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ÎNCHEIEREA vizitei

MSosirea în Capitală

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CEAUȘESCU, IN AUSTRIA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușescu, 
s-au înapoiat vineri seara în Ca
pitală, după vizita oficială făcută 
în Austria, la invitația președinte
lui federal Franz Jonas.

Șeful statului român a fost în
soțit de tovarășii Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, de 
consilieri și experți.

La aeroportul Băneasa au venit 
în întîmpinare tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Dumitru Popescu, 
Leon te Răutu, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Miron Consiantinescu, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, precum șl soțiile condu
cătorilor de partid și de stat, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale, al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con

tului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

Au fost prezenți Rudolf Bogner, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Austriei Ia București, membri 
ai Ambasadei Austriei, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați, în

Plecarea din Viena
După-amiază, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, și celelalte persoane 
oficiale din suita sa au plecat din 
.Viena spre București.

...Marea poartă a Vienei, aero
portul Schwechat, de unde a de
colat avionul prezidențial, este 
sărbătorește împodobită cu drape
lele naționale ale României și ale 
țării gazdă.

Președintele Consiliului de Stat, 

Pe aeroportul Schwechat, înainte de plecare

România și alți membri al corpu
lui diplomatic.

La ora 19,20 avionul prezidențial 
a aterizat. Miile de bucureșteni 
aflați la aeroport aclamă entuziast, 
fac o caldă manifestare de dra
goste și înaltă prețuire șefului 
statului nostru.

Conducătorii de partid și de stat 
veniți în întîmpinare se apropie 
de scara avionului, salută cu multă 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pionieri oferă flori președintelui 
Consiliului de Stat și soției sale.

Răsună puternice urale, ovații, 
se scandează îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.“. Locuitorii Capitalei ex
primă în acest fel satisfacția lor, a 
întregului nostru popor pentru re
zultatele fructuoase ale vizitei fă
cute în Austria de șeful statului, 
vizită care a contribuit la întărirea 
și dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor româno-austriece, la con
solidarea păcii și colaborării in 
Europa. Ei exprimă mulțumiri 
președintelui Consiliului de Stat 
pentru contribuția pe care perso
nal o aduce la dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre poporul 
român și toate popoarele lumii, la 
instaurarea unui climat de pace și 
înțelegere internațională.

în această atmosferă de viu și 
puternic entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se îndreaptă 
spre mulțime, strînge prietenește 
mîinile întinse, răspunde aclama
țiilor care nu contenesc.

' (Agerpres)

Nicolae Ceaușescu, și soția sa so
sesc la aeroport împreună cu pre
ședintele Franz Jonas și soția sa. 
Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare aliniată pe aero
port. Sînt intonate imnurile de stat. 
ale celor două țări, în timp ce, în 
semn de omagiu, se trag 21 de 
salve. •

Președintele Nicolae Ceaușescu 
își ia apoi rămas bun de la cele
lalte personalități austriece venite 

(Continuare în pag. a III-a)

Primire calda, entuziasta pe aeroportul Bâneasa

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri dimineața a avut loc a 

doua rundă a convorbirilor ofi
ciale dintre președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele federal al Austriei, 
Franz Jonas.

A continuat schimbul de păreri 
asupra unor probleme ale situației 
internaționale, subliniindu-se do
rința celor două țări de a conlu
cra și în viitor pentru statornici
rea pe continentul european a unui 
climat. de securitate, înțelegere și 
colaborare pașnică.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția favora
bilă a relațiilor româno-austriece, 
apreciind că vizitele reciproce din
tre conducerile de stat ale Româ
niei și Austriei au contribuit la 
dezvoltarea legăturilor care unesc 
cele două țări. în cadrul convorbi
rilor au fost relevate perspectivele 
extinderii colaborării și cooperării 
multilaterale, fructuoase, dintre

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui fede

ral al Republicii Austria, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, a făcut o vizită 
oficială în Austria, între 21 și 25 
septembrie 1970, ca răspuns la vi
zita în România a președintelui 
federal Franz Jonas.

Președintele Consiliului de Stat 
și persoanele oficiale care l-au în
soțit au vizitat Viena, capitala 
Austriei, Kaprun, Salzburg și Linz, 
întreprinderi industriale și insti
tuții culturale din aceste localități, 
înalților oaspeți români Ii s-a făcut 
pretutindeni o primire cordială.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Austria au 
purtat convorbiri la care au par
ticipat :

Din partea rorriână : Iosif Banc, 
.vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ; Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe ; Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior ; Dumitru Aninoiu, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Austria.

Din partea austriacă: Bruno 
Kreisky, cancelar federal; Rudolf 
Hauser, vicecancelar; Rudolf 
Kirchschlăger, ministrul afacerilor 
externe ; Josef Staribacher, minis
trul comerțului, industriei și meș
teșugurilor ; Hertha Firnberg, mi
nistrul științei și cercetării ; Ernst 
Eugen Veselsky, secretar de stat 
în Cancelaria Federală; Eduard 
Tschop, ambasador extraordinar și 
Plenipotențiar aL Republicii Austria 
în Republica Socialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă ce caracterizea
ză relațiile între cele două țări și

ÎN ZIARUL

DE AZI

• ÎN JUDEȚUL TELEOR

MAN : CU VORBE MULTE 

Șl TREABA PUȚINA NU 

SE STRÎNGE RECOLTA 
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România și Austria, în acest sens 
fiind date indicații organelor de 
resort.'

Convorbirile s-au desfăișurat în- 
' tr-o atmosferă cordială, de deplină 
înțelegere. în încheiere, a fost a- 
doptat Un comunicat comun cu 
privire la vizita președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So- 

.cialiste România în Austria.

au oferit prilejul efectuării unui 
larg schimb de păreri asupra ra
porturilor bilaterale și cu privire 
la principalele probleme interna
ționale de interes comun.

S-a constatat cu satisfacție că de 
la vizita președintelui federal în 
România, în toamna anul.ui 1969, 
relațiile dintre cele două țări s-au 
dezvoltat în toate domeniile în 
mod îmbucurător, ele constituind 
un exbmplu de colaborare între 
țări cu sisteme social-politice di
ferite.

în timpul vizitei s-a semnat de 
către ministrul comerțului exterior 
al României, Cornel Burtică, și 
ministrul federal al comerțului, in
dustriei și meșteșugurilor, dr. Josef 
Staribacher, un nou acord comer
cial pe perioada 1971—1975. A fost 
semnat, de asemenea, protocolul cu 
privire la schimbul de mărfuri pen
tru anul 1971.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție creșterea continuă a 
schimburilor de mărfuri, subliniind 
dorința lor de a găsi noi posibili
tăți în vederea lărgirii relațiilor 
comerciale reciproc avantajoase.

Apreciind că un larg eîmp de 
dezvoltare a relațiilor dintre Ro
mânia și Austria îl oferă coopera
rea economică, cele două părți 
și-au exprimat dorința de a dez
volta cooperarea în domeniul in
dustrial și tehnic, pe baza acor
dului de cooperare din 20 februa
rie 1968. în vederea realizării a- 
cestui obiectiv, părțile au convenit 
asupra constituirii comisiei mixte 
guvernamentale de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de evoluția favora
bilă a schimburilor cultural-știin- 
țifice dintre România și Austria.

(Continuare în pag. a IV-a)

Pentru agricultură zilele toamnei
au cel mai mare preț

SI SPIRIT COSPODTRISC!
• RECOLTA să ajungă repede și fără risipă în ma

gazii I Trebuie grăbit, recoltatul porumbului, florii-soarelui 
și altor culturi fîrzii. Zilele toamnei sînt scurte și, de aceea, este nece
sar să se lucreze din zori și pînă-n noapte la recoltat, eliberîndu-se 
și pregătindu-se terenurile pentru semănat.

• PREGĂTIREA SOLURILOR destinate următoare
lor culturi să se facă într-un timp scurt și cu multă 
grijă pentru calitatea arăturilor. Moi sînt de ara* aProxi- 
mativ un milion de hectare destinate insămînfărilor de toamnă din 
suprafețele aparținînd cooperativelor agricole. Toate mijloacele să 
fie concentrate pentru ca arăturile să se facă în cîteva zile I

® SEMĂNATUL GRIULUI și al celorlalte cereale de 
toamnă să fie făcut bine și la timp, cu sămînță 
rodnică, pusă în pămînturile cele mai fertile! 
Suprafața care urmează a fi însămînțată în această toamnă cu grîu, 
orz, secară și plante furajere este de peste 3 milioane de hectare. 
Pînă vineri, 25 septembrie, au fost însămînțate doar 141 000 hectare 
cu grîu și orz. în unele zone, timpul semănatului a sosit, condițiile 
naturale sînt optime. Nici o oră bună de muncă să nu fie irosită, 
nici o mașină agricolă să nu stea nefolosită !

Strîngerea, transportul și depozitarea recoltelor con
stituie o sarcină de cinste a țărănimii noastre, a lucră
torilor din agricultură, o problemă de interes general la 
a cărei rezolvare trebuie să participe toate instituțiile și 
Întreprinderile cu răspunderi în acest domeniu !

Tovarășul Vasile Vîlcu 
a împlinit 60 de ani

Comitetul Executiv al Comite
tului Centrali al Partidului Comu
nist Român a adresat tovarășului 
Vasile Vîlcu, membru ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, cu prilejul împlinirii vîrstel 
de 60 de ani, următoarea scrisoare :

Dragă tovarășe Vîlcu,
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de viață, Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român îți adresează cal
de felicitări, urări de sănătate și 
fericire I

Intrat din anii tinereții în rin- 
durile mișcării muncitorești, te-ai 
călit ea militant revoluționar al 
Partidului Comunist Român, ai 
participat cu neînfricare la lupte
le purtate dc oamenii muncii îm
potriva exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești, a fascismului 
și războiului hitlerist, pentru eli
berarea patriei, îndeplinind cu spi
rit de abnegație și devotament 
sarcinile încredințate de partid. 
Se bucură de o binemeritată con
siderație activitatea desfășurată 
după 23 August 1944, in funcțiile 
de răspundere ce ți s-au încredin
țat, ca prim-secretar al organiza
ției regionale de partid Dobrogea,

COMITETUL EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceausescu 
cu tovarășul Franz Muhri

5

si alti conducători ai P. C. din Austria
Joi, 24 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit la Viena cu tovarășii 
Franz Muhri, președintele Parti
dului Comunist din Austria, Erwin 
Scharf, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C., Hans Kalt, 
Franz Karger, Franz Hager, mem
bri ai Biroului Politic, și Heinrich 
Fritz, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist din Austria.

în oadrul întîlnirii au fost abor

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului A. N. KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dum-. 
neavoastră, savanților, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, tuturor 
oamenilor sovietici, cordiale felicitări cu prilejul încheierii cu succes a 
programului zborului stației „Luna-16-‘, primul aparat cosmic automat 
care a adus pe pămînt mostre de roci selenare.

Poporul român se bucură din toată inima de această strălucită reali
zare, care constituie o etapă importantă și deschide noi perspective în 
activitatea de cercetare a spațiului cosmic.

Vă urăm dumneavoastră, popoarelor Uniunii Sovietice, noi succese 
în dezvoltarea științei și tehnicii spațiale, în explorarea Cosmosului, în 
interesul civilizației și progresului umanității, al cauzei păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general al Partidului Președintele Consiliului de 

Comunist Român, Miniștri al Republicii Socialists
Președintele Consiliului de Stat România
al Republicii Socialiste România

V

’președinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, iar în prezent ca membru 
al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Partidul nos
tru comunist promovează neabătut 
politica sa marxist-leninistă de e- 
dificare a orinduirii socialiste, 
înălțare economică și socială a pa
triei, de înflorire multilaterală a 
națiunii noastre socialiste, de în
tărire a prieteniei și alianței cu 
țările socialiste, a colaborării cu 
celelalte state, a unității mișcării 
comuniste și muncitorești, a forțe
lor antiimperial iste. în înfăptui
rea acestei politici aduci o valo
roasă și apreciată contribuție.

Activitatea îndelungată pe care 
ai desfășurat-o în mișcarea revolu
ționară, slujirea cu credință a in
tereselor clasei noastre muncitoa
re, ale poporului român, a cauzei 
socialismului și comunismului 
ți-au adus stima și prețuirea între
gului partid, ale tuturor oamenilor 
muncii.

La aniversarea zilei de naștere, 
iți dorim din toată inima, dragă 
tovarășe Vîlcu, ani mulți, putere 
de muncă și noi succese in activi
tatea rodnică pe care o desfășorl!

date probleme privind relațiile din
tre cele două partide, precum și 
probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

La convorbire au participat to
varășii Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu 
și Cornel Burtică, membri ai C.C. 
al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească. 

(Agerpres)
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FAPTUL 

DIVERS
Tableta — 
diagnostic

După numeroase experimen
tări, prof. Stoian Ionescu de la 
Institutul de stat pentru contro
lul medicamentelor și cercetări 
chimico-farmaceutice a reușit 
să obțină un nou produs — ta
bleta pentru antibiogramă. A- 
ceasta are un rol deosebit de 
important în stabilirea exactă 
a antibioticelor prescrise de 
medic. De la pacient se recol
tează o probă (în funcție de na
tura bolii) care, fiind tratată 
cu tableta pentru antibiogramă, 
dă diferite reacții. Studierea lor 
permite stabilirea exactă a na
turii microbului, precum și a 
antibioticelor indicate în trata
ment. Este vorba deci de un 
auxiliar prețioB în stabilirea 
diagnosticului și aplicarea trata
mentului. Ceea ce face ca noua 
invenție să primească un „diag
nostic" excelent.

CÎND TIMPUl SI ENERGIA CADRELOR 
DE PARTID SINI IROSITE ÎN RAPOARTE, 

STUDII SI STATISTICI, SLABESIE 
EFICACITATEA MUNCII POLITICE

CUM ESTE ÎNDRUMATĂ ORGANIZAȚIA DE PARTID DE LA COMBINATUL 
DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE TG. JIU SĂ-ȘI EXERCITE ATRIBUȚIILE

Călătorului
nu-i stă bine | 
la cabană ? I

Acum două zile ne aflam la I 
cabana „Muntele Roșu" din ma- • 
sivul Ciucaș. Mai multor turiști. ■ 
care n-au găsit la restaurant de- I 
cit un sortiment variat de bău- | 
turi și... cam atit, li s-a deschis . 
pofta pentru... consultarea con- I 
dicii de sugestii și reclamații. I 
Numai că această dorință legiti- • 
mă avea să declanșeze o adevă- -| 
rată reacție in lanț : condica e I 
la cabanier; cabanierul e, de I 
patru zile (I ?), la Sinaia ; caba- ■ 
na însă (recunoșteau mai de- I 
parte ceilalți salariați), ori cu el, | 
ori fără el, tot neprimitoare ră- 
mîne — instalația de termoficare I 
nu funcționează, becurile din ca- I 
mere nu se aprind, in Căsuțele ■ 
din jur plouă. Ce-i rămine de | 
făcut călătorului in această si- I 
tuație ? Să pornească mai de- I 
parte spre cabana „Ciucaș" ? A- ■ 
ceasta este „gospodărită" și mai I 
și. In plin sezon turistic, a fost I 
pur și simplu închisă. In ce ne 
privește, n-am îndrăznit să ne I 
aventurăm mai departe. Sperăm I 
să o facă forurile de resort, iar • 
efectele să se facă simțite cît I 
mai curînd.

Nu |
„înveseliți** | 
copiii j

cu alcool!
în casa lui Gheorghe Colipcă I 

din comuna Nicolae Bălcescu I 
(Botoșani) e mare veselie. Toți . 
cei de față ridică pahar după I 
pahar. Doar copilul gazdelor | 
nu era în rînd cu ei. Părinții 
însă au ținut neapărat să se în- I 
veselească și el. Și, cu toate că I 
avea numai doi ani și jumătate, • 
i-au dat să bea țuică pe între- | 
cute. Nu mult după aceea, vese- I 
lia s-a făout țăndări. Copilul s-a | 
intoxicat. A fost transportat de . 
urgență la spital, dar n-a mai I 
putut fi salvat.

Vă așteptăm | 
la probă |

La Iași funcționează un ma- I 
gazin specializat in desfacerea I 
uniformelor școlare. De mai • 
multă, vreme, această unitate se i 
arată dispusă să execute și con- I 
fecții la comandă. Nici una din | 
comenzile înregistrate pină a- . 
cum nu a fost insă satisfăcută. 1 
De cîteva luni, ele s-au rătăcit I 
pe drumul O.C.L. — I.C.R.T.l. • 
și nimeni nu le mai dă de ca- | 
păt. Cum se vede, responsabilii I 
comerțului din localitate sînt I 
încă departe de. a trece măcar . 
proba întii. A respectului față I 
de clienți. Cît despre celelalte, | 
așteptăm... proba contrarie !

La același
Inumitor

Ajunși la capătul unor investigații 
privind eficiența practică a îndrumă
rii organizațiilor de partid, constatăm 
că sintem puși în fața unei situații 
oarecum paradoxale. In timp ce la 
Comitetul municipal de partid Tg. Jiu 
ni se vorbește pe larg despre preo
cuparea susținută pentru redresarea 
activității de la Combinatul de ma
teriale de construcție, despre un șir 
de acțiuni întreprinse în acest scop 
de comitetul municipal (ca argument 
ne este înfățișat un vraf de mate
riale, cîteva dosare cu pretenție de 
studii), la combinat, semnele de re
dresare — îndeosebi sub aspectul efi
cienței activității economice — sint 
deocamdată palide, iar secretarul co
mitetului de partid de aici (cu un 
„stagiu" abia de cîteva luni în a- 
ceastă funcție); exprimă rezerve în 
privința eficacității ajutorului acor
dat de către comitetul municipal.

Ce ne rămîne de făcut pentru a 
elucida lucrurile decît să analizăm 
in ce măsură a contribuit efectiv a- 
jutorul comitetului municipal la îm
bunătățirea activității ? Or, privind 
lucrurile din acest unghi, situația e 
departe de a fi satisfăcătoare.

Pe scurt, ce este contradictoriu în
tre cele relatate la comitetul munici
pal de partid și situația existentă la 
combinat ? Manifestînd o deplină 
mulțumire pentru faptul că „s-a făcut 
tot ce e posibil", tovarășii Mihai Sma- 
randache, prim-secretar, și Victor 
Banța, secretar cu problemele econo
mice al comitetului municipal de 
partid, ne vorbesc despre repetatele 
deplasări pe teren pentru cunoaște
rea la fața locului a situației reale, 
despre amplele studii efectuate la 
sfîrșitul anului trecut privind cauzele 
depășirii prețului de cost și mijloa
cele de remediere în 1970, des
pre colectivele de control și ajutor 
trimise aici ; ca și despre faptul că 
în aprilie a avut loc la combinat o 
ședință a secretariatului comitetului 
municipal de partid, în urma căreia 
au fost întocmite două anțple pla
nuri de măsuri — al consiliului de 
administrație șl al comitetului de 
partid — preconizînd recuperarea 
pierderilor provenite din depășirea 
prețului de cost cel mai tîrziu pină 
la 30 septembrie.

Așadar, „preocupare" a existat, dar 
cu ce s-a soldat ea 7 Firește, dacă 
activitatea combinatului ar fi mar
cat revirimentul scontat, nimeni n-ar 
putea pune acum la îndoială efica
citatea acțiunilor întreprinse de co
mitetul municipal de partid, a stu
diilor, deplasărilor, ședințelor, pla
nurilor de măsuri... Persistența unor 
deficiente grave în activitatea com
binatului, în ciuda „preocupării sus
ținute" de care ni se vorbea la mu
nicipiu, ridică însă cîteva probleme : 
De ce a fost nevoie să se revi
nă mereu cu alte și alte hotărîri 
asupra acelorași aspecte ale muncii ? 
Nu cumva la aceasta a con
tribuit tendința birocratică de a 
limita cunoașterea realităților doar 
la faptele transmise de intermediari, 
la Cele aflate din rapoarte și infor
mări. fără un control efectiv, însoțit 
de un ajutor competent, operativ ?

Firește, ne referim nu la necesi
tatea unui control administrativ, ci a 
unui control cu caracter politic, rea
lizat prin mijloace soecifice activității 
de partid și menit să determine mo
bilizarea colectivului la îndeplinirea 
in condiții optime a sarcinilor de 
plan, ridicarea nivelului de conștiință 
al salariaților, crearea unei puter
nice opinii de masă combative împo
triva manifestărilor de indisciplină, 
risipă etc.

— Nu contest citușl de puțin utili
tatea diferitelor situații, informări 
care ni se cer de către organele lo
cale de partid — ne spunea tov. 
Gheorghe Trif, secretarul comitetului 
de partid din combinat ; ele consti
tuie un mijloc de control, de cunoaș
tere, de apreciere a stărilor de lu
cruri, cu condiția, firește, să nu fie 
prea multe și să nu fie privite ca un 
scop în sine. Iată, de la municipiu ni 
s-au cerut un șir de situații. Ce fă
ceau însă cu ele nu știu ; la ce au 
folosit n-am putut afla. Combinatul 
trimite organelor de statistică, pre
cum și celor locale de partid destule 
situații detaliate privind stadiul rea-

viața de partid

lizării indicatorilor de plan. De ce să 
se ceară comitetului de partid, în le
gătură cu aceleași aspecte, alt noian 
de hîrtii ? Nici nu se asigură o mai 
bună informare, iar un șir de oa
meni sint absorbiți cu întocmirea, re
facerea, citirea a tot felul de hîrtii...

în fond, limitarea controlului comi
tetului municipal de partid asupra 
organizației de la Combinatul de 
materiale de construcție doar la... 
achiziționarea de rapoarte., situații 
informaționale, statistici denotă că 
aici nu sint înțelese pe deplin me
nirea organizației de partid, funcția 
și atribuțiile ei politice. In același 
timp, o asemenea practică împinge 
organizațiile de partid la o activitate 
scriptologlcă.

Credem că este semnificativ — 
pentru a întări aceste observații — 
un „fapt divers" petrecut in zilele 
ce au urmat calamităților naturale 
din primăvară, atunci cînd organiza
țiile de partid, colectivul combinatu
lui iși înzeciseră eforturile spre a li
vra cantități suplimentare de ciment 
pentru localitățile sinistrate. Și iată 
că, venit să analizeze unele aspecte 
ale muncii organizatorice, un colec
tiv al comitetului municipal de partid 
a socotit că era momentul cel mai 
potrivit pentru a-și concretiza „aju
torul pe teren" solicitind tot felul de 
situații, relații, frunzărind dosare. 
„Au venit, au plecat, nici pină as
tăzi nu știm ce au vrut și ce au con
statat" — ni se spune.

Intr-adevăr, la ce și cui vor fi fo
losit situațiile colecționate cu zel ar- 
hivistic de la combinat ? Relatîn- 
du-ne despre activitatea comisiei e- 
conomice a comitetului municipal de 
partid, tov. Victor Banta și loan Coa
nă, activist al comisiei, scot din ser
tare mai multe dosare cuprinzînd in
formări. studii, referate. Iată una 
dintre ele : „Informare privind mo
dul cum se utilizează capacitățile de 
producție...". Consultăm cele 14 file ale 
informării ; tabele și iar tabele tic
site de cifre. Examinîndu-Ie mai a- 
tent, constați că nu reprezintă altceva 
decit așezarea, cap la cap. fără nici 
o concluzie, fără nici un efort de ana
liză și interpretare, a tabelelor și 
situațiilor solicitate diferitelor servi
cii din cele două unități economice.

Poate însă, ne-am spus, acest 
exemplu tipic de limitare a contro
lului de partid la simpla colecționare 
și jncopciere în dosare a diferitelor 
situații reprezintă un caz izolat. Ci- 
tuși de puțin. Iată o altă ilustrare a 
ceea ce este denumită aici... acțiune 
de informare a comisiei. Un alt do
sar voluminos. Tematica lui rezultă 
din prima filă : „La indicația comi

tetelor județean și municipal de par
tid, un colectiv format din activiști 
ai comisiei economice a comitetului 
municipal a analizat, în perioada 
1—15 decembrie 1969, in cadrul com
binatului de maleriale de construc
ție, cauzele care au dus la depășirea 
prețului de cost".

Tardivă analiză, tardivă alertă 
după ce pagubele s-au produs și nu 
mai era altceva de făcut decît înre
gistrarea efectelor negative ! Poate 
însă concluziile lor să fi folosit pen
tru a preveni repetarea unor aseme
nea anomalii în 1970 ? Nici atit. 
Eficacitatea studiului rezultă clar din 
faptul că, numai după patru luni, sub 
presiunea deficientelor care se men
țineau, comitetul municipal de par
tid s-a văzut nevoit să analizeze din 
nou cauzele depășirii prețului de cost 
cu 9,1 milioane de lei (deci agrava
rea deficiențelor față de situația anu
lui trecut) și măsurile ce se impu
neau pentru redresarea situației. 
Așadar, noi planuri de măsuri, res
ponsabilități și termene : „pină la 30 
septembrie se va lichida depășirea 
prețului de cost". Dar iată, la jumă
tatea lunii septembrie, volumul aces
tor pierderi era încă încărcat cu 5,4 
milioane lei.

Privim din nou dosarul voluminos, 
cuprinzînd studiul efectuat la sfîrși
tul anului trecut — munca de două 
săptămîni a unui colectiv venit aici 
„să ajute la îndreptarea lucrurilor", 
O uriașă cantitate de muncă, de 
energie irosite zadarnic ! Iată, numai 
pentru situația utilizării utilajelor 
conducătoare a fost nevoie de un 
cearșaf de hîrtie, care, desfășurat, 
acoperă biroul tovarășului V. Banța. 
Cît timp, cită muncă pentru comple
tarea tuturor rubricilor : 47 pe verti
cală și 121 pe orizontală : circa 5 600 
de pătrățele albe au trebuit să fie 
completate cu atîtea cifre statistice !

Sesizind probabil întrebarea pe 
care intenționăm s-o punem, tov. 
loan Coană arată că a întocmit sin
gur această situație, fără a răpi din 
timpul altora. Dar cît preț a pus pe 
timpul său de lucru, cu cite cadre 
tehnice a stat de vorbă spre a colecta 
și contabiliza acea puzderie de cifre T 
Și pină la urmă, la ce a folosit aceas
tă muncă ? „Să avem o imagine...".

Dacă e vorba de imagine, singurul 
lucru pe care ea îl arată este, în a- 
cest caz. tendința de birocratizare a 
muncii de partid. Mai trebuie oare 
precizat că rostul studiilor, al anali
zelor nu este de „a fotografia" lipsu
rile, a înșira constatativ ceea ce nu 
merge, ci de a dezvălui cauzele nea- 
junsurilor și a preciza metodele cele 
mai eficace de înlăturare a aces
tora. Intre acestea, preponderente tre
buie să fie, bineînțeles, metodele mun
cii politice, vizînd întărirea responsa
bilității, ordinii si disciplinei la fie
care loc de muncă, creșterea forței do 
înrîurire a exemplului personal al 
comuniștilor, statornicirea unui climat 
favorabil largii manifestări a iniția
tivei si capacității Creatoare a fiecă
rui salariat, combaterii energice a 
tendințelor de Împăcare cu neajunsu
rile. ca și alte aspecte, care nu pot fi 
soluționate prin metode administra
tivo.

