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© Lucrările agricole de toamnă, cit mai repede și de 
bună calitate I Cînd toți pun umărul la greu, treaba 
se face mai cu spor. Cînd nu... • Randamentul agre
gatelor siderurgice • Un nou concurs de admitere 
în învățămîntul superior tehnic, agronomic și eco
nomic • Capsula stației automate „Luna-16“ 

a aterizat la locul stabilit

VIZITA PREȘEDINTELUI CONȘIUULU[ DE STA T 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CEAUȘESCU, IN AUSTRIA
Cea de-a patra zi a vizitei în 

Austria a președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
soției sale, Elena Ceaușescu, a per
soanelor oficiale care îi însoțesc a 
î., eput la Salzburg. La palatul 
K.esheim — monument de arhi
tectură barocă de la începutul se
colului al XVIII-lea, situat în a- 
propierea orașului și rezervat ca 
reședință oaspeților români — pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
soției sale li s-au oferit daruri din 
partea guvernului landului și a 
primăriei municipale : un frumos 
vas de cristal pe care a fost 
gravată inscripția „Președintelui 

‘Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu", o statuetă, reprezen- 
tînd o alegorie mozartiană, și al
bume jubiliare cu imagini ale ora
șului din ultimele cinci secole. 
Mulțumind, tovarășul Ceaușescu a 
rugat să se transmită populației 
din landul și orașul Salzburg cele 
mai bune urări de prosperitate și 
pace.

De la palatul Klesheim, coloana 
mașinilor oficiale a pătruns din 
nou pe străzile orașului de pe 
Salzăch unde, cti o seară înainte, 
mii și mii de localnici au făcut 
o primire plină de căldură șefu
lui statului nostru. Pe tot par
cursul am reîntîlnit manifestările 
de caldă simpatie care au carac
terizat atmosfera întregii vizite, 
O’jȚindind cît se poate de elocvent 
prestigiul și stima de care 6e 
bucură țara noastră și personalita
tea președintelui Ceaușescu în 
Austria. Prezențele românești în 
Salzburg sînt evidente. în grădina 
Mirabell, în aceste zile se află 
o expoziție românească de cărți și 
folclor, iar mîine se Va inaugura o 
„Săptămînă culturală românească".

Din gara principală a orașului 
Salzburg, în sunetele fanfarei, în 
aplauzele localnicilor veniți să-i 
salute la plecare, oaspeții români, 
însoțiți de ministrul afacerilor ex
terne al Austriei, Rudolf kirch
schlăger, 
turilor și energiei, 
bauer, se îhdreaptă spre Linz.

Trenul oficial înaintează pe va
lea rîului Salzach spre Dunăre, 
străbătînd Austria Superioară. în 
dreapta rămîne frumoasa zonă a 
lacurilor — Salzkammergut — și în 
peisaj se integrează, ca notă domi
nantă, cîmpia.

și ministrul transpor- 
Erwin Fruh-

Primire călduroasă la Linz

■S

uzinele „Voesf", împreună cu cancelarul Bruno Kreisky și un grup de specialiști

Oraș preponderent Industrial, 
Linzul, reședința landului Aus
tria Superioară, este considerat, în 
ordinea mărimii, cea de-a treia 
așezare urbană a Austriei, urmînd 
după Viena și Graz. Aici își des
fășoară activitatea marile 
siderurgice „Vcest", precum și un 
combinat chimic, unități industriale 
care întrețin legături de cooperare

uzine

și schimburi cu întreprinderi de 
specialitate din țara noastră și din 
multe alte, țări.

Trenul prezidențial se oprește 
chiar în incinta uzinelor „Voest“, 
unde are loc .primirea oficială a 
șefului statului român în landul 
Austria Superioară. Au venit să-i 
salute pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe soția sa și pe 

lalți oaspeți români președintele 
Consiliului de administrație al 
uzinelor, Othmar Seefeldner, di
rectorul general, Herbert Koller, 
alți membri ai Consiliului de ad
ministrație, deputatul I. Brauneis, 
președintele Consiliului central

DINEU DE GALĂ OFERIT
DE PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
11 Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, au oferit la palatul 
Pallavicinl un dineu de gală în 
onoarea președintelui federal al 
Republicii Austria. Franz Jonas, 
și a soției sale, Grete Jonas.

Au luat parte cancelarul federal 
Bruno Kreisky, președintele Par
lamentului, Alfred Maieta, vice
cancelarul Rudolf Hauser, minis-

La posturile de radio
și televiziune

Vineri, 25 septem
brie 1970, în jurul orei 
11, posturiâe noastre de 
radio și televiziune vor 
transmite, direct de la 
Viena, vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 

sindical din întreprindere, precum 
și alți conducători sindicali. Oas
peții coboară din tren în acordu
rile unei fanfare ce intonează cîh- 
tece de bun venit. Tinere fete, in

(Continuare în pag. a III-a) 

trul afacerilor externe, Rudolf 
Kirchschlăger, alți membri ai gu
vernului.

Au participat, de asemenea, Io
sif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior, și alte persoane ofi
ciale române.

(Continuare în pag. a IV-a)

președmte’2 Consiliului 
da Stat a! Republicii So- 
ciaiiste România, la A- 
genjia Internaționala 
pentru Energia Atomi
că (A.I.E.A.).

Este necesară mobilizarea 
tuturor forțelor din agricultură 
pentru efectuarea operativă 
a lucrărilor agricole de toamnă!

Convorbire cu dr. ing. Nicolae ȘTEFAN,
adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

Cu fiecare zi, importanța executării 
la timp și in condiții de bună calitate 
a lucrărilor agricole crește tot mai 
mult. Pe lingă reeditarea culturilor 
tîrzii — porumb, floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr, legume și fructe — o 
mare atenție trebuie acordată pregă
tirii terenului și însămințărilor incit 
de acum, diri toamnă, să fie pusă o 
bază temeinică viitoarei recolte. în 
legătură cu aceste sarcini arh avut o 
convorbire cu tov. dr. Nicolae Ștefan, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
silviculturii.

— La consfătuirile cu ingine
rii agronomi care au avut loc in 
luna august s-a afirmat, că re
coltele mici, sub posibilități, pe 
care le-au obținut unele unități 
agricole s-ar datora, printre al
tele. nerespectării epocii optime 
de semănat. Ce trebuie întreprins 
ca, în această toamnă, semănatul 
griului să se facă in condiții 
optime ?

— într-adevăr. la consfătuirile res
pective s-a discutat mult despre 
epoca optimă de semănat la griu și 
consider că problemele au fost bine 
clarificate. S-a arătat atunci, pe baza 
cercetărilor științifice și a experien
ței unităților agricole fruntașe in pro
ducția de griu. că epoca optimă de
pinde de anumite condiții. într-ade
văr, dacă în toamne care găsesc 
solul bine aprovizionat cu apă se
mănatul timpuriu este un factor cert 
de sporire a producției. în toamnele 
secetoase, cum a fost cazul anului 
trecut, la semănatul timpuriu, s-au 
înregistrat, în majoritatea județelor, 
recoltele cele mai scăzute. Pornind 
de la acest adevăr, trebuie înțeles 
că stabilirea epocii optime de semă
nat nu poate fi legată de date calen
daristice rigide; ci neapărat de starea 
de aprovizionare a solului cu apă și, 
în general, de starea terenului res
pectiv, de calitatea patului germina
tiv. Totuși. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, pe bază experienței acu
mulate de anî de zile, a indicat anu
mite limite orientative. Astfel, epoca 
optimă pentru semănatul griului in 
zonele de sud șl vest se consideră a fi 
intre 1 și 15 octombrie, iar în zonele 
colinară și de nord. între 25 septem
brie și 10 octombrie. în fundție de

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER

Ambasadorul Italiei
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază pe ambasa
dorul Italiei la București, Niccolo 
Moscâto, la cererea acestuia.

Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia
Președintele Consiliului de <Mi- 

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit joi după-amiakă pe ambasado
rul Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia la București, Iso Nje- 
govan, la Cererea acestuia.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele poporului brazilian și al meu personal mulțumesc Ex
celenței Voastre pentru amabilul mesaj adresat cu prilejul aniversării 
independenței Braziliei și vă rog să primiți urările mele cele mai bune 
pentru prosperitatea patriei dv. și pentru fericirea personală a Excelen
ței Voastre.

EMILIO GARRASTAZU MEDICI
Președintele Republicii Federativa

a Braziliei

condițiile naturale locale, lucrarea 
poate să înceapă cu pină la 10 zile 
mai devreme sau mai tîrziu. în a- 
ceastă toamnă, în unele județe exis
tă o situație aproape identică cu cea 
din anul trecut, în sensul că pămân
tul este insuficient aprovizionat cu 
apă. Ce fâcem în acest caz T Ami- 
năm semănatul pină cînd va ploua ? 
Ar ft riscant, după cum neindicat este 
să se însăminteze in teren uscat.

— Ce trebuie întreprins ca 
însămințările Să se încadreze in 
limitele timpului optim ?

— Există o dată limită — 20—25 oc
tombrie — după care semănatul griu
lui nu mai este indicat, deoarece pro
ducția la hectar ar scădea simțitor. 
Deci va trebui ca in fiecare unitate a- 
gricolă să fie luate asemenea măsuri 
incit insămințările să se încheie in 
orice condiții pină la aceste date. 
Specialiștilor din unități li s-a acordat 
deplină libertate de a alege, potrivit 
condițiilor locale, epoca în care să facă 
semănatul, respecți nd însă cele două 
limite stabilite de minister. Aceasta 
presupune o mare răspundere pentru 
fiecare inginer agronom. Decizia lui 
poate influența mult nivelul viitoa
rei recolte. De aceea, fiecare din ei 
să procedeze cu cea mai mare răs
pundere. să aleagă timpul în care tre
buie făcut semănatul diferențiat, ți- 
nind seama să existe condiții optime 
de lutru.

Problema cea mai dificilă la ora 
actuală constă în pregătirea terenu
lui. In cooperativele agricole, ară
turile au fost executate pe 1 300 000 
hectare, ceea ce reprezintă doar 
56 la sută din suprafața eâre urmea
ză să se însămințeze în această toam
nă. Pregătirea terenului prin discuirl 
și grăpări s-a făcut pe 972 OOO hectare, 
reprezentind 81 la sută din suprafața 
arată. O mare parte din griu se cul
tivă după plante premergătoare care 
părăsesc terenul mai tîrziu : porumb, 
floarea-soarelui, cartofi, sfeclă de 
zahăr etc. în zilele următoare, in 
cooperativele agricole vor trebui să 
se facă arături pe 1090 000 hectare. 
Aceasta impune grăbirea la maximum 
a recoltatului pentru a se putea pre- 

(Continuare in pag. a Il-a)

r
La convorbirea care a avut loc 

cu acest prilej a participat George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

La convorbirea care a avut loc cu 
această ocazie a participat Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

(Agerpres)
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE >OAMNĂ

CÎT MAI REPEDE SI DE BUNA CALITATE!
'■
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Cind toți pun umărul Iu greu,
treuba se fure cu spor

în cîmpia Bărăganului, ca și în 
celelalte zone ale țării, acum este 
timpul cînd se desfășoară ample ac
țiuni pentru stringerea recoltei și eli
berarea terenului pentru a crea drum 
liber tractoarelor. în județul Ialomița 
pină acum au și fost recoltate 40 500 
ha cu floarea-soarelui, din cele 50 394 
ha cultivate, iar porumbul a fost 
cules de pe o suprafață de 25 500 ha 
din 100 157 ha. în afară de aceste 
culturi care dețin ponderea princi
pală în agricultura județului, mai 
sint de recoltat suprafețe însemnați! 
cu sfeclă de zahăr, legume, furaje, 
orez etc.

în cooperativele agricole unde 
munca este bine organizată și unde 
cooperatorii iau parte activă ia toate 
aceste lucrări se obțin rezultate 
demne.de remarcat. Cooperatorii din 
Valea Ciorii au terminat de recoltat 
floarea-soarelui de pe întreaga su
prafață de 570 ha, au strîns porumbul 
de pe 400 ha și au eliberat și pregătit 
o însemnată suprafață de teren în 
vederea însămînțării griului. Aseme
nea rezultate au obținut și coopera
torii din comunele Munteni Buzău, 
Scînteia, Smirna, Bucu, Nieolae Băl- 
cescu și multe altele care au încheiat 
sau sînt pe terminate cu recoltatul 
florii-soarelui și lucrează intens la 
stringerea porumbului, sfeclei de za
hăr, legumelor și a altor culturi.

Sint însă o seamă de cooperative 
agricole rămase în urmă cu aceste 
lucrări din cauza lipsurilor în organi
zarea muncii, în folosirea tuturor for
țelor manuale și mecanice. La coope
rativa agricolă din comuna Sf. Gheor
ghe, pină la data de 21 septembrie 
s-a recoltat floarea-soarelui de pe 
numai 450 ha din 820 ha cultivate, 
deși această importantă lucrare tre
buia terminată pînă acum. Aici îri- 
tîrzie și culesul porumbului, din 1 005 
ha fiind recoltate numai 220 ha. Dacă 
avem în vedere volumul mare de 
lucrări, atît la recoltat cît și la eli
berarea și pregătirea terenului pen
tru insămințările de toamnă, reiese 
că aici sint necesare măsuri hotărîte 
pentru folosirea judicioasă a tuturor 
forțelor. Lucrările se suprapun tot 
mai mult, din zi în zi, deoarece nu
mărul de cooperatori care vin la lu
cru este redus. Din 800 de coopera
tori apți de muncă participă în me
die 200 pe zi ; ceilalți își găsesc di
ferite ocupații mățunte. Această si
tuație se datorește in mare parte 
consiliului de conducere care nu a 
depus eforturi pentru organizarea ju
dicioasă a lucrărilor și antrenarea la 
muncă a tuturor cooperatorilor. în- 
tîrzierea lucrărilor este cauzată și de 
lipsurile în utilizarea tractoarelor și 
mașinilor agricole. La sediul secției 
de mecanizare, de la cooperativa 
amintită, la ora 10 dimineața, stăteau 
9 tractoare, din care unele sînt de
fecte de mai multe zile. Acum cînd 
fiecare mijloc de transport este foarte 
necesar, un număr de 6 remorci nici 
nu erau trecute în planul de lucru 
în timp ce pe cîmp se găseau în
semnate cantități de produse. Peste 
60 tone de porumb sînt împrăștiate pe 
cîmp în grămezi mici de cîte 30—40 
kg în loc să fie transportate cu maxi
mă rapiditate. Nu sînt suficiente mij
loace de transport ? Nicidecum. Coo
perativa dispune de 9 autocamioane, 
3 tractoare rutiere, cu cîte 2 remorci 
fiecare, plus 26 remorci ale secției de 
mecanizare și numeroase atelaje. Da
că acestea ar fi utilizate la întreaga 
capacitate n-ar rămîne pe cîmp nici 
o tonă de produse netransportate.

însemnate cantități de porumb îm-

prăștiat pe 
întîlnesc și .__ __ _____
din comuna Ștefan Vodă, intre km 
12—14 pe șoseaua Slobozia-Călărași. 
Am căutat să aflăm cauzele care au 
dus la neutilizarea cu întreaga capa
citate a mijloacelor de transport. în 
județul Ialomița timp de 20 de zile a 
lipsit benzina, deoarece nu s-a pre
văzut consumul real, iar în unele ca
zuri combustibilul nu a fost bine gos
podărit. Consumul inițial de benzină

cîmp în grămăjoare se 
la cooperativa agricola

Raidul nostru

în județul Ialomița

s-a stabilit la 2 500 tone dar s-au re
partizat doar 2 000 tone pe îhtreg a- 
nul. Pină s-a ajuns să se înțeleagă 
că este necesar să se aprobe și res
tul de 500 tone benzină, a trecut vre
me îndelungată, iar transportul pro
duselor agricole a stagnat. Este de 
neînțeles de ce nu s-au luat măsuri 
din timp pentru a evita golurile în 
aprovizionarea cu combustibil fără a 
se produce perturbați! în transportul 
produselor agricole.

Este bine cunoscut că întirzierea re
coltatului și a transportului duc la ri
sipă, la mari pagube economice. La 
cooperativa agricolă Călărași după ce 
s-au recoltat la timpul optim 150 ha 
cu floarea-soarelui, din cele 266 ha 
însămlnțate cu această cultură, pe 
restul suprafeței cultivate lucrările 
au început să fie tărăgănate. Cele 
două combine C 3 adaptate la recol
tatul florii-soarelui s-au defectat și 
timp de 2 zile au strins doar 1 000 kg 
semințe. Cind cooperativa avea cea 
mai mare nevoie de o combină „Glo
ria" direcția agricolă a repartizat-o 
la alte unități. Cu fiecare zi ce trece, 
și la cea mai mică atingere, semin
țele de floarea-soarelui se scutură.

Nici mecanizatorii de la I.M.A. Cuza 
Vodă, nici consiliul de conducere al 
cooperativei agricole nu au luat nici o 
măsură pentru a pune combinele in 
stare de funcțiune și a continua re
coltatul. La fel de impasibili au ră
mas și specialiștii de la direcția 
agricolă care îndrumă unitatea în 
perioada de recoltare. Cît va mai con
tinua această situație ? Se știe doar 
că sămînța de floarea-soarelui se 
scutură, nu așteaptă pină cînd cei 
trimiși să sprijine cooperativa se vor 
decide să ia măsuri.

în multe cooperative agricole în a- 
ceastă perioadă se resimte insufi
ciența forței de muncă, datorită în 
primul rînd volumului mare de lu
crări ce trebuie efectuate intr-un 
timp scurt, dar și unor neglijențe 
și anomalii de organizare. La coope
rativa agricolă Bălaciu care are de 
efectuat un mare volum de lucrări 
la recoltat, la eliberarea și pregă
tirea terenului participă în me
die 150—200 de cooperatori pe zi 
din cei 350 apti de muncă. în cen
trul comunei Bălaciu, pe Ia ora 9, 
în ziua de 22 septembrie, erau adunați 
20 de cooperatori să schimbe bute
liile de aragaz. Am aflat de la cei 
prezenți, cît și de la consiliul popu
lar. că această situație se repetă de 
două ori pe săptămînă. în unele zile 
se adună cite 70 de oameni și așteap
tă ore în șir. De ce nu se iau mă
suri pentru a se curma această ano
malie care duce la irosirea unui timp 
prețios ?

în județul Ialomița este imperios 
necesar să fie luate măsuri pentru 
intensificarea strîngerii recoltei și 
încheierea tuturor pregătirilor nece
sare pentru recolta anului viitor. 
Membrii comitetului județean de 
partid, specialiștii de la direcția agri
colă și din unitățile agricole au dato
ria să pună pe primul plan al preo
cupărilor problemele campaniei agri
cole, să intervină operativ pentru a 
remedia în cel mai scurt timp orice 
defecțiune ce se ivește in procesul 
de producție.

La cooperativa agricolă Sf. 
Gheorghe (în fotografia de sus) 
porumbul, aruncat din căruțe la 
întîmplare în curtea sectorului 
zootehnic, se risipește. Mai bine 
s-ar risipi cei care nu știu să 
prețuiască avutul obștesc.

★
La cooperativa agricolă din 

Măgureni, județul Ialomița, 
se hotărîse ca a doua zi munca 
la recoltat să înceapă în zori. La 
ora 6,30, după cum se vede in 
fotografie, (stînga jos), coopera
torii au fost prezenți la cîmp. 
Nu insă și brigadierul Șer- 
ban Iacob, care, deși are șaretă, 
și-a făcut apariția la ora 8,30 
(in medalion).

Dar la Măgureni stau nu nu
mai oamenii, ci și combinele 
care au fost repartizate la re
coltatul florii-soarelui (fotogra
fia din mijloc).

