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Căutare

și risc
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Recenta plenară a- Consiliului Superior al Agri
culturii a analizat trei probleme importante : rezul
tatele obținute și experiența dobîndită privind cul
tura griului în acest an; masurile care se impun 
în legătură cu buna desfășurare a campaniei agri
cole de vară și de toamnă; modul cum se reali
zează planul de producere a legumelor. Informările 
prezentate, discuțiile Ia care au participat numeroși 
specialiști, concluziile desprinse și concretizate în 
planul de măsuri prezintă o mare însemnătate eco
nomică și de aceea este bine să fie cunoscute de toți 
oamenii muncii din agricultură.

IN OBIECTIV-RECOLTE
LA NIVELUL
UNITĂȚILOR FRUNTAȘE

In fiecare an, după încheierea lu
crărilor agricole de vară, Consiliul 
Superior al Agriculturii ia în discuție 
rezultatele obținute în cultura griului 
și stabilește cele mai potrivite măsuri 
care să ducă la sporirea, în continua
re, a producției la această cultură 
de mare însemnătate pentru econo
mia țarii. Din informarea prezentată 
de tov. Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
din cuvîntul numeroșilor participant! 
la discuții a reieșit că, în urma măsu
rilor luate de conducerea de partid și 
de stat, a răspunderii cu care au ac- 

, ționat consiliile agricole, uniunile co
operatiste, trusturile întreprinderilor 
agricole de stat, muncii harnice a lu
crătorilor din unitățile agricole de 
stat și a membrilor cooperativelor a- 
gricole s-a obținut o recoltă bună de 
grîu. Se evidențiază rezultatele unită
ților agricole de stat din regiunea 
București, care au realizat în medie 
peste 3 000 kg la hectar, și celor din 
regiunea Dobrogea a căror producție 
medie se apropie de această cifră. Re
colte bune au fost obținute și în sec
torul cooperatist al agriculturii. Coo
perativele agricole din regiunea Do
brogea au realizat 'de pe cele 163 000 ha 
cultivate cu grîu o recoltă medie de 
2 660 kg la hectar ; cele din regiunea 
București, pe 406 000 ha — cite 
2 250 kg, iar în regiunea Ploiești, ue 
111000 ha, s-au realizat în medie 
2 200 kg. Este tot mai mare aumărul 
unităților agricole de stat și al coope
rativelor agricole care au obținut pro
ducții de peste 3 000 kg grîu la hec
tar pe întreaga suprafață cultivată.

Dezbaterile plenarei Consi
liului Superior al Agriculturii 
au subliniat că, deși au fost 
obținute rezultate bune în spo
rirea producției de grîu, ele 
nu sînt pe măsura dezvoltării 
bazei tehnice materiale a a- 
griculturii, a experienței pe 
care au acumulat-o unitățile- 
agricole.

Mai ales dacă se compară unități 
agricole care beneficiază de aceleași 
condiții naturale și economice se con-
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Duminica trecută, zeci și zeci de 
mii de iubitori ai sportului din 
numeroase orașe ale țării au luat 
„drumul stadioanelor" spre a asis
ta la deschiderea noii ediții a cam
pionatului național de fotbal. Pri
ma etapă a fost întîmpinată cu vii 
așteptări — întru totul legitime la 
început de nou. campionat și după 
ansamblul măsurilor luate pentru 
reorganizarea mișcării sportive ro
mânești,. în cadrul cărora s-a dat^o 
mare atenție lichidării rămînerii în 
urmă a fotbalului. Toate acestea au 
conferit semnificații mai la’rgi pri
mei etape, impunînd o optică de 
mai mare atenție și minuțiozitate 
incit, considerăm utile și necesare 
cîteva reveniri.

Exprimîndu-ne sintetic, publicul 
spectator a dorit să vadă la în
ceperea campionatului calitate — 
respectiv progrese pe linia ridicării 
calității fotbalului, în care să-și 
găsească reflectare atmosfera nouă 
ce trebuie să domnească în fotbalul 
nostru, ca și în întreaga mișcare 
sportivă, atmosfera de muncă, de
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stată diferențe mari în producție de 
la una la alta. Aceste diferențe de
monstrează rezervele mari de care 
dispune agricultura țării noastre și 
care pot fi puse ușor în valoare.

Evidențiind experiența bună, parti
cipanta la dezbateri au analizat pro
fund cauzele care fac ca, în unele uni
tăți agricole, raioane și chiar regiuni 
întregi, producția să nu se ridice la 
nivelul posibilităților. Totodată, s-a 
stabilit și ce trebuie întreprins ca, în 
viitor, lichidîndu-se asemenea anoma
lii, să se obțină rezultate și mai bune 
la această valoroasă plantă de cultu
ră. în esență, s-au preconizat măsuri 
care să permită ca toate unitățile din 
agricultura de stat și cooperatistă să 
obțină la cultura griului recolte ase
mănătoare cu cele ce le realizează 
unitățile fruntașe. Ce trebuie între
prins în acest scop ?

PE PRIMUL PLAN —
SOIURILE DE ÎNALTĂ
PRODUCȚIE

Rezultatele obținute 
unități agricole în ce 
rea producției de grîu

de numeroase 
privește spori- 
confirmă rolul
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Plecarea unei delegații a C.C. 
al Partidului Comunist Român 

în Norvegia

muncă serioasă șl tenace. Din pă
cate, cu foarte puține excepții, des
fășurarea jocurilor primei etape nu 
s-a înscris în aceste coordonate. E- 
voluția echipelor a fost, în general, 
necorespunzătoare, jocurile — de 
slab nivel tehnic, publicul — de
cepționat de comportarea sub po
sibilitățile reale a multora dintre 
sportivi.

Pornindu-se de la un element a- 
niversativ — împlinirea a 50 de 
ani de la primul nostru campio
nat de fotbal — actuala ediție a 
debutat sub auspiciile poleite ale 
festivismului — veche, nepoftită și 
nedorită prezență în fotbalul nostru, 
de natură doar să ducă la estom
parea problemelor actuale, mari și 
serioase, ale redresării acestui 
sport. Desigur, o aniversare de 
50 de ani într-un sector este o 
dată jubiliară, dar cînd în acel

Nicolae CORBU

(Continuare în pag. a V-a) 

important pe care îl are soiul cultivat 
și folosirea semințelor cu valoare bio
logică ridicată. Consiliile agricole din 
regiunile Dobrogea, București, Plo
iești și Banat s-au preocupat de mai 
mulți ani de extinderea soiurilor in
tensive, iar rezultatele se reflectă în 
producțiile mari care se obțin la hec
tar.

S-a evidențiat îndeosebi soiul Be- 
zostaia, care a dat în ultimii trei ani, 
în gospodăriile de stat un spor de 
recoltă de 560 kg la hectar față de 
alte soiuri. în cooperativele agricole 
din regiunea Dobrogea, acest soi a 
dat în 1967 un spor de recoltă de 945 
kg la hectar, comparativ cu celelalte 
soiuri. Chiar și în regiunile unde ni
velul producției de grîu este necores
punzător, soiul Bezostaia a dat re
colte mai mari la hectar față de ce
lelalte soiuri cu 410 kg în regiunea 
Iași, 620 kg în Maramureș, 630 kg 
în Cluj și 640 kg în Suceava. De ce 
nu se generalizează atunci peste tot 
și cu răspunderea cuvenită soiurile 
intensive ? în cadrul plenarei s-a sub
liniat că aceasta se datorește lipsei de 
discemămînt manifestată de către u- 
nele cadre de specialitate de la con
siliile agricole și clin unele unități, în
deosebi din regiunile Mureș-Autono- 
mă Maghiară, Cluj, Hunedoara.

Dar chiar și în regiunile cu pro
ducții mari pot fi obținute rezultate 
mai bune la cultura griului prin am
plasarea rațională a soiurilor. în cu- 
vîntul său tov. Ion Toma, președin
tele Consiliului agricol regional Bucu
rești, a făcut o interesantă compara
ție privind recoltele realizate în cele 
trei zone naturale din regiunea Bucu
rești, subliniind diferențele mari de 
recoltă obținute la diferitele soiuri. 
Totodată el a subliniat necesitatea ca 
Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea să 
creeze un punct experimental în zona 
cu soluri brune și brun roșcate de 

(Continuare în pag. a III-a)
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Blocuri noi de locuințe în 

cartierul Cornișa Bistriței 

din orașul Bacău

Foto : Gh. Vintilă

ARTA SI PUBLICUL
Spiritul sentențios, subi

ectivitatea în aprecierea 
fenomenului artistic se a- 
cbperă adeseori cu girul 
Marelui public.

— De ce repertoriul (de 
concert, cinematografic, 
teatral) arată așa, și nu alt
minteri ?

— Asta vrea publicul!
Or, merită să ne între

băm cît de bine este cunos
cut acest Public, a cărui 
autoritate este invocată 
atît de tranșant ? Statisti
cile îl prezintă concludent 
dar unilateral, surprinzînd 
doar considerabila creștere 
numerică a celor care frec
ventează feluritele mani
festări artistice organizate 
în orașele și satele patriei 
noastre. Publicul nu este 
însă omogen ca structură. 
El este alcătuit din cate
gorii diferențiate în funcție 
de vîrstă, orizont de cul
tură, gusturi. Categorii

s

Fără îndoială, riscul a fost, 
este și va fi întotdeauna legat 
de căutare. în ecuația orică
rei căutări omenești „x" repre
zintă coeficientul de risc. Ris
cul căutării autentice își pier
de orice legătură cu gratuita
tea absurdă a „aventurii pure” 
cînd căutarea are un ideal or
donator și coordonator, un țel 
precis..

Desigur, cînd ne gîndim azi 
la riscul cercetătorului, al des
coperitorului, nu-1 mai identifi
căm cu riscul de odinioară al 
unui Giordano Bruno, înfrun- 
tînd vîlvătăile rugului pentru 
a nu abdica dp la un adevăr 
științific, și nici cu acela al u- 
nui Aurel Vlaicu, jertfindu-și 
viața pentru triumful aripilor 
românești.
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E vorba de un „risc” nu 
neapărat nimbat de aura e- 
roismului, ci, de cele mai mul
te ori, foarte comun, întîlnit 
în viața de toate zilele — 
de riscarea comodității căl
duțe, a traiului ușor, de 
dragul smulgerii din necunos
cut a încă unei porțiuni de 
adevăr, fie el științific, artistic, 
ori, pur și simplu, uman.

