 
sperau intr-o victorie de 
genul celei din 1968. Re
zultatele actualului scru
tin, soldat cu pierderea de 
către acest partid a 3,7 la su
tă din voturi, arată că în
grijorarea lor a fost justi
ficată. Solicitat să co
menteze acest rezultat, li
derul social-democraților.
Olof Palme, a declarat că 
actuala campanie electorală 
a partidului său probabil 
că nu a fost destul de e- 
ficace. Neignorînd nici acest 
aspect, observatorii se o- 
presc insă mai ales la o 
serie de 
cărora a 
că față 
guvernul

a dispune de o majoritate 
parlamentară — remarcă ob
servatorii politici — partidul 
social-democrat va trebui să 
apeleze la sprijinul partidu
lui comunist. In felul acesta 
stingă ar dispune in parla
ment de 183 de voturi din 
totalul de 350. Aceasta sub
liniază și mai mult rolul 
important care revine Par
tidului de stingă — comu
niștii — in viața politică a 
Suediei. De altfel, se re
marcă la Stockholm, în 
perioada postbelică par
tidul comunist a acordat în
totdeauna sprijin în parla
ment partidului social-de
mocrat cind acesta a fost a- 
menințat de partidele bur
gheze.

Partidul Comunist Ro
mân, opinia publică din ța-

ra noastră salută cu sa
tisfacție succesul obținut 
în alegeri de Partidul de 
stînga — comuniștii din 
Suedia. După cum se știe, 
între P.C.R. și Partidul de 
stingă — comuniștii s-au 
statornicit și se dezvoltă 
relații principiale, de prie
tenie frățească, stimă și 
respect reciproc, relații în
temeiate pe principiile 
marxism-leninismului, ale 
internaționalismului prole
tar. Comuniștii români, po
porul nostru urmăresc cu 
simpatie și viu interes ac
tivitatea Partidului de stîn
ga — comuniștii, consacrată 
înfăptuirii unității de lup
tă a clasei muncitoare și 
a tuturor forțelor popu
lare din Suedia în lupta 
pentru apărarea interese
lor fundamentale ale oa
menilor muncii, pentru îm
plinirea idealurilor de de
mocrație, pace și progres 
social.

Ca și succesele obținute 
în alegeri de o serie de 
alte partide comuniste din 
țările occidentale, rezulta
tele obținute de comuniștii 
suedezi în alegeri se înscriu 
în șirul acelor manifestări 
pozitive care oglindesc 
creșterea continuă a for
țelor de stingă, creșterea ' 
in general a forțelor care 
se pronunță pentru destin
dere, pace și securitate. 
Toate aceste succese evi
dențiază că. promovind o 
politică corespunzătoare 
intereselor vitale 
menilor muncii 
lor, ale întregii 
luptind împotriva 
lismului, pentru 
ție, independență 
și progres, partidele comu
niste iși sporesc conti
nuu influenta in mase, do- 
bîndesc un rol tot mai im
portant in viața politică a 
țărilor respective, in lupta 
mondială pentru pace și 
progres.

Radu BOGDAN

Un bloc cu 9 etaje, în curt de consirucție în orașul spaniol Almeira, s-a 
prăbușit, îngropînd peste 30 de muncitori. Pînă în prezent au fost scoși de 
sub dărîmături 3 morți și 18 răniți în fotografie : în timpul operațiunilor 

de degajare a victimelor accidentului

dificultăți reale 
trebuit să le fa
in ultimul timp 

social-democrat.

„Negocierile privind aderarea 
Marii Britanii la Piața comună 

vor fi îndelungate"
— A DECLARAT PRIMUL MINISTRU AL FRANȚEI, JACQUES CHABAN- 

DELMAS
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; ziarului „Frankfurter Rund- 
j schau", Wolfgang Lilder, membru
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SECURITĂȚII EUROPENE*
La 10 octombrie, orașul Frank

furt pe Main va găzdui o confe
rință consacrată problemelor 
securității europene, la care 
și-au dat adeziunea o serie de 
personalități ale vieții publice 
vest-germane.