★
Acum, cind zorul 

cimp este atît de 
anacronic să vezi 
alte utilaje care stau. Și totuși 
asemenea situații există. Do
vadă cele surprinse la I.A.S. 
Andrășeștl (fotografia din dreap
ta jos).

lucrărilor în 
mare, pare -. 

combine și

în cadrul Centralei siderurgice dhi 
Hunedoara și al Centralei siderurgice 
din Reșița există o preocupare sta
tornică, de mai mulți ani, pentru 
creșterea gradului de folosire a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, pre
ocupare care, în prezent, a ajuns 
la o maturitate organizatorică și 
de concepție, 
în ' ’
sînt _________ — ___  __
Astfel, la Combinatul siderurgic din 
Reșița, indicii intensivi de utilizare 
a mijloacelor tehnice au fost reali
zați și chiar depășiți, pe această cale 
obținindu-se însemnate sporuri de 
producție. Spre 
exemplu, la ote- 
lărie, producția 
medie de oțel a 
fost de 8,02 tone 
pe metru pătrat 
și zi calendaristi
că, în loc de 7,91 
tone/mp și zi cît 
era planificat ; la 
secția de lami
noare, toate cele 
cinci linii au de
pășit indicele in
tensiv planificat, 
in frunte situîn- 
du-se linia rever
sibilă, unde, în 
loc de 32.6 tone 
s-au obținut 33.51 
tone pe oră efec
tivă de 
nare.

Dacă 
găm evoluția din 
ultimul timp a 
gradului de utili
zare a agregate
lor și instalațiilor 
siderurgice din 
sectorul oțelării 
al Combinatului 
siderurgic .din 
Hunedoara, obți
nem o diagramă 
care înfățișează 
o linie ascenden
tă, îndeosebi la 
oțelăria Martin 
nr. 2 ■ în 1965 — 
anul care mar
chează începutul 
folosirii oxigenu
lui la -elaborarea 
oțelului — indicele de utilizare a cup
toarelor Martin era de 7,93 tone oțel 
metru pătrat și zi calendaristică ; in 
1970, acest indice a ajuns la peste 
10 tone, creștere care corespunde 
perfecționărilor tehnologice interve
nite în utilizarea oxigenului la ela
borarea otelului, metodă modernă cu 
ajutorul căreia se obțin în acest an 
•peste 2,3 milioane tone de oțel. Suc
cesul înmănunchează, pe de o parte, 
eforturile colectivului pentru însu
șirea temeinică și aplicarea eficien
tă a noii metode, iar pe de alta, spi
ritul creator al unor oameni talen- 
tați cum sînt cei care au realizat 
lancea tip „Hunedoara", devenită cu
noscută azi pe plan mondial.

Și in sectorul laminoare al com
binatului hunedorean, ca de altfel 
in toate sectoarele de bază, diagra
ma utilizării agregatelor siderurgice 
consemnează creșteri importante ale 
indicatorilor planificați. La lamino
rul de 800 mm. spre exemplu, — 
profilat în ultima vreme îndeosebi 
pentru prelucrarea oțelurilor aliate 
— indicele de utilizare a ajuns la 

. 43,3 tone pe oră efectivă de func
ționare, față de 42,73 tone planificat, 
în paralel cu creșterea indicelui ex
tensiv. Progrese la fel de evidente

Rezultatele obținute 
primele opt' luni ale anului 

edificatoare în acest 6ens.

s-au înregistrat și pe linia creșterii 
productivității furnalelor, atit la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, cit 
și la uzina „Victoria" din Căian. 
Furnaliștii din Căian, bunăoară, au 
obținut un spor de 14 kg fontă pe 
fiecare metru cub de volum util al 
furnalelor.

— Atenția noastră — ne spunea 
tov. D. Frențoni, inginer-șef al uzi
nei „Victoria" din Căian — a fost 
orientată cu deosebire spre ridicarea 
temperaturii aerului insuflat in fur
nale, care, în această perioadă, a 
crescut cu 43 grade față de media 
anului trecut, spre eliminarea dese-

sportoarelor de la caja de laminare 
nr. 2 la nr. 3 cu încă trei fire, pu
nerea în funcțiune, conform proiec
tului, a răsturnătoarelor din fața 
cajelor nr. 2 și 3, pentru a înlocui 
munca manuală — probleme a că
ror soluționare este de competența 
conducerii combinatului, vor permi
te obținerea unor importante canti
tăți de laminate în plus. Tot astfel, 
la blumingul de 1 300 mm. cu oca
zia efectuării reparației planificate, 
în luna octombrie a.c., se va pune 
în funcțiune și instalația de automa
tizare, care, împreună cu alte mă
suri, va face ca

RANDAMENTUL
AGREGATELOR

(Urmare din pag. I)

funcțio-

investi- SIDERURGICE
Sînt luati în considerație

principalii factori de creștere 
a capacității productive?

M. Andreescu
Horea CEAUSESCU

Foto :

găti la timp toate suprafețele care 
urmează a se însămînța cu cereale 
de toamnă. Or, în ce privește recol
tatul culturilor tîrzii, intr-un șir de 
.județe, situația este deocamdată ne
satisfăcătoare. Datele centraliza
te la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii arată că, într-un 
șir de județe din sudul țării 
unde porumbul este copt — recolta
tul porumbului nu s-a făcut decit 
pe 20 la sută din suprafețe- O situa
ție și mai nesatisfăcătoare din acest 
punct de vedere se întîlnește în ju
dețele Arad și Timiș și . altele unde 
această lucrare abia a început. în 
unele unități chiar dacă s-a făcut re
coltatul, terenul n-a fost eliberat de 
coceni, ceea ce împiedică executarea 
arăturilor. De aceea se impune ur
gentarea recoltării culturilor tîrzii și 
eliberarea grabnică a terenurilor. 
Pentru a asigura suprafețele ne
cesare însămînțării griului, Ministerul 
Agriculturii a cerut direcțiilor agri
cole și specialiștilor din unități să se 
ocupe de buna organizare a forței 
de muncă și a mijloacelor mecanice, 
în acest sens, forțele de muncă tre
buie grupate la culturile ce trebuie 
să elibereze urgent terenul. De ase
menea. trebuie folosite obligatoriu 
toate combinele de care dispun în
treprinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii și Întreprinderile agricole 
de stat. La pregătirea terenului, trac
toarele vor ti grupate, organiztndu-se 
formații de lucru care pot fi supra
vegheate mai bine. în cadrul acestor 
formații, 3—4 tractoare vor lucra la 
arăt, iar un tractor va efectua discu- 
irea sau, după caz, tăvălugirea. Tre
buie privită cu mai multa răspundere 
fertilizarea terenului. Deși la consfă
tuirile cu inginerii șefi din coopera
tivele agricole s-a staoilit cum să se 
aplice îngrășămmtele chimice, în 
unele locuri Indicațiile respective sînt 
încălcate. în felul acesta nu se poate 
obține o eficiență maximă.

zone unde solul este insuficient apro
vizionat cu apă, dar pe întreaga țară 
situația se prezintă mai bine din acest 
punct de vedere, decît în anul tre
cut. Terenurile din sud-estul țării și 
din Banat, pregătite din vară și care 
au fost întreținute prin dlscuiri și 
grăpări, au o rezervă mai mare de 
apă. în schimb, terenurile din unele 
județe din sudul țării. Mehedinți, • 
Dolj. Olt și Teleorman, de pe care se 
recoltează acum porumbul, floarea-

in județele din Transilvania, cu ex
cepția unor zone restrinse din partea 
centrală, unde, mai ales pe pante, re
zerva de umiditate a solului este re
dusă.

Incepînd de săptămîna viitoare, 
aria de semănat a cerealelor de 
toamnă trebuie să se extindă trep
tat în vestul țării, în zonele subcar
patice, iar în ultimele zile ale săptă- 
minii — în Bărăgan și Dobrogea. în 
județele cu deficit pronunțat de umi-

(icnate fi luate probe pentru a- 
naliză. Dar iată că ne apropiem 
de sfirșitul lunii și aceste ope
rații ca fi schimbul de semințe 
nu au fost încheiate peste tot.

suri ca laboratoarele județene pentru 
controlul semințelor să grăbească e- 
fectuarea acestor analize și să 
municb in timpul cel mai scurt 
zultatele către unitățile agricole.

co- 
re-

— Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, pe baza informa
țiilor pe care le deține, ce reco
mandă in legătură cu începerea 
semănatului ?

— Prin stațiunile experimentale a- 
gricole și rețeaua Institutului de me
teorologie și hidrologie se urmărește 
regimul hidrotermic din sol. Sint

— într-adevăr, din fondul de se
mințe pentru schimb nu a fost ri
dicată decît o cantitate mică. Este a- 
devărat că, pentru completarea ne
cesarului de sămință cu însușiri teo
logice și culturale ridicate s-a im-

Este necesară mobilizarea
tuturor forțelor din agricultură
soarelui și alte culturi tîrzii, au o re
zerva foarte mică de apă, arăturile 
se fac greu, se scot bolovani, ceea ce 
necesită eforturi mari pentru mărun- 
țirea lor. După previziunile meteoro
logilor, in prima parte a lunii octom
brie nu ne putem aștepta la ploi a- 

■ bundente. Totuși, ploile căzute în 
timpul verii au determinat acumula
rea unor însemnate cantități de apă 
în straturile profunde ale solului, mai 
ales în județele din Bărăgan, Do
brogea și cîmpia de vest. Aceasta 
face posibil ca, in zonele amintite, 
o davă cu răcirea treptată a vremii, 
să se îmbunătățească starea de umi
ditate a solului și în straturile de la 
suprafață atit prin ascensiunea capi
lară a apei, cit și datorită fenome
nelor de condensare, ceea ce face să 
se creeze condiții favorabile pentru 
germinarea semințelor.

în această săptămînă a început și 
trebuie să se continue semănatul or
zului de toamnă în toate zonele 
cultură a acestuia. în județele 
ceava. Botoșani. Neamț, Bacău.

de 
Su- 

___ ,___ ____ Iași 
și partea nodică a Vasluiului a în
ceput semănatul secarei și al griului, 
lucrare ce trebuie să se intensifice 
în toate unitățile agricole din această 
zonă. De asemenea, trebuie să se trea
că la semănatul secarei și al griului

ditate în sol trebuie să se acorde o a- 
tenție deosebită executării de cea mai 
bună calitate a lucrărilor solului, în 
vederea pregătirii unui pat germina
tiv corespunzător.

în condițiile din acest an, potrivit 
recomandărilor făcute de Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante 

" ’ de semănat se
o

„ ___ ...   cu
umiditate suficientă, adîncimea va fi 
cea obișnuită, iar în cele cu umidita
te scăzută în stratul superficial se 
va însămînța la o adîncime mai 
mare. în plus. în aceste zone, pen
tru a favoriza ascensiunea capilară 
a apei și asigurarea unei răsăriri 
uniforme este necesar ca, după se
mănat. terenul să fie tăvălugit, me
todă care, din păcate, a fost neglija
tă' in ultimii ani. Așa cum am ară
tat, pămîntul are umiditate in adîn
cime. Or. prin tăvălugit silim apa să 
urce în stratul superior, în preajma 
semințelor, care vor încolți mai re
pede și mai uniform.

— Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, prin ordinul nr. 
2 000, a stabilit ca pină la 5 sep
tembrie semințele să fie condi-

tehnice, adîncimea
■ va stabili diferențiat 
situație la alta. în

de la 
zonele

portat grîu de sămință. O mare parte 
este în curs de expediere către bazele 
de recepție județene, iar cel sosit a 
început să fie ridicat de unități. Dar 
acestea nu pot constitui o scuză pentru 
răminerea în urmă în ce privește asi
gurarea semințelor de pe plan local. 
Sint județe ca Alba, Caraș-Severin, 
Covasna, Gorj, Mehedinți, Teleorman 
și Timiș in care, pină la această dată, 
nu s-au 
time de 
recepție 
de grîu. La ultima teleconferjnță am 
dat indicații ca in decurs de o săptă
mînă să se încheie această operație. 
Bineînțeles că fiecare cooperativă a- 
gricolă trebuia să se preocupe sin
gură de schimbarea rapidă a semin
țelor, aceasta fiind în propriul ei in
teres. De asemenea, trebuie încheiate 
analizele valorii culturale a semin
țelor care provin din producția pro
prie a cooperativelor agricole. Or. în 
județele Bistrița-Năsăud. Botoșani, 
Dolj, Olt, Sibiu. Teleorman. Timiș, 
Vaslui și altele, unele partizi de se
mințe fiind respinse la puritate, este 
necesar ca cea de-a doua analiză să 
fie urgentată mai ales acum cînd ne 
aflăm In preajma începerii semăna
tului, pentru a cunoaște valoarea cul
turală a semințelor. S-au luat mă-

schimbat decit cantități in- 
semințe, deși în bazele de 
existau cantități însemnate

— Din verificările făcute 
unitățile agricole 
unele locuri, se 
corespunzător nu 
cialiștii nu ar ști 
cut, ci pentru că 
un control. Ce intenționați 
întreprindeți in această direcție 1

— în activitatea de producție 
se obțin rezultate bune atunci 
'cind se dau dispoziții bune și a- 
poi se controlează temeinic cum se 
aplică în practică. Avînd în vedere 
rolul hotăritor ce revine întreprinde
rilor de mecanizare a agriculturii in 
această 
sarcini 
pentru șefii secțiilor de mecanizare și 
pentru fiecare 
pund direct de 
la termenele și ... ______  ______
însă, inginerul șef al cooperativei 
agricole este acela care trebuie să 
controleze permanent respectarea cu 
strictețe a modului în care se aplică 
indicațiile tehnice date. Alături de 
el, toți membrii consiliului de con
ducere trebuie să se ocupe de buna 
desfășurare a lucrărilor. De asemenea, 
este necesar un control riguros din 
partea organelor centrale și locale. 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii a organizat controale In multe 
unități asupra modului in care s-a 
amplasat cultura griului, asigurarea 
seminței, executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului și a altor acțiuni. 
Deficiențele constatate cu prilejul 
acestor controale au fost remediate 
pe loc, iar cei vinovați au fost trași 
la răspundere. Este necesar, în con
tinuare. ca direcțiile agricole, să 
intensifice activitatea de îndrumare și 
control pe teren să rezolve Ia fata 
locului numeroasele probleme Care se 
ridică în desfășurarea lucrărilor a- 
gricole de toamnă. Toate aceste mă
suri. îmbinate cu munca harnică, 
neobosită a cooperatorilor și mecani
zatorilor din I.M.A. și I.A.S. vor face 
ca toate lucrările agricole de toamnă 
să se execute la timp și în condiții 
agrotehnice superioare, element de 
mare însemnătate pentru sporirea 
producției de grîu.

Convorbire realizată da 
Ion HERJEG

în 
in 

ne-
rezultă c4, 
lucrează 
pentru că spe- 
ce trebuie fă- 
nu se asigură 

să

campanie, au fost stabilite 
și responsabilități precise

mecanizator. Ei răs- 
executarea lucrărilor 
de calitatea stabilită.

incă înainte 
sfîrșitul 
an să se 
Ia nivelul 
metrilor 
tați al laminoru
lui in regim de 
funcționare auto
mată.

— Pentru creș
terea în continua
re a indicilor de 
utilizare a cup
toarelor Martin de 
400 tone pe șarjă 
— ne spunea in
ginerul șef. Mir
cea Penescu, de 
la Hunedoara — 
este absolut ne
cesară dotarea 
sectorului de pre
gătite a fierului 
vechi al combi
natului și chiar 
a întreprinderii 
pentru colectarea 
metalului cu uti
lajele prevăzute 
și aprobate. Nu
mai astfel se va 
asigura necesarul 
de fier vechi șar
jat prevăzut. Ac
tualmente, situa
ția este deficita
ră : in loc de 42 
la sută fier vechi 
șarjat, cît este 
prevăzut, cuptoa
rele sint aprovi
zionate cu mai 
puțin de 35 la 
sută, ceea ce li
mitează efici'-

la elaborarea jfe-

de 
acestui 
lucreze 

para- 
proiec-

lor deranjamente și asigurarea unei 
constanțe optime în funcționarea 
furnalelor. In acest mod, în ultimul 
an au fost eliminate declasatele la 
fontă, iar opririle accidentale au scă
zut cu aproape o treime la furnalele 
noastre, ceea ce a 
nivelul indicilor lor 
tensivi.

Cifrele amintite, 
combinatele și ■ uzinele siderurgice 
cuprinse în investigația noastră de
monstrează, fără tăgadă, că, în acest 
an, consiliile de administrație ale ce
lor două centrale, comitetele de di
recție din unități au înțeles însem
nătatea majoră a sarcinilor puse de 
conducerea partidului privitoare la 
folosirea cu indici superiori a capaci
tăților de producție, a mașinilor și a- 
gregatelor și au acționat in consecin
ță. Dar oricît de bune ar fi realizările 
obținute, aceasta nu înseamnă că po
sibilitățile și rezervele interne au fost 
epuizate, că in aceste unități 6-a fă
cut totul pentru a obține maximum 
de rezultate în fructificarea potenția
lului tehnic de care ele dispun.

în cursul anchetei noastre la una 
din principalele întreprinderi ale Cen
tralei siderurgice Reșița — uzina 
„Oțelul roșu" — am constatat că re
zultanta eforturilor depuse în acest 
domeniu nu a avut întotdeauna un 
sens pozitiv. în unele perioade, rea
lizările s-au situat în mod nejusti
ficat sub nivelul planului. La oțelă- 
rie, producția de oțel a scăzut de la 
6,25 tone pe metru pătrat și zi ca
lendaristică. cît se obținuse în apri
lie a.c., la 4,81 tone In luna mai, 
ceea ce a însemnat o producție cu 
sute de tone mai puțin. O nereali- 
zare de 0,59 tone/mp și zi s-a în
registrat și in luna iunie, pentru ca 
in iulie și august să crească din nou. 
Tot în luna iunie a scăzut 
de utilizare și la laminorul 
file, urmînd, în continuare, 
extrem de sinuoasă.

Explicația variațiilor mari 
damentul utilizării agregatelor 
derurglce la această uzină constă, 
așa cum s-a mai scris nu de mult 
timp in ziarul nostru, în exploatarea, 
întreținerea și repararea cu insufi
cientă atenție și răspundere a unora 
dintre echipamentele tehnologice. 
Astfel, reparația cuptorului trei s-a 
aminat cu peste un an, iar cea a cup
torului 4 cu patru luni ; tergiversa
rea acestor reparații a avut grave 
consecințe de ordin economic și teh
nic. Uzura accelerată a cuptoarelor a 
determinat perforarea vetrelor, timpi 
mai mari de oprire pentru reparații 
și, în ultimă instanță, nerealizarea 
planului — restanțele pe 8 luni ridi- 
cindu-se la 5 500»tone oțel.

Rezerve potențiale de creștere 
a randamentului agregatelor side
rurgice există și în celelalte com
binate unde treburile merg, în gene
ral, bine. După cum ne spunea ing. 
Vasile Săucă, adjunct al șefului sec
ției laminorului de 800 mm de la Hu
nedoara, urgentarea punerii în func
țiune a manipulatoarelor din spatele 
cajei degrosisoare, prelungirea tran-

influențat direct 
intensivi și ex-
realitatea din

indicele 
de pro- 
o curbă
tn ran-

si-

oxigenului folosit 
lului.

Continulnd firul acestei idei, am 
aflat că în acest an la oțelăria Mar
tin nr. 2 a combinatului hunedorean 
s-au înregistrat 286 ore de staționări 
din lipsă de fier vechi, ceea ce e- 
chivalează 
tone de 
cest gen 
Hunedoarei.
te de faptul că, în primele opt 
luni ale anului, opririle accidentale 
la cele două secții de furnale se ri
dică la 288 ore. „Punerea in func
țiune, încă tn cursul acestui an, * 
noii stații de concasare-sortare a mi
nereurilor va asigura o creștere a 
productivității furnalelor cu tirca 2-3 
la sută — ne spune inginerul șef 
Oleg Bubllc. Considerăm, însă. că 
îmbunătățirea procentului de scoa
tere a metalului din șarjă la fur
nale pînă la miriimum 50 la sută — 
actualmente procentul de scoatere 
este de 47 la sută — Impune oriert- 
tarea forurilor de resort spre apro
vizionarea cu minereuri de calitate 
superioară".

Problema 
ginerul șef 
dorene are 
mice. Cele 
așa-numita ____ .
seamnă, pentru un combinat de talia 
celui de la Hunedoara, o producție 
lunară suplimentară de mii de tone 
de metal, concomitent cu creșterea 
eficienței economice a acesteia, con
cretizată In diminuarea consumului 
de cocs și a cheltuielilor ocazionate 
de tntreținerea agregatelor. De apeea, 
acum, cind ne aflăm în faza pregu.îrii 
producției anului viîtot și pe următo
rii cinci ani, este nevoie ca Ministe
rul Industriei Metalurgice să exami
neze atent, din toate punctele de 
vedere, chestiunea aprovizionării cu 
materii prime. După aceea — așa 
cum au afirmat specialiștii de ia 
Hunedoara, Reșița și Oțelul Roșu — 
trebuie să se elaboreze balanțe rea
liste de semifabricate, să se pre
vadă măsuri concrete pentru moder
nizarea ajustajelor de la unele lami
noare. pentru ca acestea să preia și 
să prelucreze ritmic producția li
niilor de laminare.