Am cunoscut, acum vreo 
zece ani, un tînăr inginer elec- 
trotehnician abia ieșit din fa
cultate, care lupta cu mari di
ficultăți, întf-un insjitut bucu- 
reștean, pentru a rs&liza niște 
invenții la care visase înde
lung în timpul anilor de învă
țătură. Dificultățile proveneau 
mai ales din neîncrederea ce
lor care azvîrleau o privire 
chiorîșă spre orice incomodă 
și turbulentă apariție a noului.

Victor BÎRLADEANU

i-
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(Continuare în pag. a II-a)
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Vineri dimineața a .plecat la Oslo 
o delegație a C.C. al Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., care la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Norvegia, va face o vizită 
în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Vasile Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea și Vir
gil Trofin, secretari ai C.C. al

9

Tn jurul mesei rotunde : muzicologul PETRE CODREANU — director adjunct al 
Teatrului de Operă și Balet, ION COMAN — directorul Teatrului din Piatra Neamț, 
ION FLOREA — directorul O.S.T.A., prof. univ. ILIE GRĂMADĂ — directorul Teatru
lui Național din lași, pictorul M. H. MAXY — directorul Muzeului de Artă al Repu
blicii Socialiste România, regizorul IULIAN MIHU, studenta ADRIANA ȚABIC.

nu delimitate rigid, ci 
flate într-o continuă 
municare și evoluție, 
fluențîndu-se reciproc și 
suportînd multiple influ
ențe exterioare — de la 
cele ale mediului ambiant 
pînă la cele exercitate de 
numeroasele mijloace spe
cializate de răspîndire a 
artei și culturii. Desigur că 
aceste caracteristici sînt 
unanim cunoscute și recu
noscute. Nu însă șl intimi
tatea procesului complex, 
subtil, de formare și diver
sificare a publicului, mu
tațiile care intervin, dina
mica dezvoltării gusturilor.

a- 
co- 
in-

Vineri după-amiază a sosit la 
București primul ministru și mi
nistru al afacerilor externe al Da
nemarcei, Jens Otto Krag, împreu
nă cu soția, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, va face o 
vizită oficială în țara noastră.

înaltul oaspete este însoțit de 
Jens Christensen, ambasador, sub
secretar de stat adjunct în M.A.E. 
al Danemarcei, Gunnar Seidenfa- 
den, ambasador, subsecretar de stat 
adjunct în M.A.E., cu soția, Kai 
Johansen, subsecretar de stat ad
junct în M.A.E., Richard Wagner 
Hansen, consilier al Ambasadei 
Danemarcei la București, cu soția, 
Per Green și Soren-Ole Olsen, se
cretari particulari ai primului mi
nistru.

La coborîrea din avion, primul 
ministru al Danemarcei și soția au 
fost salutați cordial de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer și de soția sa.

Erau prezenți Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru in
dustria chimică și rafinării, Mihai 
Suder, ministrul economiei fores
tiere, Bucur Șchiopu, ministrul in
dustriei alimentare, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion Cosma, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al orașului 
București, Ion Pas, președintele In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Gheorghe 
Ploeșteanu, ambasadorul României 
la Copenhaga, conducători ai unor 
instituții centrale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști români și străini.

Au fost de față Svend Aage San- 
da'ger Jeppesen, ambasadorul Da
nemarcei la București, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

Pe aeroportul Băneasa erau ar
borate drapelele de stat ale Româ
niei și Danemarcei.

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări.

Primul ministru al Danemarcei 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au trecut în revistă garda 
militară de onoare aliniată pe ae
roport.

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoanele oficiale venite în întâm
pinarea sa. A avut loo apoi defila
rea gărzii de onoare. Pionieri au 
oferit oaspeților buchete de flori.

★

Primul ministru și ministru al 
afacerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, â depus vineri 
după-amiază o coroană de florj la 
Monumentul eroilor 
libertatea poporului 
pentru socialism.

La solemnitate au 
Ion Cosma, membru 
de Stat, președintele Sfatului popu-

luptei pentru 
și a patriei,

fost prezenți 
al Consiliului

P.C.R., Ghizela Vass, Bujor Sion și 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., Andrei Ștefan și Ilie Ră- 
dulescu, prim-adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

★

în aceeași seară delegația a sosit 
la Oslo. Pe aeroportul Fornebu ea 
a fost întîmpinată de Reidar Lar
sen, președintele Partidului Co
munist din Norvegia, Just Lippe, 
Ivar Lie, Arne Jorgen și Rolf Net- 
tum, secretari ai C.C. al Partidului 
Comunist din Norvegia.

A fost de față Eduard Mezinces- 
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Oslo, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

După cum observa — în 
cadrul discuției organizate 
la redacție — regizorul de 
film IULIAN MIHU. „a- 
vem o imagine încă empi
rică asupra relațiilor din
tre artă și public, rezultînd 
nu dintr-un studiu serios, 
științific, ci din constatări 
superficiale, o imagine a- 
deseori deformată de pă
reri preconcepute și de ru
tină. Din cînd în cînd a- 
vem revelația unui public 
mult mai evoluat decît ne 
imaginam, dar constatăm 
și fenomene contradictorii, 
a căror descifrare și înțe
legere are o însemnătate

hotărîtoare pentru activi
tatea practică a instituții
lor artistice, pentru creație 
ca și pentru perfecționarea 
formelor de educare esteti
că a maselor. Trebuie să 
ținem seama de stadiul ac
tual al publicului, de di
versitatea preferințelor 
sale, pentru a putea — cu- 
noscîndu-le — să influen
țăm evoluția gusturilor in
tr-un sens pozitiv, spre 
zona satisfacțiilor estetice 
superioare".

Și alți participant! la 
discuție au subliniat aceas
tă necesitate, referindu-se 
la faptul că imensa dezvol-

11is

La sosire pe aeroportul Bâneasa

lar al orașului București, George 
Macovescu, prim-gdjunct al minis
trului afacerilor externe,, Gheorghe

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Vineri seara, primul ministru și 

ministru, al afacerilor externe al 
Danemarcei a făcut o vizită pro
tocolară președintelui Consiliului 
de 'Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

între premierul român, 
Gheorghe Maurer, și 
daijez, J'ens Otto Krag, 
o convorbire cordială.

Ion 
premierul 

avut loca

★

ministruîn cursul serii, primul 
și ministru al afacerilor externe al 
Danemarcei, Jens Otto Krag, și 
soția, împreună cu persoanele of-i- 

'cîale care îl însoțesc, au plecat cu 
up. avion special, spre Constanța.

înaltul oașpete este însoțit de 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Ploeșteanu, ambasadorul României

Primirea de către tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer 

a ambasadorului Danemarcei
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit vineri, 25 august a.c., în au
diență de prezentare pe ambasado-

/
1N ZIARUL DE AZI în orașul Pitești

® 0 comoară a apelor 

de munte în năvodul 

neglijenței ® Cînd și pe 

ce căi se va redresa ac-

tivitatea întreprinderii 6 

construcții Craiova ? 

• Ascensiunea iui „Re-

Ion II" ® în vacanță la

secretariatul școlii.

tare cantitativă — și in
tr-un interval istoricește 
foarte scurt : două decenii 
— a publicului de artă din 
România modernă, a deter
minat apariția unor proble
me calitative specifice, ca 
și a unor dificultăți de 
creștere, firești, care tre
buie rezolvate printr-o a- 
tentă și echilibrată politică 
culturală.

De ce „nu merg" 
unele spectacole?

Cum se știe, — cărțile 
bune, deși tipărite în tira
je mari, se epuizează din 
librării adeseori ..peste 
noapte" ; sînt piese de tea
tru, de genuri diferite,

(Continuare în pag. a IV-a) 

Ploeșteanu, ambasadorul României 
în Danemarca, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

La întrevedere au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, Gheorghe Ploeșteanu, 
ambasadorul României în Dane
marca.

Au fost de față persoanele oficia
le care însoțesc pe înaltul oaspete.

★

la Copenhaga, de funcționari su
periori în M.A.E.

La sosire, pe aeroportul Kogăl- 
niceanu, premierul danez și per
soanele oficiale care îl însoțesc 
au fost salutați de Petre Nicolae, 
președintele Sfatului popular al 
orașului Constanța, și de aiți re
prezentanți ai organelor locale de 
stat. (Agerpres) 

extraordinar și plenipotențiarrul
al Danemarcei la București, Svend 
Aage Sandager Jeppesen.

(Agerpres)

0 zonă 
industrială 
a bunurilor 
de consuni 1

In cartierul Găvana, aflat îi. 
. partea de nord a orașului Pitești, 

prinde contur o nouă zonă in
dustrială, incluzînd întreprin
deri care produc sau vor pro
duce bunuri de larg consum.

Am vizitat șantierul lucrări
lor de extindere a întreprinde
rii „Textila". Pentru dezvoltarea 
capacității de producție a aces
tei întreprinderi se fac investi
ții însumînd 300 milioane, lei. 
Se adaugă o filatură modernă 
de 3 780 tone fire cardate anual, 
o țesătorie de 21,7 milioane mp 
țesături, precum și diferite a- 
nexe. Prin aceasta, capacitatea 
„Textilei" va crește de peste 
două ori. Deși lucrările au în
ceput mai tîrziu decît se prevă
zuse, datorită hărniciei construc
torilor, rămînerile în urmă au 
fost recuperate, realizîndu-se în 
prima jumătate a anului 53,5 la 
sută din sarcinile planului pe 
1967. Constructorii s-au angajat 
să devanseze cu mult graficele 
de punere în producție a obiec
tivelor. Se prevede ca filatura 
să fie dată în exploatare cu 
două luni mai devreme, iar țe- 
sătoria cu 6 luni înainte de ter
menul prevăzut. Utilajele de 
înalt nivel tehnic ce vor fi mon
tate în noile secții vor asigura 
produselor o mare finețe și o 
calitate deosebită. ■
- Construcțiile destinate mări- 
ririi capacității întreprinderii

• „Textila" sînt primele care s-au 
ridicat mai repede în această 
zonă. Alte noi obiective vin să 
se alinieze acestora, între care 
o fabrică de încălțăminte și o 
alta de preparate din carne. Cum 
ș-ar spune, o întreagă familie a 
industriei ușoare și alimentare a 
tării.

