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Sînt multe 
furaje în cîmp, 
dar depozitele

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN AUSTRIA

Irămîn tot goale

Cea de->a patra zi a vizitei 
în Austria
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu,
Elena Ceaușescu, a persoane
lor oficiale care îi însoțesc a 
început la Salzburg. La Pa
latul Klesheim — monument 
de arhitectură barocă de la 
începutul secolului al XVIII- 
lea —, situat în apropierea o- 
rașului și rezervat ca reședin
ță oaspeților români, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și soției sale li s-au oferit da
ruri din partea guvernului 
landulpi și a primăriei muni
cipalei’ un frumos vas de 
cristal pe care a fost gra
vată inscripția „Președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu“, o statuetă, 
reprezentînd o alegorie mo- 
zartiană, și albume Jubi
liare cu imagini ale orașului 
din ultimele cinci secole. Mul
țumind, tovarășul Ceaușescu 
a rugat să se transmită popu
lației din landul și orașul 
Salzburg cele mai bune urări 
de prosperitate și pace.

De la Palatul Klesheim, co
loana mașinilor oficiale a pă
truns din nou pe străzile ora
șului de pe Salzach unde, cu 
o seară înainte, mii și mii de 
localnici au făcut o primire 
plină de căldură șefului statu
lui nostru. Pe tot parcursul 
am reîntîlnit manifestările de 
caldă simpatie care au carac
terizat atmosfera întregii vizi
te, oglindind cît se poate de 
elocvent prestigiul și stima de 
care se bucură țara noastră și 
personalitatea președintelui 
Ceaușescu în Austria. Prezen
țele românești în Salzburg 
sînt evidente. în grădina Mi
rabell, în aceste zile se află o 
expoziție românească de cărți 
și folclor, iar mîine se va inau
gura o „Săptămînă culturală 
românească“.

Din gara principală a orașu
lui Salzburg, în sunetele fan
farei, în aplauzele Iocalni-1 
cilor veniți să-i salute la ple
care, oaspeții români, însoțiți 
de rministrul afacerilor externe 
al Austriei, Rudolf Kirchschlä
ger, șt ministrul transporturi
lor și energiei, Erwin Fruh- 
bauer, se îndreaptă spre Linz, 

Trenul oficial înaintează pe 
valea rîului Salzach spre Du
năre, străbătînd Austria Supe
rioară. în dreapta, rămîne fru
moasa zonă a lacurilor — Sal
zkammergut — șl în peisaj se 
integrează, ca notă dominantă, 
cîmpia.

Oraș preponderent industrial 
Linz-ul, reședința landului 
Austria Superioară, este consi
derat, în ordinea mărimii, cea 
de-a treia așezare urbană a 
Austriei, urmînd după Viena 
și Graz. Aici își desfășoară ac
tivitatea marile uzine siderur
gice „Voest“, precum și un 
combinat chimic, unități in
dustriale care întrețin legă
turi de cooperare și schimburi 
cu întreprinderi de specialitate 
din țara noastră și din multe 
alte țări.

Trenul prezidențial se opreș
te chiar în incinta uzinelor 
„Voest“, unde are loc primirea

a președintelui

a soției sale,

RECEPȚIA DE GALĂ

OFERITĂ DE PREȘEDINTELE

NICOLAE CEAUȘESCU
Josephplatz e cea mai fru

moasă piață din Viena. în fa
ța ei, se ridică edificiul bi- 
secular, construit în stil cla
sic, al palatului Pallavicinl. 
Sălile somptuoase ale acestui 
monument arhitectonic vie- 
nez au găzduit multe reuni
uni și conferințe internațio
nale. Joi seara, Josephplatz și 
fațada palatului erau 
luminate. Președintele 
siliului
blicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, 
sa, Elena Ceaușescu, 
ferit, în sala oglinzilor din pa
latul Pallavicini, o recepție de 
gală în onoarea președinte
lui federal al Republicii Aus
tria, Franz Jonas, și a soției 
sale, Grete Jonas.

La recepție au participat 
cancelarul federal, Bruno

Kreisky, membri ai guvernu
lui austriac, ai Consiliului 
Național și ai Camerei Lan
durilor, conducători ai par
tidelor politice din Austria, 
eminenți savanți, oameni de

(Continuare in pag. a IlI-a)

feeric 
Con

de Stat al Repu- 
România, 
și soția 

au o-

cultură și artiști vienezi, re
prezentanți de frunte ai cer
curilor economice, generali și 
ofițeri superiori 
austriece. Erau prezenți, 
asemenea, șefi ai 
diplomatice 
na.

ai armatei 
de 

misiunilor 
acreditați la Vie-

parte persoane- 
Care îl însoțesc 
Statului nostru, 
ambasadei Româ-

Au luat 
le oficiale 
pe șeful 
membri ai 
riiei în capitala Austriei.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, încununînd astfel 
cea de-a patra zi a vizitei în 
Austria a președintelui Con
siliului de Stat al României 
socialiste.

LA POSTURILE DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE

Vineri, 25 septembrie 1970, 
în jurul orei 11, posturile 
noastre de radio și televi
ziune vor transmite, direct 
de la Viena, vizita tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, la Agenția Inter 
națională pentru Energia A- 
tomică (A.I.E.A.).

DINEU DE GALĂ OFERIT

DE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și soția, Elena Ceaușescu, au

oferit, la Palatul Pallavicini, 
un dineu de gală în onoarea 
președintelui federal al Re
publicii Austria, Franz Jonas, 
și a soției sale, Grete Jonas.

Au luat parte cancelarul fe
deral, Bruno Kreisky, preșe
dintele Parlamentului, Al
fred Maleta, vicecancelarul 
Rudolf Hauser, ministrul a- 
facerilor externe, Rudolf Kir
chschläger, alți membri ai 
guvernului.

Au participat, de asemenea, 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cor
neliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Cornel Bur
tică, ministrul comerțului ex
terior, și alte persoane oficia
le române.

în timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, președintele Con
siliului de Stat și președintele 
federal au rostit toasturi.

(Agerpres)

TEXTELE CELOR DOUĂ

TOASTURI SÎNT PUBLI
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A Prima temperatură de zero 
grade s-a înregistrat alaltăieri și 
ieri nu la Gheorghieni, ci cu 

• mult mai spre șes, la Bistrița.
Brumele au cuprins jumătatea 
de nord a țării... Culesul este in 

• plină desfășurare la toate cultu
rile ; semănatul, practic, trebuie 
să înceapă... Privim fila calen
darului din perete : 24 septem- 

A brie. Nici o speranță că timpul 
se va încălzi. Dimpotrivă. Mer- 
gînd în două din județele țării 
— Brăila și Ilfov — am căutat 
răspuns la întrebarea : cum au 
pregătit gospodarii satelor iema- 

A rea animalelor ?

FURAJE VALOROASE 
PUTREZESC ÎN CÎMP, IAR ÎN 0 DEPOZITE BATE VÎNTUL...

Cu riscul de a repeta unul din

•
 adevărurile arhicunoscute, spu
nem că este de neconceput pro
ducția animalieră în lipsa fura- 

_ jelor, fără a asigura pentru pe- 
9 rioada de stabulație cantități în
destulătoare de furaje și într-o 
structură științific stabilită. Și, 

A să recunoaștem, în raidul intre- 
prins am întâlnit multe coopera
tive agricole în care înseși de-

•
 pozitele de. furaje au constituit 
modalitățile de a ne convinge de 
preocuparea gospodarilor pentru 

_ rezultatele din zootehnie pe pe- 
0 rioada anotimpurilor reci. La 

Gîrbovi, de pildă, cele 28 șire 
de lucernă-fin însumează peste 

A o mie de tone. Pentru fiecare 
w vacă furajată s-au asigurat peste 

o mie de kilograme, pentru fie-

•
 care tăuraș aflat la îngrășat 800 
de kg., pentru fiecare animal de 
muncă 400 de kg. Și, în comple-

•
 tare, alte 4 000 de tone lucernă 
însilozată în amestec cu paie, cu 
vreji de mazăre, capitule de floa- 
rea-soarelui și ierburi adunate

• PE ȘANTIERUL
• HIDROCENTRALEI 
tDE LA PORȚILE DE FIER

La barajul deversor în spa- 
A tele căruia în anul viitor se va 
” forma imensul lac de acumula

re al hidrocentralei de la 
• Porțile de Fier, au fost înglo

bate în beton primele piese. 
S-a inaugurat astfel etapa mon- 
tării utilajelor la această pu- 

W ternică stavilă care va dirija 
apele Dunării spre turbinele 
hidroagregatelor din centralele 

A electrice româr.ă și iugoslavă 
in scopul utilizării depline a 
potențialului energetic al mile- 

• narului fluviu. In același timp, 
în zona Centralei electrice s-a 
terminat, în avans față de plan, 

• asamblarea celor șase vane prin 
care apa este îndreptată spre 
rotoarele turbinelor și au fost 

_ montate ultimele anexe ale hi- 
qp droagregatului nr. 2. Prin a- 

ceasta, pe șantierul românesc 
de la Porțile de Fier a fost în- 

A cheiată asamblarea celei de-a 
” 32.000-a tonă de utilaje hidro

mecanice înregistrată aici de la 
A începutul lucrărilor.

(Agerpres)

RECUPERAREA 
PIERDERILOR 

DE PRODUCȚIE 
IN FAZA FINALĂ
Calamitățile naturale din luna 

mai au adus mari prejudicii Uzi
nei de produse sodice din Ocna 
Mureș. Cele șapte zile de sta
ționare a instalațiilor au provo
cat pierderea unei producții în 
valoare de aproape 11 milioane 
lei. Lăsînd în urmă acele mo
mente neobișnuite, depășind 
greutățile ivite în perioada res
pectivă chimiștii și-au mobilizat 
forțele și s-au angajat ca pînă 
la sfîrșitul anului să recupereze 
toate pierderile. Au hotărît acest 
lucru în unanimitate iar realiză
rile obținute de atunci încoace 
le justifică din plin optimismul. 
La producția globală au fost re
cuperate trei sferturi din pier
deri. La producția marfă pro
centul este identic. încă din pri
mele zile după drama din luna 
mai s-au înregistrat însemnate

sporuri de producție față de plan 
care diniinuau rapid volumul pa
gubelor. Din cele 9 389 tone 
sodă calcinată pierdută în zilele 
de stagnare au mai rămas de re
cuperat după o lună de activi
tate doar 6 212 tone. După încă 
o lună volumul s-a redus la 
5 092 tone, scăzînd rapid 
și în continuare. în același ritm 
s-au redus pierderile la sodă 
caustică și bicarbonat de sodiu.

— Vorbind despre acțiunea 
„recuperării“, declara Teofil Lan- 
țoș, secretarul comitetului coor
donator al U.T.C., trebuie să fa
cem referiri directe la tineri, la 
cei aproape 400 de uteciști care 
îi înțeleg din plin însemnătatea.

ALEX. BĂLGRĂDEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

«
din culturi ; circa 2 000 tone fu
raje grosiere și... Autocamioane
le și atelajele transportă din 
cîmp cocenii de porumb de pe 
cele peste 1 400 de hectare cul
tivate. în perspectivă, depozita
rea porumbului furajer obținut 
de pe cele 300 de hectare semă
nate în cultură dublă. Președin
tele cooperativei agricole subli
nia faptul că în toamna aceasta, 
ca urmare a faptului că s-au 
strîns și depozitat bine cantități 
mari de furaje, există toate con
dițiile ca o bună parte din con
centrate, circa 100 de tone, să 
fie suplinite prin lucerna și su
culente, să se asigure o rezervă

de circa 25 la sută din necesar 
pentru anul următor.

Un singur exemplu pentru a 
dovedi faptul că acolo unde exis
tă preocupare, depozitele de fu
raje pot constitui garanție a 
producțiilor mari ce se impun 
obținute în sectoarele zootehni
ce pe tot timpul anului. Dar, 
unde nu se manifestă această 
preocupare... în depozite bate

GH. FECIORU 
și G. SASU

(Continuare în pag. a Il-a)

La planșetă

i....
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LUMEA ÎN
CARE TRĂIM

de COSTIN MURGESCU

Au. început lucrările unei noi sesiuni a Adunării Generale 
Națiunilor Unite.

Cu 25 de ani în urmă, actul constitutiv al acestei organi
zații era semnat de 51 de state, astăzi iau parte la lucrări 
126 de state — membre. Este și acest fapt o expresie a pro
fundelor transformări istorice care au avut loc în lume în 
ultimul sfert de secol, în primul rînd a prăbușirii sistemului 
colonial al imperialismului.

Din păcate, vocația universală a organizației nu-și gă
sește pînă acum reflectarea deplină în sala de ședințe. Un 
singur exemplu : dacă populația statului Barbados (ceva 
mai mică decît a județului Sălaj, ceva mai mare decît a 
municipiului Constanța), își are reprezentanții săi, cu drept 
de vot egal cu al tuturor celorlalte state, reprezentanților 
Republicii Populare Chineze (care reunește singură mai mult 
de o cincime din întreaga populație a lumii) nu li s-a res
tituit încă locul ce le revine de drept în cel mai înalt forum 
al vieții politice internaționale. Nu este singura anomalie a 
lumii în care trăim.

O lume în care devin mereu mai profunde și mai eviden
te interdependențele universale, dar în care totodată deca
lajele de potențial și de nivel de dezvoltare dintre stat« 
și națiuni capătă proporția unor prăpăstii.

La un pol, țări cu un venit național pe locuitor de peste 
3 000 de dolari ; la celălalt pol, țări ca India, Pakistan, In
donezia, Nigeria ș.a. — reunind un sfert din populația lu
mii —■ cu venituri mai mici de 100 de dolari pe cap de lo
cuitor.

în ultimele două decenii, țările Asiei, Africii și Americii 
Latine au realizat, în ansamblu, ritmuri de creștere mai ra
pide decît realizau acum mai bine de un secol țările aflate 
astăzi la un înalt stadiu industrial. Evident, o comparație u- 
tilâ pentru analize istorice și pentru teorie.

Cifrele statistice indică, pentru ultimii ani chiar, un ritm 
de creștere (G.D.P.) ceva mai înalt pe ansamblul a 74 de țări 
în curs de dezvoltare decît pentru grupul a 17 țări industria
lizate. Să nu ne lăsăm însă induși în eroare de cifrele glo
bale și, mai ales, să nu uităm implicațiile „exploziei demo
grafice" din așa numita „lume a treia". în 1969, produsul 
social pe cap de locuitor a crescut cu 4 la sută în țările 
dezvoltate industrial, cu numai 3,3 la sută în țările Ame
ricii Latine, cu 2,7 la sută în sudul Asiei și abia cu 1,7 la 
sută pe ansamblul Africii.