Un sprijin direct. consistent. în 
desfășurarea muncii politice va fi cu 
atit mai binevenit si mai eficient cu 
cît activitatea vie. dinamică — elibe
rată de tarele formalismului si tendin
țelor birocratice — va deveni prepon
derentă în stilul de muncă al Comi
tetului municioal de partid Tg. Jiu.

Constantin MORARU 
Mihail DUMITRESCU

4 756 900 lei : aceasta este valoa
rea mărfurilor alimentare refuzate, 
de către organizațiile și în
treprinderile comerciale în trimes
trul trecut. Cauzele refuzurilor ? In 
92 la sută din cazuri este vorba de 
respingerea unor mărfuri cu defi
ciențe de calitate propriu-zise, res
tul refuzurilor fiind datorate lipsu
rilor privind aspectul comercial. 
Iată cițiva dintre „campionii" li
vrărilor de mărfuri necorespun
zătoare : întreprinderea de pa-

* nificație-Buzău livrează (către 
O.C.L. Alimentara) pîine arsă, a- 
platizată. crăpată — în valoare de 
peste 80 de mii lei ; Steagul Roșu- 
București expediază (către I.C.S. 
Alimentara Cluj) figurine glasate 
cu gust rînced — peste 6 000 lei ; 
fără a respecta normele și clauzele 
contractuale, Fabrica de conserve 
Valea Roșie a livrat (beneficiarilor 
din întreaga țară) produse cu gră
simi sub limită, rîncede, — în va
loare de zeci de mii de Iei. 
„Clasamentul" în
tocmit de specia
liștii Ministerului 
Comerțului Inte
rior continuă cu 
numeroase alte e- 
xemple. Toate a- 
testă că normele 
Interne, slandar- 
dele au fost ade
sea încălcate. 
Cum și-a exerci
tat funcțiile — 
stabilite prin lege 
— controlul teh-

• nic de calitate ?
Fabrica de con- _ 

serve Fetești, un 
obiectiv industrial 

' nou. recent în
scris pe harta e- 
conomică a țării. 
Acest fapt — Ia 
care se adaugă, 
desigur, tehnolo
gia modernă, de 
mare productivi
tate — ne-ar duce 
la gindul că toate 
produsele ce ies 
pe poarta fabricii 
sint de cea ' mai 
bună calitate. 
Dar... (mai există 
din păcate și un 
dar) în urmă cu cîteva zile, unul din 
inspectorii direcției teritoriale pen
tru controlul calității a oprit livra
rea a 13 tone de mazăre boabe la 
cutii, produse aici, și a dispus des
cărcarea vagonului pregătit pentru 
expediție.. Motivul ? Unii recipienți 
erau bombați, iar alții pur și sim
plu explodaseră. Fenomenul, bi
necunoscut specialiștilor, este da
torat declanșării unor reacții chi
mice între componentele produsu
lui, ca urmare a desfășurării in
corecte a unor faze ale procesului 
de producție. Ne-am adresat direc
torului fabricii, Grigore Andrei, so- 
licitîndu-i explicații.

— Să știți — ne-a spus dînsul — 
că tovarășul inspector n-a avut 
dreptate să oprească livrarea, pro
dusele erau bune. Noi l-am ascul
tat, am descărcat vagonul, dar 
n-avea dreptate.

Așa o fi, ne-am spus, deși n-am 
înțeles de oe a mai fost oprită li
vrarea și descărcată marfa, de vre
me ce conservele erau „bune", iar 
inspectorul „n-avea dreptate". Am 
pornit prin fabrică, însoțiți de șeful 
compartimentului C.T.C. Prima 
constatare : în secțiile de producție 
domnea dezordinea ; pentru a trece, 
a trebuit să ocolim sacii de sare 
sparți, cu conținutul răspîndit pe 
jos, să facem un adevărat slalom 
printre ambalajele aranjate... alan
dala. A doua constatare : magazia 
de produse finite ne-a primit încă 
de la intrare cu un „parfum" de 
conserve stricate : în lăzi și în sti
ve se aflau sute de recipienți bom

bați și explodați sub presiunea ga
zelor emanate de conținutul depre
ciat. Ne oprim la aceste observații 
menționînd că ele sint similare cu 
cele constatate de inspectorul de la 
I.G.S. și contestate de directorul 
fabricii.

— Știți — ne-a spus din nou dîn
sul — asemenea accidente se dato- 
resc faptului că avem numeroși 
lucrători și controlori tineri.

Dar oare tinerețea este incompati
bilă cu producerea unor mărfuri 
conform standardelor ? Vîrsta con
tează sau modul cum e organizat, 
condus și supravegheat întregul pro
ces de producție ? Nu cumva dezor
dinea din secții, lipsa simțului gos
podăresc și mentalitatea greșită a 
conducerii au urmări directe asu
pra sistemului de control, favorizînd 
superficialitatea și scăderea exi
gentei ?

Valea Roșie. Spre deosebire de 
surata ei din Fetești, această fa
brică ne-a făcut o adevărată de r

Controlorii de calitate, 
coautori la o invenție 1 

nedorită:

MAZĂREA...
EXPLOZIVĂ

monstrație a ceea ce înseamnă o 
gospodărire bună. Magaziile de pro
duse finite — deși neîncăpătoare și 
fără a avea condiții de depozitare 
dintre cele mai bune — adăposteau 
mii de cutii și borcane de conserve 
de calitate corespunzătoare. Dar... 
(căci și aici e un dar), după cum 
aminteam la început, producătorii 
din Valea Roșie au refuzuri de 
marfă — numai într-un trimestru ! 
— de zeci de mii de lei ! Sint doar 
cîteva zile de cînd fabrica și-a „re
tras" produsele necorespunzătoare 
sortate în depozitele I.C.R.A.-Bucu- 
rești. Rezultatul : peste 11 000 de 
cutii cu mazăre boabe depreciate ! 
(cifra ne-a fost furnizată de labo
ratorul I.C.R.A.).

Am constatat Ia fața locului că 
amindouă fabricile amintite dispun 
de o dotare modernă, de toate con
dițiile materiale pentru executarea 
unor produse superioare, că există 
compartimente C.T.C. care pot asi
gura controlul pe toate fazele de 
producție. Cu toate acestea, după 
cum am văzut, parametrii calitativi 
nu sint întotdeauna respectați.

Cu ajutorul specialiștilor, am reu
șit să aflăm unde s-au produs fi
surile (comune celor doi producă
tori, cît și altora) în sita protectoare 
a controlului. Recipienții folosiți 
nu sînt întotdeauna etanși, deși 
C.T.C.-ul are obligația de a opri 
la poarta fabricii materialele care 
nu respectă cerințele impuse de 
normative. Sortarea materiilor pri
me. se face adesea necorespunză
tor : ele se introduc in producție

spălate insuficient, veștede sau de
preciate, fără a fi oprite la punctul 
de control. Practic. mecanismul 
de control permite efectuarea u- 
nei sortări superficiale. Mașini
le de închidere 'a capacelor 
recipienților sint uneori prost re
glate sau defecte, sterilizarea pro
duselor nu se face întotdeauna la 
temperatura și cu durata prevăzu
tă ; asemenea anomalii se petrec 
fără a atrage intervenția controloru
lui desemnat să supravegheze fazele 
respective. La toate acestea se mai 
adaugă și cazurile cînd controlul 
final nu reușește să depisteze măr
furile necorespunzătoare Înainte de 
a ieși pe poarta fabricii.

Legea privind asigurarea și con
trolul calității produselor stabilește 
în mod expres că organul de con
trol tehnic de calitate răspunde de 
organizarea controlului producției 
pe toate treptele de fabricație. Tre
buie să recunoaștem că la fabricile 
în discuție legea a fost respectată 

doar... în princi
piu. Pentru a-șl 
îndeplini funcți
ile. compartimen
tele de control 
dispun de puteri 
depline : ele au 
dreptul de a in
terzice ieșirea pe 
poarta fabricii a 
produselor neco
respunzătoare. în 
cursul investiga
țiilor noastre 
n-am auzit ca 
măcar un singur 
lot să fi fost oprit 
de controlorii fa
bricilor. în toate 
cazurile analizate, 
nerespectarea pa
rametrilor cali
tății a fost semna
lată abia de co
merț sau de alte 
organe de control. 
Aceasta dovedește 
că — deși func
ția de control se 
înfăptuiește. în 
prezent, în cadrul 
unei scheme or 
ganizatorice adei 
vate — superfi
cialitatea și lipsa 

de exigentă a lucrătorilor din 
compartimentul de calitate compro
mit exercitarea acestei funcții pe 
parcursul unor faze ale producțîeL

Desigur, problemele calității pro
duselor evidențiază rolul covirșitor 
al calificării corespunzătoare, al te
meinicei pregătiri profesionale. A- 
minteam mai înainte „opinia" direc
torului fabricii de la Fetești, care în
cerca să pună sub semnul identi
tății tinerețea cu lipsa de califica
re. Tovarășul director uită însă 
rolul hotărî tor al conducerii în ri
dicarea nivelului de pregătire pro
fesională — atit a controlorilor, dt 
și a celorlalți lucrători. Ale
gerea cutiilor ou etanșeitate bună 
de celelalte, a morcovului uscat de 
cel sănătos, citirea unui termome
tru sau a unui ceas nu necesită o 
specializare ultraînaltă, dar ignora
rea unor asemenea cerințe foarte 
simple are consecințe nefaste pen
tru calitatea produselor finite.

Asigurarea condițiilor necesare fa
bricării unor produse superioare 
trebuie să constituie o preocupare 
de bază a tuturor celor care diri
jează, îndrumă sau conduc nemijlo
cit producția și desfacerea mărfuri
lor. Este absolut necesar ca toți fac
torii interesați să-și concentreze e- 
forturile pentru a asigura funcțio
narea eficientă a controlului tehnic 
de calitate, pentru a exclude posi
bilitatea apariției pe piață a unor . 
produse de calitate necorespunț? 10 
toare. .

George POPESCU

Noua autogara din Tirnăveni Foto : S. Cristian

De cîteva săptămîni, tot tre- | 
cînd pe lîngă tarlaua _ cu po- . 
rumb a fermei nr. 5 din cadrul I 
I.A.S. Urleasca (Brăila), intre | 
Dobre Roșioru și Nicu Mitrea 
încolțise o discuție în contra- I 
dictoriu, pe care rtu o puteau I 
aduce la același numitor. Unul I 
susținea că într-o singură căru- ■ 
ță nu poate încăpea o tonă de I 
porumb, iar celălalt că da. Cum | 
să se dovedească cine are drep- . 
tate ? Au intrat cu Căruța pe I 
tarla, au încărcat-o cu vîrf și I 
îndesat și au pornit spre casă, • 
să facă măsurătoarea. Fără voia I 
lor, au fost scutiți însă de a- I 
ceastă operație. Măsurătoarea a I 
avut loc în curtea fermei agri- i 
cole. Aducerea la același numi- I 
tor se va face în fața instanței | 
de judecată. j

Rubrică redactotâ de s .
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU I 

cu sprijinul corespondenților I 
„Seinteii"

costă peste un 
milion. Ei bine.

Clnd să pornesc din fața 
Consiliului popular Bu
zău, a apărut in fața mași-, 
nii un fumător și m-a ru
gat să-l duc și pe dumea- 
lui pină la Simileasca. La 
un moment dat, uitîndu-mă 
prin oglinda retrovizoare, 
am văzut in loc de pasa
ger două cizme cu tocurile 
in sus și cu virfurilei în
dreptate spre mine. Puțin 
speriat, am intrebat :

— Chiar in Simileasca 
coboriți ?

— La Întreprinderea de 
industrie locală „Flacăra', 
mi-a răspuns de sub ban
că vocea stăpinului celor 
două cizme

In fața întreprinderii am 
oprit. Fumătorul a * cobo- 
rit, mi-a mulțumit și a 
pornit in miini spre poartă.

— Ascultă... am strigat 
eu după cele două cizme. 
Dar s-au făcut nevăzute 
după o clădire.

M-am uitat la firmă și, 
într-adevăr, era sediul în
treprinderii de industrie lo
cală. Am. intrat in vorbă 
cu portarul, care părea 
normal.

— A trecut un tovarăș pe 
aici, cine era ?

— Cum cine ? Era tova
rășul Aristide.

— Care Aristide ? Bri- 
and ?

— Tovarășu’! Nu mă lua 
pe mine cu istoria cu Bri- 
and ! A fost tovarășu’ Aris
tide Marin, tovarășu’ di
rector Aristide.

— Dar 
miini ?

— Așa 
ducerea.

Stînd de vorbă cu porta
rul, mi-am aruncat privirile 
prin întreprindere. Nu știu 
dacă sinteți la curent, dar 
de curind s-au construit 
niște autoateliere utilate 
cu strung, stație de în
cărcat acumulatoare, in-

de ce mergea in
lucrează aici con- 
Pe dos.

stalație de sudură e- 
lectrică și multe alte us
tensile. Un asemenea au
toatelier 
sfert de
spre un astfel de autoate
lier nou-nouț s-au repezit 
cițiva oameni și, cit ai zice 
pește, l-au descompletat.

— De ce descompletați 
autoatelierul ? — i-am în
trebat pe descompletatori.

— Avem nevoie de strung. 
II montăm..

— Dar era montat ?
— Avem nevoie și de ma-

a fost conceput. Dar asta 
nu-i nimic. Era pauza de 
prinz și, făcind cițiva pași 
prin întreprindere; îmi a- 
trage atenția un postament 
de beton armat. înalt cam 
cit un apartament cu 2 ca
mere, confort III. Pe beton 
săpase cineva următorul 
text: „Acest beton va fi 
spart de Dragomir Ștefan".

— Cînd a fost turnat 
tonul ăsta ?

— Abia s-g uscat ca 
mea.

— Și dacă s-a uscat

be-

lu-

ca

profilează hala pe plăci de 
gard și șpalieri.

— Dacă ar fi făcut-o de 
la inceput pentru fabrica
rea de șpalieri^ acum n-ar 
mai fi avut 
lucra. Așa e ?

— 6a ar fi 
mir ăsta are 
toată viața, 
hala aia ?

— O văd.
— Și aia trebuie repro

filată... Știți, aici se făceau 
niște stilpi electrici din be
ton. îi turnau oamenii a-

Dragomir ce
avut. Drago- 
de lucru aici 
Uitați, vedeți

ăsta ! Am mai făcut cițiva 
pași prin „Flacăra" (stinsă 
de bani) și văzînd niște in
stalații noi care erau „de
pozitate" după sistemul 
l.C.M. (întreprinderea asta 
se ocupă cu fierul vechi) 
am intrebat :

— Asta ce mai e ?
— O elindă. Un fel de 

săpător cu mai multe cupe.
— Dacă e săpător de ce 

' nu sapă ?
— E nou. A fost adus în 

'69 din străinătate. A lu
crat cîteva luni...

— Și a obosit 7 
— Aici la noi nu

condiții de lucru pentru el. 
Mai mult încurcă.

— Dacă încurcă de ce-ați 
mai adus mașina, de 
s-a băgat valută în 
O dați acum pe mina
Dragomir ? De ce se lucrea
ză aici cu picioarele ?

— Pentru că mîinile sînt 
ocupate pentru mers.

Și mergînd eu așa 
întreprindere, mă 
nas în nas cu 
Aristide. Acum 
intr-o mină pentru 
cealaltă își scosese 
să mă salute.

— N-am știut că 
de la... șl veniți in 
trol. Mulțumit de ce-ați 
constatat in întreprinde
rea noastră ?

— Puteați să faceți și mai 
mult.

— De pildă ?
— Niște 

lizare cu 
rtor.

— Ne-a 
de tuburi

sînt

De ce merg unii

din Buzău in miini
foileton de Nicuță TANASE

ce 
ea ? 

lui

șină. Cărăm cu ea mun
citori de la Buzău la Cer- 
nătești și invers.

— Merge și invers ?
— Dac-o întoarce la Cer- 

nătești.
Grozavi oameni ! Au ne

voie de un strung și de un 
autobuz ori camion șt cum
pără un autoatelier, 
autoatelier modern, 
costă o avere și care 
deva ar ft necesar așa

să-l spargă

Un 
care 
un- 

cum

lumea, de ce i 
Dragomir ?

— Fiindcă a 
betoane d-astea 
cate. Și mai are de spart. 
Știți, aici s-a făcut o hală 
pentru fabricarea înlocui
torilor de cărămidă.
- Si 1
— Betoanele astea erau 

turnate pentru agregatele 
necesare. Dar cînd au fost 
gata montate agregatele 
s-au răzgindit. Acum re-

mai spart 
abia us-

fără. Li s-a făcut milă de 
muncitori și după multe de
mersuri s-a aprobat con
strucția halei. Au făcut 
hala..

— Și acum de ce trebuie 
să se reprofileze ?

— După ce s-a dat apro
bare pentru hală, după ce 
au pus-o pe picioare, le-a 
scos Bucureștiul stilpii din 
plan.

Norocos

prin 
izbesc 

tovarășul 
mergea 
că cu 
pălăria

tuburi de 
orificiul

om Dragomir

sinteți 
con-

cana- 
exte-

mașinași sosit 
din străinătate.

— Există o astfel de ma
șină ? Unde-ați găsit-o ?

— Ea face tuburi nor
male Dar o reprofilăm noi.

— Așa da. Ce mai aveți 
in perspectivă ?

— O fabrică de borca
ne și damigene. Trebuie să 
trimitem urgent 87 de oa-

meni la specializare pe 
timp de 6 luni.

— Și ce surpriză o să ne 
oferiți la fabricarea aces
tor borcane și damigene ? 
Le faceți din lemn de brad 
și fără posibilitate de um
plere și evacuare ?

— Normale.
— Atunci unde e surpri

za ? Normale le poate, fa
ce oricine.

— Unde e surpriza ? la- 
t-o : pentru 1971 am in 
planul de producție 1 131 000 
lei damigene și 
Rețineți ! Pentru

— Am reținut.
— Acum sintem 

de sfîrșitul lui '70 și pro
iectul pentru i
fabricii încă i 
Proiectul ! O să 
proiectul in '71, o să ne a- 
pucăm de construcția fa
bricii. în '72 o să fim gata.

— Și cum o să 
planul de 1 131 000 
cane și damigene 
dacă fabrica va fi 
72 ?

— Ne descurcăm
— Le croșetați. ?...

- apropo de reprofilare : după 
ce-o să fie gata fabrica 
de borcane și damigene, 
n-o să fie pericol de repro
filare ? Să vă scoată din 
plan damigenele și bor
canele și să vă dea să fa
ceți tirbușoane, curse 
șoareci ori calapoade 
halva ?

— S-ar putea. Doar avem 
specialiști în

— Știu Nea

borcane. 
1971.
aproape

construirea 
nu e gata. 

1 ne vină

realizați 
la bor- 
în 1971. 
gata în

noi. 
Dar,

de
Si

reprofilări. 
Dragomir...

simt dator 
i citi- 
toileto- 

exa- 
in- 
di- 

Marin Aristide 
fumător și nu 
cizme.

P. S. Mă 
să atrag atenția 
terilor că în I 
nul ăsta am cam 
gerat ceva pe la 
ceput. Tovarășul 
rector

nu e 
poartă

—
Invitație la „Transilvania"

O unitate cu specific local, cu sa
loane mobilate și decorate în stil 
năsăudean și someșean, unitate care 
se bucură de un bun renume printre 
consumatorii clujeni : restaurantul 
„Transilvania". Aici se pot servi 
preparate ale bucătăriei ardelenești, 
printre care antricot de văcuță so
meșean și cotlet de porc â la Sighet, 
la care se adaugă pîine ruimenă, 
scoasă pe loc din cuptorul aflat în 
incinta localului, și vinul casei, din 
pivnițele „Someșul".

„Vitadulci“-Cluj
Acesta este numele întreprinderii 

de alimentație publică din Cluj. „Vi- 
tadulci" este prezentă cu produsele 
sale în toate cofetăriile orașului, asi- 
gurînd zilnic 15 sortimente.

Pornind de la constatarea că în 
unele cazuri consunțul prăjiturilor 
preparate după rețete obișnuite este 
contraindicat, cofetarii de la I.A.P. 
„Vitadulci", în colaborare cu specia
liștii unei clinici medicale din loca
litate, au experimentat și pus în vîn- 
zare 18 sortimente dietetice : înghe
țate, prăjituri și cafea — preparate 
cu zaharină. Hepaticii, de exemplu, 
pot consuma fără nici o teamă pră
jituri cu albuș de ou (fără gălbenuș) 
— batoane cu brînză de vaci, arle
chin, plăcintă cu mere etc. De ase
menea, pentru bolnavii de inimă și 
de rinichi se prepară diferite prăji
turi fără sare. în compoziția cărora 
intră cantitățile de grăsimi prescrise 
de medici.

Pentru micii consumatori „Vi
tadulci" a deschis cofetăria „Trei ie
purași", cu preparate indicate pentru 
copii.
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NICOLAE CEAUȘESCU, IN AUSTRIA

LA AGENȚIA INTERNAȚIONALĂ 
PENTRU ENERGIA ATOMICĂ

Cea de-a cincea zi a vizitei în 
'Austria a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a soției sale, Elena 
Ceaușescu, și a persoanelor oficiale 
care-1 însoțesc pe șeful statului ro
mân a început cu vizitarea Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică din capitala Austriei.

Viena este sediul a două organi
zații specializate ale O.N.U. : Agen
ția Internațională pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.) și Organizația 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.).

Congresszentrum, o monumenta
lă aripă a palatului Hofburg, găz
duiește în aceste zile sesiunea a- 
nuală a Conferinței generale a 
A.I.E.A. Frontispiciul palatului este 
împodqbit cu steagurile țărilor par
ticipante. Astăzi, în mod deosebit, 
intrarea la Congresszentrum este 
flancată de drapelul României, care 

îtură alături de drapelul Națiu- 
or Unite și de cel al Austriei în 

crflstea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, oaspete de 
onoare al conferinței.

A.I.E.A. are ca obiectiv esențial 
stimularea cooperării între state în 
diferite dcimenii ale folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașnice, 
inițiind, pe baza unui program di
versificat, acțiuni de colaborare în
tre țările membre ale organizației, 
cu respectarea principiilor egalită
ții și avantajului reciproc. A.I.E.A. 
încurajează formarea de cadre spe
cializate, acordarea de asistență 
tehnică, prilejuiește schimburi uti
le de experiență și, prin centrul 
internațional de documentare, faci
litează tuturor membrilor săi cu
noașterea a ceea ce se realizează în 
domeniul vast al cercetării și apli
cării energiei nucleare în scopuri 
pașnice.

In aceste eforturi, A.I.E.A. se 
bucură de sprijinul larg al Repu
blicii Socialiste România, țara 
noastră acordînd o deosebită aten
ție marilor progrese ce le înregis
trează în epoca contemporană ști
ința și tehnica.

Vineri, ora 10,00... Coloana de 
mașini pătrunde în incinta Hofbur- 
gului și se oprește la Congresszen
trum, devenit în ultimii ani sediul 
a,sute de reuniuni internaționale 

ințifice. Președintele Consiliului 
Ci Stat și soția sa sînt întîmpinați 
lă sosire de dr. V. Sarabhai, pre
ședintele actualei sesiuni a Confe
rinței generale A.I.E.A., președin
tele Comisiei de energie atomică 
din India, și de dr. S. Eklund, di
rectorul general al A.I.E.A., îm
preună cu soția. Președintele 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
care-1 însoțesc sînt conduși pe sca
ra de marmură în biroul președin
telui conferinței generale, unde dr. 
S. Eklund prezintă pe colaboratorii 
săi din conducerea organizației și 
pe funcționarii internaționali ro
mâni care lucrează aici.

Arătînd că participanții la sesiu
nea anuală a Conferinței generale 
a A.I.E.A. se simt onorați de faptul 
că au ocazia să se întîlnească cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, di
rectorul general al organizației a 
relevat contribuția eficientă a Ro
mâniei la realizarea obiectivelor 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică. România, a spus 
S. Eklund, a devenit în 1957 cel 
de-al 5-lea membru al organizației 
noastre, care numără azi 103 
membri. Directorul general a evo
cat faptul că a avut cin
stea să-l întîlnească pe președintele 
Ceaușescu și la București, consta- 
tînd nemijlocit atenția deosebită 
pe care șeful statului român o a- 
cordă problemelor utilizării resur
selor prodigioase ale științei și teh
nicii contemporane. România a 
contribuit la îndeplinirea scopuri
lor majore ale agenției, punîndu-i 
la dispoziție experți reputați și o- 
ferind unor cercetători din alte țări 
posibilitatea să se specializeze în 
laboratoarele sale. Pe baza înțele
gerilor cu forurile științifice româ
nești care se ocupă de problemele 

folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice, a continuat dr. S. E- 
klund, agenția va trimite, la rîndul 
ei, la 'București experți, în special 
în domeniul aplicării în oncologie 
și chirurgie a cercetărilor nucleare.

Relevînd contribuția prestigioasă 
a experților români la activitatea 
organizației, el a menționat că 
România a făcut de două ori parte 
din Consiliul de conducere al 
A.I.E.A.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția sa au semnat în cartea de 
onoare a Agenției Internaționale, 
după oare oaspeții au fost invitați 
în marea sală a Conferinței gene
rale. Participanții la sesiunea a- 
nuală fac o primire cordială șe- pașnice".

Cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,

îmi este deosebit de plăcut să 
folosesc prilejul oferit de vizita o- 
ficială pe care o fac în Austria 
pentru a saluta pe participanții la 
Conferința generală a Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică.

Conferința dumneavoastră, care 
reunește iluștri reprezentanți ai 
științei din peste 85 de țări 
membre ale agenției, se înscrie ca 
un eveniment de seamă în viața 
internațională, polarizînd larg in
teresul și atenția opiniei publice 
mondiale. Importanța ei este de
terminată de faptul că dezbate 
problemele unui compartiment e- 
sențial al științei contemporane, cu 
profunde implicații pentru progre
sul societății omenești, pentru pa
cea și securitatea popoarelor.

Fizica nucleară, descifrarea tai
nelor atomului au deschis omenirii 
calea unor mari realizări în dez
voltarea forțelor de producție, în 
amplificarea și perfecționarea crea
ției materiale și spirituale, în ridi
carea nivelului de civilizație și 
bunăstare. în același timp, este cu
noscut că fjzica nucleară este aceea 
care a contribuit la realizarea ce
lor mai teribile mijloace de distru
gere — bomba atomică și cu hi
drogen.

Misiunea fundamentală pe care 
statele membre au încredințat-o 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică este tocmai aceea 
— stipulată expres în însuși statu
tul agenției — de a încuraja și fa
cilita în lumea întreagă utilizarea 
în scopuri pașnice a energiei ato
mice.

Știința nu se poate dezvolta, nu 
poate înflori decît în condiții de 
pace, într-un climat de încredere 
și colaborare între popoare. Oa
menii de știință sînt, prin însăși 
natura activității lor, profund in
teresați ca atcimul să servească 
păcii, vieții, să vegheze ca roadele 
creației lor să fie folosite pentru 
progresul și bunăstarea popoarelor.