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînfeii"
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FAPTUL! 
DIVERS!

0 COMOARĂ A APELOR

DE MUNTE

Sunați
9

deșteptarea
Floarea Prodan, salariată la 

sectorul zootehnic al stațiunii 
experimentale Stuplni-Brașov, 
a reușit să sustragă zilnic hra
nă din rația animalelor în va
loare de 1 280 lei. Mai mult, a 
intrat pe poarta întreprinderii 
cu un porc (proprietate per
sonală) și a plecat cu altul 
(proprietatea stațiunii) aproa
pe de două ori mai mare. 
Paznicii nu s-au sinchisit de 
acest iurt. Erau ocupați. Ii 
furase și pe ei... somnul.

Dv. apro
bați?

9

Uniunea raională a cooperati
velor de consum Gorj a fost 
criticată că deține in stoc, fără 
întrebuințare, un tractor și o 
presă de balotat fin. Din răs
punsul trimis ziarului de că
tre U.R.G.G. Gorj aflăm că 
utilajele au fost primite prin 
transfer în 1963 de la U.R.G.G.- 
Caracal, fără să le ceară cine
va. In această perioadă, ne- 
avînd nevoie de utilaje, 
U.R.C.C. Gorj a căutat să le 
livreze unor întreprinderi care 
au nevoie de ele. N-a reușit. 
In încheiere, se arată (cităm) j 
„Întrucît. nu avem beneficiari 
pentru livrarea sau transfera
rea acestor utilaje, urmează ca 
forul tutelar să aprobe casarea 
și predarea lor la I.G.M,1'. Deci, 
după ce au stat 4 ani nefolo
site, utilajele, cu aprobarea 
forurilor vor fi aruncate la 
fiare vechi, Ruginită concep
ție I

3 generații 
în luptă

Tribunalul din Drăgășanl ]u- 
'! dec8 și răsjudecS de 12 ..ani 

procesele pe care cu foar
te mare frecvență și le intentează 
reciproc Titu Marinescu și sofia 
sa Ilinca (de o parte) și Ion Mari- 
nesou și sofia sa Florica, părinții 
celor dintîi (de cealaltă parte). 
Pînă aoum s-au luptat în peste 
30 de procese (injurii, calomnii 
etc.). De curînd, cele două părți 
combatante au aruncat în luptă și 
rezervele tactice din generația a 
lll-a : Tatiana (12 ani) fiica și res
pectiv nepoata procesprpanilor, 
Acum, cele trei generații de Ma- 
rinești se acuză reciproc de hoții, 
batjocorindu-se în văzul lumii, cu 
cît mai mulfi martori. De ce nu 
sînt evacuați din sala tribunalului ? 
Să-și spele rufele în familie. E 
mai decent.

Feriți-vă,
vine Sal
varea !

O sirenă scurtă. O mașină 
albă cu cruce roșie aleargă în 
luptă cu secundele pentru a 
salva un om. Aceasta este 
„Salvarea”. Dar, din păcate, 
există și altă „Salvare". în sa
tul Șerboieni (comuna Ionești- 
Argeș), „Salvarea" nr. 31-Ag- 
2861 a accidentat trei cetă
țeni : Gherghina Dumitru a 
decedat după 24 ore; Elena 
și Vasile Ciobanu au fost grav 
răniți. La volanul mașinii se 
afla șoferul Marin Alexescu, 
care băuse 200 gp. țuică și 2 
kg vin (șoferul va da socoteală 
justiției). Un „salvator" ca el, 
din trei curse, umple un spital.

r ‘

Detox pentru
10 ani

Cooperativa agricolă de pro
ducție Sîntioana (Bistrița) a fă
cut o comandă pentru 0,5 tone 
detox-emulșie (un insecticid pu
ternic). Comanda a fost scrisă 
greșit î în loc de 0,5 țone, s-au 
cerut 5 tone. Baza de aprovizio
nare a cooperativelor agricole a 
executat comanda, livrînd coope
rativei, pînă acum, aproape 2 tone 
de detox, în valoare de 52 600 lei. 
Abia cînd cooperativa a văzut 
că-i sînt amenințate fondurile bă
nești s-a alarmat cerînd sistarea 
livrării și redistribuirea insectici
dului la alte unități. Cu atâta 
insecticid, dăunătorii vor fi cu 
siguranță nimiciți. Dar superficia
litatea cu ce mijloace o comba
teți ? împotriva ei, detoxul este 
inofensiv.
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...Păstrăvi și lipani, unii 
mai frumoși decît alții, 
sînt scoși din donițe de mo
lid, dezveliți de cetina de 
brad și frunzele de urzică, 
anume puse înăuntru, ca 
să nu-și piardă nimic din 
prospețime, apoi tăvăliți 
prin făină rumenie, Si a- 
cum, sfîrîie în oloiul în
cins al tigăilor de tuci... în 
așteptarea delicioasei mîn- 
cări, mesenii umplu cănile 
cu vin rece. După obicei, 
s-au adus și cîțiva vîrzobi 
de păstrăv, afumat cu us
cături de pădure și rășini, 
mai bun la gust, după cum 
spun cunoscătorii, chiar de
cît papara domnească. Dar 
lată că tăvile cu păstrăvul 
rumen și aburind au sosit.,.

îmbietorul ospăț la care 
ne referim se pierde 
în negura vremilor.

Astăzi ? Astăzi e cu totul 
altceva. Pe scară mondială 
se aplică metode moderne 
de reproducere, înmulțire 
și repopulare a apelor cu 
această specie valoroasă de 
pește, folosindu-se metode 
serologice, incubatoare ver
ticale, aparatură de sortat 
pe vîrste, hrană suplimen
tară granulată etc. La noi 
însă, sub oblăduirea Minis
terului Economiei Fores
tiere și a unităților regio
nale din subordinea sa, în 
sarcina cărora cad crește
rea și popularea cu păs
trăvi a apelor de munte, a- 
cest pește pe, cale de dis
pariție. Ia? cele 4 păstră- 
vării de consum au o pro
ducție infimă : abia 45 de 
tone anual.

Să nu se mal împace păs
trăvul, lostrita și lipanul cu 
rîurile și pîraiele noastre, 
întinse pe 17 000 km ? Să 
nu le mai priască apele de 
munte, limpezi șl bogate în 
oxigen, reci și repezi ? 
S-au schimbat condițiile cli
materice ? Altceva a inter
venit, după părerea noas
tră, și nu numai a noastră ; 
neglijența și o mare doză 
de lipsă de răspundere față 
de această avuție a tării. 
Spunînd avuție nu exage
răm ; dezvoltînd la scară 
corespunzătoare păstrăvă- 
riile de consum, se creează 
un disponibil de pește din 
cel mai gustos, iar repopu
larea pîraielor de munte ar 
spori atractivitatea lor pen
tru turiștii din țară șl stră
inătate. De ce, în definitiv, 
nu s-ar putea permite pes
cuirea păstrăvilor de către 
turiști, în condiții asemă
nătoare cu cele în care este 
permis și vînatul ? Astfel, 
în circuitul turistic ar in
tra ppi zone, azi îppă rar 
călcate.

Oricît de curios ar părea, 
nu dispunem îpșă de un 
studiu monografic complet 
al păstrăvului indigen, din 
care să se afle ritmul lui de 
creștere, ca și apele în care 
se dezvoltă în condiții op
time. Institutul de cerce
tări forestiere, îp al cărui 
domeniu de studiu ar intra 
o asemenea activitate, jus
tifică slabele preocupări 
prin aceea că posibilitățile 
materiale ale laboratorului 
său de salmonicujtură sînt 
reduse. Dar, după cîte știm, 
există și un insțițuț <je cer
cetări piscicole. Acest in
stitut cercetează toată fau
na apelor, dar se pare că 
numai de păstrăv nu se 
ocupă.

— Se lucrează empiric — 
ne spunea tov. Constantin 
Arhip, inginer-șef al Direc
ției regionale silvice — Ba-

cău; trebuie să se depă
șească neîntîrziat acest 
stadiu. Problema hranei 
păstrăvilor ar trebui să 
stea pe primul plan în fața 
cercetării. Luciile de apă 
existente pot da de 7—20 
ori mai mult pește decît în 
prezent.

Toate țările cu producții 
de mii și mii de tone de 
păstrăv pe an folosesc cu 
mult succes hrană granu
lată. La noi, Insti
tutul de cercetări fo
restiere (INCEF) face stu
dii cu privire la hrana gra
nulată de peste 3 ani și ele 
sînt prevăzute a se termi-

unea Suceava, vestită pen
tru apele sale, a căror re
țea hidrografică montană 
măsoară 2 068 km, nu are 
nici o păstrăvărie pentru 
consum, ci doar două mix
te, de capacitate mică. în 
ultimii ani, mai multe păs- 
trăvării atît din regiunea 
Suceava, cît și din Ploiești, 
Oltenia etc. au fost des
ființate.

Dezinteresul se oglindeș
te și în acțiunea nesistema
tică, sporadică și insufici
entă de repopulare a apelor 
de munte. Chiar cei în sar
cina cărora a fost dată a- 
ceastă avuție, își bat joc de
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• DE CE PĂSTRĂVII DIN REGIUNEA BA
CĂU DEVIN... ȚÎRI © POSIBILITĂȚI NE

VALORIFICATE • CE DĂUNEAZĂ MAI 

MULT : BRACONAJUL SAU DEZINTERE
SUL?

na abia în 1970 ! Șase-șapte 
, ani ca să redescoperi ceva

binecunoscut în alte țări — 
nu e exagerat de mult ?

Din această cauză, se 
perpetuează practici de ne
crezut : 
formarea păstrăvilor 
lostrițelop carnivore 
vegetariene. ■ în 
variile regiunii 
de pildă, li se 
drept hrană, după cum am 
putut constata, mălai și făi
nă de secară. Muți, peștii 
rabdă și devin... țîri. Re
zultatul : o regiune cum 
este Bacău, cu 1 318 km ape 
de munte (Borcea, Tarcăul, 
Bistrița, Cașinul, Bistri- 
cioara, Tazlăul, Trotușul, 
Oituzul ș.a.), cu lacul Bicaz 
(3 000 ha) și cu alte lacuri 
frumoase, produce doar 1,5 
țone păstrăv pe an.