Măsurate în potențial și condiții de viață distanțele sa 
măresc în lumea în care trăim împreună tot atît de verti
ginos pe cît se reduc ele măsurate în ore de drum.

Majoritatea omenirii trăiește în țări care nu au realizat 
încă trecerea spre o creștere economică de sine stătătoare ; 
trăiește în sărăcie, subnutriție și analfabetism.

Potrivit unui studiu apărut recent, din populația totală a 
lumii 22 la sută trăiește în țări în care ritmul anual de creș
tere a venitului național pe locuitor este mai mic de 1 la 
sută ; aproape jumătate (48 la sută) în țări în care acest 
ritm este între 1 și 2 la sută și numai 30 la sută în țări cu 
un ritm mai mare de 2 la sută.

Un ritm de 2 la sută nu spune firește, nici el mare lucru 
(pentru comparație, vom aminti că la noi în țară acest in
dicator a fost de 6,6 Ta sută pe media ultimilor ani).

Un fapt este însă cert : pentru 70 la sută din populația 
globului nici ritmul de 2 la sută n-a fost posibil. Nu poți să 
nu dai dreptate unui specialist care afirma de curînd că să' 
răcia a devenit pe o mare parte a globului o sărăcie dina
mică.

Toți oamenii conștienți își dau seama că lumea în care 
trăim nu poate rămîne așa, nu poate fi lăsată să se des- 
volte în acest mod.

Drumul spre înfăptuirea acelei lumi despre care vorbește 
Charta Națiunilor Unite (atunci cînd proclamă „credința în 
drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și va
loarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărba
ților și femeilor, ca și a națiunilor, mari, sau mici") este mul< 
mai lung și mai complicat decît le apărea autorilor ei, cu 
un sfert de veac în urmă, la San Francisco.

Să nădăjduim că bilanțul pe care-l va face sesiunea ju
biliară va întări însă convingerea că el nu este imposibil, 
că stă în voința națiunilor lumii posibilitatea de a-l stră
bate, că a venit timpul să se treacă de la vorbe despre 
dezvoltare și cooperare internațională la fapte, la o acți
une reală inspirată consecvent de idealurile și principiile 
Chartei.
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; UN EVENIMENT EDITORIAL
„Cel dinții gînd închinat căr

ții de față s-a născut în toam
na anului 1949. puține luni îna
inte de împlinirea centenarului 
nașterii lui Ion Andreeseu“ — 
mărturisește autorul în prefața 
monumentalei sale monografii. 
De la această dată, timp de 20-. 
de ani, acesta a adunat cu te
nacitate informații despre viața 
și opera unuia dintre cei mai 
mari și apreciați pictori ro
mâni, dar paradoxal și unul 
dintre cei mai puțin cunoscuți. 
Deși nu pierdem nici o clipă 
din vedere valoarea exegezei 
propriu-zise putem afirma că în 
sine acțiunea de redescoperire a 
lui Ion Andreeseu reprezintă 
unul dintre cele mai substan
țiale cîștiguri ale activității sale 
de cercetare. Radu Bogdan a 
impus în această perioadă con
științei publice o serie de lu
crări necunoscute, facilitînd nu 
o dată îndreptarea lor către 
muzee, a depistat un număr 
imens de falsuri (700, față de 
cele 250 de lucrărj autentice 
identificate pînă astăzi). La 
aceasta adăugăm imensul volum 
de informații (cules în muzeele 
și arhivele din țară și din străi
nătate), sustras tăcerii și timpu
lui, căci așa cum ne lasă să în
țelegem autorul, o serie de 
fapte sint imposibil de reconsti
tuit. fapte pe care numai o în- 
tîmplare fortuită le poate aduce 
la lumină. „Dacă nu culegem 
acum ceea ce a mai rămas nu 
vom mai fi în stare niciodată“, 
avertiza în 1933 în paginile re
vistei „Boabe de griu" Emanoil 
Bucuța. Semnalul său de alar
mă s-a vădit lucid. O serie de 
date așa cum remarcam nu ne 
mai pot parveni și o amînare 
a acestei întreprinderi n-ar fi 
făcut decît să adîncească de la 
deceniu la deceniu tăcerea ca- 
re-1 înconjura pe Andreeseu și 
să îngreuneze simțitor o între
prindere ea cea de astăzi. Și din 
această prismă acțiunea 
Radu Bogdan, o acțiune 
camdată singulară trebuie 
lutată. Această carte constituie 
deci un impuls pentru o serie 
de cercetări exhaustive al căror 
obiect să-l formeze creația unor 
artiști ca Luchian. Paciurea, 
Pallady, ș.a. fără a căror cu
noaștere temeinică nu se poate 
interpreta într-o perspectivă a- 
decvată. amplă o istorie a arte
lor plastice românești. In- mod 
fatal o asemenea întreprindere 
va fi eterogenă nu numai în an
samblu, ci și în cadrul fiecărui 
volum. Ea se vede obligată de 
a îngloba alături de exegeză și 
un masiv „corpus documenta“ 
privind cele mai diverse aspecte 
ale biografiei și creației an
dreesciene. Astfel primul volum 
subintitulat „Artistul în epocă“ 
reunește o prezentare monogra
fică a creației sale, o serie de 
note ce cuprind și documente 
fotografice (locuri, pe care Ie-a 
străbătut artistul, oameni care 
l-au cunoscut, reproduceri ale 
corespondenței etc.), o cronolo
gie, ca și extrase din publica
țiile epocii privind creația sa. 
Volumele II și III. în curs de 
apariție, vor fi consacrate pos
terității critice a artistului și 
conceptului individualității sale, 
problemelor privitoare la fal
suri, și respectiv catalogului 
critic, amplu comentat, al în
tregii creații andreesciene (ule
iuri, acuarele, desene). în pri
mul volum alături de întinsele 
informații însoțite de un remar
cabil aparat critic, care-1 fac în 
egală măsură un excelent in
strument de lucru pentru specia
liști, ne reține atenția tratarea 
monografică propriu-zisă. in a- 
cest capitol, fără să contrazică 
în genere un punct de vedere 
unanim acceptat asupra creației 
lui Andreeseu, autorul se stră- 
duie pe. baza documentației și 
a. unei comuniuni mai îndelun
gate și mai profunde cu opera

să accentueze fapte semnifica
tive ca acela al pregnantei sale 
originalități conturate încă din 
perioada debutului, din perioada 
buzoiană, care fac discutabile 
acum anumite apropieri prea 
forțate de creația barbizoniști- 
lor și in special de a unui pei- 
sagist grav, sobru, sever ca Th. 
Rousseau cu care artistul ro
mân vădește anumite afinități.

Operînd cu o infinită deli
catețe, autorul stabilește pe 
de o par.te, diferențe între el 
și Grigorescu, artistul adu-

șiurilor care temperează și a- 
cordă cele mai intense tonuri, a 
cenușiurilor în care strecoară 
culoare totuși, îndrăznelile sale 
care devansau ca de pildă în 
„Natură moartă cu coș și le
gume“ preceptele artistice ale 
timpului. In acest tablou pen
tru prima dată folosea culori 

. strălucitoare, intense, localizînd 
obiectele în spațiu nu prin va
lori (care nu subscriu în fond 
decît unui principiu de pers
pectivă), ci prin raportul culo
rilor care este un procedeu pur

într-o viziune mult

TELEGRAMĂ
Republicii 
NICOLAE 
Republicii

EMILIO GARRASTAZU MEDICI, președintele 
Federative a Braziliei, a trimis tovarășului 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Socialiste România, o telegramă în care se spune :

în numele poporului brazilian și al meu personal mulțu
mesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj adresat cu 
prilejul aniversării independenței Braziliei și vă rog să 
primiți urările mele cele mai bune pentru prosperitatea pa
triei dv. și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

Primiri Ia președintele
Consiliului de Miniștri

lui 
deo- 

sa-

in Academia Militară

MONOGRAFIA
„ANDREESCU"

de RADU BOGDAN
lat al epocii, timbrul deose
bit al lui Andreeseu ' și im
plicit originalitatea sa, iar pe 
de altă parte dificultățile în a- 
precierea operei sale profunde 
și răscolitoare într-o epocă in 
care era deosebit de gustată a- 
legoria sau narațiunea dulceagă. 
Este o distanță de la simplul 

. ornament Ia un punct de vedere 
asupra vieții pe care publicul 
acelei vremi nu o străbătuse. 
Radu Bogdan întreprinde nu 
rareori analize pertinente și 
subtile ca acelea privind speci
ficul cromaticii sale, rolul cenu-

coloristic. De asemenea, se cu
vine remarcat efortul pe care îl 
face autorul în a defini calitățile 
sale de desenator, pînă astăzi 
adesea ignorate, dar nu a unui 
desenator în sensul clâsic al 
cuvîntului, ci a unui construc
tor, a unui modelator care în
țelege să subordoneze linia exi
gențelor materiei colorate, cu 
alte -cuvinte picturalității. Ana
lizele sale formale nu sînt gra
tuite, ci ele urmăresc ca în ca
zul „Iernii la Barbizoh“ demon
strarea unei depășiri a precep
telor impresioniste și a situării

sale __  _
modernă și mai contemporană. 
Monografia in genere, mărturi
sește un efort încordat, o obse
sie a exhaustivului și fără în
doială în cea mai mare parte 
acest efort își găsește o acope
rire în realizare. Regretînd însă 
acele sinteze care să-l 
pe Andreeseu într-un 
cultural autohton mai 
car în măsura in care 
treaptă universală prin subtile 
analize comparative, ce au ca 
obiect creația lui Millet, Corot 
sau Pissarro), care să-1 consi
dere un fenomen autohton și 
specific într-un angrenaj rhai 
amplu în ale cărei interdepen
dențe s-ar cuveni mai precis 
puse în lumină. Probabil că o 
serie din aceste deziderate, sînt 
deja incluse în volumul al II- 
lea al lucrării, evident și în
tr-un ton caracteristic autoru
lui a cărui viziune și metodă ră- 
mîn în esență cele ale unui is- . 
toric de artă. Această lucrare (o 
lucrare cu un. caracter analitic și 
nu unul sintetic) va constitui 
fără îndoială cel mai serios și 
masiv punct de plecare în in
terpretarea operei andreesciene. 
în timp.

introducă 
context 

larg (mă- 
o face pe

C. R. CONSTANTINESCU

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

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe amba
sadorul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia la București,

Iso Njegovan, la cererea aces
tuia.

La convorbirea care a avut loc 
cu această ocazie a participat Pe
tru 
Ini

Burlacu, adjunct al ministru- 
afacerilor externe.

Ambasadorul Italiei
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi la amiază pe amba
sadorul Italiei la București, Nic-

colo Moscato, la cererea aces
tuia.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a participat 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.CRONICA U. T. C.

Ieri a sosit în țară o dele
gație a Tineretului Muncitor 
Socialist German (S.D.A.J.) 
formată din Wolfgang Gehrke 
vicepreședinte al S.D.A.J., A- 
chim Kroos, membru al Consi
liului Federal al S.D.A.J. și 
Hans Jiirgen Alex, care la in-

ovitația C.C. al U.T.C. face 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni au fost de față Floa
rea Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C,, membri ai biroului, 
activiști ai C.C. al U.T.C.

Joi dimineața a avut loc festi
vitatea de deschidere a noului an 
de învățămînt în Academia Mi
litară.

Au luat parte membri ai con
ducerii Ministerului Forțelor Ar
mate, Consiliului Securității Sta
tului și Ministerului Afacerilor 
Interne, generali și ofițeri supe
riori, cadre didactice, ofițeri elevi 
și elevi.

Festivitatea a fost deschisă de 
generalul de armată Ion Tuto- 
veanu, comandantul Academiei 
Militare.

Luînd cuvîntul, generalul-colo- 
nel Ion Ioniță, ministrul Forțelor 
Armate, a transmis cadrelor di
dactice și elevilor Academiei Mi
litare un călduros salut din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat, guvernului și personal din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. In continuare, vorbi
torul s-a referit la sarcinile care 
stau în fața acestei instituții în 
noul an de învățămînt în vede
rea formării unor cadre militare 
bine pregătite, capabile să înde
plinească cu cinste misiunile în
credințate de partid și guvern, de 
Comandantul suprem al Armatei, 
cadre devotate fără margini pa
triei noastre socialiste.

în aplauzele celor prezență, * 
fost adoptat textul unei telegra-

me adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se arată, printre altele : „în
truniți cu prilejul deschiderii anu
lui de învățămînt 1970 1971, ca
drele didactice, ofițerii elevi și 
elevii Academiei Militare își ex
primă, cu adîncă emoție, senti
mentele lor de dragoste fierbinte 
și recunoștință profundă față de 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, față de dum
neavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija ce o aveți pentru întărirea 
continuă a puterii de apărare a 
patriei, ridicării capacității com
bative a armatei noastre, moder
nizării și perfecționării învățămin- 
tului militar.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom urma neabă
tut politica Partidului Comunist 
Român, muncind fără preget pen- 
trti traducerea în viață a hotărîri- 
lor adoptate de Congresul al 
X-lea al partidului și îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin, pentru 
întîmpinarea cu rezultate supe
rioare în muncă a jubileului pri
lejuit de împlinirea a 50 de ani 
de la crearea gloriosului nostru 
partid".

(Agerpres)
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RECUPERAREA PIERDERILOR CONCURS DE ADMITERE
(Urmare din pag. I)

Situațiile excepționale prin care 
au trecut au schimbat și modul 
lor de a munci. Absențele de la 
serviciu au rămas de domeniul 
trecutului. La fel întîrzierile. 
Printr-o supraveghere și urmă
rire atentă deranjamentele in
stalațiilor au fost înlăturate deși 
ele lucrează peste capacitatea 
proiectată. Cînd se înregistrează 
vreo mică defecțiune interven
țiile sînt de maximă promptitu
dine. Avem o singură 
putem recupera în 
pierderile numai dacă 
ireproșabil.