Este evident că dacă mijloacele 
materiale și uriașele fonduri ab
sorbite în prezent de producerea 
armelor atomice și de cercetările 
pentru perfecționarea lor ar fi în
dreptate spre realizarea, cu ajuto
rul energiei nucleare, a uncir obiec
tive pașnice s-ar putea asigura un 
considerabil pas înainte în amelio
rarea condițiilor de viață ale uma
nității.

A împiedica transformarea aces
tei uriașe cuceriri a geniului uman 
în instrumentul unui dezastru al 
planetei noastre, a-i conferi în 
mod exclusiv menirea de generator 
al progresului și prosperității — 

fului statului român, aiplaudînd 
îndelung, în picioare.

De la tribuna conferinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a rostit o 
cuvîntare, urmărită cu un deosebit 
interes de întreaga asistență.

Participanții la sesiune au a- 
plaudat cu căldură, subliniind a- 
cordul lor cu ideile clare și apre
cierile cuprinse în cuvîntarea șe
fului statului nostru.

în încheiere, dr. Vikram Sa
rabhai, președintele conferinței, a 
mulțumit președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, pentru vizita sa la 
A.I.E.A. și pentru cuvîntarea rosti
tă în fața sesiunii anuale a con- 

acesta este un măreț ideal al epo 
cii noastre, căruia toți oamenii de 
bine îi închină eforturile și ener
gia lor.

Acțidnînd în acest spirit, savan- 
ții și cercetătorii atomiști pot găsi 
limbajul comun care să le permită 
ca — indiferent de convingerile lor 
filozofice și politice, de apartenen
ța la un sistem social-politic sau 
altul — să-și aducă, împreună, 
contribuția Ia promovarea teluri
lor nobile pe care agenția și le-a 
propus și care răspund deziderate
le!" întregii omeniri iubitoare de 
pace.

România s-a pronunțat și se pro
nunță în mod consecvent în fa
voarea unor măsuri ferme de 
dezarmare generală, și îndeosebi 
de dezarmare nucleară, conside- 
rînd că singura modalitate de a 
elibera omenirea de coșmarul 
războiului nuclear este oprirea 
producției acestor arme, distruge
rea stocurilor existente, interzice
rea definitivă a folosirii energiei 
atomice în scopuri militare.

Ca urmare a intrării în vigoare 
a Tratatului de neproliferare, A- 
genției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică îi revine misiunea 
de a organiza controlul asupra rea
lizării prevederilor lui, în așa fel 
îneît să se împiedice proliferarea 
armelor nucleare și, în același 
timp, să se asi’gure tuturor state
lor accesul liber la folosirea e- 
nergiei nucleare în scopuri paș
nice.

Afeenția Internațională pentru 
Energia Atomică poate contribui 
prin activitatea el ca marile avan
taje pe care le oferă aplicarea fi
zicii nucleare să intre cit mai larg 
în circuitul mondial de valori, să 
contribuie la înlăturarea subdez
voltării, la ridicarea nivelului de 
civilizație al tuturor popoarelor. O 
importanță deosebită are, în acest 
sens, activitatea agenției pentru 
dezvoltarea cooperării pe planul 
cercetării și folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice, pentru 
intensificarea schimbului de infor
mații și de experiență, pentru spri
jinirea eforturilor țărilor membre 
care luptă pentru recuperarea ră- 
mînerii în urmă în acest domeniu. 
Pe această cale, Agenția Interna
țională pentru Energia Atomică 
poate contribui din plin la destin
derea internațională, la înțelege
rea între popoare, la cauza păcii 
în lume.

România, conștientă de impor
tanța hotăritoare pe care fizica 
atomică o are în viața societății 
contemporane, face eforturi consi
derabile pentru dezvoltarea cerce
tării nucleare și utilizarea ener
giei atomice în diferite domenii 
ale producției și vieții sociale — 

ferinței acestei organizații. „Știm, 
a apus dr. Vikram Sarabhai, că 
poporul român duce o muncă neo
bosită, sub conducerea dumnea
voastră, pentru prosperitatea 
României, pentru progres și pace. 
O dovadă minunată în acest sens 
a fost eroismul cu care poporul 
român a înfruntat calamitățile na
turale din acest an. Am urmărit 
cu toții, a arătat în încheiere pre
ședintele Conferinței generale, e- 
forturile poporului român de a în
lătura urmările inundațiilor din 
primăvară și îi dorim succes de
plin în munca nobilă închinată 
progresului țării sale, construcției 

dintre care aș menționa în spe
cial construcția unor centrale ato- 
moelectrice — pentru folosirea 
acestei uriașe forțe în vasta operă 
pe care o înfăptuiește — de fău
rire a unei orînduiri noi. De aceea, 
țara noastră este profund intere
sată să dezvolte colaborarea și 
cooperarea cu toate statele, să-și 
intensifice participarea la acțiu
nile și schimburile ce se desfă
șoară în cadrul Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică.

în calitate de membră fonda
toare a agenției, pe deplin con
știentă de importanța atribuțiilor 
și misiunii ce revin acestei orga
nizații în orientarea cercetărilor 
atomice spre scopuri pașnice și în 
generalizarea în lume a rezultate
lor acestei ramuri primordiale a 
științei contemporane, România 
va acorda și în viitor întregul său , 
sprijin activității desfășurate de 
Agenția Internațională pentru E- 
nergia Atomică.

Doresc din toată inima ca lucră
rile conferinței dumneavoastră să 
deschidă noi perspective de cola
borare și cooperare fructuoasă pe 
planul cercetării și aplicării paș
nice a energiei nucleare, în folosul 
tuturor statelor pe care le repre- 
zentați, al progresului și securității 
internaționale.

Vă mulțumesc, domnule pre
ședinte, pentru posibilitatea ce mi-a 
fost oferită de a mă adresa celei 
de-a XlV-a ^esiuni a Conferinței 
generale a A.I.E.A.

Vă mulțumesc dumneavoastră, 
tuturor, pentru atenție.

PLECAREA DIN
(Urmare din pag. I) 

pe aeroport: cancelarul federal, 
Bruno Kreisky, vicecancelarul Ru
dolf Hauser, ministrul afaceri
lor externe, Rudolf Kirchschlăger, 
ministrul comerțului, industriei și 
meșteșugurilor, Josef Staribacher, 
alți membri ai guvernului și per
soane oficiale austriece.

Șeful statului român își ia, de 
asemenea, rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Viena, prezenți pe aeroport.

Ea scara avionului, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, sînt salutați coixiial 
de președintele Franz Jonas și 
soția sa, Grete Jonas, își iau un 
călduros rămas bun. Cei doi șefi 
de stat își string prietenește mîi- 
nile.

La ora 16,30, avionul preziden-

Primirea la Congresszentrum, care găzduiește sesiunea anuală a Conferinjei generale a Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică

DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE FEDERAL,
FRANZ JONAS

în încheierea vizitei oficiale fă
cute în Austria, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, au 
luat parte vineri la un dejun ofe
rit de președintele federal al Re
publicii Austria, Franz Jonas, și 
soția sa, Grete Jonas, la hotelul 
„Kahlenberg", situat în pitoreasca 
zonă a pădurii vieneze.

Au participat cancelarul federal, 
Bruno Kreisky, Rudolf Kirch- 
schlăger, ministrul de externe, alți 
membri ai guvernului, persoane o- 
ficiale austriece.

De asemenea, au participat Io
sif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior, persoane oficiale ro
mâne.

în timpul dejunului, președinte
le federal al Republicii Austria și 
președintele Consiliului de Stat 

țial cu care a călătorit șeful statu
lui român în Austria se îndreaptă 
spre patrie. Oficialitățile venite să 
salute pe șeful statului român a- 
dresează semne prietenești. Este o 

Excelenței Sale
Domnului FRANZ JONAS

Președintele Republicii Austria
Părăsind teritoriul Republicii Austria, vă adresez, încă o dată, calde 

mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea desăvîrșită de care 
ne-am bucurat în timpul vizitei în țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
avut vor întări și mai mult relațiile prietenești dintre popoarele noastre, 
vor lărgi și dezvolta in continuare colaborarea româno-austriacă, în in
teresul ambelor țări, al cauzei destinderii și păcii în Europa și în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și poporului aus
triac prieten multă sănătate și fericire, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

al Republicii Socialiste România 
au rostit toasturi.

în cuvîntu'l său, președintele fe
deral, Franz Jonas, a spus, printre 
altele :

,.Aș vrea să vă declar, dumnea
voastră, domnule președinte, și 
insoțitorilor dumneavoastră, că la 
încheierea acestei zile festive a 
vizitei dumneavoastră în Vie
na ne exprimăm speranța că 
discuțiile purtate aici și posibili
tățile pe care le-ați avut de a vă 
informa în celelalte regiuni ale 
Austriei vor contribui la dezvol
tarea și întărirea colaborării dintre 
popoarele și țările noastre pe baza 
înțelegerii reciproce. Cu aceste gîn- 
duri, domnule președinte, înche
iem partea oficială a vizitei dum
neavoastră. Ne bucurăm că după 
această vizită vor urma noi rezul
tate pozitive în dezvoltarea rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Austria".

VIENA
atmosferă călduroasă, este acea 
atmosferă care a însoțit pe tot 
parcursul vizitei în Austria pe 
șeful statului român și pe celelalte 
oficialități.

Președintele Jonas a toastat a- 
poi pentru bunele relații reciproce 
dintre cele două țări, în sănătatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a soției sale, in sănătatea celor 
prezenți la dejun.

Răspunzînd. președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a apus :

„Cele cinci zile pe care le-am pe
trecut în Austria, la invitația dom
nului președinte federal, au fost 
deosebit de plăcute și de utile. 
Sînt întru totul de acord cu dom
nul președinte că, în urma vizitei 
pe care domnia sa a făcut-o anul 
trecut în România și a vizitei pe 
care eu și colaboratorii mei am fă
cut-o zilele acestea în Austria, re
lațiile dintre țările noastre vor cu
noaște o dezvoltare și mai puterni
că.

Zilele trecute, cînd am vizitat 
Muzeul de istoria artelor din Viena, 
mi s-a arătat o hartă veche și mi 
s-a spus că întotdeauna Austria, în 
dezvoltarea sa, a acordat o mare 
atenție țărilor dunărene și din 
Balcani. Consider că și acum o co
laborare bună a Austriei cu cele
lalte țări dunărene și din Balcani 
va asigura largi perspective de 
dezvoltare a tuturor țărilor și va 
constitui o contribuție de seamă 
la victoria păcii în lume.

De asemenea, consider că dis
cuțiile noastre, acordurile realizate 
reprezintă un aport atît la dez
voltarea relațiilor bilaterale, cît 
și la cauza păcii în această zonă și 
în întreaga Europă.

Ducem cu noi cele mai plăcute 
și frumoase amintiri despre vizi
ta în Austria, despre convorbirile 
și întîlnirile cu conducătorii aus
trieci, cu populația austriacă".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
toastat pentru prietenia dintre po
poarele român și austriac, pentru 
realizarea a tot ceea ce s-a conve
nit în aceste zile, în sănătatea pre
ședintelui federal și a doamnei 
Jonas, în sănătatea tuturor celor 
prezenți.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Participanjii la sesiunea Conferinjei generale a A.I.E.A. urmăresc cu deosebit interes cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
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ÎNCHEIEREA vizitei 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T, 
NICOLAE CEAUSESCU, IN AUSTRIA

O mare artă 
dăruită idealurilor 

umaniste
IA COMEMORAREA COMPOZITORULUI BELA BARTOK

ÎNTÎLNIRE CU MEMBRII 

COLONIEI ROMÂNE DIN VIENA

Emofionante manifestări ale bucuriei prilejuite de întâlnirea cu șeful statului nostru

Plecînd de la Congresszentrum, 
președintele Nicolae Ceaușescu, so
ția sa, Elena Ceaușescu, și persoa
nele oficiale care-1 însoțesc s>-au 
îndreptat cu mașinile spre Lovell 
Strasse, unde, în fostul palat „Die- 
trichstein" — între Hofburg și 
Burgtheater — se află sediul ofi
cial al coloniei române din Austria. 
Colonia cetățenilor austrieci origi
nari din România este succesoa
rea unor mai vechi societăți ca 
„România jună" fandată în 1871 
sau „Clubul românilor din Viena" 
fondat în 1898. Printre fondatorii 
acestor comunități se întîlnesc 
numele unor personalități remar
cabile din istoria și cultura noastră.

In prezent, colonia română din 
Viena numără peste 600 de mem
bri. La intrarea clădirii din Lovell 
Strasse fluturau numeroase stegu- 
lețe românești și austriece. Un grup 
de tinere fete, îmbrăcate în costu
me naționale românești, întâmpi
nă pe președintele Ceaușescu, pe 
soția sa și pe ceilalți oaspeți ro
mâni după obiceiul tradițional al 
meleagurilor natale, cu pîine și 
sare. Răsună aplauze puternice, 
urări, iar un grup coral intonează 
un cîntec de bun venit. în prima 
s>ală în care sînt invitați oaspeții 
se află numeroase cărți românești, 
la loc de cinste fiind așezate volu
mele cu articole și cuvîntări ale 
președintelui Ceaușescu. Pe pereți 
sînt expuse reproduceri ale unor 
documente evocatoare : fotografii 
ale caselor unde au locuit la Vie
na Eminescu și Enescu, scrisori 
semnate de Titu Maiorescu și Lu
cian Blaga adresate societăților 
care au precedat actuala colonie 
română din Austria. Membrii colo
niei îi înconjoară cu căldură și 
stimă pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți oaspeți. 
„Bucuria noastră — spune pr. prof, 
dr. Gheorghe Moisescu — nu cu
noaște margini, iar limba noastră 
nu poate tîloui fericirea de care 
sîntem învăluiți azi, cînd cel mai 
înalt sol și conducător al po
porului român se află în mijlo
cul nostru, ca să audă că bă-

S-a încheiat ieri vizita în 
Austria a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale 
Elena Ceaușescu.

Vizita în Austria a președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei urmează, după cum se știe, 
vizitei oficiale de anul trecut în 
țara noastră a președintelui 
Austriei, Franz Jonas. Aceasta a 
prilejuit reluarea dialogului din
tre cei doi președinți, schimburi 
de opinii și tratative pentru dez
voltarea colaborării eccyiomice, 
tehnico-științifice și politice ro- 
mâno-austriece, fapt profitabil 
pentru amîndouă părțile, întrucît, 
așa cum a subliniat în numeroa
se împrejurări tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cooperarea și mai 
strînsă dintre București și Viena 
va exercita o influență pozitivă 
în dezvoltarea înțelegerii, mai 
bunei cunoașteri reciproce, în 
apropierea multilaterală a po
poarelor român și austriac.

Vreme de cinci zile, la Viena, 
la Kaprun, la Salzburg, la Linz, 
șeful statului nostru a avut con
tacte și convorbiri fructuoase cu 
oameni politici de seamă ai țării 
prietene, Austria, cu personalități 
ale vieții culturale ale țării gaz- 

tăile Inimii noastre sînt la fel 
cu ale poporului din care purce
dem, că gîndurile și simțămintele 
ce ne însuflețesc sînt aceleași cu 
ale tulpinii străbune din care am 
odrăslif și noi". „Inima noastră — 
a spus Virgil Similache, președin
tele coloniei — dorea cu înfocare 
de a putea întâmpina aici pe 
Excelența Voastră, cel mai iubit 
fiu și conducător al poporului din 
care ne tragem și noi. Aceste clipe 
rare sînt menite să întărească le
găturile de prietenie dintre po
porul român și poporul austriac". 
Președintele Consiliului de Stat 
este informat că la Viena colonia 
română posedă o bibliotecă cu 
peste 1 000 de volume din litera
tura română, că ea organizează 
expoziții, gale de filme românești, 
concerte de muzică românească, 
precum și cursuri de limba ro
mână.

In această atmosferă, plină de 
căldură, președintele Nicolae 
Ceaușescu, luînd cuvîntul, a spus : 
„Pentru mine, soția mea și pen
tru ceilalți colaboratori este o deo
sebită plăcere că, în cadrul vizitei 
oficiale pe care o facem în Aus
tria, ni s-a oferit posibilitatea de 
a ne întâlni cu membrii coloniei 
române.

Doresc să vă mulțumesc pentru 
cuvintele calde rostite la adresa 
noastră, a poporului român, a pa
triei unde v-ați născut și ați trăit.

Intr-adevăr, a arătat președin
tele Consiliului de Stat, România 
de astăzi se înfățișează lumii ca o 
țară cu realizări deosebite în dez
voltarea sa economico-socială, in 
înflorirea științei, culturii, în fău
rirea bunăstării poporului". Tova
rășul Ceaușescu a subliniat că 
niciodată poporul român nu a avut 
o asemenea viață fericită, demnă 
și independentă cum are astăzi — 
și aceasta se datorește faptului că 
astăzi poporul însuși este stăpînul 
destinelor sale pe care și le fău
rește așa cum dorește.

„Am ascultat cu deosebit interes 
și cu plăcere — a continuat pre
ședintele Ceaușescu — cele spuse 

dă și ale unor organizații știin
țifice internaționale cu sediul la 
Viena, a cunoscut realizări ale 
economiei și tehnicii austriece. 
Președintele Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți români au venit în con
tact nemijlocit cu colective de 
muncă, cu poporul austriac, po
por harnic și creator, sincer ata
șat ideii de colaborare multilate
rală, de conlucrare fructuoasă, în 
toate planurile de activitate, cu 
poporul român.

Oriunde au mers, în orice îm
prejurare s-au aflat, înalții soli 
ai României socialiste au fost în
tâmpinați cu căldură, cu sufletul 
deschis. Erau încorporate în aceste 
manifestări sentimentele de prie
tenie nutrite față de țara noastră, 
prestigiul de care se bucură în 
Austria, ca și în alte țări din 
Europa și din lumea întreagă, 
România cu progresele ei remar
cabile în construcția economică, 
în dezvoltarea culturii și știin
ței, în ridicarea necontenită a ni
velului de viață material și spiri- 
tual al poporului. Era în aceste 
manifestări prețuirea de care se 
bucură în lume politica externă 
a țării noastre, politică consec
ventă de pace și înțelegere între 
popoare pe baza principiilor res
pectării suveranității și indepen- 

despre activitatea ce se desfășoa
ră aici, pentru ca cei care s-au năs
cut în România și trăiesc astăzi în 
Austria să mențină contacte cu 
cultura poporului român. Este, 
desigur, deosebit de folositor și de 
plăcut să vezi și aici, ca de altfel 
in multe librării din Austria, cărți 
românești, să știi că există o preo
cupare permanentă de a se crea 
condiții prielnice pentru ca toți 
cei care doresc să cunoască cultu
ra românească să. o poată face. Noi 
apreciem că tot ceea ce faceți 
dumneavoastră aici — a arătat 
președintele Ceaușescu — consti
tuie o contribuție la mai buna cu
noaștere a poporului român in 
Austria, cît și la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre Austria 
și România. Acționind astfel vă 
faceți datoria atît față de patria în 
care v-ați născut, cît și față de pa
tria în care trăiți și vă desfășurați 
astăzi activitatea.

In încheiere, șeful statului nos
tru a spus : Acum, cînd peste cî- 
teva ore vom încheia vizita în 
Austria, pot să vă spun că întreve
derile și discuțiile pe care le-am 
avut au fost deosebit de rodnice, 
de utile, ele vor contribui la dez
voltarea și mai puternică a relații
lor dintre popoarele noastre. Do
resc ca activitatea coloniei, a pa
rohiei să fie permanent îndreptată 
în această direcție. Acționînd ast
fel, veți putea spune că desfășurați 
o activitate rodnică, că sînteți cu j 
adevărat soli ai poporului român, j 
ai prieteniei cu poporul austriac".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția sa au fost invitați apoi să 
semneze un act festiv care con
semnează această întîlnire, precum 
și în cartea de onoare a coloniei. 
Președintelui Ceaușescu și soției 
sale le-au fost oferite în dar al
bume cu imagini din istoricul ac
tivității coloniei române. La des
părțire, membrii coloniei au făcut 
din nou șefului statului nostru și 
celorlalți oaspeți români o emoțio
nant^ manifestare a bucuriei prile
juite de această întâlnire.

denței de stat, a neamestecului 
în treburile interne, a cooperării 
multilaterale reciproc avanta
joase.

Economiile naționale ale Româ
niei și Austriei dispun de largi po
sibilități de schimburi de produse, 
de cooperare. Este semnificativă 
în acest sens evoluția mereu as
cendentă, dezvoltarea puternică 
a relațiilor economice româno- 
austriece.

La apropierea celor două po
poare, la mai buna lor cunoaștere 
reciprocă aduc o contribuție de 
seamă lărgirea schimbului de 
vizite între oamenii de stat, între 
personalități ale vieții științifice 
și culturale, extinderea turismu
lui.

Modul în care se dezvoltă re
lațiile româno-austriece — s-a a- 
firmat în repetate împrejurări in 
decursul vizitei —» poate constitui 
un exemplu de colaborare rodnică 
între state cu orînduiri sociale di
ferite, o contribuție de preț la 
armonizarea relațiilor intre po
poare, la cauza păcii și progresu
lui.

N. Popescu-BOGDÂNEȘTI 
Octavian PALER 
Mircea S. IONESCU

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

Ele au convenit să promoveze in
tensificarea schimburilor și coope
rarea în domeniul învățămîntului, 
științei și culturii.

în timpul vizitei, ministrul afa
cerilor externe român, Corneliu 
Mănescu, și ministrul federal pen
tru afacerile externe, dr. Rudolf 
Kirchschlăger, au semnat conven
ția consulară dintre România și 
Austria. S-a convenit să se conti
nue negocierile în vederea perfec
tării actului adițional privind ex
tinderea convenției de asistență 
juridică asupra actelor extrajudi
ciare și actelor de asigurare so
cială.

Principalul obiect al schimbu
rilor de păreri asupra situației in
ternaționale l-au constituit proble
mele legate de securitatea euro
peană. S-a constatat cu satisfacție 
că evoluția actuală oferă perspec
tive încurajatoare în direcția unei 
veritabile destinderi pe continent. 
După părerea celor două părți, în 
prezent există premise mai bune 
pentru realizarea unei conferințe 
de securitate și colaborare euro
peană. Ele au apreciat acțiunile 
întreprinse în această direcție de 
diferite țări și în acest context au 
făcut un schimb de vederi asupra 
eforturilor proprii, inclusiv asupra 
memorandumului guvernului fe
deral austriac. Cele două părți vor 
căuta în continuare să contribuie, 
împreună cu toate statele interesa
te, la pregătirea unei asemenea 
conferințe într-un spirit construc
tiv și realist.

Părțile și-au exprimat convinge
rea că renunțarea la folosirea for
ței și la amenințarea cu forța în 
relațiile internaționale, respecta
rea principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc reprezintă premisa esențială 
pentru făurirea unei atmosfere de 
încredere între popoare.

Ele au relevat răspunderea care 
revine tuturor statelor în menți
nerea păcii mondiale și în solu
ționarea problemelor internațio
nale, subliniind în acest sens ro
lul mereu crescînd al statelor 
mici și mijlocii în viața interna
țională. Părțile sînt de părere că 
realizarea de progrese concrete în 
direcția dezarmării, inclusiv pe

întrevederi între miniștri români 
și membri ai guvernului austriac

Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a avut, 
în cursul dimineții de vineri, o 
întrevedere cu Oscar Weihs, mi
nistrul austriac al agriculturii. Au 
fost discutate, într-o atmosferă 
cordială, probleme de interes co
mun privind agricultura din cele 
două țări șl aspecte referitoare la 
extinderea colaborării și cooperă
rii în acest domeniu. La convor

„Austria admiră politica 
pe care România o promovează 

sub conducerea președintelui Ceaușescu* 
Ecouri ale presei internaționale

VIENA 25. — Trimisul special
Agerpres, Constantin Varvara, trans
mite : Sub titluri edificatoare, ziarele 
din Austria au continuat să informeze 
opinia publică a acestei țări despre 
vizita președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
și despre semnificația ei. Iată cîteva 
din aceste titluri : „Politica Româ
niei impune", „Primire cordială de 
către colectivul uzinei «Voest»“, „Res
pect față de politica României".

Rezultatele vizitei, însemnătatea ei 
pentru evoluția relațiilor româno- 
austriece și, într-un context mai 
larg, crearea unui climat european 
de pace sînt analizate in editorialul 
de vineri al cotidianului „DIE 
PRESSE". Președintele Ceaușescu și 
cei care l-au însoțit au găsit in Viena 
deplina înțelegere față de străduința 
lor îndreptată spre destindere. „Bucu- 
reștiul poate să se mîndrească" pentru 
că „prin promovarea relațiilor in lume 
a adus o contribuție la îmbunătățirea 
climatului internațional".

„Această vizită a arătat că 
România și Austria nu numai că se 
înțeleg in multe probleme, dar pot 
întreprinde și unele lucruri impreunâ. 
Cunoscîndu-se aceasta, schimburile 
multilaterale merită să devină in 
viitorul apropiat o practică", scrie în 
încheiere „Die Presse".

„Cancelarul federal Kreisky a ară
tat că Austria admiră politica de sine 
stătătoare și independentă pe care 
România o promovează sub conduce
rea lui Ceaușescu", subliniază ziarul 
„ARBEITER ZEITUNG".

Entuziasmul locuitorilor din Salz
burg, dragostea cu care au fost în
tâmpinați oașpeții români, desfășu
rarea în amănunțime a programului 
vizitei în orașul lui Mozart ocupă o 
pagină întreagă in ziarul „SALZ
BURGER NACHRICHTEN". De ase
menea, ziarul ilustrează momentele 
importante ale vizitei prin numeroase 

plan regional, ar influența în mod 
favorabil pacea, securitatea și co
laborarea internațională. în aceas
tă direcție, ele au subliniat impor
tanța pe care o acordă dezarmării 
nucleare.

Relevînd situația încordată din 
Indochina, părțile s-au pronunțat 
pentru reglementarea politică a 
conflictului pe baza acordurilor de 
la Geneva, garantându-se dreptul 
inalienabil al popoarelor din a- 
ceastă regiune de a decide singure 
asupra viitorului lor, fără inge
rințe din afară.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda lor îngrijorare în legă
tură cu înrăutățirea continuă a si
tuației din Orientul Apropiat, care 
poate avea grave consecințe asu
pra păcii mondiale. Ele s-au pro
nunțat pentru încetarea imediată 
a luptelor și au subliniat necesi
tatea de a se găsi o soâuție pentru 
lichidarea conflictului, pe baza re
zoluției Consiliului de Securitate 
ai O.N.U. din noiembrie 1967, care 
să conducă la realizarea unei păci 
trainice și veritabile prin respec
tarea intereselor legitime ale tu
turor popoarelor din această zonă.

Părțile au subliniat necesitatea 
creșterii rolului O.N.U. în întări
rea păcii, securității și legalității 
internaționale, în dezvoltarea coo
perării multilaterale între state, 
în același timp, ele au subliniat 
necesitatea strictei respectări a 
principiilor Cartei, astfel încît 
Organizația Națiunilor Unite să 
poată răspunde vocației sale uni
versale.