Concluziile anchetei noastre sînt 
clare : cu toate rezultatele favora
bile de pînă acum, instalațiile și a- 
gregatele din industria siderurgică 
pot fi utilizate și mai bine, cu ran
damente superioare. De inițiativa, de 
intervenția eficace a cadrelor din 
unități și centrale, de sprijinul foru
rilor de resort din minister depinde 
ca posibilitățile și rezervele cunos
cute sau care vor fi descoperite In 
continuare să fie puse susținut în va
loare, pentru a se asigura creșterea 
producției de fontă, oțel și laminate 
în ritmurile stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului.

Sabin IONESCU 
Florea CIOBANU

a II000 
Rezerve de a- 
și la furnalele 
sînt demonstra-

cu pierderea 
oțel, 
există

Ele

pusă în discuție de in- 
al întreprinderii hune- 
ample implicații econo- 
ttei procente în plus la 
scoatere a metalului în-

LA TURDA

cu largă aplicabilitate

in

din 
tape- 
semi-

suport 
pînză. 
succes 
zugră- 

, asi

astfel de măta
se lărgește me- 
odată cu creș- 

permanentă a 
indus- calitate 

destinate 
echiparea 

de

construcții

Materiale plastice

Hotelele „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț, 
„Napoca" din Cluj, 
„Hotel Nord" din 
Capitală, o parte din 
blocurile amplasate 

. in cartierul „Steagul 
Roșu" din Brașov 
etc., iată numai cîte- 
va din locurile unde 
și-au găsit o largă 
aplicabilitate produ
sele Întreprinderii de 
materiale izolatoare 
și finisaj din Turda.

Sfera de folosire a 
unor 
riale 
reu, 
terea
gradului de 
trializare a construc
țiilor, introducerea 
unor noi prefabrica
te. întreprinderea 
din Turda aduce o 
contribuție importan-

tă tn acest sens. No
menclatorul de pro
duse realizate se mă
rește de la un an la 
altul. Cartoanele și 
pinzele bitumate sau 
benzile de protecție 
din p.c.v. sint indis
pensabile pe șantie
rele de instalare și 
extindere a conduc
telor subterane, pre
cum și în alte lu
crări de hidroizolații. 
De asemenea, tape
tele lavabile și semi
ta vabile, pe i 
de hîrtie și 
pot înlocui cu i 
obișnuitele I 
veli interioare, 
gurînd, totodată, un 
aspeot plăcut. La 
cererea beneficiari
lor, unitatea 
Turda livrează 
te lavabile și

lavabile tn peste 20 
de modele, cu o bo
gată nuanță coloris- 
tică. De o solicitare 
mereu sporită se 
bucură și covoarele 
din p.c.v. ca înlocui
toare de calitate și 
durabile ale clasicu
lui parchet.

în viitor, paleta cu 
produse ale între
prinderii de mate
riale izolatoare și fi
nisaj din Turda se 
va lărgi prin asimi
larea și fabricarea 
unor noi produse. 
Printre acestea, se 
vor găsi : covoare din 
p.c.v. de 
specială, 
pentru
autoturismelor 
fabricație româneas
că, covoare fonoizo- 
latoare și altele.

demne.de
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA
(Urmare din pag. I) 

tovărășite de furnaliști, oferă pre
ședintelui Nicolae CeaUșescu și so
ției sale — în semn de respect și 
prețuire — flori, multe flori. Potri
vit unui obicei, devenit regulă de 
ospitalitate în Austria Superioară, 
oaspeții sînt întîmpinați ou pîine, 
sare, șuncă și must.

Un cor interpretează, prin voci 
suave de fete și sonoritate de ba
riton, un vechi cîntec popular din 
această parte a Austriei dedicat 
oaspeților dragi ce apar în prag. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
ascultă cu încîntare, strînge mîna 
dirijoarei, o austriacă înaltă, îm
brăcată, ca toți cei ce alcătuiesc 
formația, în portul popular din 
zona Linz. Mâri drapele românești 
și austriece împodobesc sărbăto
rește incinta de la intrarea în în
treprindere, aleea ce duce spre pa
vilionul administrativ, precum și 
pavilionul însuși. O mare mulțime 
de tineri, ucenici ai uzinelor 
„Voest", îmbrăcați în salopete al
bastre și purtînd căști de protecție, 
alcătuiesc un zid viu de o parte 
și de alta a aleii ce conduce spre 
sala Consiliului de administrație. 
Tinerii salută pe președintele ro
mân cu salutul muncitoresc 
„Gliickauf". Președintele Consiliu
lui de Stat răspunde acestei căl-

■roase manifestări de simpatie 
prin gesturi amicale. Din rîndurile 
sutelor de muncitori și funcțio
nari aflați în spatele rîndurilor de 
tineri ucenici se aude: „Trăiască 
prietenia dintre Austria și Româ
nia". Răsună aplauze, iar tovară
șul Nicolae Ceaușescu strînge prie
tenește mîna celor care l-o întind 
cu dragoste.

Toastul cancelarului 
federal, 

Bruno Kreisky

Toastul președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Mult stimate domnule președinte, 
Domnilor miniștri,
Stimată doamnă,
Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi să vă urez bun ve
nit în numele proprietarului. Do
resc să-mi exprim bucuria că ieri 
am avut posibilitatea să vă arătăm 
inima peisajului austriac și astăzi 
să vă arătăm inima economiei 
austriece.

După cum știți, Austria este o 
țară care are o economie comple
xă. în economia Austriei, pe lin
gă sectorul particular, există și un 
sector de stat. Din cei 600 000 de 
salariați din industrie, 100 000 lu
crează în întreprinderile etatizate. 
Importanța industriei etatizate nu 
constă însă în numărul muncitori
lor, ci în ponderea pe care o are 
în ansamblul economiei naționale, 
pondere ce-i este conferită în spe
cial de industria grea. La aceasta 
se adaugă faptul că industria eta
tizată joacă un rol deosebit în ex
portul Austriei.

Dacă Austria a devenit un stat 
modern, dacă ea a reușit să asigu
re locuri de muncă la mii și mii 
de oameni, aceasta se datorește 
faptului că și-a construit o bază 
industrială. Aceasta a fost construi
tă prin dezvoltarea energeticii și 
a industriei grele. Cu toată impor
tanța pe care a are industria etati
zată, aș vrea să subliniez că este 
asigurată o coexistență organică 
între aceasta și industria particu
lară. Definitorie pentru activita

„Gluckauf” — un salut muncitoresc pentru președintele Ceaușescu

în sala Consiliului de adminis
trație, directorul general al între
prinderii oferă oaspeților cîteva 
date de ansamblu privind evoluția 
și activitatea uzinei, mai exact 
spus, a grupului de întreprinderi 
ce alcătuiesc compania de stat 
„Voest" — din 1945, cînd a început 
reconstrucția pe baze moderne a 
acestui complex metalurgic.

în economia austriacă, uzinele 
„Voest" dețin o mare pondere, ele 
realizînd mai mult de jumătate 
din producția de oțel laminat, 70 
la sută din cea de fontă și aproxi
mativ 87 la sută din cea de tablă, 
îndeosebi pentru construcția de 
autovehicule. Firma „Voest" pro
duce mașini-unelte cu comandă- 
program, utilaj â pentru industriile 
chimică, metalurgică, de construc
ții și, în ultimul timp, și utilaj 
pentru centrale atomice. România 
importă de la 1 aceste întreprinderi 
laminate de oțel, construcții meta
lice și le livrează diferite profile 
de tablă groasă și produse ale in
dustriei petroliere. în colaborare 
cu „Voest" se realizează la noi in
stalațiile pentru moderna scenă 4 
Teatrului Național din București.

Este revelator pentru nivelul 
înalt al tehnologiilor aplicate de 
„Voest", pentru realizările obținu
te de inginerii și de specialiștii u- 
zinei, că aici s-au adus însem
nate contribuții la punerea la 
punct a procedeului de elaborare 
rapidă a oțelului prin insuflarea 
cu oxigen, procedeu cunoscut as
tăzi în întreaga lume sub denumi
rea de „L.D.", care a însemnat 
practic o revoluție în tehnologia 
oțelului.

tea noastră economică este formu
la egalității depline între cele 
două forme de proprietate, între 
cele două industrii.

în calitatea mea de cancelar, vă 
rog, domnule președinte, să-mi 
permiteți să spun cîteva cuvinte 
cu privire la politica externă și în 
legătură cu vizita dumneavoastră 
în Austria. Vă rog să-mi permiteți 
să exprim admirația noastră 
pentru politica României, desfășu
rată sub conducerea dumneavoas
tră. Această politică v-a adus mult 
respect în lume; această politică 
de independență a constituit, prac
tic, baza pentru o colaborare cu 
Austria. Acest lucru a fost expri
mat nu numai în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, ci și în ca
drul european, în politica euro
peană.

Vizita dumneavoastră va contri
bui, fără îndoială, la adîncirea 
colaborării în cele mai largi do
menii. Această colaborare pașnică, 
ce se dezvoltă între țările noastre, 
are importanță și pentru coopera
rea și pacea în Europa.

Deși noi, toți, ne străduim în 
cadrul Organizației Națiunilor Uni
te să contribuim la menținerea 
păcii, totuși, terenul cel mai apro
piat pentru noi este Europa. Și — 
constituie un fapt nou în istorie — 
Europa este acum partea cea mai 
pașnică a planetei noastre.

Vă rog să-mi permiteți să ridic 
paharul pentru o Europă pașnică 
și pentru relațiile dintre țările 
noastre.

La propunerea gazdelor se face 
o vizită în întreprindere.

Primul punct al itinerarului îl 
constituie bazinul portuar. Com
pania „Voest", avînd unitățile sale 
amplasate pe malul Dunării, dis
pune de un bazin portuar propriu in 
care se descarcă și încarcă anual 
milioane de tone de materii prime 
și produse finite. în onoarea înaltu
lui oaspete, vasele ancorate în radă 
au arborat marele pavoaz și salută 
cu prelungi și repetate sunete de 
sirenă. Echipajul remorcherului 
„Pașcani", aflat la Linz, se alinia
ză la chei și-1 salută pe președin
tele Consiliului de Stat. Ion Tiran, 
șeful agenției fluviale Navrom 
pentru Austria, raportează că pe 
apele dunărene ale Austriei se află 
în momentul de față, fie în cursă, 
fie în operație de încărcare-des- 
cărcare, 7 remorchere și 50 de șle
puri și tancuri petroliere care 
transportă diferite produse petro
chimice, metalurgice și alte măr
furi. Aceste succinte date sînt 
mărturii ale activității de schim
buri de valori materiale dintre Ro
mânia și Austria, exemple grăitoa
re asupra . bunelor relații dintre 
cele două țări.

Urmează tin moment emoționant. 
La Monumentul funerar al unui 
marinar român pierit în apele Du
nării chiar în raza uzinelor 
„Voest", președintele Nicolae 
Ceaușescu depune o jerbă de flciri.

Drumul în interiorul întreprin
derii trece prin sectorul oțelăriei, 
acolo unde își găsesc o largă apli
cație practică cele mai moderne 
formule de elaborare a oțelului, 
prin secția uzinaj, la laminoare. 
Pe furnale și alte instalații sînt 
arborate drapelele . României și 
Austriei.

Stimate domnule cancelar fede
ral,

Domnilor miniștri,
Domnule președinte și domnule 

director general al uzinelor Voest,
Doamnelor și domnilor,

Doresc în primul rînd să vă 
mulțumesc pentru cuvintele rosti
te de dv., domnule cancelar, la a- 
dresa României, a colaborării și 
cooperării dintre popoarele noas
tre. De asemenea, doresc să exprim 
mulțumirile mele, ale soției și co
laboratorilor mei pentru prilejul 
ce ni s-a oferit — ieri și astăzi — 
de a cunoaște o parte din efortu
rile poporului austriac pe calea in
dustrializării și bunăstării.

Ne-a făcut o deosebită plăcere 
vizita de ieri la Kaprun, la hidro
centrală. Ne-a impresionat ceea ce 
a creat natura, dar și ceea ce a 
creat omul. Am vizitat cu mare 
plăcere orașul Salzburg, care are 
un renume mondial datorită — 
printre altele — festivalurilor sale 
internaționale de muzică. Astăzi 
am avut deosebită plăcere să vizi
tăm cîteva secții — importante și 
moderne —- ale acestui mare com
binat, care, . așa cum l-a numit 
domnul cancelar federal, consti
tuie inima industrială a Austriei. 
Ne-a impresionat efortul pe care îl 
depune întregul colectiv al uzinei 
— de la președintele și directorul 
general, pînă la muncitori — pen
tru a moderniza continuu produc
ția, pentru a ridica calitatea pro
ducției și a întregii activități a

Pretutindeni, muncitorii și perso
nalul tehnic fac președintelui Româ
niei 0 vibrantă primire. Se încetea
ză cîteva clipe lucrul pentru a se pu
tea adresa oaspetelui onorurile ce 
se cuvin unui șef de stat prieten, 
unui prieten al Austriei, unui mi
litant activ pentru dezvoltarea co
laborării economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale dintre țările ba
zinului dunărean, dintre Austria 
și România. Oaspetele român se 
interesează de eficiența procedee
lor aplicate, de productivitatea 
muncii, de indicele rentabilității, 
solicitări la Care răspund cu com
petență și amabilitate conducăto
rii întreprinderii, șefii de secții, 
inginerii din sectoare. Produsele 
finite ca și cele aflate în curs de 
realizare evidențiază un înalt grad 
de încorporare a tehnologiilor mo
derne. Președintele Nicolae 
Ceaușescu adresează muncitorilor 
și tehnicienilor, lucrătorilor din 
sectorul concepție și proiectare, ca
drelor de conducere felicitări pen
tru realizările remarcabile pe care 
le obțin, le urează succese și mai 
mari și-i invită la colaborare cu 
muncitorii, cu specialiștii din in
dustriile metalurgică și construc
toare de mașini din România.

La ora 13,30, în onoarea preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, a so
ției sale și a membrilor delegației 
române, consiliul de conducere al 
întreprinderii gazde oferă un de
jun la care participă cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky, precum 
și persoanele oficiale austriece ca- 
re-1 însoțesc pe oaspetele român și 
reprezentanții firmei „Voest".

în timpul dejunului, cancelarul 
Bruno Kreisky și președintele 
Nicolae Ceaușescu rostesc toasturi.

uzinei. Sperăm că legăturile de co
laborare care există acum între 
acest mare combinat austriac și 
combinatele similare din România 
se vor dezvolta mai puternic de- 
cît pînă acum și în mult mai multe 
domenii.

După ceea ce am văzut aici și 
după ceea ce cunoaștem că exis
tă în România avem convingerea 
că sînt posibilități pentru o coo
perare multilaterală, inclusiv pe 
terțe piețe, între această uzină 
austriacă și uzinele românești.

Și România depune eforturi deo
sebite pentru industrializare, pen
tru a-și crea o industrie bazată pe 
știința și tehnica avansată de as
tăzi. Avem o serie de rezultate bu
ne, inclusiv în siderurgie, în me
talurgie, în construcția de mașini. 
Știm însă că mai avem multe de 
făcut pentru a ajunge la un nivel 
de industrializare corespunzător 
cerințelor unei societăți moderne. 
Avînd însă în vedere că în țara 
noastră întreaga industrie este 
naționalizată — deci se află în 
mîinile statului, ale poporului — 
avem posibilități ca, prin eforturi 
stăruitoare, să realizăm aceasta 
într-o perioadă mai scurtă.

Știu că, pe lîngă industria con
structoare de mașini și metalurgică, 
în Austria se dezvoltă mult chimia 
și alte ramuri de activitate ; am 
enumerat chimia, pentru că a- 
ceasta constituie o ramură cu largi 
perspective și reprezintă, de ase
menea, un domeniu unde țărila 
noastre pot coopera larg.

M-am referit la toate acestea 
pentru a evidenția posibilitățile 
mari care există ca, în viitor, în
tre România și Austria — între în
treprinderile austriece de stat și 
particulare și întreprinderile ro
mânești — să se dezvolte o cola
borare și cooperare foarte largă.

în ce privește problemele poli
ticii internaționale, este adevărat 
că evenimentele care au ioc as
tăzi în lume sînt destul de com
plicate ; dar noi considerăm că 
desfășurarea lor este în favoarea 
celor care doresc cooperare in
ternațională și pace.

în acest context, aș dori să 
mulțumesc domnului cancelar fe
deral pentru cuvintele rostite aiâi 
la adresa politicii externe a Ro
mâniei și la adresa mea. România 
consideră că în lumea de astăzi 
este necesar să facem totuj pentru 
a asigura ca în relațiile dintre 
state să triumfe deplina egalita
te în drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
colaborarea și avantajul reciproc.

Desigur, ca țări europene, sîn- 
tem interesați în ceea ce se întîm- 
plă pe continentul nostru. Avem 
bucuria să constatăm că lucrurile 
merg spre destindere, spre reali
zarea unor relații mai bune între 
toate statele de pe continent. Spe
răm că se va ajunge la o conferin
ță a statelor europene, că România 
și Austria vor avea un rol de ju
cat în organizarea conferinței și 
în înfăptuirea securității pe acest 
continent.

Dar, oricît am fi de preocupați 
de Europa, nu putem să nu avem 
în vedere că astăzi pacea este in
divizibilă, că un conflict în orice 
parte a lumii influențează asu
pra tuturor popoarelor de pe toate 
continentele. De aceea, acordînd 
o atenție deosebită problemelor le
gate de securitatea europeană, nu

O tradiție asemănătoare în formă, identică în semnificafii cu datina românească — ospitalitate, caldă prietenie

puțem să nu ne preocupăm în ace
lași timp de realizarea păcii în In
dochina, de a se pune capăt războ
iului de acolo și a se ajunge la re
tragerea trupelor străine din Viet
nam și din întreaga Peninsulă in- 
dochineză. Tot așa, nu putem să 
nu ne preocupăm ca în Orientul 
Apropiat să se ajungă la o rezol
vare politică, să se evite, în con
dițiile actuale, orice intervenție din 
afară și să se asigure pacea tutu
ror popoarelor din această zonă.

Noi vrem să construim o socie
tate mai bună, în care poporul să 
poată duce o viață demnă și in
dependentă. Pentru aceasta avem 
însă nevoie de pace ; avem nevoie 
să se pună capăt cursei înarmă
rilor și în primul rînd să se asigu
re măsuri împotriva înarmării 
atomice și să folosim energia nu
cleară, această minunată descope
rire a omului, numai în scopuri 
pașnice. Avem nevoie ca organis
mele internaționale, începînd cu 
O.N.U., să-și îndeplinească mai e- 
ficient rolul lor de organizare a 
colaborării și asigurare a păcii în 
lume.

Apreciem că în toate aceste di
recții, România și Austria pot să 
colaboreze foarte larg, aducîndu-și 
astfel contribuția la instaurarea 
unor raporturi interstatale norma
le, bazatg Pe deplina egalitate în 
drepturi, la cauza păcii în lume.

Aș dori să ridic acest pahar pen
tru o colaborare rodnică în toate 
domeniile de activitate între Aus
tria și România.

Totodată, cu permisiunea dom
nului cancelar, aș dori să urez 
conducerii uzinelor „Voest" și tu
turor salariaților săi succese tot 
mai mari în activitatea lor, multă 
sănătate și fericire. Le doresc tu
turor o cooperare bună cu România.

★
încheind vizita de două zile în 

landurile Salzburg și Austria Su
perioară, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și cei
lalți membri ai suitei sale au ple
cat, în cursul după-amiezii de joi, 
cu un tren special la Viena.

La plecarea de la uzinele 
„Voest", oaspeții români au fost 
salutați cu aceeași căldură, ca pre
tutindeni în vizita întreprinsă în 
Austria. Oficialitățile locale și 
un mare număr de lucrători ai a- 
cestor uzine și-au luat rămas bun, 
în aceeași atmosferă prietenească 
ca și la sosire.