Indiscutabil, problema 
hranei peștilor din păstră- 
vării va trebui rezolvată în 
cel mai scurt timp. Unități 
din alte sectoare folosesc 
bunăoară, cu mult succes, 
deșeuri ale industriei ali
mentare. Utilizînd numai o 
astfel de hrană pe cele 2,4 
ha luciu de 
văriei sale, 
agricolă de 
obținut în 
100 000 kg 
pînă Ia o greutate de 5 kg. 
De ce nu e folosită pe sca
ră largă această experien
ță și de către M.E.F. ?

Dăunătoare este și men
talitatea unor reprezentanți 
ai M.E.F. și ai unor direcții 
regionale silvice, potrivit 
căreia păștrăvăriile pentru 
consum „nu prea sînt ren
tabile", (Ifiu constituie cine 
știe ce afacere". Firește, 
cînd nespecialiști a căror 
principală obligație profe
sională o constituie valori
ficarea a peste 100 produ
se accesorii ale pădurii (de 
la hribi, mure și pînă la 
bradul de anul nou) sînt 
puși să se ocupe de păs
trăvi, se înțelege că nu se 
poate vorbi măcar de inte
res, darrpite de pricepere 
pentru dezvoltarea culturii 
acestora. Datorită insufi
cientei cunoașteri a biologiei 
acestei specii, unele păs- 
trăvarți au fost cocoțate în 
mod greșit — după cum ni 
se semnalează — tocmai 
în vîrf de munte. în regi-

se încearcă trans- 
și 

în... 
păstră- 
Bacău, 

oferă

apă ale păstră- 
întreprinderea 

stat Prejmer a 
1965 aproape 

păstrăvi, unii

(Urmare din pag. I)

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚĂ
Șîefan DINICÂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînîeii"

Pînă la uimă, însă, rezistențele au 
fost înfrînte, inventatorului i ș-au 
pus la dispoziție condițiile necesa
re pentru a-și înfăptui pjqnuri- 
le, invențiile au fost realizate, 
bucurîndu-se de succes nu numai 
în cercurile tehnico-științlfice de 
la noi, ci și peste hotare. Aceasta 
a atras, firesc, după sine o lărgire 
a posibilităților de afirmare. Nor
mal ar fi fost — în concepția uno
ra — ca inginerul-inventator să 
proiite din plin de situația ivită, 
„să bată fierul cît e cald’, cum se 
spune, și să obțină cît mai multe 
avantaje în institutul de cercetări 
unde lucra, spre a se afirma mai 
departe pe un tărîm pentru care 
demonstrase evidente însușiri. Nu 
s-a întîmplat așa. Spre surprinde
rea multora, tînărul inginer a pă
răsit, într-o bună zi, Capitala, ple- 
cînd să se stabilească la Timi- 
șoara : în orașul de pe Bega, la 
uzinele „Elecțroțnotor", el a pus 
bazele unuia dintre primele labo
ratoare uzinale de cercetări. Aici, 
în indisolubil contact cu produc
ția, cu problemele ei nemijlocite, 
a realizat, în continuare, noi inven
ții (ele se numără astăzi cu zecile, 
multe avînd și brevete internațio
nale). Oamenii de la „Electromo
tor" îl consideră „unul de-al lor", 
știu că oricînd pot conta pe spri
jinul lui.

Riscul acestui om n-are nimic 
din spectaculosul fqptelor epopei
ce — și, totuși, în substanța sa 
profundă arde flacăra unei nobile 
virtuți. în tonă, inginerul și-a pă
răsit gloria abia împlinită de dra- ■ 
gul unei idei încă destul de ne
precizate (la ora aceea 1) despre 
legătura concretă dintre știință și

Popas la Izvorul Rece pe Valea Prahovei

APE MINERALE
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ea : în lunile secetoase, a- 
pele Bistriței si ale afluen
ților săi Neagra, Neagra 
Broșteni și Tibău sînt ză
găzuite, de multe ori, în 
vederea plutăritului. în a- 
ceste condiții, peștele ră- 
mîne pe uscatț deși nu ar fi 
greu să se lase un fir de 
apă în care să viețuiască.

Dacă nu se înmulțesc 
păstrăvii, în schimb puia- 
ză braconierii. Nimeni nu 
ia măsuri drastice împo
triva lor. în cel mai bun 
caz li se aplică o amendă 
neînsemnată. De la începu
tul anului și pînă acum, nu
mărul braconierilor „depis
tați" în regiunea Bacău a 
fost de 320. Un adevărat 
record se înregistrează pe 
lacul de acumulare al hi
drocentralei de pe Argeș, 
în curs de populare : în- 
tr-o singură zi (23 iulie a.c.) 
l-au năpădit aproape 200 de 
undițari I

Cu duhul blîndeții, cu a- 
menzi mărunte nu va pu
tea fi rezolvată nici pro
blema poluării apelor de 
către unele întreprinderi 
ale ministerelor minelor, 
petrolului șl industriei chi
mice, care preferă să plă
tească despăgubiri de 1000- 
2 000 lei pentru peștele dis
trus, decît să-și pună la 
punct decantoarele și stații
le de epurare.

Tinînd seama de posibi
litățile existente pentru 
Oreșterea pe scară largă a 
păstrăvului, lostriței și li
panului — ne spunea dr. 
George D. Vasiliu, cer
cetător — trebuie luate 
măsuri hotărîte pentru a- 
sigurarea în timp cît 
mai scurt a hranei granu
late. Păștrăvăriile pentru 
consum să fie extinse în 
zona colinelor și chiar mai 
jos, întrucît cercetările au 
dovedit că păstrăvul 
curcubeu se dezvoltă foarte 
bine și în ape cu tempera
turi ceva mai ridicate. A- 
cest pește trebuie dever
sat pe scară largă în lacu
rile de baraj, unde s-a do
vedit că se dezvoltă foarte 
bine, datorită bogatei baze 
nutritive de care dispune 
acolo. In ce privește popu- 
larea și repopularea apelor 
de munte, din regiunile de 
mare altitudine, accentul să 
se pună pe păstrăvul indi
gen, aplicîndu-se metodele 
moderne practicate în sal- 
monicultura mondială.

Evident, sînt numai cîte- 
va propuneri ale unui spe
cialist, de care Ministerul 
Economiei Forestiere, di
recțiile regionale silvice, ca 
și Asociația vînătorilor și 
pescarilor sportivi ar tre
bui să țină seama. Ele nu 
epuizează problema măsu
rilor ce se cer a fi luate 
operativ, Valorificarea și pe 
această cale a apelor de 
munte, extinderea culturii 
păstrăvului pentru consum 
trebuie să se bucure de toa
tă atenția pe care o merită.

Nicolae BRUJAN

DE VATRA
Izvoarele de ape minerale 

din preajma localității Vatra 
Dornei s-au făcut cunoscute 
datorită efectului pe care îl au 
în tratarea diferitelor boli. 
Tratamentul cu aceste ape se 
poate, face și la domiciliu. în
treprinderea de industrie loca
lă „Cheile Dornei". îmbutelia
tă și livrează comerțului ape 
minerale de la următoarele iz
voare ; „Poiana vinului" — 
indicată în gastritele cronice
hipoacide, stomacul rezecat, în gastritele acide, în stoma- 
bolile hepato-biliare însoțite de

• dispepsie gastrică hipostenică ; 
„Poiana Negri" — recomanda
bilă pentru creșterea secreției- 
gastrice, diminuarea secreției 
biliare, creșterea diurezei și 
scăderea glicemiei. Este de a-

In orașele regiunii Galați

LOCUINȚE PROPRIETATE
PERSONALĂ PE CREDIT

Oficltil pentru construirea de locuințe proprie
tate personală din regiunea Galați aduce la cu
noștința celor interesați că pune în vînzare 
apartamente în următoarele orașe : în Galați — 
apartamente de 2 și 3 camere în blocul C 11 
din ansamblul Mazepa, în Brăila — apartamente 
de 2 camere în blocul H 4 și apartamente de 3 
și 4 camere în blocul C 1 din ansamblul Hipo
drom.

Costul unui apartament cu 2 camere este de 
nirca 60 000 lei ; gl unui apartament cu 3 camere 
de circa 80 000—85 000 lei și al upui apartament 
cu 4 camere 90 00Q---95 000 lei.

Pentru informații suplimentare cei interesați 
se pot adresa la sediul oficiului din Galați, str. 
Republicii nr. 60, și la sediul centrului din Brăila, 
str. N. Bălcescu nr. 10.

producție. A preferat unor acumu
lări lente de noi reușite — o ru
pere abruptă cu comoditățile căl
duțe, o „aruncare îji necunoscut", 
care se putea solda și cu un eșec 
personal, dar o reușiță avea să 
dezvăluie semnificații mult mai 
qmple decît experiențele sale per
sonale.

întîlnești însă — și, din păcate, 
nu o dată — un alt tip uman, a că-

rul textură psihică are drept con- 
țur dominant calculul minuțios al 
fiecărei mișcări în viață 
carieră, în așa fel 
pas să-i aducă

și în 
încît fiecare 

un profit ceri, 
fără pic de risc. Din concepția des
pre viață a unor asemenea oameni 
lipsește frumusețea severă a urcu
șului abrupt, lipsește risqul și, im
plicit, căutarea. Ei nu concep efort 
care șă nu fie imediat fructificat 
prin avantaje.
.Nimic nu se dovedește mai con

trar autorealizării și autodesăvîr- 
șirii decît socoteala măruntă, mes
chină a fiecărui geșt, a fiecărui 
efort, oricît de insignifiant. Stăpî- 
niț de o asemenea mentqlitqte, 
omul începe să-și calculeze pro
cente — dacă nu materiale, în ori-
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DORNEI
semenea indicată în dispepsii- 
le gastrice hipostenice, gastri- 
tele hipo sau anacide, atonia 
gastrică ușoară, dispepsiile 
gastrice de fermentație, afec
țiunile hepato-biliare, nefrite 
insulare, albuminurii cronice, 
litiaze renale, în boli de nutri
ție și boli alergice; „Poiana 
Coșna" — conținînd diferite 
substanțe eficace în tratamen
tul afecțiunilor gastrice, sin
dromului dispeptic hipostenio,

cui rezecat, afecțiunile hepato- 
biliare, după hepatite, cole- 
cistite cronice simple sau litia- 
zice, în afecțiunile aparatului 
urinar, în special în curele de 
diureză din gravelă sau litia
zele urinare.