Ele au dat o înaltă apreciere co
laborării rodnice între România și 
Austria în cadrul O.N.U. și al al
tor organisme internaționale, cum 
ar fi Comisia Economică Europea
nă, A.I.E.A., O.N.U.D.I., Comisia
Dunării, relevînd utilitatea conti
nuării și în viitor a acestei cola
borări.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că vizita președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a contribuit la adînci- 
rea în continuare a relațiilor dintre 
cele două țări, la consolidarea pă
cii și colaborării în Europa. Apre
ciind utilitatea pe care au avut-b 
întâlnirile și contactele personale 
pentru o mai bună înțelegere între 
cele două state, părțile au hotărît 
să continue schimburile de vizite 
la toate nivelurile.

bire a participat Gheorghe Oprea, 
consilier.

în cursul dimineții de vineri, mi
nistrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a fă
cut o vizită protocolară minis
trului afacerilor externe al Aus
triei, Rudolf Kirchschlăger. Au 
fost discutate, cu acest prilej, pro
bleme de interes comun privind 
dezvoltarea relațiilor româno-aus
triece.

(Agerpres

fotografii. Despre primirea căldu
roasă care s-a făcut președintelui 
Consiliului de Stat al României la 
uzina „Voest" informează, de aseme
nea, și „VOLKSSTIMME". Cotidianul 
vienez scoate In evidență faptul că 
președintele român a arătat că este 
necesar să se pună capăt cursei înar
mărilor și să se realizeze interzicerea 
armelor nucleare. De asemenea, să se 
întărească rolul Organizației Națiuni
lor Unite și al altor organizații inter
naționale în vederea asigurării păcii. 
Ziarul arată că „există multe posibi
lități de colaborare între Austria și 
România, îndreptate spre realizarea 
păcii în lume".

Intr-o amplă relatare, ASSOCIA
TED PRESS subliniază că pre
zența președintelui român, Nicolae 
Ceaușescu, in plenul reuniunii 
A.I.E.A. „a fost prima vizită făcută 
de un șef de stat străin la aceat tor".

„Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al României, a 
reafirmat azi dimineață, în fața ce
lei de-a 14-a sesiuni ordinare a 
A.I.E.A., atașamentul țării sale față 
de măsuri ferme de dezarmare ge
nerală și, îndeosebi, de dezarmare 
nucleară", relevă agenția FRANCE 
PRESSE.

Informindu-și cititorii despre pro
gramul ultimelor zile ale vizitei in 
Austria a șefului de stat român, zia
rul „NEUES DEUTSCHLAND" se 
referă la problemele abordate in 
timpul convorbirilor oficiale. Sub 
titlul „Ceaușescu despre securitatea 
europeană", ziarul subliniază părțile 
din cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostite in Austria in care 
se exprimă convingerea că astăzi e- 
xistă condiții mai favorabile penitru 
asigurarea securității europene.

Ziarele „MAGYAR NEMZET" și 
„NEPSZAVA" din R. P. Ungară 
publică informații despre vizita to
varășului Ceaușescu la Salzburg și 
în centrul industrial Linz,

Impetuosul proces de înțelegere a 
misiunii artistului, de contopire, cu 
patria și cu umanitatea, de innoire 
și edificare a spiritului contempo
ran se reflectă in culori luminoase în 
viața și opera marelui muzician Bela 
Bartok, de la a cărui moarte se co
memorează la 26 septembrie un pă
trar de veac.

Născut la 25 martie 1881, la Sînni- 
oolau-Mare, Bartok s-a ridicat ca 
artist în împrejurările cind cultura 
maghiară era dominată de rigorile 
academismului și de prejudecăți a- 
ristocratice. Spirit deschis spre pro
pășirea multilaterală a ființei u- 
mane, muzicianul s-a alăturat cu fer
voare și integritate mișcării demo
cratice și patriotice maghiare, fău- 
rindu-și, în contact activ cu aceasta, 
concepția sa artistică. „Adevărata 
mea idee călăuzitoare, de care . sînt 
perfect conștient de cînd m-am rea
lizat în calitate de compozitor, este 
înfrățirea popoarelor, o înfrățire in 
ciuda tuturor războaielor și discor
diilor. Mă străduiesc — pe cit îmi 
permit puterile — să servesc această 
idee cu ajutorul muzicii mele", își 
preciza Bartdk profesiunea de cre
dință. îndreptarea hotărîtă, încă din 
anii uceniciei, către valorile estetice 
și morale ale țărănimii a avut ca 
mobil nu numai dorința ardentă de 
potențare a unui univers de ■comori 
artistice inedite, dar și convingerea 
că „printre țărani nu există ură îm
potriva altor națiuni ; clasele sociale 
suprapuse sînt acelea care propagă 
această ură".

Considerînd cîntecul popular drept 
un model de perfecțiune artistică, 
asemănător în felul său capodopere
lor lui Bach sau Mozart, marele mu
zician a desțhis, prin prodigioasa-i 
activitate de culegător și cercetător 
al tezaurului folcloric, orizonturile 
științei moderne în acest domeniu. 
EI a fost un adversar neînduplecat 
al xenofobiei pe plan filozofic, poli
tic și cultural. Contestat și persecu
tat pentru vederile sale generoase, 
Înnoitoare, Bartok a rămas fidel a- 
cestora, ridicîndu-le prin forța crea
toare a geniului său la rangul de 
idei estetici? ale veacului.

Opera sa de descoperire a frumu
seților muzicii populare maghiare, 
române, slave sau arabe, de formu
lare a legilor alcătuirii acestora a în
semnat un puternic manifest uma
nist și totodată punctul de plecare 
fecund pentru propria creație. Artist 
si savant, Bartok a fost pătruns, de-a 
lungul întregii sale activități, de 
„aspirația spre o simplitate genia
lă". Pentru a ajunge aci, el a înțe
les să se bucure de libertatea alegerii 
lucide, conștiente ; de aceea a asi
milat cu o putere puțin obișnuită arta 
clasică și a marilor săi predecesori 
și contemporani, de la Liszt. Ri
chard Strauss, Debussy. Stravinski, 
Schonnberg oină la prietenul său, 
Zoltan Kodaly, alături de care și-a 
desăvîrșit experiența artistică.

Aportul lui Bartok în domeniul 
creației este structural legat de va
lorificarea melosului popular, care, 
depășind limitele viziunii exotice 
proprie romanticilor, devine factorul 
generator al expresiei, formei (rit
muri simple, energice, de o capti
vantă vitalitate în contrast cu des
fășurări libere, liric-meditative), ar
moniei (structuri modal-cromatice. 
politonalism) și veșmtatului orches
tral (de o bogăție timbrală plină de 
vigoare și rafinament). Imbinînd cu 
măiestrie principiile construcției cla
sice, riguroase, „geometrice", cu arta 
improvizatorică variațională de obîr- 
șie folclorică (variațiunea este „tră
sătura fundamentală a naturii mele"), 
Bartok a realizat o artă cu trăsături 
noi care nu au împiedicat-o ca, în- 
frîngînd ostilitatea cercurilor de 
snobi, să devină una dintre cele mai

Adunare si concert■> 

comemorativ
La 26 septembrie se împlinește un 

sfert de veac de la moartea lui Bela 
Bartok, eminent fiu al poporului 
maghiar, unul dintre compozitorii 
cei rrtai de seamă ai secolului nostru. 
Evocîndu-i amintirea, Uniunea Com
pozitorilor, Comisia națională ro
mână pentru UNESCO. Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară și Filarmonica „George Enes
cu" au organizat, vineri seara, o adu
nare și un concert comemorativ.

La adunare au participat Ion Brad, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, Alexandru Bălăci, 
secretar general al Comisiei națio
nale române pentru UNESCO, Iozsef 
Meliusz, vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, Costică Alecu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, muzicieni, iubitori ai mpzi- 
cii, alți oameni de cultură, un nu
meros public.

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

20,00 Pro patria : Tudor Arghezi 
— antologie de Șerban Clocules- 
cu. 20,15 “ ................................*
cuprins : 
stitutulul 
Prezintă 
Familia 
rapsozi 
Moldovei ; Monografia unui 
terpret : Petruța I” 
vistele săptămînii

misiune directă de la Sala Flo- 
reasca. 20,50 Film serial „Inco
ruptibilii". 21,40 Nocturnă bucu- 

. reșteană. Program de varietăți 
muzical-coregrafice. 21,55 Reportaj 
filmat dș la vizita în Austria a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
22,40 Telejurnalul de noapte. 23,00 
Fotbal : Feijenoord — U.T.A. (Re
zumat filmat primit de la Rotter
dam). Comentatori : Marius Popes
cu șl Gheorghe Ola. 23,30 închi
derea emisiunii programului I.

15,15 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Rapid — U.T.A. Transmi
sie de la Stadionul Republicii. în 
pauză, filmul „In lumea pescari
lor sportivi". 17,00 Emisiune în 
limba germană. Din cuprins : Co
mentariul zilei : Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Austria ; 
Secvențe la zi : Ciblnium '70 ;
Poveste în piatră : Rîșnov ; Re
cital la orgă : Toccata șl Fuga de 
Bach — interpretează Helmuth 
Plattner : Cum vorbim corect ; 
Melodii de muzică ușoară ; Vetter 
Matz la T.V. : moment umoris
tic. 18,05 Mlcroavanpremiera zi
lei. 18,15 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! 19,15 Anunțuri —
publicitate. 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cel mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. Lucrările 
agricole de toamnă — ediție spe
cială. 20,00 Avanpremiera la o 
nouă emisiune-concurs pentru ti
neret ■ „Ocolul țării în opt luni". 
20,15 Campionatul Baljanlc de 
baschet masculin : România —
Bulgaria (repriza a Il-a). Trans

populare in viața muzicală modernă. 
Aceasta se datorește puternicului 
conținut emoțional, densității expre
sive. dinamismului contrastelor, plas
ticității imaginilor care merg de la 
lirismul pur pînă la tensiunile cople
șitoare ale ritmurilor elementare, 
„barbare", de la suprapunerile armo
nice cele mai aspre pină la „calda 
meilodicitate", la poezia inefabilă și 
sublimă. Ostil conformismului, com
pozitorul a investit arta sa cu since
ritate, cu adevăr. Acest adevăr el 
l-a desprins din dragostea pentru 
om, din contemplarea naturii cu sen-, 
sibili'tate de popt și pătrundere de 
cugetător. Energia neînfrintă, opti
mismul dezlănțuit pulsează în con
certele, suitele, sonatele sale, în dia
log dramatic cu atmosfera sumbră, 
sfisietoare a unor pagini lente. Tot 
astfel, triumful bucuriei de viață în 
luțpta cu asperitățile lumii decăzute 
iși află întruchiparea in pantomima 
Mandarinul miraculos, după cum 
opera Castelul prințului Barbă Al
bastră și baletul Prințul cioplit in 
lemn aduc în scenă simboluri ale vie
ții umane și dragostei de natură. 
„Simpatizarea ou elementele", în
clinația de a desluși tainele existen
ței inspiră pagini de adine relief, cu 
caracter de nocturnă sau acelea cu
prinse în ciclul Microcosmos, în timp 
ce Muzica pentru instrumente de 
coarde, percuție și celestă, marile lu
crări de maturitate (concerte, cvar
tete) exprimă crezul compozitorului 
în forța însăși a muzicii : „să lăsă»? 
să vorbească muzica ; ea vorbe 
doar destul de dar și este sufic 
de puternică pentru a se piua 
afirma".

Eminent cunoscător și iubitor al 
folclorului românesc, Bartdk a învă
țat limba noastră „din dragoste pen
tru muzica românească". Cunoscuta 
sa Contata profana, compusă pe tex
tul vechii balade populare românești 
Povestea a nouă cerbi năzdrăvani, a- 
duce mărturia admirației compozito
rului pentru frumusețea și originali
tatea eposului folcloric și limbii ro
mâne, Bartok a cules» și valorificat 
circa 3 500 de melodii populare ro
mânești, publicînd antologii capitale 
dedicate acestora (Cîntece populare 
românești din Bihor, volum editat de 
Academia Română la propunerea lui 
D. G. Kiriac ; Muzica populară a ro
mânilor din Maramureș, Miinchen ; 
Melodiile colindelor românești, Vie
na), numeroase studii teoretice in care 
a definit particularitățile de structu
ră, genurile „dialectale", repertoriul, 
instrumentele muzicale populare ro
mânești. Contribuția sa Însuflețită de 
dragoste pentru cultura muzicală a 
poporului român i-a atras stima și 
prețuirea reprezentanților muzicii 
noastre, in frunte cu George Enescu' 
D. G. Kiriac, Constantin Brăiloiu. In 
muzica lui Bartok, melodiile româ
nești își află o transfigurare de înal
tă măiestrie aftistibă, fie sub fbrtna 
i n veșmî n tarilor a rmoni c-orchestrale 
ale materialului popular autentic, fie 
sub aceea a evocării specificului na
țional al acestui folclor (dansuri, rap
sodii, suite etc.).

Artistul a purtat un fructuos sch’te1' 
de idei cu compozitorii și alți oqp 'î? 
de cultură din țara noastră și 
certat cu succes m București și în 
alte centre. Opera sa creatoare s-a 
bucurat de un viu ecou în viața mu
zicală românească, iar lucrările teo
retice au fost tipărite în limba ro
mână atât in timpul vieții artistului, 
cit și în ultimul sfert de veac.

Aportul artistic al lui Băla Bartdk 
îl consacră ca una dintre valorile 
nepieritoare ale culturii universale, 
iar abnegația cu care muzicianul a 
slujit marile idealuri umaniste ră- 
mine o pildă profund grăitoare pen
tru toate generațiile.

Dr. Vasile TOMESCU

Erau prezenți. de asemenea, Fe
renc Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

Cuvîntul de deschidere, a fost rostit 
de compozitorul Ion Dumitrescu.

Compozitorul Zeno Vancea, vice
președinte al Uniunii Compozitori
lor, a evocat personalitatea lui Băla 
Bartok și contribuția sa Ia îmbo
gățirea patrimoniului culturii muzi
cale universale cu lucrări de o deo
sebită valoare, a vorbit despre acti
vitatea acestui mare muzician care, 
născut în comuna Sînnicolau-Mare 
din Banat, a fost un profund cunos
cător al artei noastre populare.

Adunarea comemorativă a fost ur
mată de un concert susținut de 
Orchestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu", dirijată de Mircea 
Cristescu, care a cuprins lucrări de 
Bela Bartok : Două dansuri româ
nești, Concertul nr. 3 pentru pian 
și orchestră, solist Gheorghe Hal- 
moș, și Muzică pentru coarde, ce
lestă și percuție.

(Agerpret)

„La fîntîna dorului" In 
Moldova în Arhiva în
de etnografie șl folclor, 
prof. dr. Mihai Pop ; 
Andronicescu — cinci 
populari de pe Valea 

; ” ' in
Novac. 20.45 Re- 

______1 — de Nicolae 
Popescu. 20,55 Buletin de știri. 21,00 
,.Bis“-urile Festivalului „George 
Enescu". 21,45 Filmul „Achiziția 
familiei" — o comedie realizată 
de televiziunea poloneză. Regia 
Jerzy Gruza. 22,20 Film serial „La 
fiecare km." (XI). 23,20 închide
rea emisiunii programului II.
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porumbului, și de

de partid și agri-

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

CIT MAI REPEDE SI DE BUNA CALITATE!
Cu toate că timpul semănatului e 

atit de aproape, datele centralizate la 
Direcția agricolă județeană Teleor
man confirmă faptul că nu In toate 
c<x>perativele agricole se acordă aten
ția cuvenită pregătirii terenului pen
tru griu. Contrar indicațiilor Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii, alo 
organelor județene 
cole, unele con
silii de conducere 
și unii specialiști 
din cooperative 
continuă să negii-'' 
jeze lucrările de 
pregătire a pa
tului germinativ 
pentru viitoarea 
recoltă de griu. să 
trateze cu super
ficialitate o lucra
re atit de impor
tantă. Surprinză
tor, dar adevărat, 
pină la mijlocul 
acestei săptămini 
au fost pregătite 
doar 55 065 ha 
din cele aproape 
140 000 ha desti
nate griului și al
tor culturi ce tre
buie insămințate 
in această toam
nă. Această se
rioasă răminere 
in urmă la pregă
tirea terenului se 
daloreștc ritmului 
nesatisfăcător in 
care se desfășoară 
lucrările de recol
tare a culturilor 
tirzii, in special a 
eliberare a terenului.

Potrivit planului inițial stabilit de 
organele județene, pentru o mai bună 
rotație a culturilor, în această toam
nă cooperativele din județ urmează 
să insămințeze nu mai puțin de 
66 526 ha cu griu după premergătoare 
tirzii, din care 44 874 ha după po
rumb. Deși s-a stabilit ca recolta-

tul porumbului să înceapă cu pre
cădere pe solele unde urmează griu, 
deși in această direcție organele a- 
gricole județene au întocmit planuri 
de măsuri Și grafice de lucrări in 
fiecare unitate, pînă la 23 septembrie 
din cele 121 375 ha porumb rămase 
in cultură pentru boabe a fost strîn- 
să recolta doar de pe 31 486 ha. Din

a 44 874 ha de griu după porumb, 
în cooperativele agricole din județul 
Teleorman mai trebuie efectuate ur
gent următoarele lucrări : recoltarea 
porumbului de pe încă 10 000 ha, tă
ierea și transportul cocenilor de pa 
circa 30 000 ha și executarea lucră
rilor de pregătire a terenului pa 
37 000—-38 000 ha Firește, e vorba de

nu

se

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN

Cu vorbe multe și treabă
puțină nu se stringe

recolta din cimp!
această suprafață nu se știe cit a fost 
eliberată de coceni și cit a fost pre
gătită pentru insămințat, deoarece di
recția agricolă nu urmărește deocam
dată (?) astfel de treburi. Totuși, con
fruntarea situației de pe teren cu ci
frele de mai sus, cu toate aproxima
țiile indulgente pe care le-am acor
da, duce la concluzia că pentru res
pectarea planului inițial de amplasare
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un mare volum de muncă, care se 
va putea realiza numai dacă ritmul 
lucrărilor de recoltare se va accelera 
la maximum. Altfel se va ajunge la 
situația ca o bună parte din suprafața 
ce urma să fie insămințată cu griu 
după porumb să fie amplasată tot 
după griu, in al treilea, al patrulea 
sau chiar al cincilea an. Or, recol
tele slabe obținute în vară de unele 
unități din județ la cultura griului au 
confirmat cit de dăunătoare poate fi 
o astfel de practică.

Deși au avut prilejul să se con
vingă de neajunsurile cultivării mai 
mulți ani la rînd a griului pe ace
lași teren, președintele Procopie 
Burcică și Ing. șef Ladislau Rozem- 
berg, de la cooperativa agricolă 
Licuriciu, de exemplu, continuă să 
nu-și respecte nici in acest 
planul de amplasare a griului. Alt
fel nu poate fi explicat faptul că pină 
la începutul acestei săptămîni 
cooperativa respectivă au fost 
coltate doar 100 ha din cele 479 
cu porumb, pe care urma să se 
sămînțeze griu. Un ritm la fel

din
an

CONTRASTE

• La parada modei

La cooperativa agricolă din Slăvești, după cum bine se vede (in fotografia de sus), stau oamenii, stă și combina pentru că 
nu-i tractorul. Ce-o fi făcind în amiaza zilei Dumitru Pavel, președintele cooperativei? Probabil s-o fi încurcat in vreo tacla 
despre „timpul trece, leafa merge" cu inginerul-șef, care, se zice, răspunde și de secția de mecanizare. Dar de cele 400 ha de po
rumb nerecoltate cine răspunde ?

în schimb, Rădoi Stelea, președintele cooperativei agricole „16 Februarie" Orbească, s-a ferit de obiectivul aparatului, lă- 
sindu-i in focarul acestuia (așa cum îi vedeți in fotografia din mijloc) pe cițivă cooperatori, cărora, ca și președintelui, le-ar 
fi stat mai bine să fi fost fotografiați, Ia acea oră, în lanurile celor 645 ha cu porumb încă neatinse.

La aceeași cooperativă, sute de hectare sînt nepregătite încă pentru griu, fiindcă la aceeași oră (8.00), peste drum, la sec
ția de mecanizare a I.M.A. Orbească, 16 din cele 29 de tractoare se odihneau. Nici Zorilă Rizea, șeful secției, și probabil nici con
ducerea întreprinderii respective nu făceau altceva. în acest timp, la centru! județului Teleorman am fi putut primi înflă
cărate garanții că „toată forța umană și mecanică dă bătălia pentru stringerea recoltei și pentru pregătirea terenului, care este 
chezășia...". Foto : S. Cristian

în 
re- 
ha 
în- 

.........,__ „.....    „...... de 
nesatisfăcătot* la recoltat se înre
gistrează și la cooperativa agricolă 
din Negreni, unde viteza zilnică de 
10 ha este apreciată, drept „mulțu
mitoare" de ing. șef al cooperativei, 
Ion Diță. Or, și aici, după porumb 
urmează să fie insămințate cu griu 
468 ha, dar de recoltat s-au recoltat 
tot numai în jur de 100 ha. La coo
perativa agricolă Bălăci, aceeași si
tuație. Asigurările date de Florica 
Andrei, ing. șef al cooperativei, că 
pînă la 25 septembrie va fi recoltată 
întreaga suprafață de 350 ha porumb 
pentru a fi pregătite și insămințate 
cu griu nu s-au împlinit. în pri
mul rînd pentru că președintele și 
consiliul de conducere al coopera
tivei nu se ocupă de mobilizarea În
tregii obște de cooperatori la re
coltat. într-una din zilele trecute, la 
orele 16, țineau o ședință la sediul 
cooperativei în care stabileau cum 
vor fi repartizate tulpinele de floa
rea soarelui pe membrii cooperatori. 
Pe lingă membrii oonsiliului de con
ducere, brigadierii și șefii de echipă

aflați in ședință, zeci de cooperatori 
așteptau în fața birourilor rezultate
le „dezbaterilor* dinăuntru. Această 
problemă trebuia rezolvată seara, 
în timpul cînd cu toții trebuiau să 
fie pe dtnp, la recoltat.

Cel mai scăzut ritm la recoltat
înregistrează în zonele în care s-au 
obținut la griu recolte dintre cele mai 

slabe și, după cum 
arată evaluările, 
în aceeași situa
ție se prezintă șl 
recolta de po
rumb. în coope
rativele agrico
le deservite de 
I.M.A. Odobeasca, 
din 11 332 ha po
rumb au fost re
coltate pînă la 23 
septembrie doar 
1 162 • ha, far în 

- cele deservite da 
I.M.A. Tătărăști, 
din 8 221 ha, recol
ta de porumb a 
fost strînsă de pe 
numai 1417 ha. 
Tocmai în această 
zonă, unde o ro
tație a culturilor 
se impune ca u- 
nul dintre factorii 
importanți care 
concurează la ob
ținerea unor re
colte sporite, lu
crurile nu merg 
deloc bine, ci dim
potrivă. Credem 
că încă nu-i tim
pul pierdut pen

tru o intervenție hotărîtă, ener
gică, din partea organelor de par
tid județene, pentru ca lucrările de 
recoltare a porumbului să fie im
pulsionate, deficiențele de organiza
re a muncii în cooperative că fie 
îndreptate.

Numai că stilul de muncă al orga
nelor de partid și al direcției agri
cole județene se caracterizează prin 
numeroase planuri de măsuri, hotă- 
riri de tot felul, angajamente frumoa
se, mobilizatoare, pentru îndeplinirea 
cărora nu sînt învestite insă efortu
rile cuvenite. Or, este nevoie de mai 
multă muncă de îndrumare și con
trol pe teren pentru rezolvarea practi
că a numeroaselor probleme pri
vind desfășurarea lucrărilor de se
zon. Conducerea partidului a indi
cat comitetelor județene de partid ca 
in această perioadă să intensifice con
trolul asupra executării tuturor sarci
nilor actuale din agricultură, ma- 
nifestind maximum de exigență 
pentru a asigura întronarea or
dinii și disciplinei in activitatea tutu
ror unităților agricole, pentru aplica
rea prevederilor legii privind organi
zarea producției și a muncii în agri
cultură. Datoria comitetelor județene 
de partid este de a se preocupa de 
întărirea răspunderii comitetelor de 
partid șl a consiliilor populare 
munale, pentru organizarea și des
fășurarea în bune condiții a 
vității din unitățile de pe raza 
munei respective. în acest scop,, cen
trul de greutate al muncii de partid 
la sate să fie mutat in unitățile a- 
grioole, unde se desfășoară activita
tea practică de realizare a sarcinilor 
de plan pe acest an și de pregătire a 
producției anului viitor. în județul 
Teleoi man, rezultatele nesatisfăcă
toare obținute în desfășurarea lucră
rilor agricole oglindesc și o muncă 
politică și organizatorică nesatisfăcâ- 
toare. Sint necesare măsuri practice, 
in fiecare unitate agricolă, pentru ca 
atit strînsul recoltei, cit și semănatul 
să se execute la timp.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

Superficialitatea în 
execuția unor articole 
de îmbrăcăminte fri
zează, uneori, ridioolul. 
(ca să nu spunem : o 
crasă lipsă de răspun
dere). Numai în luna 
iulie, Ia Fabrica de 
confecții din Vaslui 
au fost respinse 3 546 
costume pentru băr
bați. respectiv J20.3 la 
sută dintr-un eșan
tion supus controlului. 
Aflate parcă într-o 
„competiție" cu unita
tea din Vaslui, Fabri
cii de confecții din Că
lărași i s-au refuzat Ia 
rampa de control 3000 
de sacouri pentru băr
bați iar fabricii de în
călțăminte „13 Decem- 
brie“-Sibiu, 1 000 pe-

rechi pantofi, tot pen
tru bărbați. ~ 
refuzurilor : 
desfăcute, < 
corespunzător, 
niere cusute 
de altă 
întru cît 
produse 
nate bărbaților, se cu
vine să aducem amin
te producătorilor din 
cele trei unități, cer
tați cu calitatea, un a- 
devăr elementar: chiar 
dacă unii susțin că 
bărbați} nu au întot
deauna rafinamentul 
femeilor, nicidecum ei 
n-au ajuns încă să-și 
cumpere costume de 
culoare închisă „cusute 
cu ață albă".

Cauzele 
cusături 

călcat ne- 
buto- 

cu ață 
culoare ș.a. 

toate aceste 
erau desti-

• Suporți de beton...
pentru mucegai?