în cursul după-amiezil, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și cei
lalți oaspeți români au sosit în 
gara de vest a capitalei austriece.

Recepția de gala oferită 
de președintele Nicolae Ceaușescu

Josephplatz e cea mai fru
moasă piață din Viena. în fața ei 
se ridică edificiul bisecular, con
struit în stil clasic, al palatului 
Pallavicini. Sălile somptuoase ale 
acestui monument arhitectonic 
vienez au găzduit multe reuniuni 
și conferințe internaționale. Joi 
seara, Josephplatz și fațada palatu
lui erau feeric luminate. Președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, au oferit în sala oglin
zilor din palatul Pallavicini o re
cepție de gală în onoarea pre
ședintelui federal al Republicii 
Austria, Franz Jonas, și a soției 
sale, Grete Jonas.

La recepție au participat can
celarul federal, Bruno Kreisky,

' %

întrevederi intre miniștrii români 
și membri ai guvernului austriac

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii. Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a avut, în cursul 
dimineții de joi, o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al A- 
ustriei, Rudolf Kirchschlăger. Au 
fost abordate probleme bilaterale 
privind relațiile dintre România și 
Austria și s-a făcut un schimb de 
vederi asupra unor aspecte ale si
tuației internaționale, îndeosebi a- 
supra securității europene.

Semnarea unor documente
în cursul după-amiezii de joi, 

la Ministerul Afacerilor Externe 
al Austriei, a avut loc semnarea 
convenției consulare încheiată în
tre România și Austria.

Convenția a fost semnată de mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, și ministrul aface
rilor externe al Austriei, Rudolf 
Kirchschlăger.

în aceeași după-amiază, la Mi
nisterul Comerțului, Industriei șl 
Meșteșugurilor, a avut loc semna

membri ai guvernului austriac, ai 
Consiliului Național și ai Camerei 
Landurilor, conducători ai partide
lor politice din Austria, eminenți 
savanți, oameni de cultură și ar
tiști vienezi, reprezentanți de 
frunte ai cercurilor economice, ge
nerali și ofițeri superiori ai ar
matei austriece. Erau prezenți, de 
asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Viena.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful sta
tului nostru, membri ai ambasadei 
României în capitala Austriei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, în- 
cununînd astfel cea de-a patra zi 
a vizitei în Austria a președintelui 
Consiliului de Stat al României 
socialiste.

în timpul vizitei în Austria, mi
nistrul comerțului exterior, Cornel 
Burtică, a avut întrevederi cu mi
nistrul austriac al comerțului, in
dustriei și meșteșugurilor, Josef 
Staribacher, și cu alți reprezen
tanți ai vieții economice austriece. 
Au fost discutate probleme privind 
schimburile comerciale, dezvolta
rea colaborării și cooperării ro- 
mâno-austriece pe diverse planuri.

(Agerpres)

rea acordului comercial de lungă 
durată pe perioada 1971—1975.

Acordul a fost semnat de mi
nistrul comerțului exterior, Cornel 
Burtică, și de ministrul comerțu
lui, industriei și meșteșugurilor, 
Josef Staribacher.

De asemenea, a fost semnat pro
tocolul privind schimbul de măr
furi pe anul 1971.

La semnarea documentelor au 
fost de față persoane oficiale ro
mâne și austriece.

(Agerpres)
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Vizita președintelui

Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu, in Austria

Acest cor intonează vechiul cîntec austriac „Pentru oaspetele drag sosit în pragul casei" — încă o expresie 
a căldurii și prețuirii cu care președintele român a fost întîmpinat la Linz

Dineu de gală oferit de președintele
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Consiliului de Stat 
și președintele federal au rostit 
toasturi.

în toastul său președintele 
[Nioolae Ceaușeseu a spus :

Stimate domnule președinte,
*, Stimată doamnă Jonas, 
’ Stimate domnule cancelar fede
ral,

Doamnelor și domnilor,
Sîntem de patru cile oaspeții 

dumneavoastră și ai poporului aus
triac. Am intiinit aici din prima 
clipă o deplină ospitalitate, pentru 
care doresc, în numele meu, al so
ției și al colaboratorilor mei, să vă 
exprim cele mai sincere mulțu
miri. Mi-ar fi greu să redau în 
puține cuvinte impresiilfe bogate 
pe care le am în urma convorbiri
lor cu dumneavoastră și cu cei
lalți membri ai delegației aus
triece, precum și în legătu
ră ou ceea ce am văzut în orașele, 
întreprinderile și localitățile prin 
care am trecut.

Doresc doar să subliniez că dis
cuțiile pe care le-am avut au evi
dențiat că între țările noastre s-au 
dezvoltat largi relații de colabora
re și că există în perspectivă po
sibilități deosebite în acest dome
niu.

Sînt convins că vizita pe care o. 
fac in Austria Va contribui, ca și

vizita pe care dumneavoastră ați 
făcut-o, domnule președinte, în Ro
mânia acum un an, la promovarea 
și mai activă a relațiilor multi
laterale dintre țările noastre.

Am făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra proble
melor securității europene și asu
pra altor probleme internaționa
le. Doresc să-mi exprim satisfac
ția pentru faptul că asupra tutu
ror acestor probleme există punc
te de vedere identice sau foarte 
apropiate.

Fără nici o îndoială că țările 
noastre sînt dornice de a se ajun
ge la securitate în Europa, la re
lații de colaborare între toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială.

Doreso încă o dată să exprim 
mulțumiri tuturor personalităților 
austriece care ne-au însoțit și care 
ne-au făcut șederea în Austria 
foarte plăcută.

Doresc să ridic paharul pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele 
noastre, să urez poporului aus
triac multă prosperitate și pace.

In sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, a doamnei Jo
nas.

In sănătatea dumnoavoastră, a 
tuturor!

Președintele Jonas a răspuns :
Domnule președinte,
Permiteți-mi să' vă mulțumesc 

Încă o dată pentru faptul că ați

acceptat invitația noastră și, îm
preună cu soția dumneavoastră, 
ne vizitați țara, Cred că și dum
neavoastră sinteți în situația în 
care am fost eu vizitînd Româ
nia: imaginile pe care le aveam 
dinainte despre țara și poporul 
român trebuian corectate prin 
prisma realităților pe care le ve
deam în contact cu populația și cu 
țara dumneavoastră. Cred, dom
nule președinte, că dumneavoastră 
ați simțit valul de simpatie ma
nifestat de populația Austriei pre
tutindeni pe unde ați trecut și sper 
că din această vizită plecați cu 
impresii foarte plăcute, că ați trăit 
aici momente interesante.

îmi exprim speranța și sînt 
convins, domnule președinte, că 
vizita dumneavoastră în Austria 
va contribui mult la adîncirea re
lațiilor dintre țările noastre. Cred 
că ambele părți, atît cea română 
cit și cea austriacă, nutresc do
rința ca între țările noastre 
colaborarea să devină și mai fruc
tuoasă.

Un mic neajuns are această vi
zită și, anume, că este prea scurtă. 
Să sperăm, domnule președinte, că 
acest schimb de vizite va continua.

Vă rog să-mi permiteți să ridic 
paharul în sănătatea domnului 
președinte și a stimatei sale soții.

Pentru adîncirea prieteniei ro- 
mâno-austriece și pentru un viitor 
fericit al poporului român.

Convorbiri fructuoase pentru dezvoltarea relațiilor 
româno-austriece, pentru cauza păcii

Presa austriacă și internațională despre vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
VIENA 24 — Trimisul special 

Agerpres, Constantin Varvara, trans
mite : Dind expresie interesului cu 
care opinia publică austriacă urmă
rește vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, ziarele 
vieneze. în numerele lor de joi, con
sacră vizitei in țară a înaltului oas
pete român numeroase informații și 
reportaje. Cotidianul „DIE PRESSE" 
inserează o corespondență specială 
despre vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la hidrocentrala Kaprun și 
în orașul Salzburg. Ziarul remarcă 
primirea excepțional de călduroasă 
făcută șefului statului român, subli
niind că „numeroase persoane s-au 
adunat în imediata apropiere a gării 
și de-a lungul traseului în direcția 
Kaprun-ului“, aplaudînd în momen
tul trecerii coloanei de automobile.

In pagina sa economică, cotidianul 
„DIE PRESSE" publică o analiză a 
situației schimburilor comerciale din
tre Austria și România, apreciind 
perspectivele favorabile ale acestora. 
„Comerțul dintre România și Aus
tria poate înregistra succese remar
cabile în dezvoltarea sa“ — sublinia
ză „Die Presse", arătînd că .volumul 
acestuia a crescut de aproape două 
ori în ultimii șase ani.

Relatări despre primirea călduroa
să din landul Salzburg inserează, de 
asemenea, ziarele „KURIER" și „AR- 
BEITER ZEITUNG".

Presa austriacă comentează semni
ficația acestei vizite în perspectiva 
dezvoltării pe mai departe a rela
țiilor româno-austriece, pe diferit*

planuri. Astfel, „VOLKSTIMME" re
levă' că „discuțiile politice care se 
vor încheia vineri sînt animate de 
spiritul înțelegerii și hotărîrii de a 
edifica în continuare relațiile priete
nești dintre Austria și România. Cu 
cit vor fi-mai pozitive și mai fructu
oase rezultatele tratativelor, cu atît 
va fi mai bine pentru securitatea Eu
ropei și, îndeosebi, pentru regiunea 
dunăreană din care fac parte ambele 
state, cu atît mai mari vor fi avanta
jele pentru România și Austria".

Presa din orașul Linz, ai cărui 
oaspeți de seamă au fost președin
tele Nicolae Ceaușescu și persoanele 
oficiale care îl însoțesc, publică, de 
asemenea, articole elogioase la adre
sa României.

Sub titlul „România puternic orien
tată spre industrie", ziarul „OBER- 
USTERREICHISCHE NACHRXCH- 
TEN" face o amplă prezentare a e- 
conomiei românești. Se relevă, prin
tre altele, că „principala caracteristi
că a evoluției economice a Româ
niei este industrializarea. între 
1951—1969, ritmul anual al creșterii 
producției industriale a fost de 13 la 
sută, industria devenind ramura ho- 
tărîtoare în economia națională". A- 
ceastă afirmație este însoțită de o 
serie de date statistice privind eco
nomia țării noastre și prevederile 
planului pe 1971—1975.

★
Ca și în zilele precedente, presa in

ternațională continuă să reflecte des
fășurarea vizitei președintelui Consi
liului de Stat în Austria. Sînt publi
cate știri și comentarii pe marginea 
primei runde a convorbirilor oficiale,

se fac aprecieri asupra importanței 
vizitei pentru dezvoltarea raporturi
lor bilaterale și semnificației ei în 
contextul relațiilor europene.

Pe trei coloane, cotidianul francez 
,,LE FIGARO" consacră vizitei un 
comentariu intitulat „Principiul unei 
conferințe asupra securității europene 
și schimburile comerciale româno-a
ustriece în centrul convorbirilor 
Ceaușescu—Jonas la Viena". Referiri 
la agenda de lucru a convorbirilor o- 
ficiale face, de asemenea, și ziarul 
„L’AURORE".

Remarcînd că este vorba de prima 
vizită de după război a unui șef de 
stat român în Austria cotidianul en
glez „FINANCIAL TIMES" relatează 
despre primele convorbiri oficiale 
dintre președinții Ceaușescu și Jonas 
și subliniază evoluția favorabilă a re
lațiilor bilaterale în ultimii ani. Un 
alt cotidian britanic, „MORNING 
STAR", scoate în evidență primirea 
deosebit de călduroasă făcută în Aus
tria președintelui Nicolae Ceaușescu.

Ziarul vest-germân „RHEINISCIIE 
POST" scrie, printre altele : „Iniția
tivele consecvente ale României pen
tru o conferință a securității europe
ne. care și-au găsit formulări con
crete în cadrul celor mai autorizate 
foruri internaționale, sînt întîmpinate 
cu multă receptivitate la Viena". Alte 
ziare vest-germane, printre care 
„KOLNER STADTANZEIGER", 
„STUTTGARTER ZEITUNG", „NEUE 
RUHRZEITUNG", scot în evidență 
primirea deosebit de călduroasă pe 
care autoritățile și populația Aus
triei o fac în aceste zile președintelui 
Nioolae Ceaușescu.
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IN JURUL OREI 11, VIZITA 
IN AUSTRIA A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. TRANS
MISIUNE DE LA" AGENȚIA IN
TERNAȚIONALA PENTRU ENER
GIA atomica.

17,30 VIZITA ÎN AUSTRIA 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU.
17.55 Microavanpremiera.
18,00 Căminul. Din cuprins : •

Profesiunea de părinte. Știm 
cine sînt prietenii copiilor 
noștri ? • Tapiseria — artă 
și necesitate • Noutăți pen
tru gospodine • 1 001 de so
luții pentru apartamentul dv.
• Plante de apartament
• Adrese utile • Mozaic fe
minin.

18.50 Anunțuri — publicitate.
18.55 Campionatul balcanic

baschet masculin. România — 
Iugoslavia (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la 
Sala Floreasca.

19,30 Telejurnalul de seară • Lu
crările agricole de toamnă — 
ediție specială.

10,00 1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

20.10 Film artistic : „Rocco și fra
ții săi" (II).

11.50 Mai aveți o întrebare ? Cal
culatoarele pot rezolva enig
mele arheologiei ? Un du
plex Mamaia — București, 
prilejuit de lucrările Confe
rinței „Matematica în arheo
logie și ...........
Invitații 
Grigore ,
Rao, prof. D.S. Kendall, prof. 
I.L. Cavalli-Sforza, dr. J.B. 
Kruuskal, prof. C.A. Moberg, 
dr. K. Goldman. Prezintă : 
Ion Petru.

22.50 Poezia cîntecului. Muzică 
ușoară în interpretarea Ele
nei Caragiu.

23.10 Telejurnalul de noapte.

științele istorice", 
emisiunii : acad. 
Moisil, prof. C.R.

cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9: 12.45; 16,30; 20,15.
• 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. ARENELE ROMANE — 19,30.
• Patricia și muzica : FAVORIT
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20.30, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16.15;
18,45; 21.
• în arșița nopții : CAPITOL — 
8.30; 10.45; 13,15; 16,15, STADIO
NUL DINAMO — 19,30.
• Canarul și viscolul : CAPITOL
— 19; 21.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 18,45; 21.
• Mayerling : VICTORIA — 9;
12,30; 16; 19,30, GRI VIȚA —
9,30—12,15 în continuare ; 16; 19.

Turneul 
Teatrului de 

Operă si Balet 
„S. M. Kirov" 
din Leningrad

Ansamblul Teatrului de Operă 
și Balet „S.M. Kirov" din Lenin
grad, care se află la Cluj cu pri
lejul Festivalului „Toamna muzi
cală clujeană", a prezentat joi sea
ra, în sala Operei Române, un spec
tacol cu baletul „Giselle" de A- 
dolphe Adam. Regia și coregrafia 
au fost semnate de J. Koralli, J. 
Perraut și Marius Petipa. Orches
tra Operei Române și grupul de 
instrumentiști sovietici care înso
țesc în acest turneu corpul de ba
let s-au bucurat de prestigioasa con
ducere muzicală a Iui Viktor Fe
dotov. Spectacolul a fost îndelung 
aplaudat de publicul clujean.

Ne apropiem de un eve
niment de o însemnătate 
excepțională în viața po
porului nostru : aniversarea 
semicentenarului Partidului 
Comunist Roinân. Istoria 
eroică a acestor cinci
zeci de ani de luptă 
revoluționară reprezintă o 
sursă de inspirație artistică 
generoasă și practic nelimi
tată ; o mare varietate de 
teme și subiecte izvorito 
din aceste realități își aș
teaptă tălmăcirea în o- 
pere de artă, inclusiv în fil
me, de genuri diferite, re
prezentative prin semnifi
cațiile și adevărul lor ome
nesc.

„Canarul și viscolul" nu 
este în mod direct dedicat 
acestei aniversări. Dar fil
mul — propunînd o mo
dalitate de evocare posi
bilă — demonstrează într-o 
măsură diversitatea căilor 
de tratare cinematografică 
pe care le oferă abordarea 
unor teme de interes ma
jor.

Noua producție a studiou
lui „București" își propune 
să evoce anii dinaintea eli
berării, perioada luptei ile
gale. Personajul principal 
este un utecist. Primele 
imagini, dramatice, îl înfă
țișează preluând sarcina 
unui tovarăș căzut în luptă ; 
el pleacă la o întilnire 
conspirativă de o însemnă
tate capitală. E singurul lu
cru pe care-1 aflăm : că e 
vorba de ceva foarte im
portant, și că nu trebuie să 
rateze această întilnire, ori
ce s-ar întîmpla. El ajunge 
astfel la sonda părăsită un
de așteaptă, pe un viscol 
cumplit, sosirea legăturii 
sale ilegale. Și gerul pune 
încet stăpînire pe trupul, pe 
visele, pe viața acestui ti- 
năr. Acestea ar fi — în pu
ține cuvinte — datele exte
rioare ale povestirii cine
matografice. Ceea ce se 
pare că au urmărit autorii 
filmului — dincolo de tra
gismul întîmplării — este 
conturarea profilului moral 
al eroului lor prin prisma 
amintirilor, a reveriilor, a 
coșmarurilor care-1 domină 
pe omul aflat sub teribilul 
asediu al viscolului.

Autorul scenariului —

Î Ambuscada : ÎNFRĂȚIREA ÎN-
RE POPOARE — 15.30; 17,45; 20.

• Tăcerea bărbaților : BUZEȘTI 
— 18.
e Petrecerea : BUZEȘTI — 15,30, 
la grădină — 20,15, LUMINA — 
9.30—15,45 în continuare ; 18,15;
20,45.
• Jandarmul se însoară : DACIA 
— 8,45—20,30 în continuare ; PRO
GRESUL — 15,30; 18. GRADINA
PROGRESUL-PARC — 19.45, GRA
DINA LIRA - 20.
• Ultimul drum î CENTRAL — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Prieteni fără grai : DOINA — 
10; 11,30; 13,45; .16.
e Zboară cocorii j DOINA — 
18,15; 20,30.
• Hatari : TIMPURI 
9.30—15,30 în continuare.
• Trei milenii ; Varșovia 
tura lui Canaletto; O zi 
Ghiaurov la Salzburg ; 
Arhanghelskoe :
— 18.30; 20,45.
• Șeherczada : 
(sala Union) ; 9;
21.
• întîlnirea :
11,45: 14,30; 17,16; 20. EXCELSIOR 
— 9; .11,45; 14,30; 17,15: 20. GLORIA 
9; 11.45; 14,30; 17,15; 20, TOMIS 
». 11,30; 14; 16,30, la grădină — 19.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
BUCEGI — 15,45; 18. la grădină 
20.15. FLOREASCA — 15,30; 18;
20,30.
• Sub semnul Iul Monte Cristo : 
UNIREA — 15,30; 18, la grădină 
20, MOȘILOR — 15.30: 18; 20.15, ' 
grădină — 20.15.
• Clipa de libertate : LIRA 
15,30; 18.
« Această femeie : VIITORUL 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 17,45; 20, COTROCENI — 
15x30; 17.45; 20.
• Dragoste șl viteză : CIULEȘTI 
15,30; 18; 20,30, VOLGA — 16;
18.15; 20,30. ARTA — 15,30; 1«. la 
grădină — 20.
• Degetul de fier : AURORA 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15, la grădi
nă — 20, FLAMURA — 11; 16;
18,15; 20.30.
• Marile vacanțe : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Numai mortul va răspunde : 
MIORIȚA — 11; 15.; 17.30; 20.
• Salariul groazei : - — - -
— 17.45; 20,30.
• înttlnire la vechea 
FLACARA — 15,30.
• Așteaptă pînă se
MUNCA — 15.30; 18; 20,-15.
• Tiffany memorandum : VITAN 
— 15,30; 18. la grădină — 20.
• Monștrii: RAHOVA — 15.30; 
18, la grădină — 20.
• Noul angajat :
— 15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a te
— 15,30; 18; 20,15.
• Afurisitul de
GAȘI — 15,30; 18;
• Argoman 
COSMOS —

NOI

în pic- 
cu N. 
Palatul 

TIMPURI NOI

CINEMATECA
11; 13; 15; 17; 19;

FEROVIAR »;

la

FLACARA

moschee :

întunecă :

FERENTARI

naște : PACEA

bunic : CRTN-
20,15. 

superdîabolicul : 
15.30; 18; 20,15.

t t r
• Teatrul „•Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Strop de Rouă- 
brotăcelul — 15; 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.

lin nou concurs de admitere
în învățăinîntul superior 

tehnic, agronomic și economic
Ministerul Invățămîntulul comu

nică :
Pentru facultățile $1 secțiile ia care 

au rămas locuri neocupate în urni a 
concursurilor de admitere din iulie 
și septembrie a. c. se organizează 
un nou concurs de admitere, în in
tervalul 28 septembrie—3 octombrie 
1970, pent.ru învățâmin.tul superior 
tehnic șl agronomie șl în intervalul 
5—11 octombrie 1970 pentru învăța 
mîntul superioi economie. înscrierile 
se fac la secretariatele facultăților 
respective pînâ la data de 27 sep
tembrie, respectiv < octombrie. In
clusiv. Concursul se organizează la 
următoarele instituții de învățamlnt 
superior :

INSTITUTUL POLITEHNIC Bl CU- 
REȘT.I — Invâțauiuil de iu gineri — 
cursuri de zi : a) facultatea de ener
getică, la secția termoenetgetică ; b) 
Facultatea de mecanică, la secțiile : 
mașini termice ; utilaj chimic ; ma
șini hidraulice și pneumatice ; c) 
Facultatea de mecanică agricolă. 1* 
secția mecanică agricolă : d) Fa
cultatea de tehnologia conatrucțiiloi 
de mașini, la secțiile tehnologi* 
coristrucțilloi de mașini ; mașirii- 
.unelte ; e) Facultate» de metalurgie, 
la -«ecțiile : elaborarea fontei și oțe
lului ; turnătorie de fonta, oțel și 
metale neferoase ; deformare plasti
că și tratamentul termic al metale
lor ; metalurgie neferoasă . î) Facul
tatea de transporturi, la secțiile : 
material rulant ; tehnica transportu
lui feroviar.