...în luna august, a 
nificată oprirea i

deviză : 
întregime 

muncim

...In luna august, a fost pla
nificată oprirea uzinei pentru 
efectuarea reparațiilor generale. 
Termenul fusese fixat la începu
tul anului, cînd nimeni nu bă
nuia ce surprize vor urma. Acum 
programarea incomodează căci 
ea cade tocmai în toiul activi
tății de recuperare. Despre, o a- 
mânare a reparațiilor, operație 
indispensabilă care se execută în 
fiecare an nu putea fi vorba, 
asta ar fi pricinuit ulterior mari 
necazuri, ar fi produs pagube în
semnate. Singura soluție consta 
în reducerea termenului pentru 
aceste operații. Reevaluîndu-și 
posibilitățile și resursele, 
nii au ajuns la concluzia 

menul poate fi scurtat de

la 10 zile. Prima măsură la care 
s-a apelat : constituirea schimbu
rilor prelungite. Făcînd parte 
dintr-un asemenea schimb echipa 
de montori condusă 
Pîrje, secretarul 
U.T.C. de la secția 
nată, a lucrat zilnic 
pînă la terminarea 
Tinerii, lăcătuși Cornel Martin, 
Aurel Baciu, Iustin Vancea și 
alții au solicitat să li se încre
dințeze reparațiile compresoare- 
lor, unde erau prevăzute lucrările 
cele mai dificile, mai preten
țioase. Organizîndu-și ireproșabil 
lucrul. rămînînd multe ore peste 
program, ei au reușit să reducă 
durata reparațiilor la aceste uti
laje cu 5 zile, asigurîndu-se ast
fel pornirea la timpul prevăzut 
a instalațiilor de bază. Paralel 
cu efectuarea reparațiilor pe spe
cialiștii, uzinei i-a preocupat îm
bunătățirea procesului tehnologic 
în scopul obținerii unor produc-

de Nicolae 
comitetului 
sodă calci- 
cîte 12 ore 
reparațiilor.

ții superioare. Un grup de ingi
neri de la sodă calchiată printre 
care se află și utecistul Viorel 
Rațiu, tehnologul secției, a ela
borat un nou procedeu de oprire 
și pornire a coloanelor menit să 
reducă timpul de staționare, 
înainte se opreau coloanele apoi 
se proceda la evacuarea bicar
bonatului de sodiu, ceea ce ne
cesita la pornire cel puțin 5 ore 
de staționare a gazului. Noul 
procedeu permite oprirea coloa
nelor cu bicarbonatul de sodiu 
în ele, astfel că la repornire a- 
cestea intră imediat în regimul 
de funcționare normală. După 
cum ne informează șeful cabi
netului tehnic, procedeul a fost 
propus ca inovație avînd o 
mare eficiență economică. O so
luție ingenioasă într-o situație 
critică a preconizat și tînărul in
giner Nicolae Nemeș, șeful sec
ției a treia mixtă. în timpul 
inundațiilor cuptoarele de silicat 
de sodiu amplasate sub cota zero

au fost grav avariate. Pentru a 
fi repuse te funcțiune aveau ne
voie de o reparație capitală care 
ar fi durat circa 45 de zile. Asta 
ar fi provocat și staționarea altor 
instalații. Inginerul Nemeș a ve
nit atunci cu propunerea de a se 
face printr-un dispozitiv special 
conceput, insuflarea forțată 
aer în recuperator. ~ 
Cuptoarele au fost repuse ime
diat în funcțiune.

— Instalațile noastre, ne 
formează inginerul Traian Bra- 
șoveanu, de la secția III mixtă, 
sînt proiectate la o capacitate de 
180 de tone zilnic. De un timp 
încoace obținem 240—250 tone.

Dacă precizăm că o mare 
parte dintre operatorii chimiști 
și cei de la întreținere sînt ti
neri, avem 
contribuției 
uteciștii de 
duse sodice 
recuperarea 
cate de calamități.

de
Rezultatul ?

in-

mai clară imaginea 
pe care și-o aduc 
la Uzinele de pro- 
din Ocna Mureș la 
pierderilor provo-

oame- 
că fer
ia 15

Campionatele Mondiale de volei

România în ambele finale !
tri- Totul^ s-a sfîrșiț cu bine atîta
ale

l’e șantierul sistemului de irigata Gălățui-Călărași se lucrează la montarea conductei de aduc-
țiune a apei ce ca curge cu o viteză de 60 nd!sec.

SOFIA (prin telefon de la 
misul nostru special).

De ieri apele zbuciumate 
C. M. au început să se limpezeas
că prin încheierea întrecerilor din 
cadrul celor 8 grupe în care sînt 
angajate 40 de echipe reprezenta» 
tive de volei. Așa cum era și de 
așteptat, echipa noastră masculină 
a izbutit să se impună în ultimul 
meci în fața Venezuelei. adjude- 
cîndu-și victoria cu 3—1 (13—15, 
15—9, 15—5, 15—9), cu prețul unor 
veritabile eforturi — evidente în 
teren mai mult decît o arată sco
rul. Conducerea tehnică a echi
pei a optat, la început, pentru o 
formulă în premieră : Codoi. O- 
rosz. Duduciuc, Iorga și Rauch. 
Adică o formație de tineri în care 
primii trei ,,măsoară“ între 18— 
21 de. ani. Relativ simplu am luat 
conducerea cu 8—0 și spre regre
tul nostru am făcut cadou setul 
la 13 cu aceeași dezinvoltură. Pu
blicul avid, de suspens ne-a ,,vîn- 
dut“ imediat aplaudînd pe adver
sarii noștri. Pe banca echipei noa
stre, acolo unde Drăgan. Udiștea- 
nu. Schreiber, Tîrlici și ceilalți 
sperau să rămînă spectatori, fer
moarele treningurilor albastre au 
început să-și desfacă dinții. Și 
una după alta, schimbările au în
ceput oprindu-se la Drăgan de 
care (din fericire) n-a mai. fost 
nevoie. Experimentul inițial a e- 
șuat fiindcă unora (Codoi, Dudu
ciuc) le lipsește experiența, altora 
(Crețu. Orosz) capacitatea de in
tegrare în jocul colectiv. Ti
nerii netitulari sînt foarte buni 
oameni de schimb în anumite 
momente tactice ale jocului, așa 
cum au demonstrat-o partidele 
zilelor precedente, dar nu alcă
tuiesc încă o echipă capabilă să 
joace eventual 5 seturi cu miză.

i o tiu, s-a stirșrt cu bine atîta vre
me cît am cîștigat, cît ne-am ca
lificat pentru turneul final de la 
Sofia, ceea ce alții (citiți : Unga
ria, sancționată cu 3—0 în, meciul 
cu Brazilia pentru folosirea de 
doping ) Brazilia, R. P. D. Coreea
nă, Italia, Cuba etc., nu au reu
șit. In turneul final vom avea ca 
parteneri echipele Bulgariei, Bel
giei. sau Iugoslaviei (nu este cu
noscut pînă la această oră rezul
tatul direct dintre cele două e- 
chipe), Cehoslovacia, Polonia, Ja
ponia. R.D.G. și U.R.S.S. Lesne 
de observat că nu lipsește nici 
una dintre „marile puteri“ ale vo
leiului mondial.

Grupa feminină de la Burgas 
șl-a încheiat și ea conturile. In 
ultimul meci România—S.U.A. 3—1 
(—13, 8, 10, 16).

Am izbutit așadar și pe celălalt 
„front“, să obținem mult rîvnita 
calificare !

Finala de la Varna reunește e- 
chipele : Bulgariei, R.D.G. sau Cu
bei. Japoniei, Cehoslovaciei, 
R. P. D. Coreeană, U.R.S.S., Un
gariei și României. Și aici vor fi 
reunite toate teamurile de mina 
întii ale globului. Nici un meci 
nu va fi greu : toate vor fi foarte 
grele.

A

In apărarea

fair-play-ului...

MERIDIANI
• CONT1NUINDU-ȘI tur

neul în Franța, selecționata 
secundă de rugbi a Româ
niei a jucat ieri, la Aurillac 
cu reprezentativa orașului. 
Rugbiștii români au obținut 
victoria cu scorul de 6—0

VIOREL RARA
Alte rezultate tehnice :

MASCULIN : Italia—Iran 3—0 ; 
Ungaria—Finlanda 3—1 ; U.R.S.S.— 
Guineia 3—0 ; Cuba—Mongolia 
3—0 ; R.D.G.—Tunis 3—0 : R.P.D. 
Coreeană—Franța 3—0 ; Japonia— 
Olanda 3—0.

FEMININ : Bulgaria—Mongolia 
3—1 ; Cehoslovacia—Olanda 3—0 ; 
Japonia—Mexic 3—0 ;
Ungaria 3—0.

U.R.S.S.—

fost în- 
Durbac.

I
I

• Dumitrache a fost suspendat 
o etapă • Epilogul meciului 
Minerul Anina — Gaz Metan 

Mediaș : 3—0 pentru gozde

I
I

ÎN IWAIA'HM 11 SIPERIOR
Pentru facultățile și secțiile 

la care au rămas locuri neocu
pate în urma concursurilor de 
admitere din iulie și septembrie 
a.c. se organizează un nou con
curs de admitere, în intervalul 
28 septembrie —3 octombrie 1970 
pentru învățămîntul superior 
tehnic și agronomic și în inter
valul 5—11 octombrie 1970 pen
tru învățămîntul superior eco
nomic.

înscrierile se fac 
tariatele facultăților respective 
pînă la data de 27 septembrie, 
respectiv 4 octombrie, inclu
siv.

Concursul se organizează la 
următoarele instituții de învă
țămînt superior :

1. INSTITUTUL POLITEHNIC 
BUCUREȘTI ț

la secre-

inclu-

— învățămînt de ingineri — 
cursuri de zi

a) Facultatea de energetică, 
la secția termoenergetica.

b) Facultatea de mecanică, la 
secțiile : mașini termice ; utilaj 
chimic ; mașini hidraulice și 
pneumatice.

c) Facultatea de mecanică a-
gricolă, la secția mecanică agri
colă. x

d) Facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini, la sec
țiile : tehnologia construcțiilor 
de mașini ; mașini unelte.

e) Facultatea de metalurgie, 
la secțiile : elaborarea fontei și 
oțelului ; turnătorie de fontă, 
oțel și metale neferoase ; defor
mare plastică și tratamentul 
termic al metalelor ; metalur
gie neferoasă.

f) Facultatea de transporturi, 
la secțiile : material rulant ; teh- 
tica transportului feroviar.

— învățămînt 
cursuri de zi

a) Facultatea 
nică, Ia secția

b) Facultatea 
secțiile ; electroenergetică ; tèr- 
moenergetică.

c) Facultatea de electronică 
și telecomunicații, la secția de 
electronică aplicată.

d) Facultatea de mecanică la 
secțiile : montarea și întreține
rea utilajului chimic ; monta
rea. întreținerea și exploatarea 
instalațiilor din industria ma
terialelor de construcții.

e) Facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini, la sec-

ția tehnologia prelucrării la 
rece.

f) Facultatea de chimie in
dustrială, la secțiile : tehnolo
gia silicaților și compușilor o- 
xidici; tehnologia chimică an
organică.

g) Facultatea de transporturi, 
la secția întreținere și repara
ții auto.

— învățămînt de ingineri — 
cursuri serale

a) Facultatea de mecanică, la 
secția de mașini termice.

b) Facultatea de transporturi, 
la secția de material rulant.,

— învățămînt de subingineri — 
cursuri serale

a) Facultatea de energetică, 
la secția electroenergetică.

b) Facultatea de 
și telecomunicații, 
lectronică aplicată.

c) Facultatea 
construcțiilor de 
ția tehnologia 
rece.

d) Facultatea

electronică
la secția e-

tehnologiade 
mașini, la sec- 
prelucrării la

d) Facultatea de chimie in
dustrială, la secțiile : tehnologia 
chimică anorganică ; tehnologia 
chimică organică.

e) Facultatea de transpor
turi, la secția întreținere și re
parații auto.

f) Facultatea de mecanică, la 
secția montarea și întreține
rea utilajului chimic.

2. INSTITUTUL POLITEHNIC 
TIMIȘOARA

de subingi- 
de zi

de construcții,

de subingineri —

de. electroteh- 
electrotehnică. 

de energetică, la

— învățămînt 
neri — cursuri

a) Facultatea , .
la secțiile : construcții civile și 
industriale ; îmbunătățiri fun
ciare.

—- învățămînt de subingi
neri — cursuri serale

a) Facultatea de construcții, 
la secția construcții civile și 
industriale.

3. INSTITUTUL DE CON
STRUCȚII BUCUREȘTI

— învățămînt de subingi
neri — cursuri de zi

a) Facultatea de construcții, 
la secția construcții civile și 
industriale.

b) Facultatea de instalații 
pentru construcții, la secția in
stalații pentru construcții.

c) Facultatea 
utilaj pentru 
secția mașini și 
construcții.

de mașini 
construcții 
utilaj

si 
la pentru

• •••••

d) Facultatea de hidrotehnică, 
la secțiile construcții hidroteh
nice ; tehnica edilitară.

e) Facultatea de căi ferate, 
drumuri și poduri, la secțiile : 
construcții și întreținere fero
viară; drumuri 
dastru funciar.

— învățămînt 
neri — cursuri

a) Facultatea

și poduri ; ca-

de subingi- 
serale

________  de construcții, 
la secția construcții civile și in
dustriale.

b) Fatuitatea de instalații 
pentru construcții, la secția in
stalații pentru construcții.

4. INSTITUTUL DE PETROL, 
GAZE ȘI GEOLOGIE 
REȘTI

BUCU-

— învățămînt de 
gineri — cursuri de zi

ă) Facultatea pentru 
sondelor și exploatarea-

subin'

forajul 
.zăcă

mintelor de petrol și gaze, la 
secția forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de pe
trol și gaze.

5. INSTITUTUL DE SUÉIN- 
GINERI PITEȘTI

— cursuri de zi —
a) La secțiile :, 

prelucrării la rece ; 
și reparații auto.

Tehnotegia 
întreținere

AGRONO-6. INSTITUTUL
MIC „N. BĂLCESCU“ BUCU
REȘTI

— învățămînt de subin» 
gineri — cursuri de zi

a) Facultatea de îmbunătă
țiri funciare, secția îmbunătățiri 
funciare.

7. ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE BUCUREȘTI

— cursuri serale — 
a) Facultatea de 

producțe’, la secția
economia 
economia 

industriei, construcțiilor și tran
sporturilor.

b) Facultatea de calcul eco
nomie și cibernetică economică, 
la secția statistică.

c) Facultatea de comerț, 
secția economia comerțului 
terior

d) Facultatea de finanțe, 
secția finanțe.

e) Facultatea de contabilitate, 
la secția contabilitate.