Cooperativa agricolă 
din Călugăreni, 
dețul Prahova, a 
prumutat sume 
de bani pentru 
lizarea unor 
necesare 
viticulturii. între 
tele, au fost cheltuite 
citeva zeci de mii de 
lei pentru 
șpalierilor 
necesari susținerii vi
tei de vie. Dar, după 
ce au fost aduși în 
cooperativă, spalierii

ju- 
îm- 

mari 
rea- 

lucrări 
dezvoltării 

al-

procurarea 
de beton

au fost lăsați in voia 
soartei, fiind supuși 
degradării. Se pare că 
nimeni din consiliul de 
conducere nu se gîn- 
dește să ia măsurile 
necesare pentru insta
larea lor. Poate con
siliul de conducere se 
întreabă: să 
via la 
șpalieri! la vie ? Pină 
vor rezolva această 
dilemă, pe șpalieri va 
crește mucegai. Era 
nevoie pentru asta de 
șpalieri de beton ?

aducem 
șpalieri, sau

• Bucuria buruienilor

co-
acti-

co-

Există la Bacău, în 
apropierea stației 
C.F.R., un loc viran de 
dimensiuni considera
bile. De ani de zile, el 
a fost închiriat coope
rativelor agricole de 
producție din județ 
pentru a fi folosit drept 
loc de depozitare a în
grășămintelor chimice 
și materialelor de con
strucție, înainte ca a- 
cestea să fie transpor
tate în magaziile pro
prii. Și tot de atunci, 
acest loc „înghite" mii 
și mii de lei din fondu
rile unităților respecti
ve, prin risipa de ma
teriale și îngrășăminte 
care se face aici, pen
tru că totul e lăsat 
vraiște. La început, sa
cii cu îngrășăminte 
chimice sînt intacți. Pe 
lingă ei trec însă ma
șini, cetățeni care au 
nevoie de un sac, doi. 
Si așa, încetul cu în-

cetul, dintr-o întreagă 
stivă de saci mai ră- 
mîne o movilă de în
grășăminte. la discre
ția ploilor sau spre 
deliciul ratelor și giș- 
telor din cartier. Și 
în timp ce buruienile 
maidanului se bucură 
de vagoanele de în
grășăminte chimice, în 
județ nu au fost ferti
lizate decît o treime 
din suprafețele planifi
cate în această toamnă. 
O soartă asemănătoa
re o au și materialele 
de construcții. Dar, în 
pofida acestei situații, 
nimeni, nici direcția a- 
gricolă și nici uniunea 
județeană a cooperati
velor agricole de pro
ducție nu ia nici o mă
sură. Căror cooperative 
le aparțin aceste îngră
șăminte și materiale de 
construcții ? Poate știu 
ceva organele județene 
de specialitate I

• Instructaj ai
instructajelor ?

în fabrici și uzine, pe șantiere de 
construcții, în alte unități economice 
continuă să aibă loc în aceste zile a- 
dunări generale ale salariaților sau 
ale reprezentanților acestora care 
examinează în mod exigent, analitic, 
sarcinile de plan pe perioada 1971— 
1975 — stabilite pe baza Directivelor- 
celui de-al X-lea Congres al parti
dului — și măsurile tehnice și orga
nizatorice pentru realizarea lor exem
plară. Adunările prilejuiesc partici
parea largă a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor la organizarea și 
conducerea activității economice, la 
fundamentarea riguroasă a sarcini
lor de plan, exercitarea unui larg 
control muncitoresc asupra modului 
în care sînt gospodărite resursele 
materiale și bănești de care dispun 
întreprinderile.

La adunările reprezentanților sa- 
lariaților de la Grupul industrial de 
petrochimie din Borzești și de la în
treprinderea „Ceramica" din Jimbolia, 
dezbaterile au fost orientate în mod 
statornic asupra identificării posi
bilităților de realizare a sarcini
lor de plan sporite, cantitativ și 
calitativ, din următorii cinci ani. a- 
supra măsurilor ce se impun pentru 
pregătirea corespunzătoare, din vre
me, a producției viitoare. Urmînd 
aceiași proces caracteristic și pină 
acum unităților din Borzești, de lăr
gire și diversificare continuă a ac
tivității economice, producția grupu
lui industrial de petrochimie va 
crește sistematic, urmind ca in 1975 
să fie cu 70 la sută mai mare față de 
acest an. Sporul se va realiza prin 
creșterea gradului de utilizare a ca
pacităților de producție, extinderea 
capacităților existente și prin intra
rea în funcțiune a unor noi obiec
tive.

La fabrica „Ceramica" din Jimbolia, 
amplificarea activității economice va 
fi determinată, cu precădere, de mo
dernizarea și dotarea sectoarelor de 
producție cu linii și utilaje tehnolo
gice de înalt randament? Directorul 
fabricii. Aurel Merișanu, a precizat 
in darea de seamă prezentată că pe 
această cale, ca și printr-o mai in
tensă punere în valoare a rezerve
lor interne, productivitatea muncii 
va trebui să crească în 1975 cu 85 la 
sută față de» acest an. Reconstrucția 
și modernizarea fabricii se vpr face 
„din mers", fără oprirea procesului 
productiv. Iată de ce, atit in darea 
de seamă, cît și în discuții, s-a atras 
atenția că este absolut necesar ca

execuția noilor investiții să se înca
dreze în termenele stabilite. în acest 
context, a fost criticată întreprinde
rea de construcții-montaj din Timi
șoara, care, în primele opt luni ale 
anului, nu și-a realizat integral pla
nul, o serie de lucrări fiind rămase 
în urmă. .

— Dacă constructorul nu va lua 
măsuri pentru a asigura lucrărilor

tarea termenelor de dare în funcțiune 
a noilor investiții vor trebui să fie 
urmărite cu toată atenția.

în aceeași ordine de idei. mai 
multi participant! la adunarea chi- 
miștilor de pe Valea Trotușului, 
printre care inginerii Constantin O- 
laru, Mihai Traian și Costache Al- 
dea, s-au referit în cuvîntul lor la 
necesitatea intensificării pregătirilor

vestițillor și de termenele de dare în 
funcțiune a noilor capacități.

Privind în perspectiva următorilor 
cinci ani, atît la fabrica din Jimbo
lia cit și la grupul din Borzești, cei 
care au luat cuvîntul s-au oprit a- 
supra răspunderilor mari ce revin, 
atit comitetelor de direcție și consi
liilor de administrație, cît și foruri
lor de resort din Ministerul Indus-

Cincinalul in dezbaterea adunărilor

generale ale salariaților

0 optică justă, gospodărească:

PRODUCȚIA DE MÎINE
1 ,

un ritm alert, corespunzător graficu
lui, și dacă comitetul de direcție al 
fabricii noastre nu îl va ajuta în mo
mentele grele — a spus in adunare 
tehnicianul Anton Vaida. șef de 
secție — sarcinile de plan cu greu 
vor putea fi realizate. Nepunînd în 
funcțiune capacitățile moderne pre
văzute, vom fi nevoiți să lucrăm tot 
după vechile procedee, obținind o 
producție scăzută, cu cheltuieli ridi
cate. Deci, respectarea și chiar scur-

pentru investițiile viitoare. în urmă
torul cincinal, aici vor fi construite 
și date in funcțiune 12 noi instalații 
și fabrici, a căror valoare se ridică la 
citeva miliarde lei. Vorbitorii au a- 
rătat că se impun măsuri hotârîte, o- 
perative, mai ales pentru elaborarea 
urgentă a documentației, care, pină 
la ora actuală, nu este asigurată decit 
in proporție de 30 la sută din nece
sar, precum și pentru contractarea în 
timp util a utilajelor și instalațiilor, 
ținindu-se seama de eșalonarea in-

triei Materialelor de Construcții și 
Ministerul Industriei Chimice in 
coordonarea activității de investiții. 
Ei au cerut ministerelor respective 
să urgenteze elaborarea proiectelor 
in institutele de specialitate, să acor
de un sprijin concret întreprinderi
lor in încheierea contractelor oen- 
tru echipamentele și aparatura teh
nologică din tară și din import1. Pre- 
zenți la adunări, reprezentanții ce
lor două ministere au reținut cere
rea participantilor la dezbateri ca

problemele ridicate să fie soluționate 
cu operativitate și nu uitate în car
netele de notițe.

Producțiile sporite vor putea fi 
realizate, în același timp, și prin
tr-o exploatare și întreținere îngrijită 
a instalațiilor și agregatelor existen
te. prin continua ridicare a indicilor 
lor de utilizare. „Specialiștii noștri 
— a spus ing. Valentin Anastasiu, de 
la grupul din Borzești — atît cei din 
secțiile de producție, cît și din sec
toarele de concepție trebuie să-și 
conjuge eforturile pentru a pătrunde 
în intimitatea proceselor tehnologice 
și a găsi cele mai bune soluții de 
perfecționare și creștere a randamen
telor de funcționare. Am in vedere in 
primul rînd instalațiile care, deși au 
intrat in producție de ani de zile, nu 
și-au atins încă parametrii prevăzuți 
in proiect".

— Va trebui să ne gîndim mai se
rios și la întreținerea cuptoarelor — 
arăta șeful de brigadă Gheorghe 
Cucuiet.de la fabrica „Ceramica" din 
Jimbolia. După cite știu, cuptoarele 
noastre n-au mai fost reparate de 
mulți ani. Aș propune să se formeze 
echipe speciale de zidari și dulgheri, 
care să facă reparațiile fără oprirea 
focului, așa cum s-a procedat in a- 
ceastă vară, și care să supravegheze 
în toate schimburile „starea sănă
tății" cuptoarelor, intervenind pe loc 
cînd constată neajunsuri.

Propunerea a fost însușită pe loc 
de conducerea întreprinderii, care a 
dispus alcătuirea de echipe speciale 
de întreținere și a stabilit un pro
gram riguros de supraveghere a agre
gatelor respective. Un alt vorbitor, 
mecanicul Constantin Diboș, a subli
niat în cuvîntul său necesitatea ex
tinderii mecanizării operațiilor de 
Incărcare-deseărcare a produselor.

Propunerile făcute au îmbogățit 
planurile de măsuri privitoare la creș
terea productivității muncii, pregăti
rea cadrelor, reducerea consumurilor 
specifice și a cheltuielilor materiale 
de producție, planuri aprobate de a- 
dunările salariaților din cele două în
treprinderi. înfăptuirea la termenele 
prevăzute a acestor programe, solu
ționarea operativă a tuturor proble
melor producției vor. asigura pregăti
rea in condiții de înaltă eficiență e- 
conomică a producției viitoare.

Gheorghe BALTĂ 
Cezar IOANA 
corespondenții „Scînteii"

în primăvara acestui 
an la stațiunea experi
mentală Greaca, jude
țul Ilfov, a avut loc un 
instructaj organizat de 
Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii, pri
vind aplicarea lucrări
lor de tăiere în verde 
la vița de vie. instruc
taj la care au partici
pat aproape 100 de 
specialiști din unitățile 
agricole din județele Il
fov și Teleorman. Rer 
cent, în același loc și 
cu aceiași oameni, a a- 
vut loc un nou instruc
taj privind culesul 
strugurilor de masă. în 
timpul explicațiilor o 
mare parte din partici
pant! înălțau însă din 
umeri. Ce s-a Intîm-

plat ? In multe unități 
nu numai că nu s-au 
aplicat lucrările indi
cate la primul instruc
taj, dar nu s-au efec
tuat nici operațiile 
clasice de îngrijire și 
stropire. Ca urmare 
producția de struguri 
este mică, cu mult sub 
posibilități. Dar des
pre instructaj nu poa
te . spune 
nu
potrivă, se poate în
scrie frumos în ra
poarte. Pe cînd se va 
ține și un instructaj al 
instructajelor în care 
să se dezbată eficien
ța recomandărilor de 
dragul 
lor 1

nimeni că 
s-a ținut ; dim-

recomandări-

4

• „Electro
vilegiatura11

în cursul lunii au
gust a.c. cooperativa 
agricolă „Ogorul" 
comuna Pecica, 
detul Arad, a 
parat o electro-pompă 
pentru aprovizionarea 
cu apă a sectorului 
zootehnic. La pune
rea în funcțiune s-a 
constatat că electro
motorul prezintă 
fecțiuni. După ce 
văzut că baza de 
provizionare a coope
rativelor agricole care 
le-a vîndut marfa tace 
chitic la sesizări, coo
peratorii au pus elec
tromotorul Intr-un ca
mion' și l-au transpor
tat la întreprinderea 
„Electrobanatul" din 
Timișoara. S-au gin- 
dit ei că cei care țin 
la marca fabricii in-

din 
ju- 

cum-

de- 
au 
a-

pe electromotor 
rezolva proble-

din 
„E- 
li- 

din

scrisă 
le vor 
ma. Numai că de aici 
au fost trimiși către 
Uzina de pompe 
București, căreia 
lectrobanatul" ii 
vrase motorul încă
1968, pe motiv că ter
menul de garanție a 
expirat. Cooperatorii 
se întreabă : Cine ga
rantează calitatea unui 
produs pe care 
cumpărat cu mai 
țin de două luni 
urmă și ce li se 
răspunde la uzina
București ? Oricum, 
drumul este lung și 
acum cooperatorilor, 
în plină campanie a- 
gricolă, nu Ie arde de 
plimbare sau de „elec- 
tro-vilegiatură“.

1-au 
pu- 

ln 
va 

din

Cucuiet.de


SCÂNTEIA — sîmbătă 26 septembrie 1970PAGINA 6

Valul de turiști care I 
în perioada concediilor 
inundă Costa Brava, o- 
colește Terrasa. Situat la 
30 kilometri de Barcelona, 
acest mare centru muncito
resc este lipsit de atracția 
proverbială a Mării Medi- 
terane și a multicolorelor 
așezări de pe coastă. Aici, 
în inima industrială a Ca- 
taloniei, este o zonă a fa
bricilor.

De peste un secol Terra
sa este un bineounoscut 
oentru al industriei textile. 
Mai tîrziu, au apărut aici 
și întreprinderi metalurgi
ce prelucrătoare. Dezvol
tarea industrială a trans
format Terrasa într-un 
punct de atracție pentru 
mii de familii din regiuni
le subdezvoltate ale Spa
niei: 40 la sută din cei 
40 000 de muncitori din o- 
raș sînt originari din pro
vinciile sudice ale țării.

Periferiile Terrasei se 
află într-o stare de inima
ginabilă decădere. Acolo 
unde încep cartierele mun
citorești se termină pava
jul. în perioada ploilor, o 
încercare de a ajunge din 
centrul orașului intr-unui 
din cartierele muncitorești 
se transformă într-o adevă
rată expediție.

Sistemul de învățămînt 
este aici, nici mai bun și 
nici mai rău decît în restul 
Spaniei. într-un cartier lo
cuit de 12 000 de oameni 
există doar o singură școa
lă de stat; în schimb, func
ționează 5 șooli particulare. 
La o asemenea șooală taxa 
de înscriere este de 400 
pesete, la care se adaugă o 
taxă de 250 de pesete lu
nar. O parte din familiile 
muncitorești, care doresc 
ca fiii și fiicele lor să ob
țină cel puțin un minim de 
învățătură, nu au altă ie
șire decît să-și trimită co
piii în aceste școli particu
lare, cheltuind astfel o 
mare parte a veniturilor 
lor.

Ce m-a făcut totuși să 
vizitez acest oraș ? La sud 
de Pirinei, în limbajul 
uzual, Terrasa are o sem
nificație deosebită. Acest 
nume simbolizează o 6erie 
neîntreruptă de acțiuni ale 
oamenilor muncii. Terrasa 
înseamnă grevă, înseamnă 
manifestații muncitorești, 
semnifică înfruntări de zi 
cu zi ale celor exploatați 
cu aparatul represiv al ac
tualului regim. Aici, starea 
excepțională pare să con
stituie ceva „normal". în 
acest oraș — după cum se 
spune — există mai mulți 
polițiști decît copaci.

în zilele de tensiune — 
iar numărul lor nu este 
mic — polițiștii sau „cenu
șiii" cum li se mai zice 
aici din cauza culorii uni
formei, ocupă punctele de 
însemnătate strategică din 
oraș. Unul din ,centrele ne
vralgice este calea ferată, 
ale cărei piese metalice și 
pietre se transformă în 
timpul demonstrațiilor de 
stradă într-o inepuizabilă 
rezervă de proiectile. Am 
văzut polițiști stînd pe te- 
rasamentul căii ferate, 
strîngîndu-și pistolul-mitra- 
lieră la piept și păzind... 
pietrele. _

Automobilele „cenușiilor" 
brăzdează zi și noapte stră
zile orașului. Acest fel de 
patrulare implică mai pu
ține riscuri decît să te în- 
tilnești, față în față, cu 
greviștii de la A.E.G. sau 
Laver Schappe. Patrulele 
aruncă priviri pline de sus
piciune spre trecători, con
trolează documente... La 
Terrasa, oomandantul poli
ției este Hanibal Martinez 
— un om care se bucură 
de o faimă tristă. Princi
pala sa preocupare este de 
a crea în localitate un 
climat de teamă și nesigu
ranță. Totuși, nici pînă as
tăzi n-a reușit să pună 
mina pe „pictorii nocturni". 
Pentru că — la Terrasa zi
durile vorbesc. Ele spun 
„Libertad", „Jos asuprirea" 
etc. Cînd am trecut pe una 
din străzile din centrul ora
șului am zărit clar pe unul 
din ziduri un ciocan și o 
seoeră, deșî însemnele au 
fost acoperite, la repezeală, 
cu var.

„Am tăcut 30 de ani, 
acum trebuie să vorbim !". 
Aceste cuvinte ale greviști
lor de la Laver Schappe, 
cu care au ripostat la or-

dlnele poliției de a se dis
persa, a dat glas întregii 
mini! acumulate In decursul 
anilor.

în ultimele luni, peste 50 
de mari Întreprinderi — 
printre care 35 de fabrici 
de textile — au fost para
lizate, parțial sau total, de 
grevă. Atmosfera care dom
nește la Terrasa este oglin
dită cum nu se poate mai 
bine de două întreprinderi.

8 zile pentru satisfacerea 
cererilor lor.

Patronii tăceau. După ' 
scurgerea termenului a 
avut loc o nouă adunare a 
muncitorilor. Hotărârea el : 
grevă. A doua zi orice ac
tivitate a încetat în fabri
că. Patronii tăceau. Atunci 
muncitorii au adoptat o 
nouă hotărîre : ocuparea
întreprinderii. „N-a existat 
nici un spărgător de grevă

străzile cartierului San An- 
glade. în timpul luptelor, 
răsunau cîntece revoluțio
nare intonate de muncitori, 
în aoea noapte, ele puteau 
fi auzite departe in oraș“.

Ecoul acestei nopți 6-a 
resimțit și a doua ii. în 
cartierele muncitorești ten
siunea creștea. Grupuri de 
demonstranți se Îndreptau 
spre strada Rambla, prin
cipala arteră a orașului. In

ITINERAR SPANIOL

ASEDIUL

piața din cartierul Laș 
Arenas; muncitorii au for
mat o coloană de demon
stranți, care s-a îndreptat 
spre centrul orașului. în ziua 
următoare, 1 500 de munci
tori de la A.E.G. nu s-au 
prezentat ia lucru. Cu vi
teza fulgerului, la Terra
sa s-a răspîndit vestea : 
„A.E.G. esta en huelga 1“ 
(„A.E.G. este în grevă !“).

în timp ce pe străzi s-au 
produs încăierări sîngeroa- 
se cu unități ale poliției, 
muncitorii au ocupat uzina 
Ei au reușit să se mențină 
în ea timp de două zile. 
Numai după ce poliția a 
concentrat forțe masive, ea 
a reușit să pătrundă în în
treprindere. Cartierele San 
Lorenzo și Las Arenas au 
devenit arena unor înfrun
tări de o înverșunare ne- 
cunoscută pină atunci în 
oraș. Au fost operate un 
mare număr de arestări. In 
pofida măsurilor brutale a- 
doptate de autorități, greva 
de la A.E.G. a durat mai

De le legendele străvechi

le Hanceul contemporan
spre Pekin 

de trei

CENUȘIILOR
A TERRASA

■N

• Un pămînt catalan care fierbe • Cînd 
pietrele terasamentului sînt puse sub pază...
• Strigătul electrizant: „huelga!“ • „Aici 
polițiștii sînt mai numeroși decît copacii|U

Cînd muncitorii se ridica la lupta pentru drepturile lor, automobilele „cenușiilor' 
în mișcare, brâzdînd zi și noapte străzile orașului...

se pun

Este vorba de Laver Schap
pe, o întreprindere textilă 
cu 170 de muncitori și 
muncitoare, și întreprinde
rea metalurgică prelucră
toare A.E.G. — Telefunken 
cu 2 500 de muncitori și 
funcționari. Două între
prinderi controlate de capi
talul străin.

La Laver Schappe a iz
bucnit nu de mult un nou 
conflict de muncă. Munci
torii s-au opus unor măsuri 
suplimentare de înăsprire a 
exploatării. După o scurtă 
grevă, direcția a trebuit să 
dea înapoi și să renunțe la 
planurile ei. Cîteva zile 
mai târziu, întruniți în- 
tr-o adunare pe între
prindere, muncitorii au ho- 
tărît să prezinte condu
cerii revendicări pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă. Munci
torii au fixat un termen de

Etienne GILBERT,
publicist francez

— mi-a declarat un mem
bru al comitetului ales de 
muncitori. Toată lumea a 
participat la grevă — mun
citorii, funcționarii și chiar 
personalul din adminis
trația Întreprinderii. Spre 
seară, cînd a avut loc ocu
parea fabricii, în fața porți
lor s-au adunat familiile 
noastre care ne-au încura
jat. Mai tîrziu și-a făcut 
apariția Hanibal Martinez 
cu oamenii săi. Spre mie
zul nopții, „cenușiii" au a- 
sediat întreprinderea și au 
început să ne evacueze cu 
forța și să ocupe clădirile 
fabricii. S-a iscat o încăie
rare înverșunată, mai întîi 
in întreprindere, apoi pe

cursul dimineții au Izbuc
nit greve și în- alte între
prinderi. Noi șiruri de de
monstranți treceau pe stră
zile orașului și peste tot 
răsuna chemarea : „Liber
tate!" „Solidaritate cu mun
citorii de la Laver !“ După 
o săptămînă patronii au 
cedat. Greviștii au ieșit în
vingători.

La numai o zi după înche
ierea cu succes a mișcării 
revendicative de la între
prinderea Laver Schappe, a 
început lupta la filiala fir
mei A.E.G.-Telefunken. Di
recția a concediat doi tnun- 
citori care erau membri 
ai „Comisiei sociale din ra
mura industriei metalurgice 
prelucrătoare" (Junta social 
de metal). Primii care au 
declarat grevă au fost cei 
300 de muncitori din schitn- 
bul de noapte. A doua zl 
Comisiile tineretului mun
citoresc s-au întrunit în

de la A.E.G. a durat 
multe săptămîni.

Aceste evenimente 
mi-au fost relatate 
membri ai Comisiilor mun
citorești de la Laver 
Schappe și A.E.G. nu con
stituie excepții. în condiții 
mai mult sau mai puțin 
spectaculoase, lupta munci
torimii pentru salarii mai 
bune, pentru revendicări 
sociale, constituie astăzi o 
parte din viața de zi cu 
zi a Spaniei. „Acei care 
sperau intr-o liberalizare a 
regimului — mi-au repetat 
mai mulți membri ai ~ 
misiilor 
unele 
Terrasa 
care zi, 
ma că 
poate rezolva 
populației muncitoare. Sin
gura cale care ne rămine 
este cea a luptei împotriva 
autorităților Matesa". Sub 
numele de „autoritățile 
Matesa" se înțelege astăzi 
în Spania așa-numitul „gu
vern de tehnocrați" care, 
datorită procesului Matesa 
(considerat ca cel mai mare 
scandal financiar din a- 
ceastă țară) a fost compro
mis în mod grav. Iar acțiu
nile muncitorilor găsesc la 
Terrasa sprijin din partea 
maselor largi ale populației, 
în cartierele muncitorești 
chiar și bisericile își des
chid porțile greviștilor. în 
timpul grevei de la A.E.G., 
2 000 de muncitori - 
proape toți lucrătorii din 
întreprindere — și-au ținut 
una din întruniri în bise
rica din cartierul San Cris
tobal. Zidurile ei au purtat 
apoi semnele atentatului cu 
bombe, 
aceea 
După 
umplute cu un lichid in
flamabil au fost aruncate 
intr-o biserică din qartierul 
San Lorenzo. Poliția nu 
întreprinde desigur nimic 
pentru descoperirea autori
lor. Se spune că, uneori, 
aceste activități sînt orga
nizate chiar de agenti ai 
„forțelor de ordine"...

La Terrasa, lupta se des
fășoară pe fronturi multi
ple. Nu de mult, muțind 
semnalele, a fost oprit un 
tren de călători pe linia 
Barcelona—Terrasa. Toate 
vagoanele au fost transfor
mate în localuri de aduna
re. Muncitori și studenți au 
îndemnat pe călători să 
protesteze împotriva majo
rării taxelor de transport.

în mișcarea democratică, 
„Comisiile de solidaritate" 
și „Comisiile pentru drep
turile civile" joacă un mare 
rol, ) înainte de toate, in 
atragerea unor pături ale 
populației, mai ales 
telectuali și meseriași, 
partea muncitorilor. în re
giunea industrială Sabadell- 
Terrasa a fost realizat re
cent un record. Numai în 
cîteva luni, pentru ajutora
rea greviștilor și a familii
lor celor aflați în detențiu
ne, s-a strîns peste un mi
lion de pesete. Iar in Co
misiile pentru drepturile ci
vile care se îngrijesc, în 
primul rînd, de asigurarea 
asistenței juridice a greviș
tilor arestați de poliție, ac
tivează, fără a pretinde o- 
norariu, cei mai cunoscuți 
avocați din district.

Aceasta este fizionomia 
centrului industrial Terrasa, 
al cărui nume este astăzi 
binecunoscut pretutindeni 
în Peninsula Iberică.

care
de

Co- 
din 
din 
fie- 
sea-

muncitorești 
întreprinderi 
— își dau, în 
tot mai bine 
actualul regim nu 

problemele

a-

comis în noapteâ 
de bande teroriste, 
cîteva zile, sticle

Reveneam 
dintr-o călătorie 
săptămîni în sudul subtro
pical chinez, care mă fasci
nase cu vegetația luxurian
tă a provinciei cantoneze în 
zilele de eflorescentă ale lui 
aprilie. După un popas în 
citadela industrială a Șan- 
haiului, mă oprisem la 
Hanceu, orașul de pe malu
rile lacului Sihu, pe care 
dacă nu-1 vezi — cum spu
ne un proverb — înseamnă 
că n-ai văzut „paradisul 
naturii" și nu ai gustat din 
farmecul legendelor chine
zești străvechi. Zice-se că 
zona actualului oraș ar fi 
apărut din noian de ape, 
cam cu o sută de ani îna
intea erei noastre, înălțînd 
spinări de munți și blocuri 
de stei, ivindu-se în insule 
și fișii de pămînt, într-o 
surprinzătoare geneză pe 
care secolele au păstrat-o 
aidoma pînă astăzi.