— Învățând nt de subiuglneri — 
cursuri de zi : a) Facultatea de elec
trotehnică, la secția electrotehnică ; 
b) Facultatea de energetică, la sec
țiile : electroenergetică ; termoener- 
getică ; c) Facultatea de electronică 
și telecomunicații, la secția de elec
tronică aplicații; d) Facultatea de 
mecanică la secțiile ; montarea și în
treținerea utilajului chimic ; monta
rea. întreținerea și exploatarea in
stalațiilor din Industria materialelor 
de construcții ; e) Facultatea de teh
nologia construcțiilor de mașini, la 
secția tehnologia prelucrării la rece, 
f) Facultatea de chimie industriala, 
la secțiile : tehnologia siltcaților și 
compușilor oxidicl ; tehnologia chi
mică anorganică ; g) Facultatea de 
transporturi, la secția întreținere și 
reparații auto. — învățămînt de ingi
neri — cursuri serale : a) Facultatea 
de mecanică la secția de mașini ter
mice,; b) Facultatea de transporturi 
la secția de material rulant.

— învățămînt de subinginerf — 
cursuri serale : a) Facultatea de 
energetică la secția elect-roener- 
geticâ ; b) Facultatea de elec
tronică și telecomunicații la sec
ția electronică, aplicată; e) Fa
cultatea de tehnologia construcțiilor 
de mașini la secția tehnologia prelu

crării la rece ; d) Facultatea de chi
mie industrială. Ia secțiile : tehnolo
gia chimică anorganică ; tehnologia 
chimică organică ; e) Facultatea de 
transporturi la secția întreținere și 
reparații auto ; f) Facultatea de me
canică la secția moritarea și întreți
nere» utilajului chimic.

INSTITUTUL POLITEHNIC TIMI- 
șo.VHi — luvățămlnt de tubingineri
— cursuri de «I : a) Facultatea de 
construcții, 1* secții le construcții 
civile și Industriala . îmbunătățiri 
funciare.

— învățămtnt de •ubingineri — 
cursuri serale : a) Facultatea de 
construcții, la tecțU oonstrucții civile 
și industriale

INSTITUTUL Ufc CONSTRUCȚII 
BUC'URk^Ti : — tuvățăiufiiC de sub- 
ingineri — curburi de zi : a) Faculta
tea de construcții la secția construc
ții civile șt industriale; b) Facultatea 
de instalații pentru construcții, la 
secția instalații pentru construcții; 
c) Facultatea de mașini și utilaj pen
ii u construcții 1* steția mașini și 
utilaj pentru construcții; d) Faculta
tea de hidrotehnică, 1* secțiile con
st moții hidrotehnice. tehnica edili
tară . e) Facultatea de căi ferate, 
drumuri și poduri, la secțiile: con
strucții șl întreținere feroviară ; 
drumuri șl poduri , cadastru funciar.
— lnvața iiiiut cte sutehigineri — 
cursuri serale ; a) Facultatea de con
strucții, la secția construcții civile 
și industriale ; b) Facultate» de in
stalații pentru construcții, 1* secția 
Instalații pentru construcții.

IMkTlYVÎVL DI PETROL, GAZE 
$1 GEOLOGIt BUCUREȘTI : — în- 
vățămfnt tu tubingineri — cursuri 
de zi : Facultate» pentru forajul son
delor și exploatare* zăcămintelor de 
petrol și gaze, la secția forajul son
delor și exploatare* zăcămintelor de 
petrol și gaze.

INSTITUTUL DI SUBINGINERI 
PITEȘTI : — cursuri de zi : La sec
țiile . Tehnologia prelucrării la rece; 
întreținere și reparații auto.

INSTITUTUL AGRONOMIC „N. 
BALCESCU* BUCUREȘTI : — învă- 
lăniînt de subiugineri — cursuri de 
zi : Facultatea de îmbunătățiri fun
ciare. secția îmbunătățiri funciare.

ACADEMIA DE studii econo
mice BUCUREȘTI : — cursuri se- 
iale : a) Facultatea de economia pro
ducției, la secția economia indus
triei, construcțiilor și transporturi
lor ; b) Facultatea de calcul econo
mic și cibernetică economică, la sec
ția statistică ; c) Facultatea de co
merț. la secția economia comerțului 
interior ; d) Facultatea de finanțe, la 
secția finanțe , e) Facultatea de con
tabilitate, 1* steția contabilitate.

Recent, în comuna Soveja, județul Vrâncea, a fost dat în folosință noul cămin cultural
• Foto : N. Moldovean,»

scriitorul și publicistul loan 
Grigorescu — și regizorul 
Manole Marcus au realizat 
împreună (înainte de „Ca
narul și viscolul") alte două 
filme consacrate activității 
ilegale a comuniștilor, re
memorări cinematografice 
ample alâ luptei revoluțio
nare : „Străzile au amintiri" 
și „Cartierul veseliei", crea
te cu patos evocator, dar ne
ferite de unele accente ilus
trative. Consecvenți ca sfe
ră de preocupări, ei și-au 
propus de astă dată să abor-

morală ; eroul retrăiește a- 
ceste momente cu o acui
tate motivată psihologic de 
lupta sa cu somnul. Există, 
pe de altă parte, episoade 
intenționat grotești — cum 
sînt cele în care apare avo
catul bărbos, un ins pe care 
eroul filmului l-a . întîlnit 
cîndva, întîmplător, și care 
revine în plăsmuirile sale 
aducînd cu el o lume și o 
ambianță dimensionate e- 
xagerat. O manifestație 
muncitorească, o grevă, o 
razie a jandarmilor — mo-

menționăm faptul că rea
lizatorul se bizuie în mare 
măsură pe forța de suge
rare a culorii, a trecerilor 
de Ia imaginea filmată in 
alb-negru la imaginea în 
culori pentru a delimita, 
într-o manieră, deloc con
vențională, ; reveriile perso
najului de momentele sala 
de veghe, realul de imagi
nar. Operatorul Alexan
dru Intorsureanu , stăpineș- 
te cu rafinament plas
tic resursele profesiunii 
sale, după cum ing. Dan

CRONICA FILMULUI

„Canarul și viscolul"
deze tema dintr-un unghi 
inedit, să pună in valoare 
— adresindu-se aceleiași fe
cunde surse de inspirație — 
noi posibilități de investi
gație și expresie cinemato
grafică. „Canarul și viscolul" 
nu are, așadar, un subiect 
cu o desfășurare tradiționa
lă, o „acțiune" articulată ri
guros ; caracterul evocator 
al filmului se constituie din 
elemente disparate — crim- 
peie de realitate și de vis, 
episoade intîmplate aevea 
sau care s-ar fi putut în
tîmpla și care se succed așa 
cum și le reprezintă perso
najul opunîndu-se epuizării 
fizice, morții. în ultimă ins
tanță, filmul analizează o 
stare de spirit, raportind 
datele realității la euforia 
omului cuprins de îngheț.

Există episoade intens 
dramatice, de pildă cele din 
celula de închisoare, cu cli
nele dresat anume ca să 
nu-i lase pe deținuții poli
tici să doarmă pentru a li 
se fringe astfel rezistența

mente de luptă trăite îi 
revin vag In amintire, in- 
terferîndu-se cu altele mai 
puțin semnificative dar mai 
marcate (ca intilnirea cu 
trupa de artiști ambulanți), 
cu ginduri, cu dorinți de
venite în vis realitate, fie 
că e vorba de apariția fe
tei iubite, de ceremonia 
nupțială, fie că e vorba, în 
final, de apariția tovarăși
lor săi și a omului necu
noscut pe care-1 aștepta la 
întîlnirea din sonda pără
sită...

Modul de a povesti pen
tru care a optat regizorul, 
interesant și viabil, soli
cită din partea spectatori
lor efortul de a descifra 
sensurile acestui film, de 
a compune din fragmente 
disparate întregul, profilul 
tînărului ilegalist, condiția 
specială a existenței sale. 
Fără a ne propune să in
trăm în detalii (ele ar me
rita să fie analizate în pu
blicațiile de specialitate)

Ionescu conferă benzii so
nore virtuți dramatice, co
mentând și reliefînd, prin 
sunet sau prin tăceri, sta
rea de spirit a eroului.

Filmul „Canarul și vis
colul" reprezintă — în evo
luția creatorului său — un 
moment de căutare și de 
îmbogățire a limbajului ar
tistic. Sînt evidente efor
tul regizorului de a depăși 
reprezentările livrești, în
clinarea sa spre o expresi
vitate concentrată, modernă. 
La fel. de evident ni se 
pare însă și faptul că fu
gind de clișee și scheme 
preconcepute, regizorul s-a 
apropiat de extrema opusă, 
a pierdut uneori din vedere 
un factor fundamental : 
comunicabilitatea. Există 
un anume ermetism care 
creează dificultăți în recep
tarea de către public 
a unora dintre inten
țiile filmului, dintre meta
forele sau asociațiile pro
puse de regizor. Credem că

<
modalitatea aleasă de re
gizorul Manole Marcus nu 
excludea ci. dimpotrivă, 
presupunea o accen
tuare mai clară a ideii di
rectoare, a elementelor ca
pabile sâ definească mai 
exact coordonatele sociale 
ale epocii, idealul eroului 
principal. în felul acesta 
s-ar fi evitat, măcar par
țial, încifrarea excesivă a 
sensurilor filmului, s-ar fi 
înlesnit o mai limpede co
municare a mesajului său, 
iar evocarea ar fi avut 
puterea de a emoționa și 
convinge un public nume
ros. Fa.pt este că indepen
dent de formula cinemato
grafică, mai ales asemenea 
teme — menite să dezvăluie 
unui public foarte larg 
sensurile istoriei, să evoce 
personalitatea, tăria mo
rală, puterea de sacrificiu 
a luptătorilor revoluționari
— implică o tratare cores
punzătoare sensibilității 
contemporane, în care ori
ginalitatea, preocupările de 
ordin profesional să nu 
prevaleze asupra virtuților 
emoționale, asupra clari
tății și accesibilității idei
lor, a mesajului uman.

Actorul Mircea Albu- 
lescu creează cu a- 
plomb tipul original al a- 
vocatului, dresorul este în
truchipat oarecum șarjat de 
Jean Constantin ; ceilalți 
interpreți (de la Maria Ro
taru. care debutează pro
mițător în acest film, pină 
la Nineta Guști, Ana Szeles, 
Zephi Alșec și enumerarea 
ar putea continua) își joacă 
rolurile atent, atît cit le 
permite partitura. Dar per
sonajele — chiar dacă re
creează pitoresc atmosfera 
unei lumi apuse — nu co
munică suficient între ele 
și uneori au relief „in 
sine" fără a se topi în sub
stanța filmului. Ele aduc, 
în genere, pe ecran, tipuri, 
nu caractere. Remarca se 
referă și la eroul principal
— interpretat de Florin 
Gabrea discret, poate prea 
discret în sensul unei anu
mite detașări de condiția 
personajului.

D. COSTIN

pent.ru
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faptul! Cronica zilei Sosirea unei delegații

I

Tainele 
Călimanului

Cine caută găsește. Cu această 
deviză a pornit la druim și un 
grup de geologi a căror țintă 
erau munții Căliman. Căutări
le lor păreau însă fără șanse, 
întrucât, pină acum câțiva ani, 
zona respectivă era considerată 
sterilă. în urma tatonărilor lor 
perseverente, Călimanul a în
ceput insă să-și dezvăluie co
morile subpămîntene. Prospec
țiunile efectuate de ei au dus la 
descoperirea unor importante a- 
cumulări de sulf de origine vul
canică. Format ca urmare a e- 
manărilor de gaze în faza finală 
a activității vulcanilor, sulful se 
prezintă sub formă de cristale și 
agregate fine impregnate în ro
că. Cantitatea mare de sulf, pu
ritatea sa, precum și modul u- 
șor în care poate fi exploatat 
fac din zăcămintele descoperite 
un obiectiv de deosebită impor
tanță economică.

Căciulile
cf. bucluc

Carol lftimie, gestionar la 
I.C.O.M.C.O.O.P. Bacău, se știa 
cu musca, pe... căciulile care-i 
lipseau din magazie. Cum să 
facă el ca să iasă totuși cu toate 
la control ? S-a înțeles cu Ion 
Marin, responsabilul unui ate
lier al cooperativei de consum 
din comuna Răcăeiuni, să-l scoa
tă din impas. Acesta a făcut 
rost (el știe cum) de piei, a con
fecționat căciulile comandate și 
le-a încărcat intr-o autobascu
lantă a I.U.T. Bacău, condusă de 
Gheorghe Juncu. Pe drum însă 
surpriză : ieșite în întîmpinare, 
organele de control s-au dove
dit pe fază. Au încercat ei să 
se căciulească, dar a fost zadar
nic. Ce va urma — se știe : la 
așa cap, așa căciulă !

Nu erau 
de vină 
semnele

Lui Grigore Bîlegan din co
muna Sîntereag (Bistrița- 
Năsăud) i s-a părut intr-o 
zi că porcul din curtea 
casei l-a întîmpinat cu un 
pai în gură. Semn rău — și-a zis 
el_ș' l-a dus la tîrg, la Beclean. 
să-1 vindă. După ce s-a văzut 
cu banii în pungă, s-a înfundat 
într-un bufet. La înapoiere, i-a 
venit chef să discute în contra
dictoriu cu doi consăteni care-1 
luaseră în căruță. Ajuns aproa
pe de casă, s-a întors la cei doi, 
hotărit să rezolve disputa cu 
un cuțit. Pe unul l-a rănit mor
tal, iar celălalt a scăpat doar cu 
fuga. în timp ce-1 urmărea pe 
acesta, a întâlnit o femeie care, 
atacată prin surprindere, a reu
șit să se salveze ș'i ea tot prin 
fugă. Acum Grigore Bîlegan se 
află la loc sigur, sub pază, în aș
teptarea sentinței instanței de 
judecată.

Ministrul afacerilor exiterne al 
Republicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, a adresat o te
legramă de mulțumire ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănes- 
cu, pentru felicitările ce i-au fost 
transmise cu ocazia celei de-a 25-a 
aniversări a zilei naționale a Re
publicii Democrate Vietnam.

★
Mario Gibson Barbosa, ministrul 

relațiilor externe al Braziliei, a 
transmis o telegramă ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănes- 
cu, prin care mulțumește pentru 
mesajul de felicitare adresat cu o- 
cazia sărbătorii naționale a Bra
ziliei.

★
• Președintele Grupului parlamen
tar pentru relații de prietenie Ro- 
mânia-Japonia, Aurel Vijoli, a pri
mit joi pe Dl. Hideji Kawasaki, se
cretar al Grupului parlamentar da 
prietenie Japcinia-România și pre
ședintele Asociației japoneze pen
tru schimburi internaționale de ti
neret, care face o vizită în țara 
noastră, împreună cu soția.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat deputății Gheorghe Va- 
silichi, membru al Comitetului de 
conducere al Grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie Româ- 
nia-Japonia, și Iul iu Fejes, preșe
dintele Biroului de turism pentru 
tineret al C.C. al U.T.C. în aceeași 
zi, oaspetele a avut o întrevedere 
cu Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și a vizi
tat obiective eocial-culturale din 
Capitală.

Seara, Aurel Vijoli a oferit un 
dineu în onoarea oaspeților.

★
Joi după-amiază s-a înapoiat, din 

R.P. Ungară, Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului agriculturii și silvi
culturii, care a participat la lucră
rile celei de-a Vil-a conferințe re
gionale F.A.O. pentru Europa, ce 
s-au desfășurat ia Budapesta.

★
Ministrul culturii al R. D. Ger

mane, Klaus Gysi, care £e află în 
țara noastră la invitația președin
telui Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Pompiliu Maco- 
vei, a avut zilele acestea întreve
deri la C.S.C.A. și Uniunea Scri
itorilor, a vizitat studiourile Tele
viziunii române, Studioul cinema
tografic „București", Muzeul de 
artă, Muzeul satului și a asistat la 
unele manifestări din cadrul Fes
tivalului internațional „George 
Enescu". Ministrul oaspete a făcut, 
de asemenea, o călătorie prin țară, 
vizitând monumente istorice și de 
artă din Suceava, Brașciv, Sinaia.

Joi, ambasadorul R.D. Germane 
la București, dr. Hans Voss, a ofe
rit Ia reședința sa un cocteil cu 
prilejul prezenței ministrului cul
turii al R.D. Germane în România.

La magazinul „Muzica" a fost 
inaugurată joi la amiază Decada 
discului sovietic, manifestare care 
împreună cu Decada discului ro
mânesc, organizată cu o lună în 
urmă la Moscova, constituie un 
prilej de lărgire a cunoașterii re
ciproce a culturii muzicale din cele 
două țări. Expoziția amenajată cu 
această - ocazie cuprinde 300 de 
discuri, multe dintre ele distinse 
cu premii internaționale. Unul 
dintre standuri cuprinde discuri 
editate cu prilejul centenarului lui 
Vladimir Ilici Lenin. în celelalte 
sînt expuse creații de muzică sim
fonică și de cameră, de operă și 
balet, corală, populară și ușoară 
ale compozitorilor sovietici și 
străini în interpretarea unor re
marcabili artiști din U.R.S.S.

La festivitatea care a avut loc 
cu prilejul deschiderii Decadei au 
luat ouvîntul Valerii Valentinovici 
Tugariov, reprezentant permanent 
al întreprinderii sovietice de co
merț exterior „Mejdunarodnaia 
Kniga" în România, și Teodor Car- 
tis, directorul Casei de discuri 
„Electrecord". Au fost de față re
prezentanți ai C.S.C.A., Uniunii 
compozitorilor, oameni de artă și 
cultură, ziariști, precum și membri 
ai ambasadei Uniunii Sovietice și 
ai reprezentanței comerciale a 
U.R.S.S. la București.