• • •

la 
in-
la

(3—0). Punctele au 
scrise de fundașul 
Rugbiștii români vor evolua 
duminică la Toulon.

• astAzi Începe în 
sala sporturilor de la Flo- 
reasca, tradiționala balcania
dă masculină de baschet. 
După festivitatea de deschi
dere programată la ora 18, 
se va juca meciul Româ
nia — Iugoslavia. Jocul Bul
garia — Grecia va începe la 
ora 19,45.w

Comisia centrală de disciplină 
a F. R. de Fotbal a analizat, în 
ședința de aseară, actele nespor
tive comise de unii jucători în 
etapa trecută. Au fost dictate ur
mătoarele sancțiuni : Dumbravă 
(Progresul București) și Strîmbea- 
nu (Universitatea Craiova) au fost 
suspendați cîte două etape.

— Dumitrache (Dinamo Bucu
rești) a primit o etapă suspen
dare.

— Cornel Dinu și Deleanu (Di
namo București), Raksi și Dinu 
Iordan (Progresul București) au 
primit mustrare.

Analizînd incidentele petrecute 
la meciul Minerul Anina—Gaz 
Metan Mediaș, din etapa a 6-a a 
diviziei B, membrii comisiei au 
hotărît :

— Intrucît a părăsit terenul de 
joc, la scorul de 1—2, fără a avea 
un motiv bine întemeiat, echipa 
Gaz Metan Mediaș pierde meciul 
cu Minerul Anina la scorul de 
0—3.

— Jucătorii Jiga (Gaz Metan) și 
Munteanu (Minerul Anina) au fost 
suspendați trei și, respectiv, șase 

etape.

I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)
vîntul chiar șl în condițiile cînd 
furajele se află în timp din bel
șug. La cooperativa agricolă din 
Adunații Copăceni, de pildă, pî
nă in prezent nu s-a depozitat 
nici 40 la sută din necesarul de 
furaje. Motive, am ascultat mul
te expuse de către președintele 
cooperativei. „Am făcut tot ce 
am putut, dar ne lipsește forța 
de muncă ; în timp n-au prea 
fost furaje etc., etc.“. Nici pe de
parte aceste motivări nu reflec
tă adevărul. De pildă, paiele de 
griu mai mult de jumătate s-au 
stricat în timp, în final, fiind 
introduse sub brazdă, lucerna a 
imbătrinit în cimp necosită, 
pierzindu-se astfel cel puțin 300 
tone de furaje ; în terenurile de 
pe malul Argeșului ierburi va
loroase s-au uscat înainte ca 
gospodarii să intre cu coasa ; po
rumbul însămințat in cultură du
blă a fost uitat, neîntreținut în 
mijlocul ierburilor ce l-au co
pleșit. Și, cu oricine din consiliul 
de conducere ai discuta, ți se 
plinge : ce ne facem, tovarășe, 
cu animalele, că nu avem furaje. 
Furaje sînt, numai că la dum
nealor lipsește simțul gospo
dăresc...

Situația se repetă, din păcate, 
la încă multe alto cooperative 
din județul Ilfov. Amintim pe 
cele vizitate zilele trecute : Daia, 
Călugăreni, Afumați. Coșereni. 
Movilița. Ne permitem o singură 
recomandare : cînd merg să în
tocmească balanța furajeră, to
varășii de la Direcția agricolă și 
Uniunea județeană a cooperati-

velor agricole să înceapă docu
mentarea cu cîmpul, iar consi
liile de conducere ale cooperati
velor agricole, specialiștii unită
ților să pună în balanță, în fie
care zi. posibilitățile de asigurare 
a furajelor cu ceea ce s-a reali
zat. Pentru Comitetele județene 
U.T.C. o sugestie : prin activi-

din necesarul de furaje pentru 
perioada de stabulație nu a fost 
asigurată. Apelînd tot la cifre 
centralizatoare putem spune că 
cele 51 000 de tone înseamnă mai 
puțin decît o treime din necesa
rul de suculente, că deficitul de 
lucernă-fîn depășește cantitatea 
de 300 de vagoane, că paiele au

tre care, consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole, spe
cialiștii din agricultura județu
lui Brăila nu și-au îndreptat a- 
tenția. De ce ? Iată o întrebare 
căreia trebuie să i se dea un 
răspuns nu prin argumente in 
birou ticluite, ci prin măsuri o- 
perative, eficiente care să asigu-

DEPOZITELE RAW GOALE
Știi lor să determine o impulsio
nare în preluarea bunei tradiții 
ca tineretul să participe, să ia 
chiar asupra sa activitatea pri
vind asigurarea bazei furajere. 
Mai mult ca oricînd, în toamna 
aceasta activitatea uteciștilor in 
acest domeniu s-ar dovedi utilă.

LAUDA DE SINE...

La Direcția agricolă a județu
lui Brăila, ultima situație cen
tralizatoare a bazei furajere, re
dă faptul că au fost deja însilo- 
zate pește 51 000 tone furaje, iar 
tovarășii nu pierd din vedere să 
însoțească apeastă cifră cu ex
plicația : „acțiunea se desfășoa
ră în ritm intens, vom avea fu
raje mai mult decît ne trebuie“. 
O cercetare atentă a situației 
din cadrul județului ne conduce 
la realitatea tristă că în această 
parte a țării nici măcar o treime

rămas in cîmp in proporție de 
peste 30 la sută — ceea ce s-a 
depozitat fiind cu mult sub ne
voi. La cooperativa agricolă din 
Roșiori, de pildă, numai la finul 
de lucernă deficitul ajunge la o 
sută de tone, iar la fînuri în ge
neral nerealizările vor însemna 
de cîteva ori mai mult. Inexpli
cabilă nerealizarea dacă avem în 
vedere faptul că pe timpul verii, 
atunci cînd timpul oferea iarbă 
din belșug, animalele erau hră
nite cu lucernă masă verde, da
că ne gîndim că ierburi valoroa
se, în cantități de sute de tone 
nu sint recoltate în aceste zile 
pentru că. se susține, lipsesc bra
țele de muncă.

De asemenea, in sectorul zoo
tehnic al cooperativei din Agaua 
s-au depozitat furaje cu mult 
sub posibilități. Și. oriunde 
ne-am oprit in cadrul raidului 
nostru, in timp am observat re
surse foarte mari de furaje că-

re valorificarea superioară a tu
turor resurselor.

„NU LĂSA PE MIINE 
CE POJI FACE AZI"

Alături de furaje, adăposturile 
constituie „cheia“ producțiilor 
mari pe timpul iernii. S-ar pre
supune deci, că mina gospodaru
lui să se observe și in acest sec
tor. La cooperativa agricolă Ma
ia. din județul Ilfov, insă, in sec
torul zootehnic totul este vraiște. 
In grajduri ieslele sint rupte, 
geamurile sparte.. ușile scoase 
din balamale. Nimeni nu se se
sizează insă de această situație. 
Tovarășul Iulian Dinu, președin
tele cooperativei, ne asigură că 
în zilele următoare totul va fi 
pus la punct. Dar de ce în zilele 
următoare, cînd cel puțin 20—30 
de meseriași vor trebui reținuți 
de la activitatea in cîmp, atît de 
presantă, și nu s-a realizat pină

acum repararea grajdurilor ? De 
asemenea, la cooperativa agri
colă din Fierbinți, cele 8 graj
duri pentru vacile de lapte au 
fost văruite pe dinafară, 
ziiite 
intri 
tul 
tre 
pate _
nr. 2, pereții sînt găuriți, 
eevelele scoase din zid, în graj
durile 2 și 5 practic nu mai exi
stă iesle. Tovarășul Cazmir Mol- 
dovan, șeful fermei, binevoitor la 
început, nu știe cum să motiveze 
situația. Ceea ce au făcut dum
nealor este un fel de a-ți fura 
singur căciula. Pentru că, la iar
nă, viscolul nu va ocoli grajdu
rile cooperativei din Fierbinți 
numai pentru faptul că pe dina
fară ,au fost frumos văruite...

Deoarece in județul Ilfov, si
tuația intilnită la cooperativele 
agricole din Maia și Fierbinți 
este aproape generală se impune 
ca tovarășii de la direcția agri
colă și uniunea județeană 6ă in
tervină pentru impulsionarea ac
tivității in sectoarele zootehnice. 
Constituirea unor echipe dintre 
meseriași, aprovizionarea rapidă 
cu materialele de construcție ne
cesare, accentul punîndu-se pe 
exploatarea resurselor locale, 
constituie puncte de plecare in 
rezolvarea neajunsurilor sem
nalate. Proverbul : „nu lăsa pe 
miine ce poți face azi“, cu alte 
cuvinte să nu se amine pînă la 
căderea primilor fulgi de zăpadă 
reparațiile, in adăposturile zoo
tehnice, se impune nu numai re- 

. petat, dar și luat ca învățătură.

pe la acoperiș, 
înăuntru însă 

este 
ele
cu

izbitor : 
se află 
cereale :

revi-
Cind 

contras- 
două din- 
îrțcă ocu- 
în grajdul 

cer-

I
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN AUSTRIA
I

(Urmare din pag. I)

oficială a șefului statului ro
mân în landul Austria Supe
rioară. Au venit să-i salute pe 
președintele Nicolae 
Ceaușescu. pe soția sa 
și pe ceilalți oaspeți români 
președintele Consiliului de ad
ministrație al uzinelor. Oth- 
mar Seefeldner, directorul ge
neral, Herbert Koller, alți 
membri ai Consiliului de ad
ministrație, deputatul I. Brau- 
neis, președintele Consiliului 
central sindical din. întreprin
dere, precum și alți conducă
tori sindicali. Oaspeții coboară 
din tren in acordurile unei 
fanfare ce intonează cîntece de 
bun venit. Tinere fete. întovă
rășite de furnaliști oferă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și soției sale, în semn de res
pect și prețuire, flori, multe 
flori. Potrivit unui obicei de
venit regulă de ospitalitate în 
Austria Superioară, oaspeții 
sînt întîmpinați ca pîine. sa
re. șuncă și must.

Un cor interpretează, 
voci suave de fete și son. 
te de bariton, un vechi cîntec 
popular 
Austriei 
dragi ce apar în 
ședințele 
ascultă ou încintare, 
mina dirijoareî, o 
înaltă. îmbrăcată, ca toți cei 
ce alcătuiesc, formația, în por
tul popular din zona Linz. 
Mari drapele românești și aus
triece împodobesc sărbătorește 
incinta de Ia intrarea în între
prindere, aleea ce duce spre 
pavilionul administrativ, pre
cum și pavilionul însuși. O 
mare mulțime de tineri, 
ucenici ai uzinelor „Vo-

in 
ta-

din această parte a 
dedicat, oaspeților 

prag. Pre- 
Nicolae Ceaușescu 

strînge 
austriacă

est“, îmbrăcați în salopete 
albastre și purtîftd căști de 
protecție, alcătuiesc un zid viu 
de o parte și de alta a aleii ce 
conduce spre sala Consiliului 
de administrație. Tinerii salută 
pe președintele roman cu salu
tul muncitoresc „Gluckauf“. 
Președintele Consiliului de 
Stat răspunde acestei căldu
roase manifestări de simpatie, 
prin gesturi amicale. Din rîn- 
durile sutelor de muncitori și 
funcționari aflați în spatele 
rîndurilor de tineri ucenici se 
aude : ..Trăiască prietenia din
tre Austria și România“. Răsu
nă aplauze, iar tovarășul 
Nicolae Ceaușescu strînge pri
etenește mina celor care i-o în
tind cu dragoste.

în sala Consiliului de admi
nistrație, directorul general al 
întreprinderii oferă oaspeților 
cîteva date de ansamblu pri
vind evoluția și activitatea u- 
zinei, mai exact spus a grupu
lui de întreprinderi ce alcătu
iesc compania de stat „Voest“ 
— din 1945, cînd a început re
construcția pe baze moderne 
a acestui complex metalurgic.

In economia austriacă, uzi
nele „Voest“ dețin o mare pon
dere, ele realizînd mai mult de 
jumătate din producția de o- 
țel laminat, 70 la sută din cea 
de fontă și aproximativ 87 la 
sută din cea de tablă, îndeo
sebi pentru construcția de a- 
utovehicule. Firma „Voest“ 
produce mașini-unelte cu co- 
mandă-program, utilaje pentru 
industriile chimică., metalurgi
că, de constricții și,' în ultimul 
timp, și utilaj pentru centrale 
atomice. România importă de 
la aceste întreprinderi lami
nate de oțel, construcții me
talice șî le livrează diferite

profile de tablă groasă și pro
duse ale industriei petroliere, 
în colaborare cu „Voest“ se 
realizează la noi instalațiile 
pentru moderna scenă a Tea
trului .Național din București.

Este revelator pentru nivelul 
înalt al tehnologiilor aplicate 
de „Voest“, pentru realizările, 
obținute de inginerii și de 
specialiștii uzinei, că aici s-au 
adus însemnate contribuții la 
punerea la punct a procedeu
lui de elaborare rapidă a oțe
lului prin insuflarea cu oxi
gen, procedeu cunoscut astăzi 
în întreaga lume sub denu
mirea de „L.D.“, care a în
semnat practic o revoluție în 
tehnologia oțelului.

La propunerea gazdelor se 
face o vizită în întreprindere.

Primul punct al itinerariului 
îl constituie bazinul portuar. 
Compania „Voest“ avînd uni
tățile sale amplasate pe malul 
Dunării, dispune de un bazin 
portuar propriu în care se des
carcă și încarcă anual mili
oane de tone de materii prime 
și produse finite. în onoarea 
înaltului oaspete, vasele anco
rate în radă au arborat marele 
pavoaz și salută cu pre
lungi și repetate sunete de 
sirenă. Echipajul remorcheru
lui „Pașcani“, aflat la Linz, se 
aliniază la chei și-1 salută pe 
președintele Consiliului de 
Stat. Ion Tiron, șeful agenției 
fluviale Navrom pentru Aus
tria. raportează că pe apele du
nărene ale Austriei se află în 
momentul de față, fie în cursă, 
fie în operație de încăreare- 
descărcare 7 remorchere și 50 
de șlepuri și tancuri petrolie
re care transportă diferite pro
duse petrochimice, metalurgice 
Și alte mărfuri. Aceste suc-

cinte date, sînt mărturii clare 
ale activității de schimburi de 
valori materiale dintre Ro
mânia și Austria, ' exemple 
grăitoare asupra bunelor re
lații dintre cele două țări.