în legănarea molcomă a 
bărcii pe apele limpezi ale 
lacului Sihu doi prieteni 
chinezi, Tin, din partea lo
cului, și Ian, colegul meu de 
la catedra de limbă ro
mână a Institutului de 
limbi străine din Pekin, 
mi-au istorisit fermecătoa
re legende despre Hanceu. 
Ei își depanau spusele în 
timp ce privirile noastre 
scrutau contururile orașului 
de astăzi, deasupra căruia 
fumegă coșurj de uzine sau 
se aținteau fascinate asupra 
valurilor transparente în 
care se oglindeau siluete 
de case și de vile cu fron- 
tispicii aurite, pagode și 
chioșcuri cu acoperișuri 
ondulate, poduri cu para
pete de piatră străjuind șo
selele asfaltate care străbat 
lacul, ca și alte frumuseți 
iscate de om și îngemănate 
cu cele ale naturii. Opririle 
pe care le-am făcut rînd 
pe rînd în șiragul de insule 
cu denumiri poetice (Insula 
singuratică, Chioșcul din 
inima lacului, Muntele pa
godei prețioase) ne-au so
licitat intens și simultan 
privirea, mintea și inima, 
pentru că în feericul cadru 
al . naturii oamenii au 
transportat bogăția sufletu-

lui și îndemînarea mîinilor 
lor, materializate în opere 
de artă fără de asemănare, 
în picturi și sculpturi pe 
bambus, mătase, lemn roșu, 
fildeș, jâd și ceramică, găz
duite de expoziții sau or- 

, namentînd odihnitoarele 
locuri de popas.

Pe insula Santaininio am 
văzut un lac pe care poetul 
Su Tun-pu (1036—1101),

*
rect din natură, din atît de 
diversificata și inedita in 
frumuseți natură chine
ză, fără să-i altereze fațe
tele care trec, cu prospeți
mea și firescul dinții, în lu
mea artelor.

Așa cum aminteam, Han
ceul nu este doar un „oraș 
pe apă" și la poale de 
munți, ci și unul in care 
însemnele vieții noi, socia-

însemnări din R. P. Chineză

demnitar al Hanceului, l-a 
construit la vremea sa pen
tru a preveni revărsarea 
fluviului Centan, din apro
piere, și a mîlurilor ce le 
poartă, în apele calme ale 
pitorescului Sihu ; și tot 
aici incintă privirea 
chioșcuri și bambuși, nuferi 
albi și ierburi țesute cu 
flori, podețe și alei cu bro
derii de lemn roșu, un pa
vilion și un pod cu „9 co
tituri", fiecare oferind o 
priveliște spre Hanceu și 
împrejurimile sale. La Hua- 
cuan („Portul... .florilor") 
nu întîlnim vapoare, nici 
debarcadere, ci, așa cum ne 
indică titlul, flori. De ce a- 
tunci — port ? Probabil 
pentru că acolo se ajunge 
cu barca. Cadrul din acest 
„Port al florilor ?“ Lămîi și 
palmieri, bujori și crini, a- 
rome de santal, frînturi de 
stînci năpădite de bolțile 
înflorite ale unor arbori cu 
frunze roșii, precum și mici 
șuvițe de ape în care ful
geră spinări de pești colo
rați. Pe un dîmb, denumit 
„Chioșcul bujorilor", o tî- 
nără transpunea pe planșă 
boiul de purpură al flori
lor pentru ca apoi, în ca
drul Institutului 
țări • textile, să 
la îmbogățirea 
culori și modele
belor mătăsuri de Hanceu. 
Pictorița, absolventă a ar
telor plastice, se inspira di-

de cerce- 
contribuie 

gamei de 
ale super-

liste, făurită de același har
nic popor, își taie vad după 
vad. El frapează vizitatorul 
prin întreprinderile indus
triale moderne — uzine de 
troleibuze, fabrici textile 
etc., mereu extinse cu sec
ții și ateliere noi și înzes
trate cu mașini și utilaje 
moderne produse în China 
populară — prin cetățile 
sale universitare, prin la
boratoarele instituțiilor sale 
științifice. Iar de-a lungul 
străzilor moderne ale ora
șului, privirile sînt ispitite 
de vitrinele magazinelor cu 
specific textil, artizanal, de 
artă culinară sau de ceaină
rii din care 
plăcute.

Vizitasem 
Canton, la Șanhai și la 
Tiențin, ca și în multe alte 
orașe mari și mici, fabrici 
textile și, de fiecare dată, 
descoperisem cum o tradi
ție milenară capătă noi 
valențe și semnificații în 
condițiile în care omul li
ber, stăpîn al propriilor 
destine, își valorifică ple
nar aptitudinile și forța 
creatoare în procesul de 
producere a bunurilor ma
teriale. La Hanceu îmi pu
sesem întrebarea : cum se 
nasc pe pînză lotușii, cri
zantemele, orhideele și hor
tensiile, salcîmii galbeni și 
magnoliile ? Cum se nasc 
dragonii și cocorii, peștii de 
aur și berzele, păunițele și

răzbat arome
la Pekin, la

albatroșii ? Cum se nasc ar
borii și rîurile, munții și văi-, 
le. drumurile și orezăriile ? 
Sau, într-o singură propo
ziție, cum 6e naște natura 
pentru a doua, a treia, a in
finita oară pe mătăsurile 
fabricii pe care o vizitam 
și cum de seamănă cu ea 
însăși ca picăturile de apă? 
De la secția de creație, 
spre ateliere cu utilaje tra
diționale, apoi, mai depar
te, spre secțiile cu războaie 
de țesut, se parcurge în 
fapt un drum al „redesco
peririi" naturii în ipostaze 
insolite, prin utilizarea și 
punerea în valoare atît a, 
talentului uman, cit și a 
tehnicii moderne. Iată că o 
floare, să zicem bujorul 
pictat de tînăra întîlnită în 
„Portul florilor" — este 
împărțită în mici pătrățele, 
cărora le corespund altele 
pe planșe de dimensiuni 
mari ; o pensulă fină, ca 
vîrful de ac, transportă cu
loarea fiecărui pătrățel al 
florii pe pătratul corespun
zător al planșei ; în conti
nuare, la niște instalații 
speciale, planșele sint per
forate și devin un fel de 
site cu ochiuri de mărb./' 
variabile, de unde sînt d 
în sala războaielor de ț<.
Aici intervine forța tehni
cii moderne. Prin cartoa
nele ciuruite trec șuvițe de 
fire colorate în zeci de 
nuanțe, iar in interiorul 
mașinilor firele se țes în 
mătăsuri moi sau în ta
blouri care stîrnesc admi
rația.

Paradis al naturii și oraș 
al muncii constructive, al 
studenților și textiliștilor, al 
făuritorilor de troleibuze și 
al. cercetătorilor științifici, 
Hanceul reprezintă doar o 
filă a itinerarului sudic chi
nez, care lasă vizitatorului 
impresii unice, stăruitoare 
in timp, trainice ca timpul, 
profund elocvente pentru 
tenacitatea, abnegația și ho- 
tărîrea cu care poporul chi
nez își construiește viața 
nouă, socialistă.

Victor VIȘINESCU

in- 
de i

In căutarea
COMORILOR SCUFUNDATĂ
O dată cu vasele care s-au scufun

dat, în decursul secolelor în fața coa
stelor stîncoase ale Marii Britanii, au 
dispărut in adincuri și bogății inco
mensurabile care zac și astăzi pe 
fundul mărilor. Numărul căutătorilor 
de comori care încearcă cu orioe preț 
să ajungă la aceste bogății a sporit 
considerabil față de trecut. Cohorte 
de scafandri amatori cercetează apele 
în căutarea de lingouri de aur, mo- 
nete de argint, pietre prețioase și 
vechi tunuri din bronz care, acope
rite de scoici și uitate de lume, zac 
în adincuri unde au fost aruncate de 
furtunile unor timpuri de mult apuse.

Dar numai scafandri profesioniști, 
echipe de specialiști cu o mare expe
riență care se ocupă de executarea 
diferitelor lucrări subacvatice, au 
șanse să obțină rezultate de pe urma 
acestei îndeletniciri. Numai ei se pot 
aventura in apele perfide unde zac, 
de obicei, aceste comori. Recifuri pri
mejdioase străjuiesc mormintele ume
de ale „Invincibilei armade" spaniole, 
ale navelor de război și comerciale 
britanice, ca și ale unor epave din. 
timpurile mai apropiate nouă, a că
ror ridicare la suprafață ar putea 
fi rentabilă din punctul de vedere al 
valorificării fierului vechi.

Maris ROSS,
publicist austriac

Vitregiei adincurilor i se adaugă o 
serie de legi severe care îngreunează 
„piraților moderni" saltul în apele 
mării cu scopul vădit de a se îmbogă
ți peste noapte. Potrivit prevederilor 
legale, cea mai mare parte a obiecte
lor smulse mării revine visteriei bri
tanice. Și totuși, autoritățile sînt ne
voite să admită că e peste puterile 
lor de a controla în întregime activi
tatea desfășurată pe acest tărîm. „Nu 
putem plasa o sentinelă la fiecare 
epavă — afirma un funcționar al au
torităților portuare. Dacă există oa
meni care vor să cerceteze o epavă, 
în mod practic nimeni nu-i poate 
împiedică. Acțiunea lor devine ilegală 
abia atunci cind încearcă să vîndă 
obiecte descoperite într-una din ele, 
în loc să le predea autorității compe
tente — «Receiver of Wrecks»".

Recepționerul comorilor descoperite 
pe, fundul mării este, de obicei,

funcționar al serviciului local al 
coastelor sau al vămii. Obiectele gă
site urmează să rămînă în păstrarea 
autorităților timp de un an. Legea 
prevede că dacă, pină la scurge
rea acestui termen, nu se prezintă... 
nici un proprietar legal capabil să-și 
fundamenteze pretențiile, aceste 
obiecte se vind la licitație. Banii ob
ținuți de pe urma acestei vînzări se 
varsă visteriei care, la rîndul ei, 
potrivit unei tradiții, cedează desco
peritorului o treime din suma reali
zată. în aceste condiții, înainte de a 
porni in căutarea de comori, amatorii 
trebuie să calculeze cu multă grijă 
dacă investițiile în diferite aparate 
în raport cu eventuala recompensă, 
care ar fi acordată scafandrilor, vor 
fi rentabile.

Un reprezentant al marinei brita
nice a declarat : „Acum cîțiva ani, 
un grup de oameni a cheltuit mulți 
bani pehtru a căuta în Tobermory 
Bay, Scoția, epava lui «Duque de 
Florencia» — un vas care făcea parte 
din armada spaniolă. Grupul n-a prea 
avut succes. Acum atenția lui s-a în
dreptat spre nava «Association» — a 
cărei epavă se află lingă insulele 
Scilly".

încărcătura lui „Duque de Floren
cia", care zace de 381 de ani pe fundul 
mării, este evaluată la peste un mi
lion de dolari. Se apreciază, de ase
menea, că în epava vasului „Associa
tion" s-ar găsi monede de aur și ar
gint în valoare de aproximativ 7 mi
lioane dolari. „Association" a fost 
vasul amiral al flotei britanice din 
Mediterana de sub comanda contra
amiralului Sir Cloudesley Shovell. 
Cînd, în 1709, flota respectivă s-a în
dreptat spre patrie pentru aprovizio
nare și reparații, o puternică furtună 
a deviat vasul de pe cursul său 
făcîndu-1 să eșueze în zona recifului 
Gilston. O dată cu el s-au mai scu
fundat și alte patru vase. Aceasta — 
cea mai mare catastrofă navală en
gleză în timp de pace — a costat via
ța a 2 000 de oameni.

Acum doi ani, scafandri ai marinei 
au localizat totuși epava. Trei echipe 
diferite de scafandri, finanțate de 
persoane particulare (aflate însă în 
concurență), au pornit în căutarea ca
setelor cu bani și a lingourilor de aur. 
Cea mai norocoasă a fost echipa 
condusă de Roland Morris, proprietar 
al unui restaurant din Cornwall. El 
și oamenii săi au scos la suprafață, 
în decurs de doi ani, peste 4 500 de 
monede de aur. o plachetă de aur și 
două tunuri. Obiectele au fost recent 
vîndute la licitație. Recompensa pe 
care Morris a primit-o din partea 
autorităților a depășit investițiile 
făcute de el pentru finanțarea expe
diției submarine.

Celelalte două expediții n-au reali
zat nimic. Scafandrul Colin Hart, care 
a condus una din ele, a relatat că 
membrii echipei sale au răscolit mîlul 
gros de peste un metru, dar n-au 
găsit, decît cîteva sute de schelete...

E o meserie grea și plină de riscuri 
aceea de căutători de comori scufun
date, iar „pirații moderni", în afară 
de spirit întreprinzător, de fler și cu
tezanță, mai trebuie să se bizuie și pe 
noroc.

RADIOTELESCOP GIGANT
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CONDUCTĂ AUTO
MATIZATĂ

în Iran se construiește prima con
ductă de gaz automatizată din 
lume. Ea pornește de la noul ză- 
cămînt depistat în sud-estul tării

IN LOC DE TELEFERIC, 
RUCSAC... PR0PULS0R

Un aparat pentru propulsarea 
schiorilor a fost realizat de studen
ții Institutului politehnic din Mari- 
isk (Uniunea Sovietică). El constă 
dintr-un motor acționat cu benzină, 
prevăzut cu elice, și un mic rezer
vor pentru combustibil. Pentru 
securitatea Schiorului, elicea este 
îmbrăcată într-o rețea metalică. în
treaga aparatură este ușoară și nu 
împiedică mișcările, ea purtîndu-se 
pe spate, asemenea unui rucsac. Mo
torul ei permite deplasarea pe ză
padă în zonă de cimpie cu o viteză 
de 50 kilometri pe oră și chiar es
caladarea unor înălțimi cu o încli
nație de 30 grade.

Noua instalație poate fi folosită 
și vara, pentru propulsarea bărci
lor ușoare.

este toxic. Metoda de conservare a 
fost experimentată timp de trei ani 
pe cobai. S-a constatat cu acest pri
lej, scrie revista franceză „Science 
et avenir". că pîinea astfel conser
vată nu este dăunătoare nici sănă
tății, nici fecundității și nici longe
vității animalelor. Examenul histo
logic n-a pus în evidență nici un 
fel de anomalii ale organelor in
terne, deși cantitatea de oxid de e- 
tilen folosită a avut o concentrație 
de cinci ori mai mare decît ar fi 
fost necesară... Totuși, vor mai fi 
necesare numeroase experiențe, 
înainte de comercializarea acestui 
conservant, afirmă oamenii de ști
ință.

țări privind tehnologia prelucrării 
și conservării peștelui, meteorolo
gia și oceanografia fizică etc.

și se termină la Astara, punct de 
graniță cu Uniunea Sovietică. Tra
seul aoestei conducte trece prin 
locuri muntoase, care ating înăl
țimi de 3 000 de metri. Concomitent 
se instalează stîlpi de legătură prin 
releu. Linia de releu, din care pre
zentăm acest fragment, va putea 
fi folosită și pentru instalarea de 
comunicații telefonice și teletip.

CONSERVAREA PÎINU 
PRIN GAZE

Un agent ideal pentru conserva
rea pîinii, realizat de un cercetător 
francez, este o substanță gazoasă

de 
Și 
el

care se poate repartiza uniform 
întreaga suprafață a produsului, 
acest scop a fost folosit oxidul 
etilen, care distruge bacteriile 
mucegaiul. Dar fiind inflamabil, 
a fost amestecat cu gaz carbonic. 
Studiul micro-biologic al pîlnii ast
fel tratate a relevat că acest gaz are 
o netă acțiune antimicrobiană și nu

LAB0RAT0R 
0CEAN0GRAFIC

Constructorii navali din Gdansk 
(Polonia) lucrează la realizarea u- 
nei nave specializate în cercetări 
oceanografice multilaterale. De di
mensiuni remarcabile, această navă 
cu un deplasament de 1 100 tone va 
putea lua la bord 87 de persoane, in
clusiv 40 de cercetători. Un echipa
ment ultramodern urmează să asi
gure baza tehnică de cercetare. Un 
creier electronic pentru înregistra
rea și prelucrarea datelor obținute 
în timpul pescuitului va transmite 
aceste date întregii flote de pescuit 
aflată într-o regiune dată, precum 
și centrelor științifice terestre. U- 
nitatea oceanografică va înfăptui, 
de asemenea, un program de cerce-

AUT0MUTILARE ÎN SEMN 
DE PROTEST

Indignați de politica antipopulară 
promovată de guvernul de la Saigon, 
și în special de persecutarea budiș- 
tilor, 15 preoți, adepți ai acestei re
ligii, au hotărît, in semn de pro
test, să-și reteze degetul mare de 
la mîna dreaptă. „Ceremonia" res
pectivă a avut loc într-o pagodă a- 
flată la 25 km sud de capitala Viet
namului de sud ; după care dege
tele jertfite au fost amplasate în 
vase cu alcool și expuse în aceeași 
incintă.

POD PESTE RÎUL 
MARIȚA

în dreptul orașului Svilengrad a 
început construirea unui pod peste 
rîul Marița, pe care va trece calea 
ferată Sofia — Istanbul. Acesta va 
fi al doilea pod ca mărime din Bul
garia, avînd o lungime de 397 me
tri. Corpul său de oțel va cântări 
peste 800 de tone. întreaga construc
ție a fost proiectată și este execu
tată de specialiști bulgari, iar ma
terialele necesare sînt, de asemenea, 
furnizate de industria bulgară. 
Noua oonstrucție se află în apro
pierea magistralei rutiere „E-5“, 
Londra — Sofia — Istanbul.

în Olanda a fost instalat acest 
, radiotdescop-gigant. în loc de o 
singură antenă de anvergură, cum 
au alte instalații similare, el dis
pune de 12 antepe care se aliniază

pe o lungime de 1 600 metri. Insta
lația este comandată de un ordi
nator. Scopul — captarea „zgomo
telor" herțiene emise de corpurile 
cosmioe.
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Excelenței Sale
Domnului ABDUL RAHMAN EL-IRIANI

Președintele Consiliului Republican al Republicii Arabe Yemen

Ziua națională a Republicii Arabe Yemen îmi oferă plăcutul prilej 
de a transmite Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele 
mai cordiale felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de bună
stare și progres poporului yemenit prieten.

Sînt convins că relațiile statornicite între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă Yemen se vor dezvolta continuu în interesul 
popoarelor noastre, al înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Decorări
la Consiliul de Stat

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

TELEGRAME

Excelenței Sale
Domnului MOHSEN AL-AINI

Primul ministru al Republicii Arabe Yemen

Sînt bucuros să transmit Excelenței Voastre, cu ocazia celei de-a 
VlII-a aniversări a proclamării Republicii Arabe Yemen, sincere feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prospe
ritate poporului yemenit prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

Dragă tovarășe CeauȘescu,
Dragă tovarășe Maurer,

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc, vineri 
dimineața, solemnitatea decorării 
unor sportivi.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Emil Bodnaraș, vicepreședin
te al Consiliului de Stat.

La solemnitate erau de față to
varășii Constantin Stătescu, secretar 
al Consiliului de Stat, Marin Birjega, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport.

Pentru comportare remarcabilă și 
ocuparea locului I la Campionatul 
mondial feminin de popice — ediția 
1970 — precum și pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea acestui 
sport și la ridicarea prestigiului spor
tului românesc au fost distinși cu 
Ordinul „Meritul Sportiv" clasa a 
II-a Elena Cernat, Cornelia Petrușca, 
Margareta Szemanyi, Crista Szocs 
și Elena Trandafir, componente ale 
echipei reprezentative de popice, 
Gheorghe Bălan, președintele Fede
rației române de popice, și Ladislau 
Szocs, secretar general al federației.

Au mai fost distinși cu Ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a III-a și Me
dalia „Meritul Sportiv" clasele I și a 
II-a un număr de 11 sportivi și an
trenori de popice.

în numele Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, tovarășul Emil Bodnaraș a fe
licitat pe» cei decorați, urîndu-le noi 
succese în activitatea de ridicare a 
măiestriei sportive.

în numele celor decorați, preșe

dintele Federației române de popice, 
Gheorghe Bălan, a mulțumit condu
cerii de partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija și 
sprijinul material și moral pe care il 
acordă dezvoltării mișcării sportive 
și a exprimat angajamentul sporti
vilor de a nu precupeți nici un efort 
pentru ca și în viitor să reprezinte 
cu cinste culorile patriei noastre.

în aceeași zi, la Consiliul de Stat 
a avut loc solemnitatea conferirii 
Ordinului „Meritul Cultural" clasa a 
II-a colecționarului de artă Gheor
ghe Vintilă, pentru merite deosebite 
în colecționarea și înființarea colec
ției de artă plastică din comuna To- 
palu, județul Constanța.

La solemnitate au luat parte to
varășii Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, și Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

înmînînd distincția, tovarășul Emil 
Bodnaraș, în numele Consiliului de 
Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, a felicitat călduros pe pa
sionatul colecționar pentru înalta 
distincție acordată, care încununează 
îndelungata sa activitate în acest do
meniu

Mulțumind cu căldură, Gheorghe 
Vintilă și-a exprimat deosebita bucu
rie pentru prețuirea acordată activi
tății sale Și dorința de a aduce în 
continuare noi contribuții la dezvol
tarea colecției de artă plastică din 
comuna Topalu.

(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Leonte Râutu a primit vineri 
la amiază pe Klaus Gysi, ministrul 
culturii al R.D. Germane.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată intr-o atmo
sferă cordială, prietenească, au par
ticipat Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, precum și dr. Hans 
Voss, ambasadorul R.D. Germane la 
București.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate unele probleme privind dez
voltarea în continuare a relațiilor

culturale dintre România și R. D. 
Germană.

★
Ministrul culturii al R.D. Germa

ne, Klaus Gysi, a vizitat vineri di
mineață Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România, 
precum și diferite galerii de artă și 
ateliere ale unor artiști plastici.

In aceeași zi, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Ar
tă, Pompiliu Macovei, a oferit un 
dejun în cinstea oaspetelui.

Seara, ministrul culturii al R.D. 
Germane a părăsit Capitala.

Vizitele delegației 
Partidului Muncitoresc Norvegian

Delegația Partidului Muncitoresc 
Norvegian, condusă de Trygve Brat- 
teli, președintele-partidului, aflată în 
vizită în țara noastră Ia invitația 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, și-a continuat călăto
ria in județele Mehedinți și Dolj.

Oaspeții norvegieni au vizitat șan
tierul hidrocentralei de la Porțile de 
Fier, muzeul regiunii Porților de Fier 
și Castrul roman de la Drobeta. 
în cadrul unei intilniri cu membri ai 
Consiliului județean Mehedinți al 
Frontului Unității Socialiste, tovară
șul Traian Dudaș, președintele con

siliului, a înfățișat oaspeților aspec
te din activitate consiliului județean, 
precum și a organelor de partid și 
de stat locale.

La Craiova, membrii delegației au 
vizitat combinatul chimic și s-au în- 
tîlnit cu membri ai Consiliului jude
țean Dolj al Frontului Unității So
cialiste.

In timpul vizitelor, delegația Par
tidului Muncitoresc Norvegian a 
fost însoțită de tovarășul Nestor 
Ignat, membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. (Agerpres)

Primiți mulțumirile noastre cele mai sincere pentru salutările cordiale 
ți urările de succes și înflorire a Republicii Populare Bulgaria care ne-au 
fost 'dresate nouă și întregului popor bulgar cu prilejul celei de-a 26-a 
ani sări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria.

i. orul nostru dă o înaltă prețuire relațiilor tradiționale de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre cele două popoare frățești ale noastre 
și sîntem ferm convinși că ele vor continua să se dezvolte și să se întă
rească și în viitor în cadrul comunității socialiste, spre binele popoare
lor român și bulgar.

Ne bucurăm sincer de marile succese obținute de poporul român, sub
conducerea Partidului Comunist R 
triei sale.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

an, în edificarea socialistă a pa-

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 

Bulgaria

Cronica zilei
PLECAREA DEFINITIVA 

DIN ȚARA NOASTRĂ 
A AMBASADORULUI TURCIEI

Vineri, 25 septembrie a.c., a părăsit 
defintiv tara noastră Kâmuran Gud
run, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Turciei în Republica 
Socialistă România.

★
Cu orilejul sărbătorii naționale a 

Repu' ’cit Cipru — Ziua proclamării 
indep .identei — la Casa de cultură a 
Institutului Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea a avut loc. 
vineri o seară culturală. După cu- 
vintul de deschidere, rostit de Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Eugeniu Obrea, șef de secție la ziarul 
„Scînteia tineretului", a împărtășit 
impresii dintr-o călătorie făcută in 
Cipru. Programul serii s-a încheiat 
cu o gală de filme documentare, pro
ducții ale studiourilor cipriote. La 
manifestare au luat parte funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Comitetul de Stat pentru

Cultură și Artă, oameni de cultură și 
artă, ziariști, un numeros public.

★
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație comună a Alian
ței naționale a țăranilor și a Ligii 
naționale a cooperativelor și ajuto
rului mutual din Italia, care, la invi
tația Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agrioole> de Producție, va face 
o vizită in țara noastră.

Din delegație fac parte Attiwio Es- 
posto. președintele Alianței naționale 
a țăranilor, deputat, Lino Visani, 
membru al Prezidiului Ligii națio
nale a cooperativelor și a ajutorului 
mutual, Tonti Gualtiero, președintele 
Alianței țăranilor din Bologna și 
Giorgio Vegetti, președintele coope
rativei din Corticella — Bologna.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Titus Po
pescu, vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, de membri ai conducerii 
uniunii.

(Agerpres)
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Cara-

Chi-
• Teatrul Național „I. L. 
giale“ (sala Comedia) : Coana 
rița — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza
iandra" (sala din bd. Schitu 
gureanu): “ .....................
din str.
plantarea
20.
• Teatrul 
pacius Vagabundus
• Teatrul „Țăndărică» (sala din 
str. Academiei) : țStrop de Rouă- 
brotăcelul — 17 ; (sala din Calea 
Victoriei) : Mju Cobiul — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș» — 19,30.

DOINA
Bu- 
Mă- 
(sala 

Trans- 
necunoscute —

Luceafărul — 20; 
Alex. Sahia) : 
inimii

evreiesc de stat : Lum-
19,30.

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, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45 MODERN — 8,45; 11,15; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45, GRADINA DOINA
- 20, ARENELE ROMANE — 
19,30.
• Patricia și muzica
- 10; 12,30; 15,30; 18; 1 
REȘTl — 9; 11.15; 
18,45; 21.
• In arșița nopții : 
8,30; 10,45; 13,15; 16,15, 
DINAMO — 19,30.
• Canarul și viscolul : CAPITOL
- 19; 21. ~
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 18.45; 
21.
• Mayerling : VICTORIA —
12.30; 16; 19,30, GRIVIȚA
9.30— 12,15 în continuare ; 16; 19.
• Ambuscada : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE - 15,30; 17,45. 
20.
• Tăcerea bărbaților : BUZEȘT1
- 18.
• Petrecerea : BUZEȘTI — 15,30, 
la grădină - 20,15, LUMINA -
9.30— 15,45 în continuare ; 18,15;
20.45.

i : FAVORIT
20,30, BUCU- 
13,45; 16,15;

CAPITOL — 
STADIONUL

9:

NOI

• 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 : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Prieteni fără grai : DOINA — 
10; 11,30; 13,45; 16.
@ Zboară cocorii :
18,15; 20,30.