TRAGEREA
AUTOTURISMELOR 

LOTO

această nouă tra- 
atribuie îri număr 

autoturisme Re- 
Skoda 1 000 M. B„

La 5 septembrie 1967, LOTO- 
PRONOSPORT organizează o 
nouă tragere a autoturismelor 
Loto. La 
gere se 
nelimitat 
nault 16,
Fiat 850 și Trabant 601 pentru 
variantele cu 3 numere cîști- 
gătoare din primele trei extra
se. Se mai acordă premii în 
bani de valoare variabilă pen
tru 3 numere cîștigătoare din 
4 extrase, premii fixe în bani, 
precum și 50 excursii cu pe
trecerea revelionului la Berlin 
(prin tragere la sorți) pentru 
variantele cu 2 numere cîști
gătoare din 4 extrase.

Se efectuează 20 extrageri a 
cîte 4 numere din 90. în total 
se extrag 80 numere. Cu 40 lei 
se poate participa la toate cele 
20 extrageri.

Găinile n-au nici o vină
Pentru a scoate din culpabilitate, de la bun început, 

toate găinile de pe teritoriul țării noastre, am să în
cep foiletonul astfel :

Iată notele fiului meu : Română — 9; Franceză — 
10. (Zice „mersi" de cînd era mic); Fizică — 10; Edu
cație fizică — 8. (La educație fizică e mai greu. Tre
buie să și alerge, pe cită vreme la fizică simplă răs
punde din bancă...);

Muzică — 2. Aici a capotat. La această materie mi-a 
turtit fesul.

— N-am voce, tăticule — s-a scuzat el.
— Fiule, asta nu-i o scuză. Sînt destui fără voce 

și... Aznavour are voce ? îl asculți în fiecare dimi
neață la muzică cerută de ascultători 7 îl asculți.

— întreabă-l dumneata 
cum face.

Posibilități să stau de 
vorbă cu Aznavour nu 
s-ău ivit. Așa că l-am 
solicitat ajutorul lui Au
relian Andreescu.

— Să bea în fiecare di
mineață cîte un ou crud, 
dar proaspăt, mi-a spus el. Dacă urmează sfatul ăsta, ia 
corigența și învață și la chitară.

Un ou proaspăt în fiecare dimineață I Plecam la 
piață cu noaptea-n cap.

— Un ou proaspăt vă roy, îmi trebuie pentru fiul 
meu care,,.

— Luați 20! Ascultați-mă pe mine, 
Cunosc problema.

Am luat 20 de ouă. M-am întors 
imediat.

— Domnule, cele 20 de ouă nu au 
pete,..

— E o greșeală a mea. Iertați-mă. Trebuia să vă po
vățuiesc să luați o sută. La, o sută de ouă era impo
sibil să nu găsiți unul proaspăt. Chiar și la „Loz în 
plic" se mai găsește cîte unul cu „mai trage o dată1'.

La o sută de ouă am găsit unul foarte proaspăt. A 
doua zi, unul la trei sute. în vreo zece zile am chel
tuit, din cauză de corigentă a fiului meu la muzică, 
vreo...

Disperat m-am dus la mai-marii ouălor. La cei 
care se ocupă cu achiziționarea lor. Ei mi-au spus :

— Fiul dumitale nu știm dacă va lua corigența. Nu 
slnt posibilități. Mai ales acum, vara. Eu I.C.R.A.- 
București...

— I.C.R.A. și mai cum, că vreau să reclam.
— întreprinderea comerțului 

produse alimentare. Cum 
grarnat pentru acest sezon

— învechite ?

cu ridicata pentru 
zic, eu, I.C.R.A., sînt pro- 
cu 14 000 000 ouă-

foileton de Nicuță TĂNASE
■

eu știu ce spun.

înapoi în piafă

fost prea proas-

ce caz morale — pînă și la cele 
mai obișnuite atitudini spu fapte 
omenești. Din grija de a „nu risca’, 
de „a nu pierde" nici cel mai mi
nuscul avantaj posibil, pînă la ur
mă respectivul pierde totul.

E drept, riscul — dacă nu e gra
tuit și, în consecință, stupid — tre
buie să se întemeieze pe o cu
noaștere serioasă a propriilor po
sibilități, a propriei chemări în via-

>

ță. La muzeul Brukenthal din Sibiu 
lucrează ca etnograf, fiind prețuit 
ca unul dintre cei mai înzestrați 
cercetători, un tînăr care, în uripă 
cu cîțiva ani se bucura de faima. 
unui extrem de talentat actor ama
tor. Unii directori de teatre i-au 
făcut propunerea să-l qpgajeze 
direct, cu dispensă de studii, în 
rîndurile actorilor profesioniști sau, 
în cazul în care ține morțiș să aibă 
o diplomă, i-au făgăduit că-1 vor 
ajuta să iptțe ța ipștitptul de 
tru. Tînărul n-a primit însă 
una dintre aceste ispititoare 
puneri, deoarece simțea că,
fapt, chemarea.sa e alta. A studiai 
etnografia la Qlui și astăzi lucră
rile lui se buauiă de unqpiipe a- 
precieri în rîndurile specialiștilor.

în fond, ca actor, el se putea rea
liza destul de lesne, bizuindu-se 
pe realul său talent nativ . Ar ii 
fost însă — după spusele sale — 
„o realizare la suprafață’, cqye nu 
l-ar fi angajat integral, cu toate fi
brele sale suflețești. în schimb, în 
etnografie simțea că — tot după 
propriile-i mărturisiri — fără el 
anumite lucruri nu se vor putea 

■ înfăptui. A ales un drum mai greu, 
deoarece numai pe acel drum se 
simțea cu adevărat util, ba chiar 
indispensabil.

Firește, cînd vorbim despre risc, 
ne gîndim exclusiv la riscul per
sonal. Nimănui nu-i poate fi îngă
duit să riște nici cel mai rnărunl 
capăt de ață pe socoteala obștii 
(din păcate, însă, unii — și mai 
ales dintre cei care nu concep să-și 
pună în primejdie nici cel mai mic 
ungher de liniște personală — sînt 
gata șă riște cu condamnabilă 
ușurință banii, mijloacele sau țim- 
pul ce aparțin colectivității de dra
gul afirmării 
evidențierii).

Societatea 
pentru întîia
matul prielnic valorificării creatoa
re a tuturor virtuqlităților umane. 
Dar autentica perfecționare de 
sine — pe orice tărîm, fie el pro
fesional sau etic — nu poate fi 
concepută ca o cale netedă, lipă. 
Ea cuprinde, ca un c}at izvorît dfn 
însăși dialectica vieții, riscul în
fruntării greutăților ; ceea ce dă 
opiului imepșa certitpdipe a împli
nirii este convergența tuturor 
telor sociale spre inevitabila 
irjpgere a acestor greutăți, 
afirmarea și triumful noului.

personale, al auto-

socialistă a creat, 
oară în istorie, cji-

tea- 
nici 
pro- 

de

— 90 la sută da._ ?
— Din cele 14 000 000 

ouă primesc din împre
jurimile Bucureștiului nu
mai 1 300 000. Dacă ai 
nimeri să cumperi pen
tru fiul dumitale din 
astea, ar fi ceva, dar 
se amestecă.

— Restul ? Restul de unde vin I
—- 1 920 000 de la Hîrlău, 1 185 000 de la Vaslui, 

2 000 000 de la Botoșani, 1 500 000 de la Dorohoi... Stră
bat prin căldurile astea sute de kilometri. Fac pînă în 
București zile, săptămîni întregi. Dar nu în vagoane 
frigorifice, ci în vagoane vagoane. Sute de mii din ele 
vin sparte pentru că sînt transportate în lăzi cu talaș 
ca pe timpu’ lui Pazvante chelul.

— N-am avut nici un Pazvante chel, ci unul chior.
— Știu, dar n-am vrut să vă dau posibilitatea să 

faceți vreun calambur în legătură cu ouăle și cu or
bul găinilor.

— Mulțumesc. Apropo de transportul ouălor din- 
tr-un loc în altul. Eu știu că ele, ouăle, au reclamat 
revendicări și au cîștigat. Peste țot în străinătate sînt 
transportate în niște „cofraje". în niște cartoane spe
cial presate.

— Cooperația noastră a cerut mai marilor ei să se 
intervină pe la ministere să facă astfel de ambalaje. 
Cererea e în studiu.

— Să-i lăsăm să mai studieze problema și noi să ne 
întoarcem la oile noastre. Adică la ouă. Dacă dum
neavoastră vă vin din nordul Moldovei (!) 13 500 000 
de ouă în acest sezon, ajung în București după 10—15 
zile. Sau mai puțin. Să admitem și lucrul ăsta. De 
unde știți cînd au fost culese ?

— Știți, de la Mark Twain încoa, ouăle nu gînt 
fructe. Nu se culeg. Se, colectează.

— Mă gîndeam la culesul din cuibare. Dar treacă 
de la mine. De unde știți dumneavoastră ora, ziua, 
luna ori măcar anul cînd au fost colectate de cei, să 
zicem, din Hîrlău ?

— Șl aici e o chestie. Noi am cerut Oficiului de stat 
pentru standarde (O.Ș.S.) ca atunci cînd se achizițio
nează ouăle, achizitorii să supună oul unui examen. 
Adică să fie controlat prin ovoscop și să se aplice pe 
el cu tuș data. în acest scop O.S.S. a emis șl un 
standard. Standardul nr. 142—66.

— Ouăle pe care le-am cumpărat eu pentru salva
rea copilului meu de la corigență la muzică nu aveau 
dată.

— Nici nu se putea să aibă pentru că O.S.S.-ul la 
cererea cooperației a revenit prin procesul-verbal nr. 
99 cu o derogare de la acest standard.

— Nu, găseau cooperatorii tuș ?
— Nu. Ovoscoape.
— Adică li s-au dat standarde, în schimb... De ce 

nu bat cooperatorii găinile- să nu mai facă ouă pînă 
nu sosesc ovoscoape ?

— Găinile n-au nici o vină. Ele fac ouăle proaspete, 
asta poț s-o garantez. La dumneavoastră, la consuma
tori, ajung însă... La anul poate să rămînă copilul 
dumneavoastră corigent la muzică fără nici o grijă. 
Intr-un an de zile sperăm să se rezolve toate aceste 
probleme- Ouăle vor sosi foarte repede pe piață.