Urmează un moment emoțio
nant. La monumentul funerar 
al unui marinar român pierit 
in apele Dunării chiar in raza 
uzinelor „Voest“. președintele 
Nicolae Ceaușescu depune o 
jerbă de flori.

Drumul în interiorul între
prinderii trece prin sectorul o- 
țelăriei, acolo unde își găsesc 
o largă aplicație practică cele 
mai moderne formule de ela
borare a oțelului, prin secția 
uzinaj, la laminoare. Pe fur
nale și alte instalații sînt 
arborate drapelele Rpmâniei 
și Austriei.

Pretutindeni, muncitorii și 
personalul tehnic fac pre
ședintelui României o vibran
tă primire, 
teva clipe 
a se putea 
onorurile ce 
de stat prieten, .unui prieten 
al Austriei, unui militant ac
tiv pentru -dezvoltarea cola
borării economice,, tehnico- 
științifice. culturale dintre 
țările bazinului dunărean, 
dintre Austria și România. 
Oaspetele român se interesează 
de eficiența procedeelor 
plicate, 
muncii, 
bilității. 
răspund 
mabilitate conducătorii între
prinderii, șefii de secții, ingi
nerii din sectoare. Produsele 
finite, ca și cele aflate în curs 
de realizare, evidențiază un 
înalt grad de încorporare a 
tehnologiilor moderne. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a-

Se încetează cî- 
lucrul pentru 

adresa oaspetelui 
se cuvin unui șef

a- 
productivitatea 

indicele renta- 
solicitări la care 

cu competență și a-

de 
de

dresează muncitorilor și tehni
cienilor, lucrătorilor din secto
rul concepție și proiectare, ca
drelor de conducere, felicitări 
pentru realizările remarcabile 
pe care le obțin, le urează suc
cese și mai mari și-f invită la 
colaborare cu muncitorii, cu 
specialiștii din industriile me
talurgice și constructoare de 
mașini din România.

La ora 13,30. în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
a soției sale și a membrilor 
delegației române, consiliul de 
conducere al întreprinderii 
gazde oferă un dejun la care, 
participă cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky, persoanele o- 
ficiale austriece care-1 însoțesc 
pe oaspetele român, și repre
zentanții firmei „Voest“.

In timpul dejunului, cance
larul Bruno Kreisky și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
rostesc toasturi.

încheind vizita de două zile 
în Landurile Salzburg și Au
stria Superioară, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. și ceilalți membri 
ai suitei sale, au plecat în 
cursul după-amiezii de joi, cu 
un tren special la Viena.

La plecarea de la uzinele 
' „Voest“, oaspeții români au 
fost salutați cu aceeași căldură, 
ca pretutindeni în vizita în
treprinsă în Austria. Oficiali
tățile locale și un mare număr 
de lucrători ai acestor uzine 
și-au luat rămas bun, în a- 
ceeași atmosferă prietenească 
ca și la sosire.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu • 
și ceilalți oaspeți români au 
sosit în gara de vest a capi
talei austriece.

Dineu de gală oferit de președintele
Consiliului de Stat, Nicolae CeausescuJ*

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Jonas,
Stimate domnule canCelar 

federal, • .
Doamnelor și domnilor,

fâcut-o,

Toastul cancelarului federal Toastul președintelui

Bruno Kreisky Consiliului de Stat
Mult stimate domnule pre

ședinte,
Domnilor miniștri,
Stimată doamnă. 
Doamnelor și domnilor,

vă urez bun 
proprietaru- 
exprim bu- 

avut posibi- 
inima

Permiteți-mi să 
venit în numele 
lui. Doresc să-mi 
curia că ieri am 
litatea să vă arătăm
peisajului austriac și astăzi să 
vă arătăm inima economiei 
austriece.

După cum știți. Austria este 
o țară care are o economie 
complexă. în. economia Aus
triei, pe lingă sectorul parti
cular, există și un sector de 
stat. Din cei 600 000 de sa- 
lariați din industrie. 100 000 
lucrează în întreprinderile 
etatizate. Importanța indus
triei etatizate nu constă însă 
în numărul muncitorilor, ci 
în ponderea pe care o are în 
ansamblul economiei naționa
le. pondere care-i este confe
rită in special de industria 
grea. La aceasta aș adăuga 
faptul că industria etatizată 
joacă un rol deosebit în ex
portul Austriei

Dacă Austria a devenit un 
stat modern, dacă ea a reușit 
să asigure locuri de muncă la 
mij și mii de oameni, aceasta 
se datorește faptului că și-a 
construit o bază industrială. A- 
ceasta a fost construită prin 
dezvoltarea energeticii și in
dustriei grele. Cu toată impor
tanta pe care o are industria 
etatizată, aș vrea să subliniez 
că este asigurată o coexistență 
oreanică între aceasta și indus
tria particulară. Definitorie 
pentru activitatea noastră eco
nomică este formula egalității

res-

dumneavoastră va 
fără îndoială, la a- 

în cele

depline între cele două forme 
de proprietate, între cele două 
industrii.

In calitatea mea de cance
lar vă rog. domnule preșe
dinte, să-mi permiteți să spun 
cîteva cuvinte cu privire la 
politica externă și în legătură 
cu vizita dumneavoastră în 
Austria.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim admirația noastră pen
tru politica României, des
fășurată sub conducerea 
dumneavoastră. Această po
litică v-a adus mult
pect. în’ lume; această poli
tică de independență a con
stituit, practic, baza pentru o 
colaborare cu Austria. Acest 
lucru a fost exprimat nu nu
mai în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, ci și în ca
drul european, în politica e- 
uropeană.

Vizita 
contribui,
dincirea colaborării 
mai largi domenii. Această 
colaborare pașnică, care 
dezvoltă între țările noastre, 
are importanță și pentru coo
perarea și pacea în Europa.

Deși, noi toți, ne străduim în 
cadrul Organizației Națiuni
lor Unite să contribuim la 
menținerea păcii, totuși, te
renul cel mai apropiat pentru 
noi este Europa. Și — con
stituie un fapt nou în istorie 
— Europa este 
cea mai pașnică 
noastre.

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

se

acum partea 
a planetei

permiteți să

SEMNAREA UNOR DOCUMENTE
In cursul după-amiezii de joi, 

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

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

în aceeași după-amiază, la Mi
nisterul Comerțului Industriei și 
Meșteșugurilor, a avut loc sem-

denarea acordului comercial 
lungă durată pe perioada 1971— 
1975.

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

De asemenea, a fost semnat 
protocolul privind schimbul de 
mărfuri pe anul 1971.

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

au

întrevederi dintre membri

ai guvernului austriac
și miniștri români

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Corneliu Mănescu. a avut 
în cursul dimineții de joi o în
trevedere cu ministrul aface
rilor externe al Austriei. Ru
dolf Kirchschlager. Au fost a- 
bordate probleme bilaterale 
privind relațiile dintre Româ
nia și Austria și s-a făcut un 
schimb do vederi asupra unor 
aspecte ale situației interna
ționale, îndeosebi.asupra secu
rității europene.

în timpul vizitei în Austria, 
ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a avut întreve
deri cu ministrul austriac al 
comerțului, industriei și meș
teșugurilor, Josef Staribacher, 
și cu alți reprezentanți ai 
vieții economice austriece. Au 
fost discutate probleme privind 
schimburile comerciale, dez
voltarea colaborării și coope
rării româno-austriece pe di
verse planuri.

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule cancelar 

federal,
Domnilor miniștri,
Domnule președinte și dom

nule director general al uzi
nelor Voest,

Doamnelor și domnilor,

Doresc, în primul rînd, să 
vă mulțumesc pentru cuvin
tele rostite de dv„ domnule 
cancelar, la adresa României, 
a colaborării și cooperării 
dintre popoarele, noastre. De 
asemenea, doresc să exprim 
mulțumirile mele, ale soției 
și colaboratorilor mei pentru 
prilejul ce ni s-a oferit — ieri 
și astăzi — de a cunoaște o 
parte din eforturile poporului 
austriac pe calea industriali
zării și bunăstării.

Ne-a făcut o deosebită 
plăcere vizita de ieri la Ka- 
prun, la hidrocentrală, 
impresionat ceea ce a 
natura, dar și ceea ce a 
omul. Am
plăcere orașul 
are un renume 
rită — printre 
valurilor sale 
de muzică,
deosebita plăcere să vizităm 
citeva secții — importante și 
modernă — ale acestui mare 
combinat, care, așa cum l-a 
numit domnul cancelar fede
ral, constituie inima indus
trială a Austriei. Ne-a im
presionat efortul pe care îl 
depune întregul colectiv al 
uzinei — de la președintele și 
directorul general, pină la 
muncitori — pentru a moder
niza continuu producția, pen
tru a ridica calitatea produc
ției și a întregii activități a 
uzinei. Sperăm 
de colaborare 
acum între acest

Și 
România se vor 

puternic decît

Ne-a 
creat 
creat 
marevizitat cu

Salzburg, care 
mondial, dato- 
altele — festi- 
internaționale

Astăzi, am avut

că legăturile 
care există 
mare combi- 
combinatelenat austriac 

similare din 
dezvolta mai 
pină acum și în mult mai mul
te domenii.

După ceea ce am văzut 
aici, și după ceea ce cunoaș
tem că există in România, 
avem convingerea că sînt po
sibilități pentru o cooperare 
multilaterală, inclusiv pe 
terțe piețe, între această uzi
nă austriacă și uzinele româ
nești.

Și România depune eforturi 
deosebite pentru industriali
zare, pentru a-și crea o indus
trie bazată pe știința și teh
nica avansată de astăzi. Avem 
o serie de rezultate bune, in
clusiv în siderurgie, în me
talurgie, în construcția de ma
șini. Știm insă că mai 
multe de făcut pentru 
junge la un nivel de 
trializare corespunzător

avem 
a a- 

indus- 
cerin-

țelor unei societăți moderne. 
Avînd însă în vedere că în 
țara noastră întreaga indus
trie este naționalizată — deci 
se află în mîinile statului, ale 
poporului — avem posibili
tăți ca, prin eforturi stărui
toare, să realizăm aceasta în- 
tr-o perioadă mai scurtă.

Știu că, pe lingă industria 
constructoare de mașini 
metalurgică, în Austria 
dezvoltă mult chimia și 
ramuri de activitate;

■enumerat 
aceasta 
cu largi perspective 
zintă. de asemenea, 
meniu unde țările 
pot coopera larg.

M-am referit la toate aces
tea pentru a evidenția posibi-, 
litățile mari care există ca, în 
viitor, între România și Aus
tria — intre întreprinderile 
austriece de stat și parti
culare, și întreprinderile ro
mânești — să se dezvolte o 
colaborare și cooperare foar
te largă.

In ce privește problemele 
politicii internaționale, este a- 
devărat că evenimentele care 
au Ioc astăzi in lume sint des
tul de complicate ; dar noi 
considerăm că desfășurarea 
lor este în favoarea celor care 
doresc cooperare* internațio
nală și pace.

In acest context, aș dori să 
mulțumesc domnului cance
lar federal pentru cuvintele 
rostite aici la adresa politicii 
externe a României și la a- 
dresa mea. 
deră că în 
este necesar 
pentru a asigura ca in rela
țiile dintre state să triumfe ‘ 
deplina egalitate în drepturi, 
respectul independenței și su
veranității naționale, colabo
rarea și avantajul reciproc.

Desigur, ca țări europene, 
sintem interesați în ceea ce se 
întîmplă pe continentul nos
tru. Avem bucuria să consta
tăm că lucrurile 
destindere, spre 
unor relații mai bune între 
toate statele de pe continent. 
Sperăm că se va ajunge la o 
conferință a statelor europene. , 
că România și Austria vor 
avea un rol de jucat în orga
nizarea conferinței și în în
făptuirea securității pe acest 
continent.

Dar. oricît am fi de preo
cupați de Europa, nu putem să 
nu avem în vedere că astăzi 
pacea este indivizibilă, că un 
conflict în orice parte a lumii 
influențează asupra tuturor 
popoarelor de pe toate conti
nentele. De aceea, acordind 
o atenție deosebită probleme-

chimia, pentru că 
constituie o ramură 

și repre- 
un do- 
noastre

Sîntem de patru zile oaspeții 
dumneavoastră și ai poporului 
austriac. Am întîlnit aici din 
prima clipă o' deplină ospita
litate, pentru care doresc, în 
numele meu, al soției și al co
laboratorilor mei, să vă ex
prim cele mai sincere mulțu
miri. Mi-ar fi greu să redau 
în puține cuvinte impresiile 
bogate pe care le am in urma 
convorbirilor cu dumnea.voas- 
tră și cu ceilalți membri ai de
legației austriece, precum și in 
legătură cu ceea ce am văzut 
în orașele, întreprinderile și 
localitățile prin care am tre
cut.

Doresc doar să subliniez că 
discuțiile pe care le-am avut 
au evidențiat că între țările 
noastre s-au dezvoltat largi re
lații de colaborare și că exis
tă in perspectivă posibilități 
deosebite in acest domeniu.

Sînt convins că, vizita 
care o fac în Austria va con
tribui.

pe

dumneavoastră ați 
domnule președinte, în Româ
nia acum un an, Ia promova
rea și mai activă a relațiilor 
multilaterale dintre țările noa
stre.

Am făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor securității europene 
și asupra altor probleme in
ternaționale. Doresc să-mi ex
prim satisfacția pentru faptul 
că asupra tuturor acestor pro
bleme există puncte de vedere 
identice sau foarte apropiate.

Fără nici o îndoială că ță
rile noaștre sint dornice de a 
se ajunge la securitate în Eu
ropa, la relații de colaborare 
între toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială.

Doresc încă o dată să exprim 
mulțumiri tuturor personalită
ților austriece care ne-au în
soțit și care ne-au făcut șede
rea în Austria foarte plăcută.

Doresc să ridic paharul pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
■prietenie și colaborare dintre 
’popoarele noastre, să urez po
porului austriac multă prospe
ritate și pace.

In sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte și a doam-, 
nei Jonas.

In sănătatea dumneavoastră, , 
a tuturor !