. • Hatari : TIMPURI
9,30—15,30 în continuare. 
q Trei milenii ; Varșovia 
tura lui Canaletto ; O zi 
Ghiaurov la Salzburg, 
Arhanghelskoe : “
— 18,30; 20,45.
• Șeherezada : CINEMATECA
(sala Union) — 9; 11; 13; 17; 19; 
21.
• întâlnirea : FEROVIAR — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, EXCELSIOR
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, GLO
RIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,
TOMIS — 9; 11,30; 14; 16,30, la gră
dină — 19.
• întoarcerea doctorului Mâbuse : 
BUCEGI — 15,45; 18, la grădină — 
20,15, FLOREASCA — 15,30; 18;

în pic- 
cu N. 
Palatul 

TIMPURI NOI

20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
UNIREA - 15,30; 18, la grădină — 
20, MOȘILOR — 15,30; 18, la gră
dină — 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 — 
15,30; 17,45; 20.
• Dragoste și viteză : GIULE$TI
— 15,30; 18; 20,30, VOLGA — 16. 
18,15; 20,30, ARTA — 15,30; 18. la 
grădină — 20.
• Marile vacanțe : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Degetul de fier : AURORA — 
9, 11,15; 13,30; 16; 18,15, Ia grădi
nă - 20. FLAMURA — 11; 16; 
18,15; 20,30.
• Numai mortul va răspunde : 
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Salariul groazei : FLACÂRA
— 17,45; 20,30.
• întîlnire la vechea moschee : 
FLACARA — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
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 : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a te naște : PACEA
— 15,30; 18; 20,15.
• Afurisitul de bunic : CRlN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Argoman superdiabollcul : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

"I
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i
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A apărut

n
LUPTA DE CLASĂ"

nr. 9/1970
în numărul pe luna 

tembrie a.c. se publică, in 
chidere, cuvîntul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
narea festivă consacrata 
centenarului revistei „Lupta de 
clasă". în continuare sînt înse
rate relatarea despre adunarea 
festivă și articolele „La 50 de 
ani", ;,Relația dintre științele is
torice și științele sociale" de 
MIRON CONSTANTINESCU și 
„Clasa muncitoare — forța so
cială conducătoare in România 
socialistă" de MARIN NEDELEA 
și ION IUGA.

Numărul mai cuprinde textul 
prescurtat 
tervențiile 
dezbaterea 
conducerii 
organizată 
Științe Sociale și Politice și 
Academia de Invățămint Social- 
Politic de pe lingă C.C. al P.C.R., 
articolele „Legionarismul — pa
gină întunecată din istoria con
temporană a României" de ION 
SPALAȚELU și MIHAI FATU. 
„Obiectul silviculturii, pădu
rea cultivată" de FILIP TOMU- 
LESCU, „Cinematografia romă-

sep- 
des- 

tovârășului 
la adu- 

semi-

al referatului și in- 
unor participanți la 
pe tema „Știința 

societății socialiste", 
de Academia de

nească în căutarea propriului 
chip" de FLORIAN POTRA, 
„Teatrul iși poate cuceri publi
cul doar prin reînnoirea limba
jului artistic ?" de ANDREI 
STRIHAN.

Revista cuprinde rubricile 
„Lecții și consultații", în care C. 
BORGEANU și AL. BOBOC 
semnează articolul „Filozofia 
marxist-lenlnistă și contempora
neitatea", „Pagini de istorie", 
care cuprinde articolele „Revista 
„Lupta de clasă" și problemele 
dezvoltării social-politice a Ro
mâniei (1920—1939") de I. M. 
OPREA și FL. NEDELQU, „Pre
zență activă în lupta antifascistă, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității României" de GH. 
I. IONIȚA, fragmente din pagi
nile revistei (1920—1939) și „Do
cumentar", în care este inserată 
comunicarea lui ILIE ȘERBA- 
NESCU, intitulată „Angrenajul 
monopolist — statal și agricul
tura". Rubrica „Faptul 
mic și semnificația sa" 
e tratată „Miraculoasa 
morfoză a lemnului", 
acest număr.

EXTERNE

Dezvoltarea relațiilor 
comerciale sovieto — 

vest-germane
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Vineri 

au avut loc la Moscova convorbiri in
tre Nikolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., și Karl 
SchiUer, ministrul economiei al R.F. 
a Germanici, aflat în vizită în Uni
unea Sovietică. în cursul convorbiri
lor au fost abordate probleme referi
toare la dezvoltarea relațiilor comer
ciale și economice bilaterale, anunță 
agenția TASS.

Aceste relații, menționează agen
ția citată, au cunoscut o dezvoltare 
in ultimul timp. Recent, a fost sem
nat un acord potrivit căruia, înce- 
pînd cu luna octombrie 1973, Uniu
nea Sovietică va livra timp de 20 de 
ani in R. F. a Germaniei peste 52 de 
miliarde metri cubi de gaze natu
rale. La rîndul său, R. F. a Germa
niei va livra în decurs de trei ani, 
începînd cu arțul 1970, 1,2 milioane 
tone țevi de mare diametru și alto 
instalații pentru industria gazelor 
din Uniunea Sovietică.

Anul trecut, valoarea schimburilor 
de mărfuri dintre U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei a atins suma de 496,8 mi
lioane de ruble, fiind de două ori 
mai mare decît cea din anul 1965. 
în prezent, R. F. a Germaniei ocupă 
locul al patrulea, după Anglia, Ja
ponia și Finlanda, în comerțul Uniu
nii Sovietice cu țările capitaliste.

Agenția TASS subliniază, de ase
menea. că tratatul semnat în august 
a.c. între U.R.S.S. și R. F. a Germa
niei a consemnat năzuința celor două 
părți de a lărgi și colaborarea lor 
in sfera economică.

BONN 25 (Agerpres). — Referin- 
du-se la vizita la Moscova a minis
trului economiei al R. F. a Germa
niei, Karl Schiller, agenția D.P.A. 
apreciază că prezența acestuia în ca
pitala sovietică va folosi la punerea 
bazelor unui viitor acord comercial 
și economic sovieto—vest-german.

Este știut — scrie D.P.A. — că de 
șapte ani schimburile comerciale din
tre cele două state sînt efectuate fără 
să existe un acord comercial sau 
economic. „Perspectiva de destindere 
creată de tratatul sovieto—vest-ger- 
man, semnat în luna august la Mos
cova și faptul că schimburile dintre 
cele două țări se dezvoltă favorabil 
fără nici un acord — apreciază agen
ția citată — au generat intenția gu
vernului de la Bonn de a găsi un 
„cadru normal" pentru relațiile eco
nomice și comerciale bilaterale a- 
flate în plină extindere : acesta este 
și scopul vizitei ministrului SchiUer 
la Moscova".

econo- 
în care 

meta- 
închide

Deschiderea Expoziției de artizanat 
și artă populară indiană

în sălile Ateneului Român s-a des
chis vineri la amiază, sub auspiciile 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă. Expoziția de artizanat și 
artă populară indiană, prima de a- 
cest gen organizată in ‘țara noastră.

Țesăturile, broderiile, bijuteriile, 
păpușile și măștile, obiectele din 
lemn, fibre vegetale și metal, pre
zentate în expoziție permit cunoaște
rea îndeaproape a unora din crea
țiile vestiților artizani indieni, râs- 
pîndite de-a lungul vremurilor in 
toate colțurile Indiei și apoi ale 
lumii. Lucrările, ilustrind o mare

diversitate de genuri, tehnici și for
me artistice, atestă, în același timp, 
un gust rafinat, finețe, combinații 
de culori vii și îndrăznețe, totodată 
armonioase. La festivitate au asistat 
Vasile Dinu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, artiști plastici și alți oameni 
de artă și cultură. Au fost prezenți 
S. Than, ambasadorul Indiei la 
București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)
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TURNEELE FINALE ALE C. M. LA VOLEI Automobilism

Discutând despre șansele 
cuceririi titlurilor mondiale

Raliul
Balcanic

încheierea campionatelor 
mondiale de scrimă

O prima etapă a campionatelor 
mondiale s-a încheiat joi seara. Cea 
de-a doua — și cea mai importantă 
— începe astăzi. Opt echipe mascu
line (la Sofia) și tot atîtea feminine 
(la Varna) vor intra acum intr-o nouă 
probă selectivă, de o săptămină: dis
puta decisivă pentru cucerirea titlu
lui supțem. Marea confruntare a va
lorilor voleiului mondial se află, de 
această dată, in faza unor mari sur
prize. Din turneul final vor lipsi echi
pele masculine ale Iugoslaviei și 
R.P.D. Coreene, și echipele femi
nine ale Poloniei și R. D. Germane, 
cărora, pe baza experienței, a rezul
tatelor antertoare și a formei dovedite 
în ultimii ani, li se acordau șanse 
chiar la cucerirea unora dintre me
daliile de onoare. Poate că în privința 
iugoslavilor, semnele eșecului lor se 
întrevedeau încă după primele me
ciuri. O anume rezervă în ce privește 
posibilitatea de calificare a echipei 
R.P.D. Coreene incepuse să planeze 
după înfrîngerea acesteia de către e- 
chipa Olandei. Eliminarea însă a volei
balistelor poloneze (medaliate cu ar
gint la europenele din 1967 și, un an 
mai tirziu, cu bronz la olimpiada 
mexicană) ca și a selecționatei R. D. 
Germane (altă fruntașă a voleiului 
european, locul patru în 1967) s-a 
produs de-abia după ultimele me
ciuri din grupe. Teri, la centrul de 
presă al C.M. se discuta cu aprindere 
cum a putut pierde echipa R.D. Ger
mane partida cu formația Cubei, ce- 
dind astfel acesteia... și locul în tur
neul final ! Pentru a motiva nedume
rirea generală este suficient să spu
nem că acest meci a durat 5 seturi 
si că primele două au revenit (la 5 și 
la 12) voleibalistelor germane. Pu
terea de luptă a cubanezelor, dar și 
căderea fizică cvasitotală a echipei 
R. D. Germane au produs o fantas
tică răsturnare a scorului : Cuba cîș- 
tigă consecutiv trei seturi, cu o ușu
rință incredibilă (15-7. 15—11, 15—3) 
și pentru prima oară, în istoria cam
pionatelor mondiale primește „cale 
liberă" în turneul pentru locurile 
1—8 1

Echipa feminină a Poloniei nu s-a 
putut califica, pentru că, în ultimul

meci, a pierdut (la limită, cu 3—2, 
dar a pierdut) în fața formației 
R.P.D. Coreene, în timp ce fetele 
noastre cucereau o victorie hotărî- 
toare pentru calificare: 3—1 cu S.U.A.

Surpriza din campionatul feminin 
(Cuba in turneul final) are un co
respondent în campionatul masculin : 
Belgia intră In rindul primelor opt

CORESPONDENTA DIN SOFIA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU 

SPECIAL, ION DVMITRIV

echipe din lume printr-o victorie de 
ultim moment in fața Iugoslaviei la 
un scor ce nu lasă nici un dubiu asu
pra raportului de forte ce a existat 
pe teren : 3—0 (15—11, 15—6, 15—7)...

în noile circumstanțe, turneele fi
nale devin și mai atractive. Discutind 
șansele la titlu, șansele la locurile 
fruntașe — preocupare ce au avut-o 
in ultimele 24 de ore cam toți cei 
100 de ziariști acreditați la mondiale 
— rezultă că Japonia, Bulgaria, 
R.D. Germană, (primele două nepier- 
zind nici un set in cele cinci meciuri 
disputate pînă acum) se înscriu ca 
marile favorite. Deținătoarea actuală 
a titlului. Cehoslovacia, apare cu 
mai puține șanse pentru că, dintre 
toate liderele de grupe a pierdut cele 
mai multe seturi (4). Aceasta ar fi 
rezultanta pronosticurilor pentru e- 
chinele masculine.

Dintre formațiile feminine doar 
două (U.R.S.S., campioana olimpică 
și Japonia, campioana mondială) 
n-au pierdut nici un set tn partidele 
anterioare și. se înțelege, au sufra
giile tuturor in privința succesului 
final în această ediție a C.M. Sînt a- 
preciate (și se anticipau, de altfel) 
șansele formației nord coreene.

Ne-a.m referit totuși numai la 
echipele cîștigătoare de grupe, pen
tru că ele pornesc cu un avantaj. Au 
de pe acum o victorie contînd in 
turneul final, aceea realizată în grupă 
în partida directă cu a doua clasată. 
Este însă un avantaj care poate fi

relativ ușor anulat de rezultatele 
celorlalte partide (încă șase pentru 
fiecare echipă).

în privința echipelor României no
tăm, la această oră, că ambele s-au 
calificat pentru turneul final. Este 
desigur un rezultat meritoriu, dar 
să nu uităm că la precedentele ediț'i 
ale mondialelor fetele s-au clasat pe 
locul patru, iar băieții pe locul doi. 
Ar fi bine ca sub raza acestor po
ziții de frunte in ierarhia mondială 
să-și continue drumul reprezentati
vele noastre de volei.

Iată și programul primelor meciuri 
din turneele finale. Astăzi, la Sofia, 
în turneul masculin, se var disputa 
următoarele partide : U.R.S.S.—Bel
gia, Cehoslovacia—România. Bulga
ria—Japonia, Polonia—R. D. Germa
nă. La Varna, în turneul feminin : 
U.R.S.S.—Cuba, Ungaria—România. 
Cehoslovacia—Bulgaria, Japonia — 
R.P.D. Coreeană.

în după-amiaza zilei de 24 septem
brie, la Sofia s-a dat startul in 
cea de-a 6-a ediție a „Raliului Bal
canic" la care participă 66 de mașini: 
din Bulgaria (42). Iugoslavia (13), 
România (7) și Turcia (4). Traseul 
măsoară 2 100 km, sosirea urmind să 
aibă loc astăzi la Sofia. Mîine dimi
neață concurentii vor participa la o 
probă de viteză în circuit la Sofia, 
după care vor fi alcătuite clasamen
tele finale ale competiției. Cele șapte 
echipaje românești au următoarea 
componență : Ionescu Cristea—Petre 
Vezeanu ; Florin Popescu—Constantin 
Pescaru , Gheorghe Rotaru—Adrian 
Mureșan (toate trei echipajele pe ma
șini ..Renault 8 Gorțiini") ; Ștefan 
Iancovici— Marian Stăneseu ; Marin 
Dumitrescu—Ion Gîrjoabă ; Ladislau 
Kovacs—Darie Gologan ; Gheorghe 
Morassi—Ștefan Linca (toate patru e- 
chipajele pe mașini „Dacia 1100 S“).

Au luat șfirșit campionatele mon
diale de scrimă de la Ankara, tn ul
tima zi a competiției s-a disputat 
finala probei pe echipe de spadă 
in care s-au întîlnit. selecționatele 
Ungariei și Poloniei. La sfirșitul 
meciului scorul a fost egal : 7—7. 
Victoria a fost atribuită echipei Un
gariei Ia tușaveraj (61—70). Pentru 
locul 3 echipa Elveției a Învins cu 
7—6 pe cea a R.F. a Germaniei.

Actuala ediție a campionatelor 
mondiale a fost dominată de scri- 
merii din U.R.S.S. care au obținut

10 medalii (5 aur, 4 de argint și una 
de bronz). Echipa Ungariei a cucerit 
două medalii de aur, două de argint și 
una de bronz, selecționata Poloniei 
una de aur. reprezentativa României 
— una de argint și două de bronz etc. 
„Cupa Națiunilor" a revenit echipei 
U.R.S.S. cu 103 puncte. Au urmat tn 
clasamentul acestei cupe Ungaria — 
55 puncte. Polonia — 28 puncte,
România și Franța cu cite 23 puncte. 
„Cupa Comitetului Olimpic din Ar
gentina" -a fost atribuită echipei Un
gariei.

BALCANIADA DE BASCHET

Joc excelent al baschetbaliștilor români 
in compania echipei Iugoslaviei

Interviul televizat 
al premierului britanic

LONDRA 25 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britarii, Edward 
Heath, a apărut la televiziunea bri
tanică pentru prima dată de la pre
luarea conducerii de către noul gu
vern conservator, in urma alegeri
lor generale de la 18 iunie. Princi
palele chestiuni asupra cărora s-a 
oprit Edward Heath cu ocazia aces
tui interviu le-a constituit definirea 
poziției guvernului său față de si
tuația din Orientul Apropiat, situa
ția socială internă și relațiile anglo- 
africane.

în ce privește situația din Iorda
nia, Edward Heath a declarat că 
Marea Britanie va continua să tri
mită ajutoare umanitare în favoarea 
populației afectate de conflictul mi
litar din această țară.

Cu privire la situația socială din 
Marea Britanie, primul ministru a 
reamintit hotărîrea guvernului său de 
a institui o serie de măsuri menite 
să modifice relațiile dintre sindi
cate și patronat „în sensul unei mai 
mari discipline și al unei mai stricte 
respectări a contractelor colective de 
muncă". Edward Heath a declarat, 
de asemenea, că, fără să recurgă la 
un control al statului asupra prețu
rilor și veniturilor, guvernul său va 
încerca o stopare a inflației prin blo
carea salariilor.

în sfirșit, în ce privește relațiile 
cu Republica Sud-Africană, primul 
ministru a declarat că are intenția 
să reactiveze acordul de cooperare 
militară anglo—sud-african de la Si- 
monstown, care prevede furnizarea 
de către Marea Britanie de material 
militar utilizabil „doar pentru ne
voile de apărare externă a Africii d« 
Sud". Heath a afirmat că „această 
măsură e considerată necesară pen
tru asigurarea căilor maritime, esen
țiale securității și prosperității Marii 
Britanii".

★
într-o declarație dată publicității 

de un grup de reprezentanți ai opiniei 
publice din Marea Britanie, semnată 
de lideri ai organizațiilor sindicale, 
se exprimă protestul împotriva ori
cărei forme de livrări de arme către 
regimul rasist din Republica Sud- 
Africană.

Pregătiri ale 
finlandezi si

Selecționata de fotbal a Finlandei a 
susținut pe stadionul olimpic din Hel
sinki o intilnire de verificare cu echi
pa Angliei (amatori) în vederea jocu
rilor pe care urmează să le susțină 
în „Cupa Europei" cu formațiile Ce
hoslovaciei (7 octombrie la Praga) și 
României (11 octotnbrie la Bucu
rești). Fotbaliștii englezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—1. Antreno
rul echipei finlandeze. Olavl Laakso- 
nen a anunțat că în prima echipă a 
țării nu va juca cunoscutul centru a- 
tacant Tommy Lindholm, care este 
reținut în această perioadă pentru o 
serie de examene. în vederea celor 
două partide de la Praga și București, 
antrenorul finlandez a alcătuit urmă
torul lot : G. Isosaari. P. Heinonen. 
G. Enckelman (portari) ; H. Forsell, 
T. Kautonen, S. Kilponen, P. Maeki-

fotbaliștilor
1

cehoslovaci
paeae, V. Rajantie, J. Doumalainen 
(fundași). Heikkilae. R. Saviomaa, 
R. Toivanen (mijlocași), H. Berg- 
stroem, O. Litmanen. S. Maekeiae, P. 
Toivola, M. Paatelainen (înaintași).

Federația cehoslovacă de fotbal a 
comunicat lotul de jucători in vede
rea alcătuirii formației care va întâlni 
Finlanda. Lotul este format din Sed- 
lacek, Schmucker, Vecerek, Muko- 
vici, Desiatnik, Vitu, Novak, Bomba, 
Urban, Bartovic. Hric, Strune, Moder. 
Strati!, Nagy, Albrecht. Hoholko.

După cum se poate constata noua 
echipă este formată din jucători ti
neri. majoritatea dintre ei fiind de- 
butanți. Această hotărîre a fost luată 
deoarece ..titularii" echipei care au 
evoluat în Mexic au fost suspendați 
din echipa națională pină Ia sfirșitul 
anului 1971.

Ieri, în sala Floreasca, in primul 
meci al Balcaniadei de baschet, se
lecționata României a întîlnit repre
zentativa Iugoslaviei Baschetbaliștii 
români au jucat o partidă curajoa
să in fața campionilor mondiali, fiind 
la un pas de a produce o mare sur
priză. Condusă la pauză cu 38—32, e- 
chipa noastră a luptat in continuare 
cu multă ambiție, reușind, in ultimul 
minut al meciului, să reducă dife

rența pînă Ia un singur punct 
(74—73) ! Din păcate, unele impre
cizii săvîrșite de jucătorii români 
pe parcursul a cîtorva zeci de se
cunde au fost exploatate prompt de 
către experimentata echipă iugosla
vă și astfel scorul s-a fixat la 
78—75. Din echipa noastră s-au dis
tins : Albu (28 puncte !), Diacones- 
cu, Popa. Tarău și Dragomirescu.

COMPETIȚII NAȚIONALE
CICLISM

în cadrul campionatelor naționale 
de pistă, ieri pe Velodromul Dinamo, 
s-a disputat proba de urmărire pe 
echipe. Titlul de campion a fost cîști- 
gat de Dinamo (E. ftusu. T. Vasile, 
Marin Icnită, St. Leibner) Pe locu
rile următoare s-au clasat Steaua 
(T. Puterity, P. Soare, C. Goncea, 
Mircea Virgil) și ..Metalul" Plopeni 
(Fr. Gera, Gh Tomescu, I. Ardelea- 
nu și M. Rindașu).

TENIS

Campionatele republicane de te
nis ce se desfășoară în Capitală au 
programat ieri primele finale. în 
proba de dublu bărbați, titlul națio
nal a revenit perechii Ilie Năstase, 
Petre, Mărmureanu care a întrecut cu 
8—4, 6—0, 2—6. 6—2 cuplul Sântei, 
Mureșan. La dublu feminin. Iudith 
Dibar și Agneta Kun au învins în 
finală cu 6—2. 6—1 perechea Mariana 
Ciogolea, Elena Takacs.

CAZURILE DE HOLERĂ 
AU FOST LICHIDATE
• Declarația ministrului so

vietic al sănătății

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Astrahan s-a ținut o consfătuire con
sacrată rezultatelor luptei împotriva 
focarelor de holeră, care au existat 
in această regiune, anunță agenția 
TASS

Luind cuvîntul la consfătuire, mi
nistrul sănătății, Boris Petrovski, a 
anunțat ridicarea carantinei în regiu
nea Astrahan. „în regiunea Astrahan, 
a relevat el. organele sanitare au des
coperit cazuri de holeră. La o lună 
și jumătate după aceasta, cazurile de 
holeră au fost complet lichidate în re
giune. datorită măsurilor sanitare și 
antiepidemice luate". Ministrul Pe
trovski a subliniat, de asemenea, că 
au fost lichidate focarele de holeră 
care au existat si in alte orașe.

*
ȚEL AVIV 25 (Agerpres). — Cinci 

noi cazuri de holeră au fost declarate 
joi în regiunea Ierusalim, numărul 
bolnavilor înregistrați pînă în prezent 
ridieîndu-se la 218, a anunțat Minis
terul israelian al Sănătății.
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AMMAN 25 (Agerpres). — Regele 
Hussein a acceptat demisia genera
lului Daud din funcția de prim-mi- 
nistru, informează agenția France 
Presse citind postul de radio Amman. 
Suveranul hașemit a ordonat mem
brilor guvernului să continue să-și 
exercite funcțiunile pină la formarea 
unei noi echipe guvernamentale, pre
cizează agenția citată.

★
BEIRUT 25 (A.F.P.). — Ziarul „El 

Hayat" anunță că generalul Moha
med Daud, primul ministru iorda
nian demisionar, a cerut azil politic 
în Libia. Potrivit ziarului, președin
tele Consiliului Revoluției libiene, ac
tualmente la Cairo, căruia generalul 
Daud i-a adresat cererea de azil po
litic, și-ar fi dat acordul.

LUPTELE CONTINUA 
DUPĂ 0 PERIOADA 
DE CALM RELATIV

AMMAN 23 (Agerpres). — Guver
natorul general militar al Iorda
niei, mareșalul Habes Majali, a or
donat tuturor unităților armatei ior- 
daniene să înceteze focul pe o durată 
de 24 de ore, începînd de vineri de 
la ora 5,00 (G.M.T.). Mareșalul Ma- 
jali a declarat la postul de radio 
Amman că încetarea focului pe o pe
rioadă de 24 de ore va permite Crucii 
Roșii să-și îndeplinească misiunea sa 
umanitară.

★
LONDRA 24 (A.P.).— Potrivit unor 

Informații oficiale parvenite guvernu
lui britanic, armata regelui Hussein 
a recîștigat controlul asupra majori
tății teritoriului Iordaniei. Citind ra
poarte diplomatice sau informative, 
unele oficialități pretind, de aseme
nea, că o contraofensivă a unităților 
iu; Hussein in nord ar fi obligat for
țele străine care au intrat în Iorda
nia, compuse din tancuri și blindate, 
să se retragă dincolo de frontieră, 
spre bazele lor. Regele a afirmat că 
invadatorii sînt forțe regulate siriene, 
dar guvernul de la Damasc a respins 
acuzația.

★
BEIRUT 24 (A.F.P.).— Orașul

Zarka, situat la 23 km de Amman, 
se află totalmente în mîinile trupelor 
regale, au afirmat cetățeni francezi 
repatriați joi noaptea cu unul din a- 
vioanele trimise pentru evacuarea 
resortisanților străini.

★
GENEVA 24 (A.F.P.).— Situația 

devine incontrolabilă la Amman, 
unde tirul continu.ă cu o violență 
rară, paralizînd, practic, acțiunea 
Crucii Roșii : acesta este mesajul 
dramatic transmis la Geneva de re
prezentanții Comitetului Internațio
nal al Crucii Roșii.

★
BAGDAD 25 (A.F.P.) — Lupte vio

lente au loc la Irbid, anunță la ora 
5,40 GMT C.C. al Rezistenței pales- 
tinene, precizînd : „Comandourile au 
distrus trei tancuri iordaniene care 
înaintau spre sectorul Nawara-Irbid. 
Un al patrulea tanc a fost distrus pe 
ruta Nakama—Irbid. Lupta conti
nuă".

★
AMMAN 25 (Agerpres). — După o 

noapte relativ calmă, în diverse 
puncte ale capitalei iordaniene au a- 
vut loc vineri dimineață lupte între 
armată șl unitățile de fedaini, infor
mează corespondentul la Amman al 
agenției M.E.N.

Un purtător de cuvînt al organi
zației „Al Fatah" a anunțat că arti
leria palestiniană a bombardat din 
nou joi noaptea palatul regelui Hus
sein din Hummar, la 12 km de Am
man. El a afirmat că 14 tancuri și 
vehicule blindate ale 'armatei iorda
niene ar fi fost distruse vineri dimi
neață, în momentul în care încercau 
6ă se apropie de tabăra refugiaților 
palestinieni de la Wadhat, una dintre 
cele mai puternice poziții ale pales
tinienilor din regiunea Ammanului.