— Foarte repede vin și astăzi, dar vin vechi. (A nu 
se citi vin vechi de regiune).

— Șe vor face ovoscoape suficiente, șe va scrie și
■ dața eliberării- oului de către găină și...

Dacă anul acesta fiul meu rămînea corigent la me
canică eram ?i cu și el mai fericiți. îi cumpăram un 
Trabant (mă costa mai ieftin). îl făcea el praf, dar lua 
corigența. Așa...

iap- 
în-

spre

P. S.
Pentru duminica trecută am invitat la mine acasă 

pe toți tovarășii care se ocupă de aprovizionarea 
Bucureștiului cu ouă. La o omletă. N-a venit nimeni. 
Probabil știu ei ceva.

chemarea.sa
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Ascensiunea
lui „Relon II

în trimestrul II al acestui an, la 
Uzina de iire și iibre sintetice din 
Săvinești a intrat în producție un 
nou .complex de fabricare a fire
lor poliamidice, cunoscut sub nu
mele de „Relon II'. Noul complex, 
format din mai multe instalații, 
concură, alături de cele existente, 
la fabricarea firelor textile de re
lon, firelor tehnice și rețelelor din 
cord poliamidic pentru anvelope, 
caprolactamei și altor produse ne
cesare economiei naționale. Chiar 
din primele zile după intrarea în 
funcțiune, eforturile colectivului au 
fost canalizate spre atingerea în 
timp scurt a parametrilor proiectați 
Ia noile instalații. Prin aplicarea u- 
nor măsuri eficiente s-a reușit ca 
prevederile graficelor de realizare 
a principalilor indicatori tehnico-e- 
conomici proiectați să fie respec
tate și chiar depășite. La instalația 
de caprolactamă, bunăoară, 
miji parametri au fost atinși 
luni mai devreme. Cum au 
posibile aceste rezultate ? 
tema convorbirii pe care

anu- 
cu 6 
fost 
Iată 
am 

avut-o cu ing. Valeriu Momanu, 
directorul tehnic al uzinei.

— Noile capacități de producție 
— ne-a spus la început directorul 
tehnic — au ridicat numeroase 
probleme. Comparîndu-le cu cele 
de la Relon I, ele se disting prin- 
tr-o tehnicitate mai înaltă. Insta
lația de caprolactamă, de exem
plu,. se deosebește prin centrali
zarea aparaturii de control și re
glare automată pentru toate fa
zele, precum și printr-o serie de 
perfecționări la aparatura tehno
logică. In această situație apărea 
evidentă necesitatea punerii la 
punct în cel mai scurt timp a teh
nologiilor complexe de fabricație 
'a noilor produse. Intrarea în func
țiune a acestor instalații a găsit 
colectivul nostru pregătit să dea 
bătălia pentru a realiza în cel mai 
scurt timp nivelul de producție 
prevăzut în proiect. Și-a spus cu- 
vîntul, în primul rînd, experiența 
căpătată de-a lungul anilor la in
stalațiile Relon I. Dar au contat 
mult măsurile luate pentru pregă
tirea din timp a cadrelor și, apoi, 
dorința inginerilor și tehnicienilor 
noștri de a-și afirma capacitatea 
organizatorică și profesională.

— Dintre numeroși factori ce au 
avut o influență pozitivă asupra 
realizărilor la noile instalații, care 
se situează pe prim plan ?

— Se poate aprecia că pregăti
rea temeinică și din timp a cadre
lor constituie elementul hotărîtor al 
realizărilor de pînă acum. Specifi
cul industriei chimice impune 
anumite ' exigențe determinate de 
munca în echipe complexe. La 
o instalație chimică lucrează o 
echipă în care se îmbină ar
monios competența tehnică a in
ginerului tehnolog cu conducerea 
practică a procesului efectuată de 
maiștri și operatori, cunoștințele 
și îndemînarea echipelor de între
ținere mecanică, electrică și de 
automatizări. Ceea ce trebuia să 
se realizeze, deci, era tocmai a- 
ceastă sudură a activității tuturor 
factorilor de care depinde rezol
varea problemelor ce apar la por
nirea instalațiilor noi. Cu alte cu
vinte, trebuia organizat un colectiv 
bine închegat, dar și bine pregă
tit. De aceea, am fost deosebit de 
exigenți chiar de la angajarea 
noilor cadre, făcînd o selecție pre
liminară după aptitudini și, bineîn
țeles, după capacitate.

Pentru muncitorii nou angajați 
au fost înființate cursuri de cali
ficare. Astăzi, la complexul Relon 
II nu lucrează nici un muncitor 
necalificat. Profesori au fost chiar 
conducătorii lor direcți, maiștrii și 
inginerii, cu care urmau să lucreze 
împreună. S-a format astfel din 
timp un bun spirit de echipă. în 
perioada de calificare fiecare mun
citor a lucrat pe postul său, la in
stalațiile aflate în funcțiune, fiind 
repartizat șefului de echipă și 
maistrului de la instalația respec
tivă. De fiecare dată s-a făcut și o 
instruire în detaliu asupra măsuri
lor de tehnica securității pe locu
rile de muncă și pe faze de fabri
cație, luîndu-se în considerație toa
te situațiile posibile.

Desigur, nu putem spune că 
drumul a 
ted ca în

plexului Relon II. La instalația de 
fire textile s-a realizat în trimestrul 
II o producție de 2,1 ori mai mare 
decît cantitatea prevăzută în gra
ficul dinamicii indicatorilor, iar la 
instalația de rețele cord și fire teh
nice s-a obținut o producție de 
3,3 ori mai mare decît cea plani
ficată.

Colectivul nostru este preocupat 
în prezent de realizarea în cel mai 
scurt termen și a indicatorilor pri
vind consumurile specifice și ca
litatea producției prevăzuți pen
tru etapa finală. Calitatea firelor 
produse pînă acum este ' cu mult 
peste nivelul planificat și se cu-ț 
vine să menționez că toate insta
lațiile. lucrează la nivelul calitativ 
contractat, urmînd ca pe parcurs, 
prin eforturile conjugate ale spe
cialiștilor și muncitorilor uzinei, 
nivelul calitativ al produselor să 
fie în continuare îmbunătățit.

Merită relevat și un alt rezultat 
îmbucurător. Graficul privind di
namica realizării indicatorilor pe 
anul 1967 prevedea ca instalațiile 
complexului Relon II să dea o pro
ducție nerentabilă. După primele 
luni de funcționare, s-a dovedit că 
la noile instalații — intrate într-un 
ritm de fabricație normal — și 
cheltuielile de producție s-au reali
zat cu mult mai favorabil decît 
se prevăzuse. Aceasta a dus la 
rentabilizarea întregii producții ob
ținute în instalațiile Relon II.

Rezultatele de pînă acum mo- 
■ bilizează colectivul nostru să mun

cească fără preget pentru atin
gerea tuturor parametrilor proiec
tați pe întregul complex Relon II 
înainte de termenul prevăzut. 
Pe această bază vor fructifica pe 
deplin fondurile de investiții alo
cate de stat pentru construirea a- 
cestei unități industriale.

GH. BALTA
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag, I)

Fabrica de acetilend de la Combi
natul chimic Craiova

Foto : Gh. Vințilă

O întrebare adresată Ministerului Industriei Construcțiilor:

CÎND Șl
Oltenia se afirmă azi ca o re

giune în plină dezvoltare industrială. 
Șantiere ale noilor obiective de 
investiții întîlnești pretutindeni. Pe 
multe dintre aceste șantiere își des
fășoară activitatea întreprinderea 6 
construcții Craiova. Pînă acum, co
lectivul ei a executat obiective im
portante, cum sînt complexele de 
industrializare a lemnului de la Tg. 
Jiu și Tr. Severin, combinatul de 
zahăr și ulei Podari. în prezent, 
aceeași întreprindere este angajată 
în construcția noilor obiective ale 
Complexului de materiale de con
strucții Tg. Jiu, a fabricilor de con
fecții, de zahăr și a tăbăcăriei mine
rale Corabia, conductelor de alimen
tare cu apă a orașelor Craiova și 
Caracal, complexului sportiv Craio
va, hotelului de stat din Tr. Severin, 
ca și a altor obiective industriale și 
sociale, care au o mare pondere în 
planul de investiții al regiunii. Tot
odată, o treime din volumul de in
vestiții încredințat întreprinderii se 
realizează pe șantiere din regiunea 
Banat.

Constructorii de pe unele șantiere 
ale acestei întreprinderi au obținut, 
în anul curent, rezultate bune. De 
exemplu, pe șantierul fabricii de 
ciment Tg.. Jiu, în semestrul I s-a 
realizat 86 la sută din planul anual 
de construcții-montaj, pe cel al fa
bricii de azbociment — 93 la sută, iar 
la C.I.L.-Tr. Severin — 75 Ia sută. 
Asemenea realizări merită să fie 
consemnate și apreciate. Dacă le 
comparăm însă cu marele volum de ■ 
investiții care cade în sarcina între
prinderii, ele nu pot acoperi serioa
sele restanțe de pe alte șantiere, 
chiar dacă conducerea ei încearcă să 
aducă justificări, să ascundă nea
junsurile în spatele unor cifre globa
le. Astfel, pe ansamblul activității 
întreprinderii planul pe primul se
mestru a fost îndeplinit doar în pro
porție de 98 la sută. La unele șan
tiere, nivelul realizărilor a 
este cu mult mai mic decît 
cifră, lucrările fiind mult 
în urmă.

Este deci vorba de serioase 
în îndeplinirea planului de inves
tiții. Situația de azi este de neînțe
les, întrucît întreprinderea 6 con
strucții Craiova era,

fost și 
această 
rămase

carențe

cu cîtva timp

fost întotdeauna ne
palmă. în perioa

da probelor și la punerea în 
funcțiune au apărut dificultăți 

fost necesare di-

pădure care există în nord- 
vestul regiunii București și 
în sudul regiunii Argeș.

Și alți vorbitori s-au re
ferit la necesitatea genera
lizării soiurilor intensive de 
grîu, repartizării mai ju
dicioase a lor ținîndu-se 
seama de condițiile pedo
climatice. Trebuie combă
tută lipsa de hotărîre și 
șovăiala unor specialiști din 
unitățile agricole și stațiu
nile experimentale în ce 
privește generalizarea soiu
rilor intensive. An de an a- 
gricultura primește cantități 
tot mai mari de îngrășămin
te chimice care permit tre
cerea cu mai mult curaj la 
generalizarea în producție a 
acestor soiuri.