Ca urmare a faptului că ideea 
securității europene preocupă 
cercuri tot mai largi ale popu
lației din R.F.G., la Frankfurt 
pe Main a luat ființă recent un 
comitet de inițiativă pentru 
securitatea europeană din care 
fac parte reprezentanți ai dife
ritelor partide, organizații de 
tineret, ai sindicatelor, delegați 
ai unor consilii din întreprin
deri, reprezentanți ai intelec
tualității și ai cercurilor econo
mice. Intr-o declarație făcută 
presei, un purtător de cuvint al 
comitetului de inițiativă a men
ționat că țelul acțiunii este „de 
a iniția o discuție largă privind 
problemele unui sistem general 
de securitate europeană și de a 
cere guvernelor organizarea cit 
mai grabnică a conferinței în a- 
cest sens".

In vederea pregătirii intîlni- 
rii de la 10 octombrie a fost 
format un comitet din care fac 
parte, între alții, prof. dr. Wal
ter Fabian, redactor-șef al re
vistei „Gewerkschaftliche Mo- 
natshefte" („Caiete sindicale 
lunare"), Wilhelm Drbscher, de
putat in Bundestag din partea 
P.S.D.G., Karl Gerold, editor al

ale oa- 
din țările 

nafiuni, 
imperia- 

democra- 
națională

LONDRA 22 (Agerpres). — „Nego
cierile privind aderarea Marii Britanii 
la Piața comună vor fi în mod sigur 
îndelungate, întrucît problemele care 
urmează să fie soluționate sînt com
plexe", a declarat primul ministru al 
Franței, Jacques Chaban-Delmas, în
tr-un interviu televizat, acordat luni 
seara postului de radio britanic BBC. 
După ce a precizat că negocierile in 
acest sens cu Marea Britanie nu sînt 
purtate de Franța sau de R.F. a Ger
maniei sau altă țară comunitară, ci 
de Comisia C.E.E., care a fost Însăr
cinată să trateze cu cele patru țări 
candidate, Chaban-Delmas și-a expri
mat părerea că tratativele vor fi în
cheiate cu succes. Singura condiție 
pusă de „cei șase" țărilor candidate

la aderare este de a accepta toate re
gulamentele comunitare în forma lor 
actuală, aceasta „pentru a nu fi alte
rată natura Pieței comune". Prin a- 
ceastă frază, premierul Chaban-Del
mas a reamintit poziția bine cunos
cută a Franței cu privire la lărgirea 
C.E.E., poziția cu care insă țările can
didate nu sînt de acord.

Solicitat, în încheiere, să răspundă 
unei întrebări privitoare la preturile 
agricole franceze — pe care britanicii 
le găsesc prea ridicate — primul mi
nistru Chaban-Delmas a precizat că 
o asemenea întrebare nu trebuie le
gată exclusiv de preturile franceze, 
ci de politica agricolă a Pieței co
mune în ansamblul ei.

în conducerea Partidului liber- 
german, Walter Moller, prima
rul general al orașului Frank
furt pe Main, Giinter Tolusch, 
președintele consiliului de în
treprindere din uzinele Ford 
(filiala din R.F.G.), Werner Vitt, 
vicepreședinte al sindicatului 
muncitorilor din industriile chi
mică, hîrtiei, ceramică.

După cum a declarat preșe
dintele comitetului, prof. Fa
bian, ordinea de zi cuprinde ur
mătoarele probleme : Cele două 
state germane și securitatea eu
ropeană : posibilitățile colabo
rării economice și științifico- 
tehnice în Europa ; probleme ale 
dezarmării ; avantajele culturale 
și sociale ale unui sistem de 
securitate euroDeană. Conferința, 
care este deschisă tuturor orga
nizațiilor și persoanelor intere
sate, se va încheia cu un mare 
miting, prevăzut pentru ziua de 
11 octombrie.

G. D.
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