★
WASHINGTON 24 (A.P.).— Unele 

unități ale forțelor aeriene americane 
din Europa puse în stare de alarmă 
în vederea unei posibile evacuări a 
cetățenilor americani din Iordania au 
fost deblocate la 24 septembrie, în 
vederea unor misiuni de rutină, fapt 
care reflectă o ușurare a crizei din 
Orientul Apropiat. Purtătorul de cu
vînt al Departamentului Apărării, 
Jerry Friedheim, a anunțat că 20 de 
avioane de transport au ieșit din sta
rea de alarmă. Printre ele se află 
cele șase aparate C-130 aflate la 
Incirlik, Turcia, care însoțeau echi
pele medicale de rezervă aflate în 
acel loc încă de la începutul crizei. 
Friedheim a descris modificarea din 
starea unităților aeriene ca „reflec- 
tînd o schimbare în pregătirile 
noastre". El a menționat, totodată, că 
avioanele sînt încă capabile să răs
pundă la o cnemare in 24 de ore. 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat a afirmat că întărirea 
flotei a Vl-a din Mediterană continuă 
o dată cu sosirea la 24 septembrie a 
portavionului de atac „John Ken
nedy" și a două distrugătoare. „Belk
nap" și .,Leahy". Portelicopterul 
„Guam" trebuie să sosească în cu- 
rînd, iar escorta sa de vase și nave 
pentru debarcări amfibii a fost, de 
asemenea, afectată flotei a Vl-a. 
Sosirea portavionului „Kennedy" ri
dică la trei numărul total al port- 
avioanelor americane mari, fiecare 
dintre ele avind aproximativ 100 de 
avioane, care operează in Orientul 
Apropiat. Pentagonul a precizat 
totodată că unitățile de parașutiști 
ale diviziei a 82-a aeropurtate cu baza 
la Fort Bragg, Carolina de nord, ră- 
mîn în stare de alertă.

Schimbările au survenit după ce 
Statele Unite au început să evacueze 
pe cetățenii americani din Iordania 
cu ajutorul unor avioane comerciale.

★
WASHINGTON 24 (A.P.). — Pur

tătorul de cuvînt al Departamentului 
de Stai.. Robert McCloskey, a decla
rat că unele din forțele care au in
vadat Iordania venind din Siria nu 
s-au retras încă din Iordania.

Regele Hussein al Iordaniei a cerut 
S.U.A. ajutor în alimente și echipa
ment militar, 'a declarat purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat. Robert McCloskey. El a preci
zat că această cerere a fost formu
lată de suveranul hașemit în cursul

întrevederii pe care a avut-o joi cu 
ambasadorul american de la Amman, 
Dean Brown.

★
DAMASC 25 (A.F.P.). — „Vocea 

C.C.", care emite din Damasc, a di
fuzat la orele 8,30 GMT un comuni
cat al Comandamentului forțelor re
voluționare din Irbid. „Orașul Irbid 
este supus în prezent unui violent 
bombardament. Simultan forțele au
torităților vîndute au lansat atacuri 
in est și nord. Luptătorii noștri re
zistă", afirmă comunicatul.

★
AMMAN 25 (Agerpres) — Vorbind 

la postul de radio Amman, regele 
Hussein a declarat că autoritățile 
iordaniene au acceptat acordul de în
cetare a focului, propus de unii con
ducători ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), „ca for
mă definitivă pentru reglementarea 
crizei".

★
AMMAN 25 (Agerpres). — Postul 

de radio Amman a anunțat că arma
ta iordaniană a reușit să găsească 
locul unde se aflau 15 persoane din 
grupul de ostatici deținuți de Fron
tul Popular pentru Eliberarea Pales
tinei (F.P.L.P.),. după deturnarea 
avioanelor companiilor americane și 
elvețiene „Pan American" și „Swis
sair". Comunicatul adaugă că pasa
gerii descoperiți se găsesc acum în 
securitate deplină.

★
TEL AVIV 25 (Agerpres). — Ci

tind postul de radio Tel Aviv, agen
ția France Presse anunță că podurile 
peste rîul Iordan au fos<t. deschise" 
pentru a permite trecerea camioane
lor cu mărfuri și cu produse alimen
tare spre Iordania. După cum s-a mai 
anunțat, vineri dimineața, 16 camioa
ne cu alimente și medicamente ale 
Crucii Roșii Internaționale au traver
sat podul Allenby. în același timp, 
Arabia Saudită a trimis în Iordania 
echipe de medici, medicamente și 
alimente.

CONTACTE DIPLOMATICE
CAIRO 24 (Reuter).— Liderii arabi 

de la Cairo l-au invitat pe Yasser 
Arafat să vină în capitala egipteană 
și să contribuie la elaborarea unei 
reglementări în Iordania. Nu se știe 
dacă Arăfat a răspuns invitației.

★
BEIRUT 25 (Agerpres). — Din 

Beirut se anunță că șeful statului 
sudanez, Gaafar el Numeiry, condu
cătorul misiunii de mediere desem
nat de conferința șefilor de state a- 
rabe întruniți la Cairo, a avut în 
cursul nopții de joi spre vineri o 
întrevedere cu Yasser Arafat, coman
dantul șef al forțelor rezistențe) pa- 
lestinene.

★
CAIRO 25 (Agerpres) — Șefii de 

state și guverne din zece țări atabe 
s-au întrunit vineri seara la Cairo 
pentru a examina evoluția situației 
din Iordania după ordonarea încetă
rii focului de către regele Hussein și 
președintele Comitetului- Central al 
Rezistenței Palestiniene, Yăsser Ara
fat. Reuniunea plenară a șefilor de 
state și guverne a fost precedată de 
o întrevedere a președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, cu șase lideri 
ai organizațiilor palestiniene sosiți 
în noaptea de miercuri spre joi la 
Cairo.

CONSULTĂRI Șl LUĂRI 
DE POZIȚII

NEW YORK 25 (Agerpres). — Pre
ședintele celei de-a 25-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., Edward 
Hambro, și secretarul general U Thant 
au lansat vineri un apel „tuturor sta
telor membre ale organizației și insti
tuțiilor sale specializate, organiza
țiilor neguvernamențale, precum și 
persoanelor particulare pentru ca în- 
tr-un gest umanitar să dea tot spri
jinul necesar" pentru furnizarea de 
ajutoare către Iordania, informează 
agenția France Presse.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
s-a întilnit joi după-amiază cu re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
la Națiunile Unite, ambasadorul Ja
cob Malik, cu care a discutat evolu
ția situației din Iordania. întîlnirea 
a avut loc la cererea ambasadorului 
sovietic.

★
SOFIA 25 (B.T.A.) — Agenția

B.T.A. este împuternicită să declare 
următoarele : Guvernul Republicii 
Populare Bulgaria și întreaga opinie 
publică bulgară primesc.cu mare în
grijorare și neliniște știrile despre 
luptele între armata iordaniană și 
detașamentele mișcării de rezistență 
palestinene.

Conflictul fratricid din Iordania 
duce la continua agravare a situa; < 
ției în Orientul Apropiat, amenință 
interesele mișcării de eliberare na
țională a popoarelor arabe, inclusiv 
ale poporului arab din Palestina, și 
este numai in folosul dușmanilor lor, 
îndeosebi în condițiile agresiunii Is
raelului, care continuă.

R.P. Bulgaria consideră că este ne
cesar să se ajungă imediat la o în
țelegere grabnică intre guvernul ior
danian și organizațiile palestinene 
pentru a se realiza pacea in Iordania 
și pentru întărirea unității popoarelor 
arabe, în vederea continuării luptei 
lor împotriva dușmanului comun.

Guvernul bulgar iși exprimă con
vingerea că conducătorii statelor a- 
rabe vor face, prin eforturi comune, 
tot ceea ce este posibil pentru a 
obține incetarea grabnică, a luptelor 
in Iordania.

Guvernul bulgar urmărește cu în
grijorare încercările unor cercuri 
imperialiste de a folosi evenimentele 
din Iordania pentru o intervenție 
militară directă în această țară. A- 
ceastă intervenție ar complica ș) ma> 
mult situația și ar face și mai di
ficilă lupta popoarelor arabe pen
tru lichidarea urmărilor agresiunii 
israeliene și stabilirea unei păci 
trainice și juste în această regiune.

R.P. Bulgaria a fost și va fi în
totdeauna de partea cauzei drepte 
a popoarelor arabe, pentru apărarea 
drepturilor și intereselor lor națio
nale.

TOKIO 25 — 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 fost 
primită vineri după-amiază de tova
rășul Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului ' Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia. La 
primire au participat din partea ro
mână Simion Bughicl, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Cole
giului Central de Partid, și Ștefan 
Andrei, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., iar din partea gaz
delor Masayoshi Oka, vicepreședinte 
al Prezidiului C.C.. Tomio Nishizawa, 
membru al Biroului Permanent al

Prezidiului C.C., Koichiro Ueda, 
membru al Prezidiului C.C.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
caldă, cordială, participanții s-au in
format reciproc despre preocupările 
actuale ale celor două partide și au 
făcut un schimb de păreri în legătură 
cu unele probleme ale vieții interna
ționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești. în cursul convorbirilor 
a fost exprimată profunda satisfacție 
tn legătură cu relațiile de prietenie 
și colaborare existente între cele 
două partide, hotărîrea de a diversi
fica și dezvolta aceste legături, co
respunzător intereselor celor două 
partide, Întăririi unității și solidari
tății internaționale a mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste angajate In 
lupta pentru pace, democrație, inde
pendență națională și progres social.

ONU- în Comitetul pentru 
problemele juridice 

Intervenția delegatului român
NEW YORK 25 — Trimisul special 

Agerpres, Adrian Ionescu, transmite: 
în continuarea lucrărilor din Comi
tetul pentru problemele juridice, pe 
marginea principiilor ce trebuie să 
guverneze relațiile prietenești și 
cooperarea dintre state, a luat cu- 
vîntul delegatul român, Gheorghe 
Secarin.

Audiența de care s-a bucurat in
tervenția românească reflectă apre
cierea contribuției pe care a adus-o 
România la codificarea juridică a 
principiilor ce se degajă din Carta 
O.N.U. în ce privește relațiile dintre 
state, în calitate de inițiatoare a 
acestui document în urmă cu opt ani.

Republica Socialistă România, care 
întreține relații diplomatice cu peste 
o sută de state, a spus reprezentan
tul țării noastre, pune la baza rela
țiilor sale respectul independentei și 
suveranității naționale, egalității in

drepturi, neamestecului in afacerile 
altui stat, dreptul pe care il are fie
care popor de a decide asupra des
tinului său, nerecurgerea la forță și 
reglementarea prin mijloace pașnice 
a diferendelor dintre state — prin
cipii care constituie, după părerea 
noastră, singurele fundamente ale li
nei cooperări fructuoase între țări și 
popoare, ale menținerii păcii și secu
rității in lume.

Delegatul țării noastre a declarat în 
încheiere : „Guvernul român apre
ciază că adoptarea solemnă a aces
tei declarații la sesiunea jubiliară a 
Adunării Generale va fi un act de 
cea mai mare importanță, care ar re
prezenta o contribuție de seamă la 
dezvoltarea relațiilor între toate sta
tele pe bazele solide ale dreptului 
internațional și Ia soluționarea pro
blemelor internaționale prin mijloace 
exclusiv pașnice".

Peru se pronunță 
pentru un dialog 

internațional 
cu toate țările

LIMA 25 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Republicii Peru, 
Eduardo Mercado Jarrin, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă că 
țara sa nu este adepta unor poziții 
statice, ci abordează situațiile politice 
în raport cu dinamica relațiilor Inter
nationale. El a subliniat că Peru se 
pronunță pentru un dialog Internațio
nal cu toate țările, indiferent de deo
sebirile lor ideologice.

Referindu-se la restabilirea dreptu
rilor Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.. Mercado Jarrin a menționat 
că această problemă trebuie exami
nată si rezolvată in spiritul princi
piilor Cartei O.N.U. Republica Popu
lară Chineză, a arătat el. „este o mare 
protagonistă in evenimentele din , A- 
sia". și nu poate fi exclusă de la. rea
lizarea oricăror acorduri. în legătură 
cu poziția Perului tată de Cuba — re
latează agenția Prensa Latina — mi
nistrul afacerilor externe a subliniat 
că este necesar să se reconsidere ex
cluderea acestei țâri din O.S.A. și ca 
„fiecare țară In parte să facă o ana
liză onestă a acestei situații". Edu
ardo Mercado Jarrin a arătat că sta
bilirea de relații între Peru și Cuba 
este o problemă importantă care tre
buie să fie studiată.

0 NOUĂ PAGINĂ IMPORTANTĂ IN ISTORIA

DEZVOLTĂRII COSMONAUTICII

stației automate „Luna-16“
După încheierea cu succes a misiunii

Poporul yemenit sărbătorește astăzi cea de-a opta aniversare a răsturnării 
regimului monarhic și a proclamării Republicii» Arabe Yemen.

După cum se știe, evenimentele din toamna anului 1962, care au deschis o 
etapă nouă in viața țării, au fost urmate de o perioadă de eforturi susținute 
pentru consolidarea independenței naționale și înlăturarea înapoierii economice 
moștenite de la foștii guvernanți. în ciuda greutăților create de uneltirile for
țelor ostile republicii, R. A. Yemen a reușit să întreprindă o serie de acțiuni 
pe linia dezvoltării economice, sociale și culturale, să facă pași importanți 
pe calea reconcilierii naționale.

Vizita . 
vicepreședintei M.A.N. 
la Congresul american

NEW YORK 25. — Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : Vicepreședinta Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Maria Groza, membră a de
legației române la cea de-a 25-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
a făcut o vizită la Congresul ame
rican, la invitația senatorului John 
Sparkman, președintele grupului in
terparlamentar american.

în cursul acestei vizite, Maria Gro
za a fost primită de John McCor
mack, președintele Camerei Repre
zentanților, de Carl Albert, liderul 
majorității democrate <jip Camera 
Reprezentanților, precum șl de se
natorul William Fulbright, preșe
dintele Comisiei pentru probleme ex
terne a Senâtului.

Maria Groza a fost prezentată șl 
salutată în ședința plenară a Senatu
lui.

Senatorul John Sparkman a oferit 
un dejun in cinstea vicepreședin
tei Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, îa care 
au participat numeroși senatori și 
deputați.

în timpul vizitei și la dejun, Ma
ria Groza a fost însoțită de Corne- 
liu Bogdan, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Washing
ton.

A. Kunert, conducător științific 
al Observatorului Astronomic 
„Wilhelm Verster" din Berlinul 
occidental, a subliniat într-o de
clarație că ineheierea cu succes 
a zborului stației automate so
vietice „Luna-16“ desehide largi 
posibilități pentru zborul unor 
laboratoare interplanetare auto
mate spre planetele sistemului 
solar.

Dezvoltarea tehnicii de ghidaj 
automat permite în etapa actua
lă efectuarea unor experiențe 
cosmice complicate, în mod eco
nomic și fără riscuri pentru via
ța omului, a declarat un alt om 
de știință vest-berlinez, fizicianul 
E. Mattias.

într-o declarație făcută tele
fonic unui corespondent al agen
ției TASS, cunoscutul fizician 
japonez, laureat al premiului 
Nobel, Tomonaga, a relevat că 
zborul încheiat cu succes al sta
ției „Luna-16“ este o mărturie a 
faptului că Uniunea Sovietică 
dispune de mijloace tehnice care 
permit expedierea cu mare pre
cizie a aparaturii cosmice în 
punctele cele mai îndepărtate ale 
Universului. „Sint" convins că a- 
semenea lansări încununate de 
succes se vor repeta și în viitor" 
— a declarat savantul japonez.

Directorul observatorului din 
Bochum, tfeinz Kaminski, a ca
lificat întoarcerea pe pămînt a 
aparatului de revenire al stației 
automate „Luna-16" drept o 
„realizare remarcabilă". Startul 
de pe Lună, aterizarea precisă șî 
funcționarea ireproșabilă a sta
ției pe Lună dovedesc calitatea 
excelentă a sistemelor de coman
dă ale stației, a spus el. Acest 
succes, a declarat Kaminski, des- 
chido perspective pentru aduce
rea în viitor pe Pămînt a unor 
mostre nu numai de pe Lună, 
dar și de pe alte planele.

Directorul observatorului de la 
Bochum a relevat totodată

I

stațlile automate limitează in 
mod considerabil riscurile con
taminării Pămintului cu diferiți 
germeni din spațiu : „Metoda 
sovietică prezintă o securitate a- 
proape absolută împotriva con
taminării biologice a biosferei 
terestre", a spus el.

„Primul zbor fără pilot spre 
Lună și înapoi, îndeplinit de na
va cosmică „Luna-16“, constituie 
o realizare uluitoare a științei și 
tehnicii, a declarat astronomul 
american D. Greenstein, ț 
secției de astronomie a Ins ’ 
tului de tehnologie din Ca. 
nia, care conduce celebrul ol»*'.'- 
vator astronomic Palomar. „Pe 
noi, savanții, ne entuziasmează 
curajul cosmonautilor — a spus 
astronomul american. — dar din 
punct de vedere practic ne inte
resează mai mult eficiența sta
țiilor automate de felul „Lunii- 
16". Avantajele lor sînt eviden
te : sint mai ieftine și nu supun 
riscului pe oameni".

Referindu-se la zborul spre 
Lună și reîntoarcerea pe Pămînt 
a stației automate sovietice „Lu
na-16", Leonard Carter, secreta
rul Societății britanice de comu
nicații interplanetare, a relevat 
interesul pe care-1 stirnește în 
cercurile științifice performanța 
realizată de oamenii de știință 
și tehnicienii sovietici. Planetele, 
a spus el, au condiții cu totul 
deosebite de cele pămintești și 
omul nu întotdeauna poate să 
trăiască pe ele. De aceea, tainele 
unor astfel de planete pot fi 
descoperite cu ajutorul stațiilor 
automate.

La rindul său, savantul indian 
B. D. Nagchaudhuri a declarat : 
„Acest zbor face posibilă studie
rea Lunii cu metode mai puțin 
costisitoare, dar cu aceeași efi
ciență ca și in cazul participării 
omului. Este o realizare strălu
cită a științei și tehnicii sovle-

în fotografie : Vedere din Sanaa, capitala țârii.

agențiile de presă transmit:
M. Ribicici l-a primit pe

fl. Miculescu. Ministrul Agricul
turii și Silviculturii al Republicii So
cialiste România. Angelo Miculescu, 
care se află într-o vizită oficială in 
Iugoslavia, a fost primit vineri de 
președintele Vecei Executive Fede
rale, Mitia Ribicici. Au fost discuta
te probleme privind dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, îndeosebi extinde
rea colaborării rodnice româno-iugo- 
slave din domeniul agriculturii și e- 
conomiei apelor. în cursul zilei de 
joi, ministrul român a fost oaspete
le capitalei" Republicii Socialiste 
Croația, Zagreb, unde a fost primit 
de Milan Zjalici, membru al Vecei 
Executive a R. S. Croația, și a vizi
tat Combinatul agricol din Zagreb.

Petre Blajovici, pr^dmteie 
Comitetului de stat pentru economia 
și administrația locală, care se află 
într-o vizită oficială în Ungaria, a fost 
primit de Ajtai Miklos, vicepreședinte 
al Guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar. La primire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească, au fost de față 
Bondor Jozsef, ministrul construcții
lor și urbanisticii, Papp Lajos, preșe
dintele Oficiului pentru sfaturile 
populare de pe lingă guvernul ungar, 
precum și Dumitru Turcuș, ambasa
dorul României la Budapesta.

Cea de-a 10-a sesiune a 
Consiliului pentru comerț 
și dezvoltare al UNCTAD 
(Organizația Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare) și-a în
cheiat lucrările, la Geneva. Raportul 
adoptat cu această ocazie urmează 
să fie prezentat în cadrul celei de-a 
25-a sesiuni jubiliare a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

întrevedere T. Jivkov-K.
Eldjarn. Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria aflat într-o Vizită oficială 
la Reykjavik, s-a întilnit vineri cu 
Kristjan Eldjarn, președintele Islan- 
dei, informează agenția B.T.A. în a- 
ceeași zi, la Reykjavik au început 
convorbirile oficiale intre Todor Jiv
kov și Johann Hafstein, primul mi
nistru al Islandei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l București, Piața „

ERICH MARIA REMAR
QUE A ÎNCETAT DIN 

VIAȚA
Ertch 

din 
in virstă de 
intr-o clinică 
Scriitorul, pe 

adevărat Erich

Celebrul romancier 
Maria Remarque a încetat 
viață vineri, 
72 de ani, 
din Locarno, 
numele său
Paal Remark, a devenit cu
noscut încă in 1929, cind a a- 
părut marele său roman „Pe 
frontul de vest nimic nou", vi
rulent pamflet antirăzboinic. Au 
urmat alte opere, cum sint 
„Trei camarazi", „Arcul de tri
umf", „Obeliscul negru", care au 
făcut înconjurul lumii.

Persecutat de regimul hitle- 
rist, care a ordonat arderea căr
ților sale, Erich Maria Remarque 
a părăsit Germania, refugiin- 
du-se in Elveția, de unde a ple
cat in S.U.A. in timpul celui 
de-al doilea război mondial.
Acolo el a aflat că sora sa a 
fost condamnată la moarte și 
executată de naziști. Ultimii ani 
ai vieții sale și i-a petrecut in 
Elveția.

Tratative intre delegația 
Ministerului Industriei Me
talurgice din România și de
legația Ministerului Indu
striei Miniere și Metalur
giei din R.D.G. Prlvind dezvol
tarea cooperării științifico-tehnice în 
domeniul metalurgiei între cele două 
țări au avut loc între 21 și 26 sep
tembrie la Berlin. în seara zilei de 
25 septembrie a fost semnat un pro
tocol de colaborare în domeniul me
talurgiei Delegația română a fost 
condusă de Nicolae Agachi, iar cea 
din R.D.G. de Kurt Singhuber. Ni
colae Agachi a fost primit de Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G.

Lucrârile celei de-a 25-a 
conferințe anuale a Fondu-

lui Monetar Internațional și 
a Băncii internaționale pen
tru reconstrucție și dezvol
tare au 'uat sf‘r5‘t 'a Copenhaga. 
Cei peste 3 000 de participant! la lu
crări, printre care 115 miniștri de fi
nanțe din țările membre, au ascul
tat rapoarte asupra activității celor 
două organisme financiare. Au ur
mat dezbateri pe marginea acestora, 
fără să se adopte insă hotărîri con
crete.

Noul ambasador al R.P. 
Chineze în R.D. Germană, 
Sung Ci-kuang, și-a prezentat vineri 
scrisorile de acreditare vicepreședin
telui Consiliului de Stat al R.D.G., 
Manfred Gerlach. Cu acest prilej, am
basadorul chinez a declarat că in 
cursul îndeplinirii funcției sale se 
va strădui să promoveze prietenia 
dintre popoarele R.P. Chineze și 
R.D. Germane, precum și dezvolta
rea relațiilor dintre cele două țări, 
în cuvîntul său, Manfred Gerlach a 
arătat că relațiile bune, normale in
tre cele două state sînt în interesul 
ambelor popoare și in interesul lup
tei împotriva imperialismului.

In cadrul lucrărilor Adu
nării Generale extraordina
re a Uniunii Internaționale 
a Organismelor Oficiale 
pentru Turism (u.i.o.o.t.), care 
se desfășoară la Ciudad de Mexico, 
a luat cuvîntul șeful delegației ro
mâne, Alexandru Sobaru, președin
tele Oficiului Național de Turism. El 
a insistat asupra necesității ca la baza 
organizației interguvernamentale de 
turism ce urmează să fie creată, 6ă 
stea principiul universalității, asigu- 
rîndu-se posibilitatea de participare 
a tuturor statelor interesate.

„Cosmos-365". Vlneri * fost 
lansat în Uniunea Sovietică un nou 
satelit artificial al Pămintului din se
ria „Cosmos". La bordul satelitului 
„Cosmos 365“ se află aparate științi
fice destinate studierii în continuare 
a spațiului cosmic, relatează agenția 
TASS.

aducînd probemint,
Aparatul de pe stația automată „luna-16", care s-a reîntors pe Pc 

'de sol selenar Telefoto TAS!

Ecouri in
Studierea proprietă

ților rocilor lunare, in
clusiv cercetarea con
ținutului lor in com
puși organici vor fur
niza Științei informa
ții de o covirșitoare 
importanță, scrie în 
ziarul „Pravda" savan
tul sovietic L. Muhin.

Observațiile astrono
mice și cercetarea 
compoziției chimice a 
meteoriților arată că in 
diferite regiuni ale 
galaxiei noastre are 
loc o sinteză abiogenă 
(nelegată de activita
tea organismelor vii) 
a unor compuși orga
nici. Pentru înțelege
rea apariției vieții in 
sistemul solar, arată 
savantul sovietic, pre
zintă un deosebit in
teres posibilitatea sin
tezei abiogene a com
pușilor organici pe Lu
nă și pe diferite pla
nete. L. Muhin consi
deră însă că în stratul 
superficial al solului 
lunar este puțin pro
babil să existe concen
trații permanente sesi
zabile ale vreunor 
compuși organici, da
torită acțiunii distruc
tive a marilor variații 
de temperatură și a 
razelor ultraviolete și 
cosmice.

Analiza mostrelor

presa internațională
de co&-lunare aduse 

monauții americani a 
vădit conținutul cu to
tul redus de carbon al 
acestora. L. Muhin 
consideră că mostrele 
culese de stația „Lu
na-16" de la o adinci- 
me de 350 milimetri 
vor putea furniza re
zultate calitativ deose
bite.

Alexandr Gurstein, 
colaborator științific al 
Institutului de cerce
tări cosmice al Acade
miei de Științe a 
U.R.S£., subliniază In
tr-un articol publicat 
tot de ziarul „Pravda" 
că stația „Lunâ-16" a. 
aselenizat la o depăr
tare considerabilă de 
locurile unde au cobo- 
rit pe Lună capsulele 
și navele cosmice pre
cedente. „De aceea, 
scrie omul de știință, 
mostrele de rocă luna
ră vor furniza date 
care, coroborate cu 
cele primite anterior, 
vor permite lărgirea 
cunoștințelor 
despre originea și par
ticularitățile satelitu
lui artificial al Pămtn- 
tului".

Gurstein atrage, de 
asemenea, atenția asu
pra faptului că in tim
pul întoarcerii spre 
Pămînt racheta a ur-

omului

spre

mat atit de precis 
traiectoria stabilită in
cit n-a fost necesari 
nici o corectare a aces
teia.

„Un triumf al tehni
cii care promite să o- 
fere omului un mijloc 
deosebit de util pentru 
o cunoaștere și mai a- 
profundată a sistemu
lui solar" — astfel a- 
preciază succesul zbo
rului stației automate 
sovietice „Luna-16" 
ziarul american „Bal
timore Sun". Presti
giosul cotidian subli
niază că acest zbor re
prezintă un nou pas 
important pe calea cu
ceririi Cosmosului de 
către om.

★
Experimentul efec

tuat cu ajutorul stației 
automate „Luna-16“ a 
înscris in istoria dez
voltării cosmonauticii 
o nouă pagină impor
tantă, notează obser
vatorul științific al cu
noscutei publicații el
vețiene „Gazette de 
Lausanne" Programul 
îndeplinit de stația au
tomată sovietică, ara
tă autorul articolului, 
deschide in fața ome
nirii noi perspective 
grandioase pentru stu
dierea altor planete.
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