Toastul președintelui

Franz Jonas
Domnule Președinte,

Permiteți-mi să vă mulțu
mesc încă o dată pentru fap
tul că ați acceptat invitația 
noastră, și împreună cu soția 
dumneavoastră ne vizitați 
țara. Cred că și dumneavoa-careca și vizita

stră s'înteți in situația în care 
am fost eu vizitind România : 
imaginile pe care le aveam di
nainte despre țara și poporul 
român trebuiau corectate prin 
prisma realităților pe care ■ le 
vedeam in contact cu populația 
și cu țara dumneavoastră. Cred, 
domnule președinte, că dum
neavoastră ați simțit valul de 
simpatie manifestat de popu
lația Austriei pretutindeni pe 
unde ați trecut și sper că din 
această vizită plecați cu impre
sii foarte plăcute, că ați trăit 
aici momente interesante.

îmi exprim speranța și sint 
convins, domnule președinte, 
că vizita dumneavoastră în Au
stria va
dincirea relațiilor dintre țările 
noastre, 
atît cea 
nutresc 
noastre
și mai fructuoasă.

Uri mic neajuns are această 
vizită — și anume că este prea 
scurtă. Să sperăm, domnule 
președinte, că acest schimb de 
vizite va continua.

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

Pentru adîncirea prieteniei 
româno-austriece și pentru un 
viitor fericit al poporului ro
mân.

contribui mult la fi

Cred că ambele părți, 
română cit și austriacă, 
dorința ca între țările 
colaborarea să devină

România consi- 
lumea de astăzi 
să facem totul

merg spre 
realizarea

lor legate de securitatea eu
ropeană, nu putem să nu ne 
preocupăm în același timp de 
realizarea păcii în Indochina, 
de a se pune capăt războiului 
de acolo și a se ajunge Ia re
tragerea trupelor străine din 
Vietnam și din întreaga Pe
ninsulă Indochineză. Tot așa, 
nu putem să nu ne preocu
păm ca în Orientul Apropiat 
să se ajungă la o rezolvare 
politică, să se evite, in condi
țiile actuale, orice intervenție 
din afară și să se asigure pa 
cea tuturor popoarelor din a- 
ceastă zonă.

Noi vrem să construim o 
societate mai bună, în care 
poporul să poată duce o viață 
demnă și independentă. Pen
tru aceasta avem însă nevoie 
de pace ; avem nevoie să se 
pună capăt cursei înarmărilor 
și, în primul rînd, să se asigu
re măsuri împotriva înarmării 
atomice și să folosim ener
gia nucleară, această minu
nată descoperire a omului, 
numai în scopuri, pașnice. 
Avem nevoie ca organismele 
internaționale, începînd cu 
O.N.U., să-și îndeplinească 
mai eficient rolul lor de orga
nizare a colaborării și asigu
rare a păcii în lume.

Apreciem că, în 
direcții, România 
pot să colaboreze 
aducindu-și astfel
la instaurarea unor raporturi 
interstatale normale, bazate 
pe deplina egalitate în drep
turi, Ia cauza păcii în lume.

Aș dori să ridic acest pahar 
pentru o colaborare rodnică 
în toate domeniile de activi
tate între Austria și Româ
nia.

Totodată, cu permisiunea 
domnului cancelar, aș dori să 
urez conducerii Uzinelor 
„Voest“ și tuturor salariaților 
săi succese tot mai mari în 
activitatea lor, multă sănătate 
și fericire. Le doresc tuturor 
o cooperare bună cu Româ
nia.

toate aceste 
și Austria 
foarte larg, 
contribuția

SUB SEMNUL RELAȚIILOR
PRIETENEȘTI

ROMANO AUSTRIECE
LARGUL ECOU INTERNAȚIONAL AL VIZITEI

PREȘEDINTELUI
VIENA 24. -- Trimisul spe

cial Agerpres, Constantin Varva- 
ra, transmite : Dînd expresie in
teresului cu care opinia publică 
austriacă urmărește vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, ziarele viene- 
ze, în numerele lor de joi, con
sacră vizitei în țară ă înaltului 
oaspete român numeroase infor
mații și reportaje. Cotidianul 
„DIE PRESSE“ inserează o co
respondență specială despre vizi
ta președintelui Nicolae 
Ceaușescu la hidrocentrala Ka- 
prun și în orașul Salzburg. Zia
rul remarcă primirea excepțional 
de călduroasă făcută șefului sta
tului român, subliniind că „nu
meroase persoane s-au adunat în 
imediata apropiere a gării și de-a 
lungul traseului în direcția Ka- 
prun-ului“, aplaudînd în mo
mentul trecerii coloanei de auto
mobile.

In pagina sa economică, coti
dianul „Die Presse“ publică o a- 
naliză a situației schimburilor 
comerciale dintre Austria și Ro
mânia, descriind perspectivele 
favorabile ale acestora. „Comer
țul dintre România și Austria 
poate înregistra succese remar
cabile în dezvoltarea sa“, subli
niază „Die Presse“, arătînd că 
volumul acestuia a crescut de a- 
proape două ori • în ultimii șase 
ani.

Relatări despre primirea căl
duroasă din landul Salzburg in
serează, de asemenea, ziarele 
„KURIER“ și „ARBEITER ZEI- 
TUNG“.

Presa
semnificația 
perspectiva 
departe a 
striece, pe

austriacă comentează 
acestei vizite în 

dezvoltării pe mai 
relațiilor româno-au- 
diferite planuri. Ast-

NICOLAE CEAUȘESCU IN AUSTRIA
fel, „VOLKSTIMME“ relevă că 
„discuțiile politice care se vor 
încheia vineri sînt animate de 
spiritul înțelegerii și hotărîrii de 
a edifica în continuare relațiile 
prietenești dintre Austria și 
România. Cu cit vor fi mai po
zitive și mai fructuoase rezulta
tele tratativelor, cu atît va fi 
mai bine pentru securitatea Eu
ropei și, îndeosebi, pentru re
giunea dunăreană din care fac 
parte ambele state, cu atît mai 
mari vor fi avantajele pentru 
România și Austria“.

Presa din orașul Linz, ai că
rui oaspeți de seamă au fost pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, publi
că, de asemenea, articole elo
gioase la adresa României.

Sub titlul „România puternic 
orientată spre industrie“, ziarul 
„OBERÖSTERREICHISCHE 

face o am- 
a economiei 

relevă, printre 
principala „caracte- 
evoluției economice

NACHRICHTEN 
plă prezentare 
românești. Se 
altele, că 
ristică a 
a României este industrializarea, 
între 1951—1969, ritmul crește
rii producței industriale a fost 
anual de 13 la sută, industria 
devenind ramura hotărîtoare în 
economia națională“. Această a- 
firmație este argumentată în con
tinuare cu o serie de date sta
tistice privind economia țării 
noastre și prevederile planului 
pe 1971—1975. *

Ca și in zilele precedente, pre
sa internațională continuă să re
flecte desfășurarea vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat în 
Austria. Sînt publicate știri și co
mentarii pe marginea primei

runde a convorbirilor oficiale, se 
fac aprecieri asupra importanței 
vizitei pentru dezvoltarea rapor
turilor bilaterale și semnificației 
ei în contextul relațiilor euro
pene.

Pe trei coloane, cotidianul 
francez „LE FIGARO“ consacră 
vizitei un comentariu intitulat 
„Principiul unei conferințe asu
pra securității europene și schim
burile comerciale româno-austrie
ce în centrul convorbirilor 
Ceaușescu—Jonas la Viena“. Re
feriri la agenda de lucru a con
vorbirilor oficiale face, de ase
menea, și ziarul „L’AURORE“.

Remarcînd că este vorba de. 
prima vizită de după război a 
unui șef de stat român în Au
stria, . cotidianul englez „FINAN
CIAL TIMES“ relatează despre 
primele convorbiri oficiale dintre 
președinții Ceaușescu și Jonas și 
subliniază evoluția favorabilă a 
relațiilor bilaterale în ultimii ani. 
Un alt cotidian britanic, „MOR
NING STAR“, scoate în eviden
ță primirea deosebit de căldu
roasă în Austria făcută președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Ziarul vest-german „REINI- 
SCHE POST“ scrie, printre al
tele : „Inițiativele consecvente 
ale României pentru o conferin
ță a securității europene, care 
și-au găsit formulări concrete în 
cadrul celor mai autorizate I - 
ruri internaționale, sînt întâmpi
nate cu multă receptivitate la 
Viena“. Alte ziare vest-germane, 
printre care „KOLNER STAD- 
TANZEIGER“ „STUTTGARTER 
ZEITUNG“, „NEUE RUHR- 
ZEITUNG“, scot în evidență 
primirea deosebit de călduroasă 
pe care autoritățile și populația 
Austriei o fac în aceste zile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.



Un strălucit succes al științei 
și tehnicii sovietice

Luna-16“ a revenit
pe Pămint

Joi, la ora 8 și 26 de minute, ora Moscovei, 
aparatul de revenire a stației automate sovie
tice „Luna-16", a aterizat lin în regiunea stabi
lită, într-un punct situat la 80 de kilometri sud- 
est de orașul Djezkazgan, din Kazahstan.

urmărea vizual coborirea apa
ratului de revenire, începînd 
de la altitudinea de 2 000 de 
metri. După alte 40 de secun
de de așteptare încordată, la 
ora 8 și 26 de minute, ora Mos
covei, aparatul a atins solul. 
Comandantul elicopterului a a- 
nunțat prin radio : „Aparatul 
de revenire este într-o stare 
perfectă. Rocile lunare se află 
pe Pămint“.

□

Aparatul de revenire, în inte
riorul căruia ie afla un contei- 
ner închis ermetic conținînd 
mostre de sol lunar, a fost ur
mărit în timpul coborârii cu pa
rașuta de un centru de obser
vare, iar după aterizare a fost 
luat la bordul unui elicopter, 
pentru a fi transportat ulterior 
la Moscova.

Conteinerul cu roci lunare va 
fi predat Academiei de Științe 
a U.R.S.S., pentru a se efectua 
analize și studii, rezultatele 
cercetărilor urmând a fi date 
publicității.

a fi date

Un rol deosebit în îndeplini
rea cu succes a misiunii stației 
automate sovietice „Luna-16" 
a avut centrul de coordonare și 
calcul ale zborului.

Este evident rolul uriaș pe 
care îl joacă explorarea Lu
nii, scrie acad. Boris Petrov 
într-un 
zborului . , 
„Luna-16“. In viitor, Selena 
va putea deveni o bază pen
tru instalarea de instru
mente astronomice și chiar 
pentru organizarea unui ob
servator automat, precum 
și pentru realizarea a tot 

'felul de experiențe tehnice 
și biologice.

în prezent. în cel de-al 
13-lea an al erei cosmice, se 
relevă în articol, practica 
confirmă principiile de bază 
ale dezvoltării planice a 
explorării Cosmosului, în
cepînd cu zborurile de recu
noaștere și terminînd cu 
studiul aprofundat al Cos
mosului și corpurilor extra
terestre în vederea rezolvării 
unor sarcini practice.

. După ce trece în revistă 
etapele zborului stației „Lu- 
ha-16“, de la lansarea de 
pe Pămînt și pînă la reîn
toarcerea pe Terra, autorul 
'se ocupă de complexitatea 
•sarcinilor în fața cărora au 
fost puși specialiștii. Pentru 
a ne închipui întreaga com
plexitate a operațiunilor e-

articol consacrat 
stației automate

i cî- 
Pă-
s-a 
opt 

cind

Cind racheta s-a aflat la 
teva mii de kilometri de 
mint, aparatul de revenire 
detașat încet de ea. La ora 
dimineața, ora Moscovei, < 
aparatul se afla Ia 6 500 de ki
lometri de suprafața Terrei, spre 
care avansa cu o viteză de 6,5 
kilometri pe secundă, au fost 
determinate coordonatele punc
tului de aterizare, care urma 
să fie situat in aproximativ a- 
ceeași zonă a Kazahstaoului de 
unde și-a luat zborul stația, în 
apropierea cosmodromului Bai
konur.

Cind la centru a parvenit co
municarea : „Avionul AN-12 a 
captat semnalele emițătoarelor 
de bord", s-a știut că a avut 
loc detașarea parașutei de frî- 
nare, etapă după care a intrat 
în funcțiune parașuta de ateri
zare lină. Un elicopter „MI-4“

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul sovietic au 
adresat un mesaj de salut sa- 
vanților, constructorilor, ingine
rilor și muncitorilor care au con
tribuit la crearea stației automa
te „Luna-16“ și la realizarea 
programului ei de zbor, felicitin- 
du-i pentru acest succes.

spital din Amman în aceste zile : o victimă a sânge
roaselor lupte.

SITUAȚIA DIN IORDANIA
VIOLENȚĂ • O NOUĂ DELEGAȚIE

NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM 0 NOTE DE DRUM

invitația Clubului 
presei pentru tineret, a- 
proqpe două săptămîni 
am vizitat redacțiile 
publicații destinate 
retului vest-german. 
bloc-notes transcriu 
teva însemnări despre 
colegii noștri.

unor 
tine-
Din 
cî-

fectuate, scrie el, să anali
zăm, de exemplu, modul de 
efectuare a aselenizării line. 
Stația care zboară spre lună 
cu viteza de 2 km/sec. tre
buie frînată cu ajutorul re- 
trorachetelor în așa fel in
cit să ramina „suspendată“ 
deasupra solului lunar la al
titudine de numai 2 metri. 
Sarcina este mult mai difi
cilă decît aceea de a opri un 
automobil în plină viteză la 
numai cîțiva milimetri de 
un zid.

Omul de știință sovietic 
relevă rolul pe care-1 vor 
avea stațiile automate și în 
explorarea unor planete, 
unde activitatea omului este 
imposibilă. Nu se pot pla
nifica zboruri ale omului 
spre Jupiter sau Saturn, mă
car și pentru faptul că un 
astfel de zbor ar dura cîțiva 
ani și numai rezervele de 
hrană pentru oameni ar re
prezenta zeci și chiar sute de 
tone.

Folosirea în continuare a 
aparatelor automate, scrie 
în încheiere autorul, va per
mite o dezvoltare și mai 
mare a cercetării spațiului 
cosmic și a suprafeței Lunii 
și a planetelor.

• LUPTELE CONTINUĂ CU
A ȘEFILOR DE STATE ARABE TRIMISĂ LA AMMAN • PRECIZĂRILE 
REZISTENTEI PALESTINIENE • ÎNGRIJORARE FATĂ DE SOARTA 
OSTATECILOR.