*
Delegația cooperatistă din Repu

blica Arabă Unită, condusă de 
Saddk Mohamed Dawa, directorul 
Institutului de studii și specializa
re din Cairo, care se află in țara 
noastră la invitația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a vizitat unități agricole 
de stat și cooperatiste, obiective 
turistice din județele Ilfov, Con
stanța, Dolj, Mehedinți și Arad, 
stațiuni de pe litoralul românesc 
al Mării Negre, precum și Sistemul 
hidroenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii cu Ion Stanciu, ad
junct al ministrului, precum și cu 
membri ai conducerilor unor 
uniuni județene ale cooperativelor 
agricole. *

Joi după-amiază a sosit în ța
ră o delegație a Tineretu
lui Muncitor Socialist German 
(S.D.A.J.) din R.F.G., formată din 
Wolfgang Gehrke, vicepreședinte 
al S.D.A.J., Achim Kroos, membru 
al Consiliului Federal al S.D.A.J., 
și Hans Jiirgen Alex, care, la invi
tația C.C. al U.T.C., face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost de față Floarea Ispas, se
cretar al C.C. al U.T.C., membri 
ai Biroului, activiști ai C.C. al 
U.T.C.

ÎN AJUTORUL 
GOSPODINEI

a Partidului Muncitoresc Norvegian
Joi seara a sosit la Turnu-Seve- 

rin delegați-a Partidului Muncito
resc Norvegian, condusă de Tryg
ve Bratteli, președintele partidu
lui, care, la Invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, va face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte Thor- 
wald Stoltenberg, secretar cu pro
blemele internaționale al Consiliu
lui Național al Sindicatelor, Hans 
Rostand, președintele Uniunii Ti
neretului Socialist Norvegian, Ar
vid Dyrendahl, redactor ai ziaru

lui „Oppland Arbeiderbladet", și 
Dag Halvorsen, corespondentul la 
Viena al ziarului „Arbeiderbladet" 
din Oslo.

La sosire, delegația a fost salu
tată de tovarășii Traian Dudaș, 
președintele Consiliului județean 
Mehedinți al Frontului Unității 
Socialiste, Nestor Ignat, membru al 
Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, de membri ai Consiliului 
județean Mehedinți al Frontului U- 
nității Socialiste.

(Agerpres)

Deschiderea noului an 
de invâfâmint 

la Academia Militară
Joi dimineața a avut loc festivi

tatea de deschidere a noului an de 
învățământ la Academia Militară.

Au luat parte membri ai con
ducerii Ministerului Forțelor Ar
mate, Consiliului Securității Statu
lui și Ministerului Afacerilor In
terne, generali și ofițeri superiori, 
cadre didactice, ofițeri elevi și e- 
levi.

Festivitatea a fost deschisă de 
generalul de armată Ion Tutovea- 
nu, comandantul Academiei Mili
tare.

Luând cuvîntul, generalul-colonel 
Ion Ioniță, ministrul Forțelor Ar
mate, a transmis cadrelor didacti
ce și elevilor Academiei Militare 
un călduros salut din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat, guvernului și personal 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușesou. în continuare, vorbito
rul s-a referit la sarcinile care stau 
în fața acestei instituții în noul an 
de învățământ în vederea formării 
unor cadre militare bine pregătite, 
capabile să îndeplinească cu cinste 
misiunile încredințate de partid și 
guvern, de Comandantul suprem 
al Armatei, cadre devotate fără 
margini patriei noastre socialiste.

în aplauzele celor prezenți a 
fost adoptat textul unei telegrame 
adresate COMITETULUI CEN

TRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se arată, printre altele : „întruniți 
ou prilejul deschiderii anului de 
învățămînt 1970/1971, cadrele di
dactice, ofițerii elevi și elevii A- 
cademiei Militare iși exprimă, cu 
adincă emoție, sentimentele lor de 
dragoste fierbinte și recunoștință 
profundă față de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, față de dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija ce o a- 
veți pentru întărirea continuă a 
puterii de apărare a patriei, ri
dicarea capacității combative a ar
matei noastre, modernizarea și per
fecționarea invățămîntului militar.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom urma neabătut 
politica Partidului Comunist Ro
mân, muncind fără preget pentru 
traducerea in viață a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al X-lea al 
partidului și îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin, pentru întîmplna- 
rea cu rezultate superioare în 
muncă a jubileului prilejuit de îm
plinirea a 50 de ani de la crearea 
gloriosului nostru partid".

(Agerpres)

vremea
: \. Zeri in țară : Vremea s-a menți- 
>.nut răcoroasă in toate regiunile țării.- 
' Cerul a fost schimbător. Vîntul a 
suflat slab, pină la potrivit, predo- 
minind din sectorul nordic. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila intre 
9 grade la Miercurea Ciuc și 20 de 
grade la Turnu-Măgurele, Alexan
dria și Giurgiu. In București : Vre
mea a fost răcoroasă, cu cerul va

riabil. Vintul a suflat in general 
slab'. Temperatura maximă a fost de 
20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 septembrie. In țară : 
Vremea se menține răcoroasă. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi izo
late'. Vint ' potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 1 grad 
și 11 grade, iar maximele între 14 
și 24 de grade. Condiții favorabile 
producerii brumei. In București : 
Vremea va fi răcoroasă, în prima 
parte a intervalului, apoi se va în
călzi ușor. Vinț potrivit. Tempera
tura in creștere ușoară spre sfirși- 
tul intervalului.

viața internațională
PARIS

CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ 

IN PROBLEMA VIETNAMULUI
PARIS 24 (Agerpres). — Joi s-a 

desfășurat Ia Paris cea de-a 85-a șe
dință a Conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. Șeful delega
ției americane. David Bruce, a făcut 
referiri generale la noile propuneri 
de soluționare pașnică a conflictu
lui, prezentate la ședința de săptă- 
mîna trecută de delegația Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud. El s-a opus 
unora dintre aceste propuneri, evi- 
tind, însă, potrivit agențiilor de 
presă, să dea un răspuns categoric. 
Reprezentantul administrației de Ia 
Saigon, Pham Dang Lam, care a ur
mat la cuvînt. a respins noile pro
puneri.

în intervenția sa, ministrul Xuan 
Thuy. șeful delegației Republicii De

mocrate Vietnam, a apreciat că pro
punerile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu „constituie un prilej exce
lent pentru Statele Unite de a ieși în 
mod onorabil din războiul lor de a- 
gresiune". Xuan Thuy a adăugat că 
opinia publică mondială a apreciat 
documentul în opt puncte al Guver
nului Revoluționar Provizoriu drept 
o „nouă inițiativă importantă de 
pace". La rîndul 'său, șeful delega
ției Guvernului Revoluționar Provi
zoriu, Nguyen Thi Binh, a cerut am
basadorului David Bruce să-și defi
nească în mod neechivoc poziția față 
de noile propuneri privind soluțio
narea pașnică a problemei vietna
meze.

Participanții la conferință se vor 
întîlni din nou joia viitoare.

Expoziția internațională 

„Chimia ’70“
Pavilionul românesc vizitat de M. A. Suslov

al C.C. al P.C.U.S., B. N. Ponoma- 
riov, secretar al C.C. al P.C.U.S., și 
alte persoane oficiale sovietice. La 
intrarea în pavilion, oaspeții sovie
tici au fost salutați de Ion Ciubotaru, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României în Uniunea Sovietică, și 
de membri ai ambasadei.

Apoi. ing. Paul Panea, directorul 
pavilionului românesc, a vorbit oas
peților despre dezvoltarea industriei 
chimice din țara noastră și despre 
realizările obținute de Republica So
cialistă România în acest domeniu.

MOSCOVA — Corespondentul A- 
gerpres Laurențiu Duță transmite : 
Expoziția internațională „Chimia ’70" 
de la Moscova, la care au participat 
circa 1200 de firme din 25 de țări 
ale lumii, și-a închis porțile joi.

în aceeași zi, pavilionul românesc, 
la care au fost expuse peste 4 000 
de produse ale industriei noastre 
chimice, a fost vizitat de M. A. Sus
lov, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., P. N. 
Demicev, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. S. Solomențev, secretar

LONDRA

Intîlnirea reprezentanților 
unor partide comuniste 

din țări capitaliste europene
LONDRA 24. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Reprezentanți ai partidelor comu* 
niște din Anglia, Cipru, Franța, Re
publica Federală a Germaniei, Gre
cia, Irlanda, Italia, Olanda și Spania 
s-au întâlnit Ia Londra pentru a dis
cuta problemele ivite ca urmare a 
dezvoltării trusturilor multinaționale, 
anunță ziarul „Morning Star". Repre
zentanții partidelor respective, scrie 
ziarul, au recomandat convocarea la 
Londra, în zilele de 11. 12 și 13 ia

nuarie 1971, a unei conferințe a par
tidelor comuniste din țările capita
liste din Europa. Pe ordinea de zi a 
conferinței ar urma să fie înscris un 
singur punct : „Lupta clasei munci
toare din țările capitaliste din Europa 
împotriva dezvoltării firmelor mul
tinaționale".

Propunerea privind ținerea confe
rinței urmează să fie aprobată de co
mitetele centrale ale partidelor in
teresate, inclusiv cele care nu au pu
tut participa la Întrunirea de la 
Londra.

Un proverb I 
uitat

Pare de necrezut, dar așa este. I 
In orașul Roman a fost deschis I 
nu demult un șantier pentru | 
construcția unei turnătorii mo- . 
derne, a cărei valoare se ridică I 
la peste 220 milioane lei. Pe șan- I 
tier au fost aduse tot felul de 1 
materiale de construcție, utila- I 
je și mașini. Cui sînt incredin- I 
țațe ele după ce constructorii • 
iși încetează activitatea ? Nimă- ■ 
nui. (? !) Cel puțin așa stăteau I 
lucrurile pină inir-una din zile- | 
le trecute cind, la un control, . 
s-a constatat că șantierul, abso- I 
lut pustiu, iși deschide porțile I 
oricui, deoarece nu are asigura- * 
ti nici un fel de pază. Să fi ui- I 
tat oare cei părora li s-au incre- I 
dințat asemenea valori că paza I 
bună ferește de primejdia rea ? ■ 
E un proverb pe care, în orice I 
caz, ar trebui să și-l aducă | 
aminte de îndată. Pentru că, mai 
tîrziu. s-ar putea să fie prea I 
tirziu I

Unde-i I
îrînarul ? I

Trenurile de marfă transportă I 
numai marfă. Cu toate acestea, | 
într-o după-amiază, tînăra R. M. 
din comuna Tălmaciu (Sibiu) s-a I 
urcat într-un marfar care se I 
îndrepta înspre Sebeș—Olt— I
Tălmaciu. La un moment dat i 
s-a trezit atacată prin surprin- I 
dere de către unul din frînarii | 
trenului care a încercat să o . 
siluiască. în această situație ti- I 
năra s-a aruncat din vagon în I 
timp ce trenul se afla în plină * 
viteză. Zilele trecute, după frac- | 
tarile și gravele contuzii suferi- I 
te, a părăsit patul spitalului. A- • 
cum încearcă să afle numele 1 
frinarului. N-ar fi deloc rău să | 
fie ajutată în acest sens și de I 
către organele locale de miliție. | 

Rubrică redactată de : .
Dumitru TTRCOB
Gheorghe POPESCU I 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

I

întreprinderea de alimentație 
publică „Someșul" din Cluj pune 
zilnic la îndemina gospodinelor 
o gamă variată de preparate și 
semipreparate. Bucătari cu înde
lungată experiență în arta culi
nară au Îmbogățit „rețetarele" 
obișnuite cu tradiționalele pre-1 
parate ardelenești, ca de exem
plu medalionul clujean, cotletul 
de porc bihorean etc.

Una din unitățile „Gospodi
na", din Piața Libertății; este 
profilată pe desfacerea de cîr- 
nați afumați someșeni — care se 
servesc fierți, cu hrean sau cu 
muștar. „Gospodina" clujeană 
dispune de un laborator propriu

care furnizează 46 de preparate' 
și semipreparate reci. Pentru de
sert, gospodinele au de ales 
dintr-o varietate de peste 60 de 
sortimente de foietaje și prăji
turi de casă. Carmangeria uni
tății furnizează 17 sortimente 
specifice, iar antrepozitul frigo
rific pune la dispoziția gospodi
nelor mititei și cîrnați de porc 
proaspeți.

în ajutorul gospodinelor din 
municipiul Cluj vin și bucătăriile 
de bloc din marile cartiere. Cele 
din cartierele dr. Petru Groza și 
Gheorghienj au peste 700 de a- 
bonate care-și iau de aici mân
căruri gătite pentru casă.

i

Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea clubului 
sportiv Politehnica Timișoara, 
in zilele de 24 și 25 octombrie 
1970 vor fi organizate o serie 
de manifestări în cadrul cărora 
se vor acorda insigna și diploma 
de veteran al clubului tuturor 
acelora care au activat la una

din secțiile care au funcționat 
in perioada 1920—1970 (inclusiv 
sub denumirea C.S.U. sau „Ști
ința" Timișoara). Cei interesați 
pot trimite pe adresa clubului 
(str. Politehnicii nr. 2. Timișoa
ra) numele și prenumele, echipa 
și perioada in care au activat, a- 
dresa și funcția actuală.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele I 
mondiale • 
de scrimă

Campionatele mondiale de scri
mă au continuat la Ankara cu des
fășurarea „sferturilor" de finală ale 
probei de spadă pe echipe. Iată 
rezultatele înregistrate : Polonia- 
U.R.S.S. 7—6; Elveția-Austria 8—4; 
R.F. a Germaniei-Franța 9—4; Un- 
garia-S.U.A. 8—2.

în semifinale, Polonia va întîlni 
Elveția, iar Ungaria va primi re
plica echipei R.F. a Germaniei.

Azi începe balcaniada 

masculină de baschet
Astăzi începe în sala sporturilor 

de la Floreasca tradiționala bal
caniadă masculină de baschet. 
După festivitatea de deschidere 
programată Ia ora 18, se va juca 
meciul România—Iugoslavia. Jocul 
Bulgaria—Grecia va începe la ora 
19,45.

Ultimele meciuri preliminare 
ale C. U. de volei

Joi, în preliminariile campionatu
lui mondial de volei, echipa mas
culină a României a învins cu 
3_1 (13—15, 15—9, 15—5, 15—9)
echipa Venezuelei. în competiția 
feminină, România a întrecut S.U.A. 
cu 3—1 (13—15, 15—8, 15—10,
18—16).

OLIMPIADA DE ȘAH
Olimpiada masculină de șah a con

tinuat la Siegen cu desfășurarea în- 
tîlnirilor din runda a 9-a. Iată rezul
tatele înregistrate : U.R.S.S.-Argentina 
1—1 (2); Canada-Bulgaria 1,5—0,5 
(2); R.F. a Germaniei-România 3—1; 
Iugoslavia-R.D. Germană 2—1 (1); 
S.U.A.-Cehoslovacia 1,5—1,5 (1); Un- 
garia-Spania 0—0 (4).

După continuarea partidelor între
rupte din runda a 9-a, pe primul loc 
în clasamentul Olimpiadei de șah de 
la Siegen se află echipa U.R.S.S. cu 
22 puncte, urmată de Iugoslavia — 21 
puncte, Ungaria — 21 puncte, S.U.A. 
— 20,5 puncte etc. Echipa României 
are 15 puncte și ocupă locul 11.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA COPENHAGA, tn prezența a 

circa 30 000 de spectatori, s-au întîl- 
nit într-un meci amical de fotbal 
selecționațele Danemarcei și Norve
giei. Fotbaliștii norvegieni au termi
nat învingători cu scorul de 1—0 
(0—0) prin golul marcat în minutul 
56 de Iversen. ■»

IN CADRUL „CUPEI CUPELOR" 
LA FOTBAL (meci retur), echipa 
Union Luxemburg a dispus cu sco
rul de 1—0 (1—0) de formația
Goztepe Izmir. Golul victoriei a fost 
înscris in minutul 15 de Braun. În
vingătoare in primul joc cu 5—0, 
echipa Goztepe Izmir s-a calificat 
pentru turul II al competiției.

ÎNTR-UN MECI DE FOTpAL 
DISPUTAT LA DUBLIN, reprezen
tativa Poloniei a Învins cu scorul de 
2—0 (2—6) selecționata Irlandei. Go
lurile au fost marcate de Anczok și 
Soltysik. Partida a fost urmărită de 
20 000 de spectatori.

LA BARCELONA s-a disputat re
turul meciului F.C. Barcelona — GKS 
Katowice contînd pentru primul tur 
al „Cupei europene a tirgurilor" la 
-fotbal. Fotbaliștii spanioli au obți
nut victoria Cu scorul de 3—2 (0—2) 
și s-au calificat pentru turul urmă
tor al competiției (în primul meci 
F.C. Baroelona ciștlgase cu 1—6).

ÎNTÎLNIREA DE BOX DINTRE 
REPREZENTATIVELE R.F. A GER

MANIEI ȘI POLONIEI s-a încheiat 
cu scorul de 12—8 în favoarea pugi- 
liștilor polonezi. La categoria muscă, 
polonezul Skrzypczak a dispus la 
puncte de Freistadt, iar in limitele 
categoriei ușoare vest-germanul 
Hess l-a învins prin k.o. în repriza a 
3-a pe Wadas. Gala a fost urmărită 
de peste 6 000 de spectatori.

IN PRIMA ZI A „CUPEI INTER
CONTINENTALE" LA BASCHET 
MASCULIN (întrecerile se desfășoară 
la Varese), echipa Ignis Varese a 
întrecut cu scorul de 84—57 (33—27) 
formația braziliană Corinthians Sao 
Paulo. Cei mai buni jucători ai e- 
chipei învingătoare au fost Fultz și 
Raga. care ău marcat 21 și respectw 
14 puncte. Oin echipa braziliană s-a 
remarcat Vlarnir (19 puncte). Intr-un 
alt joc, echipa Real Madrid a învins 
cu 71—67 (34—33) formația Richland 
Seertoma (Carolina de Sud).

Turneul rugbiștilor 
români în Franța
Continuindu-și turneul in Franța, 

selecționata secundă de rugbi a Ro
mâniei a jucat ieri, la Aurillac, cu 
reprezentativa orașului. Rugbiștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 6—0 (3—0). Punctele au fost înscri
se de fundașul Durbac. Rugbiștii ro
mâni vor evolua duminică la Toulon.
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Invitație la
un popas

plăcut
popac tntr-unul 
hanuri turistice

Un 
noile 
CENTROCOOP, construite 
Itinerare de largă circulație și 
în locuri dintre cele mai pito
rești, este pe cît de atractiv 
pe atît de reconfortant. Nu tn- 
tîmplător, îrț aceste frumoase 
zile de septembrie, hanurile 
unităților cooperației de con
sum cunosc o mare ailuență 
de turiști români și străini.

Printre noile adrese care în
cep să figureze pe agendele 
turistice se află străvechea a- 
șezare ILIȘEȘTI, pe drumul 
care leagă Vatra Bornei de 
Suceava. La capitolul „spe
cialitatea casei", noul han tu
ristic de aici oferă vestitele pre
parate de stînă — bulz cu mă- 
măliguță șf „urs" cu mămăli- 
guță cu brînză.

Tot în Moldova, pe DN 2, 
km 351, s-a amenajat în stilul 
specific .JIANUL ANCUȚEI”, 
aidoma celui atit de celebru 
pe vremuri. De asemenea, tn- 
cadrlndu-se armonios tn 
peisajul feeric al Deltei Du
nării, la 40 km de Tulcea, 
CENTROCOOP a amenajat ha
nul cu specific pescăresc 
„PELICANUL MUBIGHIOL", Al
te unități ale cooperației de 
consum au construit noi hanuri 
turistice deosebit de frecven
tate, cum ar fi : „URSUL NE
GRU", în cunoscuta ștațiune 
SOVATA, și un altul, pe malul 
rtului TIMIȘ, la kilometrul 50 
pe DN 59, ambele oferind vi
zitatorilor condiții dintre cele 
mai bune de cazare, masă, re- 
creere.

din 
ale 
pe
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MEMORANDUMUL 
R. D. GERMANE 
ADRESAT UNESCO

BERLIN 24 (Agerpres).— Republica 
Democrată Germană a adresat 
UNESCO un memorandum privind 
cererea sa de a deveni membră a 
acestei organizații, anunță agenția 
A.D.N. Guvernul R.D.G., se arată în 
memorandum, este gata să-și ocupe 
locul în UNESCO cu toate drepturile 
și îndatoririle ce-i revin. în memo
randum sint subliniate realizările 
științifice și culturale obținute de 
R.D.G., relațiile ei in continuă dez
voltare cu numeroase, țări ale lumii. 
Este subliniat, de asemenea, faptul 
că organizații și personalități ale 
R.D.G. din domeniul științei și cul
turii sint reprezentate sau fac parte 
din aproape 500 de organizații inter
naționale, multe dintre acestea depln- 
zind de UNESCO.