Participanții la dis
cuții și-au exprimat 
dorința ca cercetătorii 
și oamenii de știință 
din domeniul amelio
rării să creeze în timp 
scurt soiuri cu însu
șiri superioare celor 
aflate în cultură.

S-a criticat pe bună 
dreptate faptul că încă nu 
au fost create soiuri cu în
sușiri superioare, care să 
poată fi omologate și extinse 
cît mai repede în cultură. 
Consiliul Superior al Agri
culturii să acorde mai multă 
importanță acestei proble
me, să asigure cointeresarea 
cercetătorilor în vederea 
obținerii într-un timp scurt 
a unor soiuri cu caracteris
tici superioare.

O necesitate impe
rioasă este asigurarea 
fondului 
sămînță 
ganizării 
mincere,
în brigăzi specializate 
pentru a se asigura 
supravegherea atentă 
a culturilor.

EFICIENTA ÎN
GRĂȘĂMINTELOR 
POATE FI SPORITĂ

în condițiile țării noastre 
îngrășămintele influențează 
în mod deosebit producția 
de grîu la hectar. Diferen-

diferențiat ceea ce face ca 
să nu aibă o eficiență eco
nomică ridicată.

Pentru producția anului 
1968 există posibilități ca 
unitățile agricole de stat să 
fertilizeze întreaga supra
față de grîu cu doze cores
punzătoare cerințelor fiecă
rui soi în parte.

Ținîndu-se seama de 
cantitățile mari de în-

necesar de 
pe baza or- 
de loluri se- 

concenirate

PE CE CAI SE VA REDRESA
ACTIVITATEA ÎNTREPRIN

)ERII 6 CONSTRUCȚII
CRAIOVA?
în urmă, una dintre cele mai bune 
organizații economice, care se re
marca prin consecvență în realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan, 
dințate, obținînd economii și 
ficii suplimentare.

Ce s-a întîmplat cu această 
prindere ? Mai întîi, spațiul 
de activitate a avut o influență ne
fastă. Dacă am lega pe o hartă, prin 
linii, sediul întreprinderii cu cele 
peste 70 de șantiere ale sale, răs- 
pîndite în regiunile Oltenia și Banat, 
am avea în față imaginea unui uriaș 
păianjen cu tot atîtea brațe, întinse 
de la Dunăre și pînă la Deta sau 
Aradul Nou. Tocmai această răspîn- 
dire de șantiere, ca număr și spațiu, 
admisă de forul tutelar, constituie 
un teren Care alimentează dezorga
nizarea, una dintre principalele 
cauze ale neputinței de a ține caden
ța cu cerințele unui ritm rapid și 
economic în realizarea investițiilor.

Iată cîteva dintre efectele irosirii 
forțelor pe șantiere cu mare răspîn- 
dire teritorială. A devenit aproape 
imposibil să se conducă, coordoneze 
și supravegheze activitatea fiecărui 
șantier. Ca

încre- 
bene-

între- 
amplu

urmare, niciodată, în

optim între elementele fer- 
tilizante.

Fiecare specialist, 
în unitatea în care lu
crează, ținînd seama 
de recomandările ce 
se lac și de experien
ța proprie, 
lească pe 
răspundere 
de îngrășăminte, 
respunzător stării de

să stabi- 
proprie 

normele 
i, co-

ultimul timp, nu s-a asigurat 
un front de lucru corespunzător, pe 
etape, ceea ce a provocat mari în
treruperi în timpul lucrului. O ase
menea risipă de forță de muncă a 
influențat negativ și direct toți in
dicatorii de plan și, în special, pre
țul de cost. Nu mai vorbim de exis
tența stocurilor supranormative de 
materiale, a creditelor restante, do- 
bînzilor penalizatoare. Intervin a- 
poi slaba coordonare și nesincroni- 
zarea în timp a lucrărilor. De pildă, 
la Fabrica de confecții Craiova s-au 
asigurat spații 
lucra pe timp 
aburul necesar 
nici apa caldă
turnarea betoanelor. La Fabrica 
conserve Caracal, aceste spații în
chise s-au creat abia în luna fe
bruarie, deci spre sfîrșitul iernii ; în 
plus, ele nu au putut fi încălzite din 
cauza tergiversării lucrărilor la cen
trala termică. Cît privește organi
zarea șantierelor noi, ea se face și 
în prezent foarte încet și greoi, e- 
xemple evidente fiind cele de Ia 
Uzina

închise pentru a 
de iarnă, dar nu 
încălzirii acestora 
pentru prepararea

se 
și 
și 
Și 

de

de reparații unelte agricole

aîn Departamentul. Gostat, 
subliniat efectul negativ al 
lipsei de rotație a culturilor 
îndeosebi în regiunile Argeș, 
Banat și Oltenia. Cîteva 
cifre sînt edificatoare. Griul 
cultivat după grîu, în pri
mul an a dat 2 600 kg la 
ha, în al doilea an — 2 300 
kg la ha., în al treilea an 
2 200 kg, în timp ce griul 
semănat după prășitoare a

REZERVELE SPORIRII
RECOLTEI DE GRÎU

interne, au 
ferite remedieri, modificări și re
parații. în asemenea situații au 
fost concentrate toate eforturile 
pentru ca deficiențele să fie înlă
turate cît mai grabnic ; s-a orga
nizat în mod corespunzător acti
vitatea de întreținere și reparații. 
Printr-o repartizare judicioasă a 
maiștrilor și inginerilor pe schim
buri, s-a asigurat o asistență teh
nică corespunzătoare, permanentă

— Ce rezultate s-au obținut pînc 
acum ?

— Ele depășesc așteptările 
noastre. La instalația de caprolac 
tamă, de exemplu, se realizează 
în mod curent o producție care 
este foarte aproape de nive 
Iul final al producției prevă 
zut să fie atins în anul 1969 
Numai producția realizată pes 
te plan în lunile mai și 
se cifrează la peste 20 milioane lei. 
De asemenea, prețul de cost al 
produsului fabricat aici este la 
nivelul celui proiectat și mult sub 
cel planificat pentru etapa actuală. 
Realizări la același nivel s-au ob
ținut și în celelalte secții ale com-

țele mari de recoltă între 
unele unități agricole cu 
condiții naturale asemănă
toare se datoresc în primul 
rînd modului de folosire a 
îngrășămintelor naturale și 
chimice. în cuvîntul său 
toy. Ion Bora, directorul 
Trustului gostat Oltenia, a 
subliniat posibilitățile pe 
care le au unitățile agricole 
de stat din regiune în ce 
privește sporirea producției 
de grîu, arătînd totodată că 
recoltele mici se datoresc, 
între altele, nefolosirii ra
ționale a îngrășămintelor, 
în timp ce la GAS Moțăței 
s-a realizat producția pre
văzută de grîu, la GAS Pă- 
tulea, în aceleași condiții 
naturale, recolta a fost mult 
mai mică tocmai datorită 
faptului că nu s-au dat 
decît 100 kg îngrășăminte 
cu fosfor la hectar. Și alți 
participanți la discuții . au 
subliniat că îngrășămințele 
chimice nu se aplică pe 
baze științifice și în mod

grășăminte pe care Ie 
au la dispoziție unită
țile de stat, progrese
le realizate în ce pri
vește sporirea produc
ției de grîu la hectar 
sînt încă neînsemna
te. De aici și conclu
zia ca aplicarea lor 
să nu se mai facă em
piric, ci diferențiat, în 
raport cu întregul 
complex de 
care asigură 
ciență economică spo
rită.

în acest an sînt posibi
lități ca în cooperativele a- 
gricole să fie fertilizată în
treaga suprafață cu grîu. 
Este necesar ca uniunile 
cooperatiste să se îngrijeas
că de 
timp, 
unități 
gricole 
cea mai mare răspundere 
aplicarea lor diferențiată, a-

lactorî 
o efi-

procurarea lor din 
iar specialiștii din 
și de la consiliile a- 
să urmărească cu

•se un raport

iunie

creștere a a

fertilitate a solului și 
cerințelor soiului ce 
se cultivă.

ATENȚIE AMPLA
SĂRII CULTURII
Șl SEMĂNATULUI

Discutîndu-se cauzele 
care fac ca în unele locurj 
recoltele să fie cu mult sub 
posibilități s-a ajuns și la 
concluzia că aceasta este 
determinată în mare măsură 
de modul cum se face am
plasarea griului după dife
rite plante premergătoare, 
nivelul lucrărilor de pregă
tire a solului și epoca în 
care se face semănatul.

Reliefînd o Serie de cauze 
care au făcut ca în unitățile 
agricole de stat recolta de 
grîu să nu, fie pe măsura

Vedeanu, secretar general

i, regiunea na

dat 2 709 kg, iar după le
guminoase — 3 109 kg.

întrucît suprafețele 
cultivate cu legumi
noase sînt limitate și 
nu pot fi decît în mică 
măsură premergătoa
re pentru grîu, rămî- 
ne să fie folosite în a- 
cest scop terenurile de 
pe care se recoltează 
plantele» furajere, 
plantele tehnice și po
rumbul.

Nivelul producției depin
de în mare măsură de mo
dul în care-se face pregăti
rea patului germinativ și 
de respectarea cu strictețe 
a timpului optim de se
mănat. Prezentînd măsurile 
agrotehnice care au permis 
ca în cooperativa agricolă 
din Dobrosloveni, regiunea 
Oltenia, să se obțină o re
coltă de 4 888 kg grîu la 
hectar tov. Ion Uciu, ingi
nerul agronom al acestei

Foto : S. Cristian

a se lăsa la latitudinea spe
cialistului din fiecare uni
tate alegerea modului celui 
mai potrivit de executare a 
lucrării, ținînd seama de 
condițiile iocale.

Aplasarea griului pe cele 
mai potrivite terenuri, reali
zarea în întregime a supra
fețelor prevăzute a fi cul
tivate cu această cultură, 
efectuarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate la 
semănat‘și încadrarea în li
mitele timpului optim sînt 
sarcini de cea mai mare în
semnătate. Pregătirea tere
nului pentru grîu trebuie 
făcută de pe acum prin e- 
xecutarea urgentă a arătu
rilor de vară pe terenurile 
eliberate de recoltă.