FATĂ DE SOARTA

• CAMERA DE LA ETAJUL 
TREI oferă un decor clasic 
de redacție, cu rafturi pline de 
dosare și colecții de ziare, cu 
birouri încărcate de ftirtii și fo
tografii și cu un probar de li
teră tipografică agățat pe pe
rete. Și, totuși, atmosfera este 
îmbibată de calm, lipsește ten
siunea bătăliei cu minutele ce 
se scurg implacabil, febrilitatea 
cursei care, de fapt, nu se în
cheie niciodată, pentru că fie
care ediție încheiată înseamnă 
începutul celeilalte... Două fo
tografii contrastează șocant cu 
ritmurile lente, par niște mani
feste afișate într-o catedrală. O 
imagine luată de la înălțime : 
pe strada udată de ploaie îna
intează, în pas alergător, o co
loană de demonstranți. Băieți și 
fete. Studenți. Cealaltă fotogra
fie are drept fundal zecile 
ferestre, uniforme, ale unei 
diri moderne. Un student, agi- 
tînd un drapel, cu priviri 
traduc chemarea gîndurilor, s-a 
cățărat pe semaforul din mijlo
cul străzii. Semaforul indică 
drum drept...

Ne aflăm in redacția revistei 
„Junge Stimme", instalată în
tr-un domestic apartament cu

de 
clă-

ce

amfiteatru universitar. Firește, 
definitorii nu pot fi aparențele, 
ținuta exterioară, pentru că 
ideile nu le poți judeca după 
numărul de centimetri ai păru
lui sau după machiajul 
Dar să ascultăm gazdele...

Revista din München are o 
adresă precisă. „Ne adresăm ti
nerilor care pot să cumpere 
mașini, să călătorească, care 
evadează într-un fel din socie
tate" — spune unul din condu
cătorii echipei redacționale. 
Actuala formație nu este insta
lată de multă vreme în localu
rile redacției. La început, ni se 
relatează, „Twen“ fusese con
ceput drept o contrapondere la 
revistele studențești și sindi
cale. Mai tîrziu s-a produs o 
schimbare radicală în viziune: 
revista a mizat pe „atracția a- 
vangardismului". Aproape o 
oră am ascultat explicații pri
vind programul redacțional, in 
care uneori am deslușit căutări 
imprecise, alteori reminiscențe 
de protest studențesc. Dacă am 
înțeles bine, cei de la „Twen“ 
— considerîndu-se de stingă, 
mai exact la stingă P.S.D. — 
nu sînt in acord deplin cu so
cietatea în care trăiesc, sint 
dispuși să o critice dar nu pot 
ignora „consumul pieții". Deo
camdată, societatea criticabilă 
reacționează fără șocuri la lec
tura revistei : firme mari și 
puternice nu ezită să umple pa
ginile ei cu reclame.

O paranteză privind grafica : 
„Twen“ are o ținută originală, 
cu o paginație care pune în va
loare fotografia și care — potri
vit creatorului ei — reprezintă 
„o sumă de abateri de Ia regulile 
stabilite". Despre problematica 
luată în evidență mi-am format 
o vagă impresie asistind la dez
baterea sumarului numărului ur-

feței.

90 de școli profesionale, cu un 
program similar și doar cu... 
1 900 absolvenți. Deci, televiziu
nea îngăduie pregătirea unui 
număr de tineri superior celui 
din întreaga rețea bavareză a 
invățămintului profesional.

b) cei care urmăresc doar 
unele cursuri (fizică, engleză 
ele.).

c) cei care au o pregătire 
școlară dar vor să o împrospă
teze (circa 100 000).

Un fenomen care a consternat 
pe experți a fost slaba audien
ță a emisiunilor printre tinerele 
fete. Faptul nu aparține hazar
dului. Procentele sint apropiate 
de cele ale prezenței feminine 
în licee și universități.

încheiem convorbirea cu dl. 
Schwarz, vizionînd o lecție de 
engleză pregătită pentru emi
siunea de după-amiază...

• DOMNUL GUNTER FIL- 
TER este președintele Clubului 
presei de tineret, un tînăr ro
bust, de o simplitate cuceri
toare, un îndrăgostit de orașul 
în care trăiește și, mai ales, de 
port. La Hamburg ne-a primit 
în calitate de redactor șef al 
revistei „Der Junge Beamte". 
Un apartament de burlac. Ia 
etajul cinci al unui bloc. Camera 
sa de lucru devine, uneori, lo
calul redacției.

Gazda ne oferă cîteva numere 
din revistă. „Der Junge 
Beamte" este o publicație sin
dicală lunară, destinată tineri, 
lor funcționari publici (50 000 
exemplare ; 70 000 membri de 
virstă tinără ai sindicatului).

— Care este elementul do
minant în tematică ?

— La un ziar de tineret poli
tica ocupă un loc mai impor
tant decît la celelalte — apre
ciază dl. Filter.

Vizita delegației
C.C. al P.C.R. în Japonia

TOKIO 24. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Delegația Comite.- 
tului Central al Partidului Co
munist Român condusă de to
varășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., care face 
o vizită în Japonia la invitația 
C.C. al P.C. din Japonia, a 
sosit marți la Kyoto, impor
tant centru cultural și indus-

mo
artă 
avut

• AVIAȚIA, artileria și uni
tățile de tancuri iordaniene și-au 
reluat joi atacurile împotriva 
pozițiilor deținute de coman
dourile palestiniene în nordul 
țării, transmite din Amman co
respondentul agenției Reuter.

Coloane de refugiați din ora
șul Irbid — relatează corespon
dentul — au trecut în cursul 
zilei de joi prin Ramtha în- 
dreptîndu-se spre Siria, în timp 
ce bombardamentele aeriene și 
de artilerie continuau să pro
voace mari distrugeri la Irbid.

palestinienii „nu vor depune 
armele în nici o împrejurare“ 
și se denunță ordinele „fictive" 
de încetare a focului date de 
regele Hussein.

că să ralieze la acordul înche
iat cu autoritățile iordaniene și 
alți conducători ai rezistenței 
palestiniene

• POSTUL DE RADIO „Vo
cea Comitetului Central al Re
zistenței Palestiniene“» a difu
zat joi după-amiază din Damasc 
un comunicat în care se anunță 
că forțele iordaniene au încer
cat să ocupe orașul Irbid. Ele 
au fost sprijinite de artilerie, 
care a bombardat tabăra refu- 
giaților palestinieni din oraș.

La Jerash, afirmă comunica
tul, „fedainii controlează si
tuația“. Ei ar fi întrerupt toate 
căile rutiere utilizate de forțele 
guvernamentale, care ar fi ne
voite să se aprovizioneze în 
prezent numai cu ajutorul eli
copterelor. Artileria palestiniană 
continuă să bombardeze pozi
țiile iordaniene.

în. sudul țării,
palestiniene s-au regrupat 
Karak, unde situația este cal
mă, arată comunicatul.

• MAREȘALUL Habes Ma- 
jali, guvernatorul militar al 
Iordaniei, a calificat drept „ex
trem de exagerate“ unele in
formații difuzate de. diverse 
surse străine referitoare la nu
mărul victimelor la Amman. 
într-un comunicat difuzat de 
postul de radio Amman, el a 
arătat că, potrivit primelor sta
tistici stabilite de Ministerul Să
nătății, Direcția apărării civile, 
Crucea Roșie Internațională și 
Semiluna Roșie palestiniană, to
talul victimelor» — morți sau 
răniți — ar fi între 1 000 și 1 600. 
Comunicatul precizează, pe de 
altă parte, că 5 000 de persoane 
înarmate au fost arestate de 
forțele guvernamentale iorda
niene.

« REPREZENTANȚII la 
O.N.U. ai Franței, Marii Brita
nii, Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice s-au întrunit miercuri 
seară la sediul organizației, 
pentru a ănaliza un proiect de 
declarație comună asupra eve
nimentelor din Iordania, a con
firmat ud purtător de cuvînt al 
delegației britanice, citat de a- 
genția France Presse.

REDACȚII Șl
REDACTORI

elementele
la

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei a declarat 
joi' seara la Beirut că armata 
iordaniană „bombardează ac
tualmente fără discernămînt o- 
rașul Irbid, unde mai 
incendii fac ravagii“. El a 
tat că „sute de civili au 
uciși sau răniți la Irbid“.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
oficial egiptean a anunțat că șe
fii de state și guverne arabi a- 
flați la Cairo au trimis joi sea
ra la Amman o nouă delegație, 
cu scopul de a realiza un acord 
privind încetarea definitivă a 
focului în Iordania. Delegația 
este condusă, ca și cea prece
dentă. de generalul Gaafar El- 
Numeiry, șeful statului sudanez, 
îrj componența delegației se 
află și Ibrahim Bekr, membru 
al Comitetului Central al Re
zistenței Palestiniene.

Delegația a sosit joi seara la 
Amman unde a fost primită 
imediat de regele Hussein.

o „NE AFLĂM la o răscruce : 
fie găsirea unei soluții care să 
pună capăt catastrofei, fie noi 
vărsări de sînge și distrugeri“, 
scrie în numărul său de joi 
cotidianul egiptean „Al Ahram“, 
comentînd actuala evoluție a 
crizei iordano-palestiniene. „In 
ciud^ contactelor arabe care 
continuă la cel mai înalt nivel, 
adaugă oficiosul egiptean, nu a 
fost încă posibil să se ajungă la 
un acord care să poată fi con
siderat ca definitiv. Nu este 
vorba numai să se dea ordine 
de încetare a focului, trebuie 
creată o atmosferă care să per
mită aplicarea Acestor ordine“, 
conchide „Al Ahram“.

• LA SEDIUL Comitetului 
Internațional al Crucii Roșii 
din Geneva continuă să dom
nească incertitudinea și îngrijo
rarea în legătură cu soarta ce
lor 54 de ostateci, reținuți cu 
aproape două săptămîni 
urmă de organizația

multe 
ară- 
fost

• YASSER ARAFAT, 
ședințele Comitetului 
al Rezistenței ~ 
(C.C.R.P.), a adresat un mesaj 
șefilor de state arabi aflați la 
Cairo, prin care le cere să ac
ționeze rapid „pentru a pune 
capăt imediat genocidului și 
pentru instaurarea unei înce
tări a focului efective“ în Ior
dania. în mesaj se afirmă că

pre-
Central 

Palestiniene,

• CEI PATRU lideri ai unor 
organizații de rezistență pales
tiniene, care au încheiat un a- 
cord cu regele Hussein privind 
reglementarea conflictului din 
Iordania au făcut joi o vizită 
la Damasc. Agenția France 
Presse informează că cei patru 
lideri palestinieni au avut o 
lungă reuniune cu alți membri 
ai Comitetului Central al Re
zistenței Palestiniene. Nu a fost 
făcută nici o precizare în le
gătură cu obiectul convorbi
rilor. Relatări ale agențiilor de 
presă indică faptul că ei încear-

în
Frontul 

Popular pentru Eliberarea Pa-’ 
lestinei, menționează agenția 
France Presse. Pînă în pre
zent, nu s-au primit aici vești 
privind starea acestora sau 
locul în care s-ar afla. îngrijo
rarea este cu atît mai. mare cu 
cit, așa după cum se știe, inci
dentele •
fășurat 
țării, și 
bită mai ales în jurul 
nului unde ostatecii 
transportați anterior în diverse 
puncte aflate sub controlul fe- 
dainilor.

din Iordania s-au des- 
pe întreg teritoriul 

cu o intensitate deose- 
Amma- 

fuseseră

îi des-
Evoluția 
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Gloss- 
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„Chimia 70“ 
și-a închis 

porțile
Conducători 

sovietici in vizită 
la pavilionul 

romănesc
Expoziția internațională 

„Chimia ’70“ de la Moscova, 
la care au participat circa 
1 200 de firme din 25 de țări 
ale lumii, și-a închis porțile 
joi.în aceeași zi, pavilionul ro
mânesc, Ia care au fost ex
puse peste 4 000 de produse 
ale industriei noastre chimi
ce a fost vizitat de M. A. 
Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. ăl 
P.C.U.S., P. N. Demicev, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. S. Solomențev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S, 
B. N. Ponomariov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și alte 
persoane oficiale sovietice.

La intrarea în pavilion, 
oaspeții sovietici au fost sa
lutați de Ion Ciubotaru, în
sărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al României în Uniu
nea Sovietică și de membri 
ai Ambasadei.

Apoi, ing. Paul Panea, di
rectorul pavilionului româ
nesc, a vorbit oaspeților des
pre dezvoltarea industriei 
chimice din țara noastră și 
despre realizările obținute 
de Republica Socialistă Ro
mânia in acest domeniu.

trial, cu vechi tradiții revolu
ționare. Delegația a făcut o 
vizită guvernatorului prefec
turii Kyoto, Torazo Ninagawa 
cu care prilej a fost informată 
asupra unor probleme ale re
giunii și orașului Kyoto.

După ce a vizitat unele 
numente istorice și de 
ale orașului, delegația a
o intîlnire cu activul de partid 
din prefectura Kyoto, la care 
au participat și Yasui Shinzo, 
membru al prezidiului C.C., 
președintele Comitetului pre
fectural Kyoto al P.C. din Ja
ponia și alți membri ai Comi
tetului prefectural.

Tovarășul Virgil Trofin a 
vorbit cu acest prilej despre 
activitatea internă și interna
țională a P.C.R.

în cursul zilei de joi, dele
gația a sosit la Hiroșima, unde 
au fost vizitate Parcul Păcii, 
Muzeul ..primului bombarda
ment atomic, spitalul în care 
sint tratate victimele exploziei 
atomice. După-amiază, delega
ția a depus o coroană de 
flori la Monumentul din Par
cul Păcii, ridicat în memoria 
victimelor bombardamentului 
atomic de la 6 august 1945.

• TOVARĂȘUL MIHA1 DA- 
LEA, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului 
central de partid, care, la invi
tația C.C. al P.C. Bulgar, se află 
la odihnă in R. P. Bulgaria, a 
avut o intîlnire cu Venelin Ko- 
țev, secretar al C.C. al P.C.B.

DEMISIA PREMIERULUI 
IORDANIAN

PE SCURT • GENERALUL Mohammed
Daoud, șeful guvernului militai 

regelui 
care

• MINISTRUL agriculturii și 
silviculturii al Republicii Socia
liste România, Angelo Micules- 
eu, aflat in vizită oficială in Iu
goslavia, a avut la Belgrad con
vorbiri cu Franjo Nadj, membru 
al Vecei Executive Federale. Cu 
acest prilej au fost examinate 
preocupările privind dezvoltarea 
agriculturii in cele două țări și 
posibilitățile de extindere a coo
perării romàno-iugoslave în a- 
cest domeniu. S-a apreciat că 
colaborarea dintre cele două 
țări în domeniul amenajării a- 
pelor și al protecției împotriva 
inundațiilor se desfășoară cu 
succes.