în memorandum se arată că cererea 
R.D.G. de a fi primită in UNESCO 
răspunde spiritului colaborării inter
naționale și principiului universali
tății, caracteristice acestei organizații.

W. Luce 
a părăsit Teheranul 

cu un ferm „iui"
LONDRA 24 — Corespondentul A- 

gerpres, N. Plopeanu, transmite: 
„Trimisul special britanic. Sir William 
Luce, a părăsit Teheranul cu un ferm 
„nu“ iranian față de problema men
ținerii prezenței trupelor britanice în 
Golful Persic după 1971". scrie zia
rul „Financial Times". După cum 
se știe, Iranul oontinuă să se pro
nunțe împotriva răminerii trupelor 
engleze în regiunea respectivă. La 
Teheran. William Luce a avut con
vorbiri cu șahinșahul Iranului, cu 
primul ministru și cu ministrul de 
externe. El va vizita Cairo, și sîrrr- 
bătă se va întoarce la Londra, din
tr-o călătorie în Orientul Apropiat 
și Mijlociu, care a durat șase săptă- 
mînL

AGENDĂ ECONOMICĂ
BELGRAD — Ministrul Agriculturii 

și Silviculturii al Republicii Socialis
te România, Angelo Miculescu, aflat 
în vizită oficială în Iugoslavia, a 
avut la Belgrad convorbiri cu Fran
jo Nadj, membru al Vecei Executive 
Federale. Cu acest prilej, au fost 
examinate preocupările privind dez
voltarea agriculturii în cele două țări 
și posibilitățile de extindere a coope
rării româno-iugoslave in acest do
meniu. S-a apreciat că colaborarea 
dintre cele două țări in domeniul 
amenajării apelor și al protecției îm
potriva inundațiilor se desfășoară cu 
succes. După convorbiri, Angelo* Mi- 
culesou a vizitat, la Zemun. Institutul 
de cercetări în domeniul culturii po
rumbului.

BONN. — Ministrul de finanțe al 
R. F. a Germaniei, Alex Moller, a 
prezentat miercuri in Bundestag pro
iectul de buget pe anul 1971, a cărui 
valoare - se ridică la 100,1 miliarde 
mărci, reprezentind o creștere cu 12.6 
la sută față de bugetul pe anul In 
curs. în același timp a fost supus 
dezbaterii parlamentului și planul fi
nanciar pină în anul 1974.

în cadrul dezbaterilor, opoziția par
lamentară reprezentind fracțiunea 
U.C.D.-U.C.S. a respins proiectul de 
buget pentru anul viitor, argumen
tând că majorarea cheltuielilor fede
rale cu 12,6 la sută întărește tendin
țele inflaționiste ale economiei vest- 
germane. Mai mulți reprezentanți ai 
opoziției au criticat actuala politică 
economică a guvernului de la Bonn 
și au cerut demisia ministrului de fi
nanțe.

Prezentând proiectul de buget și 
luînd cuvîntul ca răspuns la reacția 
negativă a opoziției, ministrul de fi
nanțe Alex Moller a dat asigurări că 
„guvernul nu-și va neglija sarcina de 
a menține stabilitatea monedei", atră- 
gtnd totodată atenția că in Republica 
Federală „se înregistrează cea mai 
redusă creștere a prețurilor dintre 
țările membre ale C.E.E.". El a arăr 
tat că principalele domenii in care 
actualul guvern federal intenționează 
să folosească fondurile bugetare le 
reprezintă invățămintul, ocrotirea să
nătății, locuințele, transporturile, 
precum și îmbunătățirea structurii a- 
grare naționale.

VARȘOVIA. — Timp de o săptă- 
mină s-a aflat în vizită in Polonia o 
misiune a Camerei de comerț a re
giunii industriale Slough din Anglia 
condusă de W. Burgers, director ge
neral al întreprinderii FHD Furna
ces. Delegația a purtat convorbiri cu 
reprezentanți ai comerțului exterior 
și industriei poloneze pe tema schim
bului de mărfuri și a colaborării in
dustriale bilaterale in sectoarele con
strucțiilor. industriei de mijloace 
auto, electrotehnicii și electronicii, 
producției de metale neferoase etc. 
Aceasta este a treia misiune similară 
tn ultimii ani care face o vizită de 
prospectare în Polonia. După cum 
sublinia recent intr-un interviu acor
dat publicației Camerei de Comerț 
poloneze „Rynki Zagraniczne" șeful 
misiunii engleze, delegația a fost for
mată îndeosebi din reprezentanți ai 
firmelor care nu au încă relații co
merciale cu Polonia, în vedere* fa
cilitării unor contacte directa.



I

EVENIMENTELE
DIN IORDANIA

AMMAN 24 (Agerpres). — Gene
ralul Mohammed Daoud, șeful guver
nului militar iordanian, a adresat re
gelui Hussein o scrisoare în care 
prezintă demisia guvernului său — 
informează agenția M.E.N.

Sursa citată menționează că pri
mul ministru iordanian, care se află 
îhcepînd de luni la Cairo, ca repre
zentant al țării sale la reuniunea a- 
rabă la nivel înalt, a dispărut joi la 
amiază din hotelul „Nile-Hilton", 
unde își avea reședința. în camera 
sa a fost găsită o scrisoare adresată 
suveranului hașemit, în care gene
ralul Daoud declară că a decis să 
demisioneze pentru a deschide calea 
formării unui guvern civil național, 
care ar putea acționa în direcția uni
tății naționale a Iordaniei".

EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
MILITARE

BEIRUT 24 (A.P.) — Noi lupte în
tre palestineni și armata iordania
nă au izbucnit în cursul dimineții de 
24 septembrie in nordul țării și lin
gă Amman, in ciuda încetării focu
lui anunțată de regele Hussein, a a- 
nunțat postul de radio „Vocea C.C. 
al rezistenței palestinene", care e- 
mite din Damasc. Da Irbid regimentul 
iordanian 6 de artilerie, a transmis 
același post de radio, continuă să 
bombardeze orașul cu violență și fără 
discriminare. „Dar luptătorii noștri 
continuă să aibă un moral ridicat".

Un alt comunicat al C.C. al Rezis
tenței palestinene, transmis de ra
dio Bagdad, anunța la orele 9,55 
G.M.T. că forțele iordaniene bom
bardează masiv cu artilerie grea și 
tancuri toate cartierele și taberele din 
Amman.

★
AMMAN 24 (Reuter). — Aviația, 

artileria și unitățile de tanouri iorda
niene și-au reluat joi atacurile îm
potriva pozițiilor deținute de coman
dourile palestinene în nordul Iorda
niei. Coloane de refugiați din orașul 
Irbid — relatează corespondentul a- 
genției citate — au trecut in cursul 
zilei de joi prin Ramtha îndreptîn- 
du-se spre Siria, în timp ce bom
bardamentele aeriene și de artilerie 
continuau să provoace mari distru
geri la Irbid.

★
TIBERIADA 24 (U.P.I.) — Cores

pondenți militari afirmă că trupe și 
tancuri irakiene se dislocă spre ora
șul Irbid. Mișcarea trupelor irakiene 
a uimit pe corespondenți. Aceștia 
mai afirmă că blindatele iordaniene, 
acoperite de avioane, ar fi ocupat 
partea de sud a Irbidului.

★
BEIRUT 24 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Frontului Popular 
pentru Eliberarea Palestinei a decla
rat joi seara la Beirut că armata ior
daniană „bombardează actualmente 
fără discernămînt orașul Irbid, unde 
mai multe incendii fac ravagii". El 
a arătat că „sute de civili au fost 
uciși sau răniți la Irbid".

★
AMMAN 24 (A.F.P.) — Nu au avut 

loc lupte între armata iordaniană și 
Rezistență la Irbid, afirmă regele 
Hussein într-un mesaj adresat pre
ședintelui sudanez Numeiry și re
transmis de radio Amman. Mesajul 
reprezintă un răspuns al suveranului 
iordanian la un mesaj precedent tri
mis de președintele Consiliului Re
voluției din Sudan regelui Hussein.

★
AMMAN 24 (Agerpres). — Guver

natorul. general militar al Iordaniei 
a calificat drept „extrem de exage
rate" unele informații difuzate de di
verse surse străine referitoare la nu
mărul victimelor la Amman. într-un 
comunicat difuzat de postul de radio 
Amman, el a arătat că, potrivit pri
melor statistici stabilite de Ministe
rul Sănătății. Direcția apărării civile, 
Crucea Roșie Internațională și Se
miluna Roșie palestineană, totalul 
victimelor — morți sau răniți — ar 
fi între 1 000 și 1 600. Comunicatul 
mai precizează că 5 000 de persoane 
înarmate au fost arestate de forțele 
guvernamentale iordaniene.
CONSULTĂRI DIPLOMATICE 
Șl LUĂRI DE POZIȚIE ÎN 
DIFERITE CAPITALE ARABE

CAIRO 24 (A.F.P.) — Foarte ne
liniștiți de mersul evenimentelor din 
Iordania, șefii statelor arabe reuniți 
la Cairo nu se vor despărți înainte 
de a obține o încetare a focului și 
de a pregăti bazele unui acord du
rabil între palestineni și iordanieni, 
s-a aflat din surse apropiate de unele 
delegații. Respingerea de către C.C. 
al Rezistenței palestinene a acordu
lui de încetare a focului propus de 
Numeiry îi face pe delegați să con
sidere că negocierile în vederea unei 
încetări a focului riscă să se pre
lungească și vor fi dificile.

★
DAMASC 24 (A.F.P.) — „Nu vă 

permitem să dispuneți de drepturile 
noastre, întrucît poporul nostru nu 
v-a delegat să vorbiți în numele lui", 
declară Comitetul central al Rezis
tenței palestinene adresîndu-se în
tr-un oomunicat difuzat de radio

Damasc șefilor de stat arabi, adău
gind : „Respingem medierea voastră 
și refuzăm toate concesiile voastre".

★
AMMAN 24 (A.F.P.) — într-un

mesaj adresat șefului de stat sudanez 
care a condus misiunea arabă in Ior
dania, C.C. al Rezistenței palestine
ne s-a declarat gata să aibă o întâl
nire cu el, precizînd că „nu este difi
cil să-1 întîlnească pe Yasser Ara
fat". în mesaj se arată : „Ați adop
tat o poziție periculoasă, ca urmare 
a informațiilor ce v-au fost furni
zate la Amman de cealaltă parte. Ați 
fost izolat pentru a nu putea asculta 
punctul nostru de vedere. Ar fi tre
buit să vizitați taberele și cartierele 
populate ale Ammanului, spitalele și 
moscheile, pentru a cunoaște ade
vărul tragic".

★
DAMASC 24 (A.F.P.) — într-un

comunicat transmis de radio sirian și 
de radio al Rezistentei palestinene 
emiți nd din Damasc, se afirmă că 
președintele Atassi i-a asigurat ca
tegoric pe interlocutorii săi „că nu 
se consideră în nici un caz legat de 
hotărîrile luate la întrunirea .arabă 
de la Cairo, in special de cea pri
vind trimiterea unei delegații la 
Amman".

★
CAIRO 24 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului 
Central al Rezistenței Palestinene, 
(C.C.R.P.), a adresat un mesaj șefilor 
de state arabe aflați la Cairo, prin 
care le cere să acționeze rapid „pen
tru a pune capăt imediat genocidu
lui și pentru instaurarea unei înce
tări a focului efective" în Iordania. 
In mesaj se afirmă că palestinenii, 
„nu vor depune armele în nici o îm
prejurare" și se denunță ordinele 
„fictive" de încetare a focului date de 
regele Hussein.

★
CAIRO 24 (Agerpres). — Cei patru 

lideri ai unor organizații de rezis
tență palestinene care au încheiat 
un acord cu regele Hussein privind 
reglementarea conflictului din Ior
dania au făcut joi o vizită la Da
masc. Agenția France Presse infor
mează că ei au avut o lungă reuniune 
cu alți membri ai Comitetului Cen
tral al Rezistenței Palestinene.

★
CAIRO 24 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt oficial egiptean a 
anunțat că șefii de state și guver
ne arabi aflați la Cairo au trimis joi 
seara la Amman o nouă delegație, cu 
scopul de a realiza un acord privind 
încetarea definitivă a focului în Ior
dania. Delegația este condusă, ca și 
cea precedentă, de generalul Gaafar 
El-Numeiry, șeful statului sudanez. 
DECLARAȚII, COMENTARII, 
PRECIZĂRI ÎN ALTE ȚĂRI 

ALE LUMII
NEW YORK 24 (A.F.P.) — Repre

zentanții la O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii. Statelor Unite și . Uniunii 
Sovietice s-au întrunit miercuri 
seară la sediul organizației, pentru a 
analiza un proiect de declarație co
mună asupra evenimentelor din Ior
dania — a arătat un purtător de 
cuvînt al delegației britanice.

★
WASHINGTON 24 (A.P.) — Se

cretarul de presă al Casei Albe, Ro
nald Ziegler, a afirmat că guvernul 
american a primit informații în sen
sul că forțele regulate ale guvernu
lui sirian se retrag din Iordania 
într-un număr substanțial și a de
clarat : „Acesta este un eveniment 
salutar".

Prezentînd situația din Iordania 
ca încă nesigură', Ziegler a. spus că 
se pare că „mai trebuie multe de 
făcut" înainte ca guvernul regelui 
Hussein să poată recâștiga controlul 
deplin asupra părții nordice a țării.

★
PARIS 24 (Agerpres). — Ultimele 

evenimente ale situației din Orien
tul Apropiat au făcut obiectul dis
cuțiilor în cadrul reuniunii Consi
liului de Miniștri al Frănței, care a 
avut loc sub președinția șefului sta
tului, Georges Pompidou. Purtătorul 
de cuvînt. Deo Hamon, a declarat 
presei că guvernul francez apreciază 
că „toate eforturile depuse de unele 
guverne pentru a se pune capăt con
flictului din Iordania trebuie să fie 
sprijinite și că orice intervenție 
străină ar crea un risc foarte grav 
pentru pacea mondială"

★
NAȚIUNILE UNITE 24 (A.F.P.) — 

La Națiunile Unite se constată, înce- 
pînd din 23 septembrie, un foarte net 
sentiment de ușurare : spectrul unei 
intervenții „străine" în lupta dintre 
iordanieni și palestineni pare înlă
turat. Există sentimentul că atît 
S.U.A. cît și Israelul nu mai au nici 
un motiv imediat să-și asume riscu
rile politice imense ale unei intrări 
americane pe arena operațiunilor 
interarabe. Acest sentiment este în
soțit totuși de o profundă decepție 
determinată de incapacitatea Consi
liului de Securitate care nu a putut 
să-și îndeplinească funcția sa esen
țială de apărător al păcii și al se
curității internaționale.

Vizita delegației P. C. R. 
în Japonia

TOKIO 24. — Corespondentul Ager
pres Florea Țuiu. transmite : Dele
gația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român condusă de 
tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care face o vizită în Japonia la invi
tația C.C. al P.C. din Japonia, a sosit 
marți la Kyoto, important centru 
cultural și industrial, cu vechi tra
diții revoluționare. Delegația a făcut 
o vizită guvernatorului prefecturii 
Kyoto, Torazo Ninagawa, cu care 
prilej a fost informată asupra unor 
probleme ale regiunii și orașului 
Kyoto.

După ce a vizitat unele monumen
te istorice și de artă ale orașului, de
legația a avut o întîlnire cu activul 
de partid din prefectura Kyoto, la 
care a participat și Yasui Shinzo, 
membru al prezidiului C.C., preșe
dintele Comitetului prefectural Kyoto

al P.C. din Japonia, și alți membri 
ai comitetului prefeotural.

într-o atmosferă tovărășească, oas
peților români le-au fost înfățișate 
preocupările oomuniștilor din pre
fectura Kyoto pentru lărgirea influ
enței partidului în rîndul diferitelor 
pături sociale.

Tovarășul Virgil Trofin a vorbit cu 
acest prilej despre activitatea inter
nă și internațională a P.C.R.

în cursul zilei de joi, delegația a 
sosit la Hiroșima, unde au fost vizi
tate Parcul Păcii, Muzeul primului 
bombardament atomic, spitalul în 
care sînt tratate victimele explozi
ei atomice. După-amiază, delegația 
a depus o coroană de flori la Monu
mentul din Parcul Păcii, ridicat în 
memoria victimelor bombardamen
tului atomic de' la 6 august 1945.

în timpul vizitei, delegația a fost 
însoțită de I. Sunama, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia.

O. N, U.

Dezbaterile generale continuă
NEW YORK 24. — Trimisul spe

cial Agerpres Adrian Ionescu trans
mite : în Adunarea Generală a O.N.U. 
au continuat joi dimineața dezbate
rile generale. în cuvintârea sa, pre
ședintele Gambiei, David Jawara, a 
subliniat faptul că Organizația Na
țiunilor Unite, în cei 25 de ani de 
activitate, s-a dovedit a fi un ca
dru favorabil pentru prevenirea u- 
nor catastrofe și aplanarea pe cale 
pașnică a confruntărilor ce pot să a- 
fecteze viitorul omenirii. Totodată, 
vorbitorul a amintit și o serie de 
slăbiciuni ale organizației în > luarea 
sau punerea în aplicare a unor mă
suri referitoare la evenimente ma
jore ale vieții internaționale. Minis
trul de externe canadian, Mitchell 
Sharp, s-a referit la necesitatea ur
gentă de a revitaliza Organizația Na
țiunilor Unite, de a îmbunătăți ac
tivitatea ei și, mai ales, de a întări 
eficacitatea procedurii de lucru.

Ministrul de externe al Marii Bri
tanii, sir Alec Douglas-Home, a re
levat pericolele pe care le implică 
cursa înarmărilor și existența arse
nalelor nucleare.

BOURVIL 
A INCITAT DIN VIAȚĂ

Renumitul actor francez An
dre Raimbourg, cunoscut cinefi
lilor pe numele de Bourvil, a 
incetat din viață miercuri, intr-o 
clinică din apropierea Parisului, 
după o lungă suferință. Moartea 
sa la vîrsta de numai 53 de ani 
a întrerupt cariera strălucită a 
celui care a fost unul dintre cei 
mai mari actori ai comediei 
franceze, apreciat in întreaga 
lume. De-a lungul prodigioasei 
sale activități artistice, Bourvil 
a jucat în peste 50 de filme, in
tre care „Mizerabilii" și „Ziua 
cea mai lungă". A fost răsplătit 
pentru calitățile sale excepționa
le cu numeroase premii ale festi
valurilor internaționale de film.

Au mai luat cuvîntul șefii delega
țiilor Zambiei, Kuweitului. Togo, 
Turciei și Boliviei.

Lucrările de miercuri și joi ale Co
mitetului pentru probleme juridice 
au reținut în mod firesc atenția, 
„capul de afiș" constituindu-1 exa
minarea principiilor de drept ale re
lațiilor prietenești și de cooperare 
între state, precum și adoptarea unei 
rezoluții prin care se propune apro
barea lor sub forma unei declarații.

ReleVînd însemnătatea unei astfel 
de declarații, numeroși delegați care 
au luat cuvîntul în comitet au apre
ciat-o ca pe unul dintre cele mai im
portante documente ale timpurilor 
noastre, care va putea aduce o con
tribuție eficace la însănătoșirea cli
matului vieții internaționale, la în
tărirea Organizației Națiunilor Unite, 
la orientarea in viitor a activității 
sale.

Referindu-se la unul dintre prin
cipiile cuprinse în declarație — acela 
ca statele să se abțină în relațiile lor 
internaționale de a recurge la ame
nințarea cu forța sau utilizarea aces
teia contra integrității teritoriale sau 
independenței politice a oricărei 
țări — reprezentantul chilian a subli
niat că codificarea sa juridică îl in
troduce în dreptul internațional ca o 
normă ce trebuie să stea la baza unei 
colaborări în spiritul egalității și res
pectului suveranității, în interesul 
păcii. La rîndul său, reprezentantul 
Birmaniei, opinind că fără relații 
prietenești de cooperare între state 
nu se poate vorbi de un viitor de 
pace și prosperitate pentru omenire, 
releva că proiectul de declarație re
prezintă un pas important în dezvol
tarea principiilor Cartei.