• MINISTERUL Afacerilor 
Externe al Republicii Guineea a 
dat publicității la Conakry un 
comunicat prin care își exprimă 
protestul in legătură cu o nouă 
acțiune agresivă comisă de au
toritățile colonialiste portugheze 
împotriva acestei țări. Docu
mentul precizează că. la 19 sep
tembrie, două avioane militare 
portugheze, care decolaseră din

ü. I). Germană cere admiterea
BERLIN 24 (Agerpres) — Re

publica Democrată Germană a 
adresat U.N.E.S.C.O. un memo
randum privind cererea sa de a 
deveni membră a acestei orga
nizații, anunță agenția A.D.N. 
Guvernul R.D.G., se arată în 
memorandum, este gata să-și o- 
cupe locul în U.N.E.S.C.O. cu 
toate drepturile și îndatoririle 
ce-i revin. în memorandum sînt 
subliniate realizările științifice și 
culturale obținute de R.D.G., re
lațiile ei în continuă dezvoltare 
cu numeroase țări ale lumii.

Este subliniat, de asemenea, fap
tul că organizații și personalități 
ale R.D.G. din domeniul știin
ței și culturii sînt reprezentate 
sau fac parte din aproape 500 de 
organizații internaționale, multe 
dintre acestea depinzînd de 
U.N.E.S.C.O.

în memorandum se arată că 
cererea R.D.G. de a fi primită 
în U.N.E.S.C.O. răspunde spiri
tului colaborării internaționale și 
principiului universalității, carac
teristice acestei organizații.

colonia portugheză Guineea-Bis- 
sau, au pătruns în spațiul aerian 
al Republicii Guineea.

• RENUMITUL actor francez, 
André Raimbourg, cunoscut ci
nefililor pe numele de Bourvil, 
a încetat din viață miercuri, în- 
tr-o clinică din apropierea Pa
risului, după o lungă suferință. 
Moartea sa 
53 de ani 
strălucită a 
unul dintre 
ai comediei 
în întreaga

la vîrsta de numai 
a întrerupt cariera 
celui care a fosl 
cei mai mari actori 
franceze și apreciat 
lume.

• REPREZENTANȚI ai 
partidelor comuniste din An
glia, Cipru, Franța, Repu
blica Federală a Germaniei, 
Grecia, Irlanda, Italia, Olan
da și Spania s-au întilnit la 
Londra pentru a discuta 
problemele ivite ca urmare 
a dezvoltării trusturilor mul
tinaționale, anunță 
„Morning Star", 
tanții partidelor 
scrie ziarul, au 
convocarea la 
zilele de 11, 12 
rie 1971, a unei 
partidelor comuniste din ță
rile capitaliste din Europa. 
Pe ordinea de zi a confe
rinței ar urma să fie înscris 
un singur punct : „Lupta 
clasei muncitoare din țările 
capitaliste din Europa împo
triva dezvoltării firmelor 
multinaționale".

iordanian, a adresat 
Hussein o scrisoare în 
prezintă demisia guvernului său, 
informează agenția M.E.N.

Sursa citată menționează 
primul ministru iordanian, 
se află începînd de luni 
Cairo, ca reprezentant al 
sale la reuniunea arabă 
vel înalt, a dispărut joi 
miază din ..................
ton“, unde își avea 
în camera sa a fost 
scrisoare adresată 
hașemit, in care 
Daoud declară că 
demisioneze pentru a deschide 
calea formării unui guvern ci
vil național, care ar putea ac
ționa în direcția unității națio
nale a Iordaniei“.

Direcția hotelului „Nile-Hil- 
ton“ a precizat că o copie a 
scrisorii adresată lui Hussein a 
fost înmînată 
iordanian Ia
Nusseibeh.

că 
care 

la 
țării 

la ni- 
hótelul ’„Nile-Hil- 

reședința 
găsită o 

suveranului 
generalul 

a decis să

trei sau patru camere, printre 
locatari fără veleități ziaristice. 
Pe gazdele noastre le-am cu
noscut încă din primele minute 
ale sosirii la Stuttgart și ele no 
vorbiseră despre revista pe care 
o editează. Dar abia răsfoind 
ultimele ei numere 
cifrăm fizionomia, 
lui „Junge Stimme“ 
mănă intrucîtva cu
dactorului șef, Herbert 
ner, care înainte de a 
minuitor al condeiului 
pastor. „Junge Stimme" 
mă opinii ale tineretului evan
ghelic, fără a fi un organ ofi
cial. Tînărul pastor nu a adus 
in revistă tonul predicilor, ct 
stilul virulent al polemistului, 
politica — cu pasiunile și si
nuozitățile ei — precumpănind 
printre rubricile obișnuite, 
ceasta publicație bilunară, 
un tiraj de 50 000 exemplare și 
în care reclamele nu-și găsesc 
loc, încearcă — potrivit părerii 
celor ce o redactează ’— să se 
plaseze, pe scena politică, către 
stingă. „Stingă liberală“ — sub
liniază, precaut, dl. Glossner. 
„Nu sintem exponenții unui a- 
numit punct de vedere, ci do
rim să fim un forum de discu
ție. Ne preocupă problemele 
teologice dar acordăm locul cu
venit celor politice. Am con
damnat războiul din Vietnam, 
legile de stare excepțională, 
ne-am pronunțat pentru o mai 
accentuată democratizare. Spri
jinim actuala orientare fată de 
Răsărit“.

Pe dl. Glossner il regăsim 
chiar pe pagina întîi a celui 
mai proaspăt număr al revis
tei. Editorialul său, scris cu 
sinceritate, pe un ton ferm, cri
tică participarea finanței vest- 
germane la proiectul Cabora 
Basșa din Mozâmbic. Parcurgîn- 
du-i frazele, din care răzbate 
nemulțumirea, mă gindesc la 
drumul pe care l-a parcurs de 
Ia predicile duminicale la edi
torialele din „Junge Stimme“

• „TWEN“ este un alt gen de 
publicație. Nu numai din pri
cina formatului sau a faptului 
că o domnișoară despuiată tro
nează pe copertă. De pe culoare 
ne întâmpină o atmosferă aparte. 
Nu este calmul meditativ de la 
„Junge Stimme", cu modesta 
căutare a surselor de fericire și 
nefericire ale existenței 
Universul redacțional 
„Twen" este policrom, 
are ceva din neliniștea

A- 
cu

umane, 
de la 
agitat,

mător. Principalul reportaj va a- 
vea drept temă „frumusețea fe
minină ca element de concuren
ță în societate". Se proiectează 
o investigație într-un perimetru 
larg care nu exclude nici ma
nechinele din elegantele labo
ratoare ale modei și nici tine
rele intelectuale angajate 
poziții politice,

„Politica" nu lipsește fie 
este vorba de un interviu cu 
ministru social-democrat sau 
un reportaj despre Sardinia in
titulat plastic : «„Lumea a 
treia“ a Europei». Bineînțeles, 
abundă printre prezențe vede
tele discului și ecranului cit și 
aspirante la ieșirea din anoni
mat care, făcind apel Ia nudi
tate, bat la porțile gloriei.

• ÎNTR-O DIMINEAȚA PLO
IOASA am poposit la televiziu
nea bavareză. Coridoare pustii, 
o liniște de muzeu, febrilitate 
distilată in alambicurile tăcerii.

Dl. Georg Schwarz ne prile
juiește cunoștința cu 6 emisiune 
interesantă : „Telekolleg". La 
origine fusese un auxiliar al li
ceenilor. Eficacitatea era to
tuși, redusă. Se resimțea nevoia 
unei emisiuni destinată tineri
lor cu o formație profesională 
superficială, care ajungînd la 
vîrsta căsătoriei au abandonat 
studiul și cărora Ie lipsesc mij
loacele materiale pentru a-și a- 
sigura o pregătire superioară. 
Inițiatorii lui „Telekolleg“ au 
avut în vedere și existența unor 
zone mai puțin populate în Ba
varia în care tinerii n-au po
sibilitatea frecventării de 
școli profesionale. „Telekolleg“ 
înseamnă 2 ani de studiu în fața 
micului ecran (6 trimestre cu 
vacanțele de rigoare) Ia capă
tul cărora — după un examen — 
se poate intra în învățămîntul 
mediu (tehnic, comercial, arti
zanal). Cinci cursuri de bază — 
matematică, fizică, istorie, ger
mană și engleză — sînt acom
paniate alternativ de cursuri cu 
o durată mai re-'usă : chimie, 
biologie, desen tehnic, geogra
fie economică, contabilitate etc.

DI. Schwarz ne informează că 
sondajeie efectuate indică trei 
grupe de participanți :

a) cei care doresc să ajungă 
Ia examenul final: 10 000 în
scriși din care 2 878 au dat exa
men. Aparent, un eșec : doar 28 
la sută din înscriși. Dar la o a- 
naliză atentă se poate observa 
că, totuși, cifra este deosebit de 
semnificativă. în Bavaria există

pe
<ă 
un 
de

Pentru „Der Junge Beamte" 
problema se complică : poate 
oare o publicație sindicală să 
aibă un angajament politic, să 
depășească granița preocupări
lor strict profesionale ? între
barea a găsit răspuns în rea
litate. Apolitismul a devenit o 
iluzie. „însăși existența revis
tei este o dovadă a politizării 
tinerilor noștri“ — subliniază 
colegul hamburghez.

Revista condusă .de dl. Filter 
nu este, de altfel, singura pu
blicație sindicală pe care am 
cunoscut-o. Tot la Hamburg, ni 
s-a vorbit despre „Jugendpost“ 
(redactor șef : Peter Stüber) 
destinat tinerilor funcționari 
din sectorul privat : se pre
ocupă de soarta noilor angajați, 
de condițiile formării profesio
nale, de protecția muncii tine
retului.

La Düsseldorf. în elegantul 
sediu al centralei sindicale 
DGB, Oswald Todtenberg, șef 
adjunct al secției tineret și re
dactor șef al publicației 
daritât", ne-a relevat o 
largă de preocupări. „Cap 
afiș" rămîne adaptarea la 
rințele actuale a formării 
fesionale. „Raporturile

„Soli- 
sferă 

de 
ce- 

pro- 
.. . dintre

patron și ucenic nu s-au schim
bat. Patronul are prea multe’ 
drepturi iar ucenicul prea pu
ține” — observă dl. Todtenberg. 
Problema salariilor : deseori 
scara_ salariilor ține seamă de 
vîrstă și nu de gradul de cali
ficare. Protecția muncii : o lege 
a fost promulgată acum 8 ani, 
timp în care au fost înregistrate 
50 000 cazuri de încălcare a ei. 
Dar acestea sint doar infracțiu
nile depistate...

300 000 de tineri intră anual 
în cimpul muncii. In întreprin
deri se găsesc aproape 4 000 000 
de tineri. Lor li se va adresa 
revista despre care ne-a vorbit, 
cu același prilej, Dieter 
Șchmidt. Titlul ei nu fusese încă 
fixat. Pe machetă scria : „Con
tra". Redactorul șef optase pen
tru „Dynamik“ dar alegerea fi
nală urma să intervină la sfîr- 
șitul săptămînii. Articolul de 
fond al primului număr era de
dicat ucenicilor. Două | 
rămăseseră albe : cititorii 
fi îndemnați să Ie scrie.

— Proiecte ?
— Să intrăm în fondul 

blemelor, să dezvăluim 
subturile, să scoatem la 
adevărurile...

Articolul de
pagini 

vor

pro- 
dede- 
iveală

ziarul 
Reprezen- 
respective, 

recomandat 
Londra. in 
și 13 ianua- 
conferințe a

• EDITORII ziarelor londo
neze iau în considerație recurge
rea la o serie de servicii speciale 
de livrare a ziarelor datorită 
prelungirii grevei salariaților 
întreprinderii de distribuire a 
presei, care a intrat joi in cea 
de-a cincea zi. Din cauza acestei 
acțiuni, peste șase milioane de 
exemplare de cotidiene n-au a- 
juns Ia cititorii lor din mai mul
te cartiere ale Londrei.

ambasadorului
Cairo. Hazem

EUGENIU OBREA

Lucrările sesiunii

fost reluate lu-
4-a sesiuni a

DEZBATERILE PRIVIND TARIFELE VAMALE PREFERENȚIALE 
PENTRU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

La Geneva au 
crările celei de-a 
Comitetului special pentru pre
ferințe al U. N. C. T. A. D. 
In cadrul sesiunii, țările dez
voltate din punct de vede
re industrial au prezentat o- 
fertele lor revizuite de tarife va
male preferențiale pentru țările 
în curs de dezvoltare. Purtătorul 
de cuvînt al grupului țărilor dez
voltate a arătat că, față de im
posibilitatea de a se ajunge la o 
schemă de tarife preferențiale u- 
niforme, s-a hotărît ca fiecare 
țară sau grup de țări dezvoltate 
să acorde preferințe pe baza unor 
scheme separate, care să fie pe

„Concorde -002" (în imagine), și-a amînat încă odată zborul. 
Nici joi nava supersonică nu a părăsit solul datorită unei 
defecțiuni la echipamentul electronic. Se afirmă, însă, că ar 
fi vorba de o defecțiune „minoră" și că zborurile de încercare 

vor fi reluate

cit posibil armonizate. In timpul 
dezbaterilor, reprezentanții țărilor 
în curs de dezvoltare au apreciat 
că ofertele revizuite de tarife 
preferențiale reprezintă un pro
gres față de ofertele inițiale, ex- 
primînd, totodată, speranța că so 
vor face noi eforturi pentru îm
bunătățirea lor.

în cuvîntul său, reprezentantul 
României, Mircea Petresou, minis- 
tru-consilier la misiunea perma
nentă de la Geneva, a subliniat 
că sistemul de preferințe vamale, 
trebuie să fie, așa cum și titlul 
său îl indică, general și nediscri- 
minatoriu.

REDACȚIA SI ADMINISTRA | LA Buuuiești Piața Jscmteu*. Tei. 17 CO 10, 17 60’M Abona melitele se tac la oficiile poștale și diluzonl dm intieprmderl șl instituții Tiparul . Combinatul poligrafic „Casa Scinteli'