Reprezentantul Poloniei sublinia 
faptul că lucrările Comitetului spe
cial de elaborare a principiilor de 
drept ale relațiilor prietenești și 
cooperarea intre state au reprezentat 
una dintre cehe mai importante acti
vități din cadrul Națiunilor Unite, 
constituind o parte inseparabilă a e- 
forturilor depuse pentru crearea unui 
climat de încredere, pentru consoli
darea securității internaționale, în a- 
cest sens, delegatul iugoslav releva 
că proiectul de declarație evidențiază 
„necesitatea actuală a aplicării ferme 
in practică a principiilor Cartei 
O.N.U.". )

Sistemul de preferințe vamale 
să fie general 

și nediscriminatoriu
Dezbaterile din cadrul U.N.C.T.A.D.

GENEVA 24 (Agerpres). — La Ge
neva au fost reluate lucrările celei 
de-a 4-a sesiuni a Comitetului spe
cial pentru preferințe al U.N.C.T.A.D. 
în cadrul sesiunii, țările dezvoltate din 
punct de vedere industrial au prezen
tat ofertele lor revizuite de tarife 
vamale preferențiale pentru țărila în 
curs de dezvoltare. Purtătorul de 
cuvînt a grupului țărilor dezvoltate 
a arătat că, față de imposibilitatea 
de a se ajunge la o schemă de tarife 
preferențiale uniforme, s-a hotărît 
ca fiecare țară sau grup de țări dez
voltate să acorde preferințe pe baza 
unor scheme separate, care să fie pe 
cît posibil armonizate. în timpul dez
baterilor, reprezentanții țărilor în 
curs de dezvoltare au apreciat că

ofertele revizuite de tarife prefe
rențiale reprezintă un progres față 
de ofertele inițiale, exprimînd, toto
dată, speranța că se vor face noi 
eforturi pentru îmbunătățirea lor.

în cuvîntul său, reprezentantul Ro
mâniei. Mircea Petrescu, ministru- 
consilier la misiunea permanentă de 
la Geneva, a subliniat că sistemul 
de preferințe vamale trebuie să fie 
așa cum și titlul său il indică, ge
neral și nediscriminatoriu.

Lucrărirle comitetului continuă în 
cadrul unor consultări bilaterale și 
multilaterale, urmînd ca ședințele 
sale plenare să fie reluate în prima 
decadă a lunii viitoare în vederea 
adoptării unei hotărîri finale în do
meniul sistemului de preferințe ge
neralizate.

agențiile de presă țrsinsffiit:
SOFIA 24 — Corespondentul 

Agerpres Gheorghe leva trans
mite : Tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului central 
de partid, care, la invitația C.C. 
al P.C. Bulgar, se află la odihnă 
în R.P. Bulgaria, a avut o întîl
nire cu Venelin Koțev, secretar 
al C.C. al P.C.B.

La convorbire a fost prezent 
Nicolae Blejan, ambasadorul 
României la Sofia.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri

al R. P. Bulgaria, «i a incheiat 
vizita oficială în Norvegia. în cadrul 
unei conferințe de presă, informează 
agenția B.T.A., el s-a referit la dez
voltarea relațiilor reciproce dintre 
Bulgaria și Norvegia, precum și la 
problema securității europene. Joi, 
Todor Jivkov a plecat spre Islanda, 
unde urmează să facă, de asemenea, 
o vizită oficială.

Delegația economică chi
neză condusă de Tseng Tao, am
basadorul R. P. Chineze la Belgrad, 
a fost primită joi de secretarul federal 
pentru comerțul exterior al R.S.F. 
Iugoslavia, Muhamsd Hadjici. Cu 
acest prilej, informează agenția Ta- 
niug, au avut loc convorbiri privind 
relațiile economice dintre cele două 
țări și, în mod deosebit, posibilități

le sporirii în continuare a schimbu
rilor reciproce de mărfuri.

Ministerul Afacerilor .Ex
terne al Republicii Guineea 
a dat publicității la Conakry un co
municat prin care își exprimă pro
testul în legătură cu o nouă acțiune 
agresivă comisă de autoritățile colo
nialiste portugheze împotriva acestei 
țări. Documentul precizează că la 19 
septembrie două avioane militare 
portugheze, care decolaseră din colo
nia portugheză Guineea-Bissau, au 
pătruns în spațiul aerian al Republicii 
Guineea. Comunicatul cere Portuga
liei să înceteze asemenea acțiuni de 
încălcare a suveranității Guineei.

Astronauțîi americani
James Lovell, John Swigert și Fred

Haise, care au alcătuit echipajul na
vei cosmice „Apollo-13“, vor între
prinde între 1 și 13 octombrie a.c. un 
turneu prin mai multe țări din Eu
ropa occidentală. Ei vor vizita pe 
rînd Islanda, Elveția, Grecia și Irlan
da. După cum se știe, misiunea lui 
„Apollo-13“ a eșuat în aprilie anul 
trecut în urma exploziei unuia dintre 
rezervoarele de oxigen, iar readuce
rea pe Pămînt a cabinei spațiale în 
care se aflau cei trei astronauți a 
constituit o dramatică cursă pentru 
supraviețuire.

Tribunalul din Varșovia 
a pronunțat sentința în procesul in
tentat lui Roman Jasinski și Andrej 
Rybak, care au încercat, in luna iu
nie, să deturneze un avion polonez de 
pe ruta Katowice-Varșovia. Jasinski 
a fost condamnat la 5 ani închisoare, 
iar complicele său la patru ani.

Greva generală a fero
viarilor americani, care urma 
să înceapă ieri la chemarea sindica-

UN STRĂLUCIT SUCCES AL ȘTIINȚEI Șl TEHNICII SOVIETICE

IN CERCETAREA SPAȚIULUI COSMIC

a aterizat la locul stabilit
Stația automată sovietică „Luna-1G“, lansată Ia 12 

septembrie, s-a intors astăzi pe Pămint după ce și-a 
îndeplinit cu succes programul ce i-a fost încredințat. 
Capsula stației, purtind eșantioanele de rocă lunară, a 
aterizat azi lin la orele 8 și 26 de minute, ora Moscovei, 
în zona prevăzută din Kazahstan, la 80 de kilometri 
spre sud-est de orașul Djezkazgan. După aterizare, 
capsula a fost luată la bordul unui elicopter în vede
rea transportării ei ulterioare la Moscova. Containerul 
cu sol lunar va fi predat Academiei de Științe a U.R.S.S. 
pentru analiză și studiere. Rezultatele cercetărilor vor
fi publicate.

Nouă stație automată a 
continuat explorarea Lunii 
și a spațiului cosmic ince- 
pută in ianuarie 1959 cu a- 
julorul seriei de aparate 
„Luna". Obiectivul princi
pal al actualului, zbor a fost 
recoltarea Și aducerea pe 
Pămint a unor eșantioane 
de sol lunar. Stația „Luna- 
16“ s-a aflat pe suprafața 
Lunii, in Marea Fertilității 
la 100—150 km spre vest de 
craterul Webb, un răstimp 
de 26 de ore in care a efec
tuat o serie de măsurători 
și a recoltat cu ajutorul u- 
nei foreze electrice eșanti
oane de sol lunar. Forajul 
a fost realizat cu ajutorul 
unui braț special, la o dis
tantă suficientă de stație, 
in afara zânei de acțiune a 
gazelor motorului de alu- 
nizare.

întoarcerea pe Pămint a 
capsulei stației automate 
„Luna-16“ după îndeplini
rea cu. succes a misiunii 
selenare, marchează o re
marcabilă „premieră" mon
dială in domeniul cuceririi 
spațiului cosmic. Este pen
tru prima oară cind un a- 
parat automat evoluează pe 
un alt corp ceresc, recol
tează mostre din solul a- 
cestuia și se reîntoarce cu 
succes pe Pămint. Aceasta 
constituie o nouă și strălu
cită realizare a științei și 
tehnicii sovietice in deslu
șirea tainelor Universului.

Desigur că savănții aș
teaptă Cu nerăbdare să 
treacă la studierea amă
nunțită a prețioasei încăr
cături din modulul care a 
coborît astăzi in stepa Ka- 
zahstannlui. L. Mtihin, can
didat in științe fizico-mate- 
matice, scria in „Pravda" 
de joi că studierea eșan- 
tioanelor lunare este im
portantă nu numai pentru 
rezolvarea problemei origi
nii satelitului natural al 
Pamintului, ci și pentru re
zolvarea sarcinii principale 
a planetologiei contempora
ne — clarificarea problemei 
originii sistemului solar.

După cum a declarat ad
junctul constructorului 
principal, „Luna 16“ este 
prototipul unor aparate 
automate care vor explora 
in viitor planetele sistemu
lui solar. Desigur, a adău
gat el, in raport cu sarci
nile concrete ale programu
lui cosmic, aparatul va su
feri modificări. Zborul spre 
Mârte va reclama unele so
luții de construcție parțial 
diferite, dar elementele 
principale ale stației „Luna- 
16“ vor rămine aceleași.

Subliniind importanța 
deosebită a aparatelor cos
mice automate pentru cer
cetarea spațiului cosmic, 
academicianul B. N. Pe
trov scrie intr-un articol 
publicat tot in ziarul „Prav
da" că acestea și-au demon

strat eficiența in toate eta
pele cercetărilor cosmice și 
vor fi deosebit de eficiente 
in cercetarea planetelor în
depărtate. Un zbor al unui 
aparat cosmic revine, de 
regulă, de 20—50 ori mai 
ieftin decit un zbor pilotat 
și, in același timp, el nu 
prezintă nici un risc.

Comitetul Central al 
P.C.U.S., prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și 
guvernul sovietic au adre
sat un mesaj de Salut sa- 
vanților, constructorilor, 
inginerilor și muncitorilor 
care au contribuit la crea
rea stației automate „Luna-

16“ și la realizarea progra
mului ei de zbor, f elicit in- 
du-i pentru acest succes. 
„Țara noastră, știința și 
tehnica sovietică au obți
nut un nou succes remar
cabil in cercetarea și cu
cerirea spațiului cosmic", 
se spune in mesaj. „Pentru 
prima oară in practica cu
ceririi Cosmosului — conti
nuă mesajul — a fost rezol
vată cu succes problema 
principial nouă a zborului 
unui aparăt automat pe un 
alt corp ceresc, a culegerii 
de mostre din solul acestuia 
și a revenirii pe Pămint",

S. PODiNA

Desen apărut in ziarul „Pravda", reprezentând stația au
tomată sovietică „Luna—16", pe satelitul natural al Pă- 
mintului.

A fost deschisă o nouă cale
spre

S-a încheiat ultima etapă a pro
gramului, cu totul original, îndeplinit 
de stația automată sovietică „Luna- 
16". Containerul cu mostrele selehare 
culese din Marea Fertilității a ajuns 
cu bine pe Păihint, spre îndreptățită 
mîndrie a participanților la experi
ment și spre sincera satisfacție a 
tuturor celor care l-au urmărit cu 
un interes pasionat Prețioasele eșan
tioane de rocă, aduse dintr-o regiune 
extrem de interesantă pe plan sele- 
nologic, vor fi supuse Îndelungatului 
consult așteptat cu emoție de cerce
tătorii din laboratoarele desemnate. 
- Așadar, experiența a fost încu
nunată de succes. Un succes strălu
cit, apreciat elogios de specialiști și 
de comentatori. Pentru că, intr-ade
văr, ceea ce s-a reușit are valoarea 
unei realizări fundamentale in astro- 
nautică și poate fi de riatură să mo
difice nu numai cadrul unor progra
me spațiale, ci înseși principiile direc
toare ale acestora. Este o idee esen
țială, la care vom mai reveni.

Mai întîi însă, vom reaminti sce
nariul după care a avut loc eveni
mentul : 1) La 12 septembrie a.c. a 
fost lansată racheta purtătoare. Ul
tima treaptă a rachetei s-a plasat 
pe o orbită provizorie in juruî pla
netei noastre. 2) Curînd după sate- 
lizare, un impuls dat de motorul ul
timei trepte a scos satelitul de pe 
orbita clrcumterestră și l-a înscris 
pe traiectoria spre Lună. 3) La 13 
septembrie, stația lunară s-a desprins 
de racheta purtătoare și a pătruns 
în sfera de acțiune a Lunii, în locul 
prestabilit. 4) La 17 septembrie, mo
torul de serviciu a fost din nou co
nectat, de astă dată pentru frînarea 
mișcării. Rezultatul : stația s-a pla
sat pe o orbită circumlunâră, la 110 
km depărtare de astrul nopții. 5) La 
18 și 19 septembrie alte manevre au 
făcut ca orbita stației să se transfor
me din cerc în elipsă, cu perisolehiul 
la numai 15 km de suprafața Lunii. 
6) La 20 septembrie a fost pus din riou 
în funcțiune motorul stației, de astă 
dată în vederea aselenizării. 7) în ca
drul experiențelor efectuate pe su

telor din transporturi, a fost amîna- 
tă cu două săptămîni, a anunțat mi
nistrul muncii al S.U.A., James Hod
gson. Suspendarea ordinului de gre
vă a fost hotărîtă în urma interven
ției directe a ministrului muncii 
american cu puțin înainte de terme
nul fixat de sindicate pentru satis
facerea de către patronat a revendi
cărilor ce trebuie incluse într-un nou 
contract colectiv de muncă. Părțile 
în conflict au acceptat să reia trata
tivele cu condiția ca în termen de 
două săptămini să se ajungă la un 
acord.

La Frankfurt s-a deschis 
procesul fostului medic na
zist al ^relor de concentrare de 
la Grafeneck și Sonnenstein, Horst 

«Schumann. El se face vinovat de uci
derea între anii 1940 și 1941 a peste 
14 500 de bolnavi mintali în „cen
trele" amintite, unde naziștii practi
cau faimosul lor program de eutha- 
nasie. De ademenea, în vara anului 
1941, Schumann a trimis la camerele

marele Univers
prafața Lunii, locul principal l-a o- 
cupat recoltarea de eșantioane de 
rocă, extrase într-un strat de 35 cm. 
8) La 21 septembrie, după 26 ore și 
25 minute de explorare, robotul se
lenar (partea superioară a stației, a- 
sigurată cu motor propriu și cu com
bustibilul necesar) a luat startul de 
pe Lună și s-a plasat pe o traiecto
rie balistică spre Pămînt. 9) în fine, 
la 24 septembrie obiectul cosmic a 
pătruns, controlat, în atmosfera te
restră și, după frînarea aerodinami
că, a aterizat pe teritoriul sovietic. 
Acestea au fost principalele momen
te ale zborului.

Este viu, desigur, în memoria tu
turor, interesul cu care a fost urmă
rită aselenizarea navelor „Apollo-11 
și 12".. Reușita experienței realizată 
de stația sovietică „Luna-16“ repre
zintă o performanță care presupune, 
sub un anumit aspect, o și mai mare 
perfecțiune tehnică, avînd îh vedere 
că toate operațiunile — de la recol
tarea mostrelor de sol lunar și pînă 
la înapoierea pe Pămînt — au fost 
pregătite și executate pe cale auto
mată, reglate sau dirijate de la dis
tanțe cosmice, de la stațiile terestre. 
Faptul merită subliniat, întrucît in
dică o posibilitate aproape nesperată 
(într-un timp atit de scurt) de tre
cere la automatizarea completă a 
pilotajului și navigației pe rutele lu
nare. S-a dovedit astfel că roboții 
pot executa fără greș programe com
plete de investigare a Lunii, preluînd 
și asemenea sarcini ca recoltarea de 
material lunar, sau fotografierea di
feritelor configurații selenare și adu
cerea mostrelor și clișeelor pe Pă
mint, sarcini care, pînă la succesul 
misiunii „Luna-16“, au fost îndepli
nite numai de echipajele de sele- 
nauți.

Să reținem, așadar, valoarea de 
prioritate a explorării pe cale exclu
siv automatizată ; evenimentul astro- 
nautic prilejuit de „Luna-16“ are 
semnificația confirmării existenței 
unor noi posibilități în domeniul 
Incursiunilor extrapămîntene. S-a

de gazare de la Buchenwald și 
Auschwitz aproximativ 765 de prizo
nieri.

Zborul do încercare al 
prototipului avionului su
personic franco-britanic 
„ConCOrde-002", programat 
pentru joi, a fost amînat, din cauza 
unei defecțiuni la echipamentul elec
tronic, a anunțat un reprezentant 
al companiei „B.A.C.". S-a precizat 
însă că dereglarea suferită de avion 
este minoră și că seria zborurilor 
de încercare va fi în curînd reluată.

La tribunalul din Brazza
ville a fost pronunțată sentința în 
procesul unui grup de 4 persoane 
acuzate de a fi desfășurat, o activi
tate de natură să prejudicieze secu
ritatea statului. Printre acuzați se 
află fostul ministru Stephane Bongo- 
Nouarra, care a fost condamnat la 
10 ani închisoare.

'bi
demonstrat că se poate înc Mnța 
complet automatelor o asemenea mi
siune de navigație ca zborul dus- 
întons pe itinerarul Pămînt — Lună, 
cu bogate consecințe de ordin practic.

Or, automatizarea navigației inter
planetare înseamnă, în fond, două 
lucruri : grad sporit de securitate a 
zborului și economicitate. Cu un sis
tem complex de control, programare 
și conducere a aparatului cosmic sa 
pot realiza efectiv călătorii optimi
zate, atît sub raportul consumului de 
combustibil, cit și în privința duratei 
de zbor. Iar acesta este un deziderat 
capital, deopotrivă pentru exploră
rile cosmice efectuate de roboți și 
pentru incursiunile spațiale nemijlo
cite ale omului.

Este de așteptat ca pe poarta des
chisă de „Luna-16“ să pătrundă alte 
și alte stații automate de sondaj se
lenar, apte să descindă în regiunile 
muntoase și prăpăstioase ale Lunii, 
pe pante și creste sau în abisul ne- 
gru al craterelor tnari și să aducă și 
de acolo material prețios de analiză.

Remarcabila realizare la care ne 
referim a creat premise noi chiar și 
pentru desfășurarea în continuare a 
zborurilor extraterestre ale echipa
jelor pămîntene. Călătorind în nave 
complet automatizate, astronauții se 
vor putea dedica în mai mare măsu
ră efectuării de observații și măsu
rători, afectînd operațiilor de pilotaj 
un timp neînsemnat, doar atît cît 
este necesar pentru supravegherea 
lucrului'aparatelor, în special la tre
cerea de la o etapă de zbor la alta.

O altă perspectivă deschisă de suc
cesul acestui experiment este aceea 
a explorării corpurilor cerești inacce
sibile omului, datorită condițiilor 
speciale de la suprafața lor. Venus, 
Jupiter și alte planete' din sistemul 
solar își vor pierde astfel aura de 
mister care le înconjoară încă.

în viitorul mai apropiat, ne putem 
aștepta la organizarea unor zboruri 
automate ale navelor cu echipaj pe 
diferite itinerare de la Pămînt la 
Lună, menite să sporească tezaurul 
cunoștințelor noastre despre natura 
înconjurătoare. Vom vedea dacă a- 
ceasta se va petrece anterior 6au 
ulterior creării stației orbitale cir- 
cumterestre permanente — obiectiv 
prioritar în programul spațial sovie
tic. Esențial este însă că s-a reușit 
pe deplin intr-o acțiune amplă, pre
gătită metodic în decursul anilor și 
desfășurată cu o măiestrie demnă de 
toată lauda. Noua performanță vine 
astfel să sublinieze o dată mai mult 
înaltul potențial în continuă creștere 
al științei și tehnicii Uniunii Sovie
tice, capacitățile creatoare ale mun
citorilor, savanțilot și inginerilor so
vietici, dezvoltarea în ansamblu a 
economiei acestei țări — dovadă pe
remptorie a marilor posibilități pe 
care le deschide omenirii orînduirea 
nouă, socialistă. Din toată inima ex
primăm felicitări tuturor participan
ților la aoeastă nouă și remarcabilă 
realizare tehnico-științifică, cu con
vingerea deplină că ea servește a- 
dîncirii cunoașterii umane, progresu
lui, colaborării internaționale și 
păcii.

Ing. Dumitru ANDREESCU 
membru în Comisia 
de astronautică 
a Academiei Republicii 
Socialiste România
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