Cu toate că perioada op
timă de semănat este cu
noscută, ea nu se respectă 
în toate unitățile agricole. 
Anul trecut în unele unități 
din regiunile Brașov, Cluj 
și altele semănatul griului 
s-a prelungit pînă la 20 no
iembrie și ca urmare au ob
ținut producții scăzute.

Asigurarea unei densități 
normale este strîns legată de 
calitatea pregătirii terenului, 
a semănatului, de cantitatea 
și calitatea seminței. Din ex
periența a numeroase uni
tăți agricole de stat și coo
perative agricole rezultă că 
la soiul Bezostaia într-un 
teren bine pregătit trebuie 
să se dea cel puțin 220 kg 
sămînță la hectar cu o va
loare culturală normală.

Se consideră că specialiș
tii din unitățile agricole de 
stat cît și din cooperativele 
agricole au acumulat sufici
entă experiență ca să li se 
poată acorda încredere ca, 
în cadrul recomandărilor ge
nerale, să stabilească singuri 
cele mai potrivite măsuri 
care să concure la realizarea 
unei producții sporite în 
anul viitor.

Pentru ca toate unitățile 
din agricultură să obțină re
zultate superioare se cere ca 
acum, înainte de semănat, 
paralel cu generalizarea ex
perienței bune să se anali
zeze cauzele care au făcut 
ca în unele locuri produc
țiile să fie sub posibilități, 
să se știe în fiecare Ioc ce 
lucrări au fost neglijate pen
tru a se putea lua măsuri 
corespunzătoare.

Aceasta impune ca 
peste tot consiliile a- 
gricole să treacă de 
Ia o activitate genera
lă de coordonare, la 
o muncă concretă de 
sprijinire a fiecărei u- 
nități în parte în ce 
privește măsurile care 
trebuie aplicate Ia 
cultura griului. In loc 
să dea recomandări 
de ordin general, ele 
trebuie să ajute efec
tiv acele cooperative 
agricole și unități de 
stat in care producții
le nu au corespuns 
cantitativ și calitativ 
pentru a se putea ri
dica la nivelul celor 
fruntașe.

34 
ori 
cu 
ori

Balș, Fabrica de zahăr Corabia. Men
ționăm că întreprinderea a încasat 
milioane de lei pentru aceste lu
crări, dar banii, probabil, au fost 
utilizați în scopul acoperirii unor 

■ cheltuieli neeconomicoase sau a pier
derilor.

Evident, în fața unor asemenea 
cauze și consecințe, conducerea în
treprinderii ar trebui să aibă o po
ziție realistă, exigentă. Ea n-a a- 
doptat însă o astfel de atitudine ; 
în schimb, vîntură anumite justifi
cări de genul: „Nu am avut, în to
talitate, utilajele necesare". Această 
justificare este puțin plauzibilă, în
trucît nici în acest domeniu condu
cerea întreprinderii n-a luat măsuri 
energice. Pe semestrul I se preve
dea ca excavatoarele să fie folo
site mai bine. Dar din cele 16119 
ore programate, numai întreruperile 
s-au ridicat la 5180 de ore. Auto
macaralele au înregistrat 1 422 de 
ore întreruperi, iar betonierele 
12 763 de ore stagnări nejustificate, 
în aceleași condiții necorespunzătoa
re au lucrat și alte utilaje. Numai 
din aceste cauze. în semestrul I în
treprinderea a depășit prețul de cost 
planificat cu 5 316 000 de lei. Se poa
te aprecia că neajunsurile semnala
te în domeniul folosirii utilajelor și 
a forței de muncă au fost princi
palii factori frînă în realizarea pro
ductivității muncii pe primul se
mestru și a cîștigului mediu al mun
citorilor.

Neajunsuri se manifestă și în a- 
provizionarea cu materiale și prefa
bricate a șantierelor. în această pri
vință, la întreprinderea 6 construc
ții Craiova și-au făcut loc unele a- 
nomalii. Pe primele 6 luni, stocu-, 
rile supranormative s-au ridicat la 
peste 6,5 milioane lei, în timp ce, 
paradoxal, unele șantiere justifică 
nerealizarea planului tocmai datori
tă lipsei de materiale. Imobilizările 
de fonduri și „golurile" de mijloace 
circulante s-au ridicat la circa 
milioane lei. De aici rezultă că, 
întreprinderea s-a aprovizionat 
materiale ce nu-i sînt necesare,
modul de distribuire a lor între șan
tiere este defectuos. Se pare că am
bele alternative sînt valabile. De 
pildă, unele șantiere, ca cele de la 
Balș, Corabia, Tr. Severin, motivea
ză rămînerile în urmă prin lipsa de 
produse de balastieră, cărămidă sau 

' oțel-beton, iar întreprinderea a so
licitat și a obținut credite pentru a- 
coperirea stocurilor supranormative 
tocmai la aceste materiale. Fiindcă 
tot vorbim de credite, amintim că 
penalizările la împrumuturi restante 
s-au cifrat la suma de aproape 1,7 
milioane lei.

Aceste imobilizări de fonduri ma
teriale și bănești, păgubitoare pen
tru economie, sînt însoțite de imo
bilizările în producție executată și 
nedecontată. Astfel, la 1 iulie 1967 
întreprinderea deținea un volum de 
producție executată și nedecontată 
de peste 14,7 milioane lei, din care 
aproape 6 milioane lei sînt în litigii 
cu beneficiarii.

Este vorba, în ultimă instanță, de 
o proastă situație financiară care 
stăruie de mai mult timp. Ministe
rul Industriei Construcțiilor cunoaș
te bine toate aceste deficiențe, dar 
Ie tolerează și nu acționează pen
tru a se asigura o organizare rațio
nală a producției și o bună gospo
dărire a fondurilor la această în
treprindere. Pentru primul semestru, 
ministerul i-a stabilit 5,8 milioane 
lei pierderi planificate. Dar con
ducerea întreprinderii, ținînd să-și 
evidențieze apetitul și rolul de „bu
getivor1', a consumat nu numai do- 
tațiile admise, ci și alte 5,3 milioa
ne lei în plus.

Situația creată la această între
prindere nu mai poate fi admisă. în
săși experiența ei anterioară dove
dește că există posibilități pentru 
a-i îndrepta activitatea pe un făgaș 
bun. în acest scop, ar fi bine să se 
examineze dacă actuala formă de 
organizare corespunde sau nu ce- 

. rințelor eficienței economice, dacă 
lucrările din regiunea Banat nu pot 
fi date în execuția altei întreprin
deri. De asemenea, este nevoie ca 
întreprinderea să întărească colabo
rarea cu beneficiarii lucrărilor de 
investiții și cu proiectanții, întrucît 
se constată indisciplină din partea 
acestora în asigurarea unor proiec
te, a utilajelor tehnologice. Sînt ne
cesare și alte măsuri pentru a se a- 
sigura un ritm susținut de execu-» 
ție pe șantiere, o mai bună gospo
dărire a lor. în orice caz, reviri
mentul în activitatea economică a 
întreprinderii nu mai poate fi amî- 
nat. De aceea, adresăm Ministerului 
Industriei Construcțiilor întrebarea : 
cînd și pe ce căi se va redresa ac
tivitatea de producție și financiară 
a întreprinderii nr. 6 construcții din 
Craiova ?

Ion MiULESCU
economist la Sucursala regională 
Oltenia a Băncii de Investiții

Victor DELEANU
corespondentul „Scînteii"
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0 Teatrul de stat de operetă (la teatrul de vară Nicolae Balcescu) : 
O SEARĂ DE OPERETA — 19,30.

» Teatrul Național „I. L. Caragiale" (la teatrul dte Vâră 23 August): 
DINU PĂTURICA — 20.
® Teatrul de Comedie (la Teatrul de vâră Herăstrău) : OPINIA PU
BLICĂ — 20.

9 Teatrul „C. Tănase'1 (Stadionul Republicii) : TOATĂ LUMEA PE 
STADION — 20.

ARTA Șl PUBLICUL
(Urmare din pag. I)

Un drum larg deschis

spre cultură

DACICE

Gusturile nu

Un antidot al improvi

rației:: sondarea preferin

Foto : A. Cartojan

rezistență și, în ultimă in
stanță, despre îngustarea 
artificială a

ca acei 
diame- 

ste face 
Părisu- 
atenția,

arată că frecven
te vo- 

ale artei este par-

se discută,

dar se educă...

cinematografic, în dauna și 
nu spre folosul educării 

repertoriului estetice a spectatorilor.

Sînt necesa- 
metode perfecționate 

ghidaj în muzee 
expoziții — dar o- 

cu aceasta trebuie

Scenă din spectacolul „Apus de Soare" de Barbu Delavrancea, prezentat 
de Teatrul de Stat din Botdșdni în decorul hatutal al cetății Sucevei

secretariatul

în pofida oricăror aparențe de va
canță, unitățile școlare înregistrează 
acum un aflux de preocupări și pro
bleme cu nimic mai prejos decît cel 
specific oricărei perioade de vîrf din 
cuprinsul anului de învățăminte Exa
menele de corigență, înscrierile pen
tru concursul de admitere în clasa 
a IX-ă, a doua sesiune a exame
nului. de bacalaureat — iată nu
mai cîteva din evenimentele datorită 
cărora secretariatele școlilor sînt a- 
saltate zilnic de cele mai diverse 
categorii de solicitanți. Cum sînt în- 
tîmpinati toți acești cetățeni ?

Tînărul Marin Argeșeanu citea a- 
nunțul afișat pe ușa secretariatului 
liceului ,,Mihai Viteazul". Se scria 
clar că accesul publicului este per
mis zilnic între orele 11—14 și, drept 
urmare, și-a exprimat dorință de a 
fi înscris în clasa a IX-a a cursurilor 
serale. Dar surpriză ! De la ghișeu 
i se răspunde că secretara cursurilor 
serale își începe programul abia la 
orele 14,00.

— La orele 14,00 nu pot veni pen
tru că deocamdată lucrez în schim
bul ăl doilea.

— N-avem ce vă face — i-a răs
puns scurt secretarul „cursurilor de 
zi1'. Și pentru â fi consecvent cu 
sine însuși a refuzat să comenteze 
în ce măsură programul afișat își 
păstrează sau nu valabilitatea, care 
este de fapt adevărata perioadă de 
activitate a întregului secretariat etc.

în schimb, la liceul „Gheorghe La- 
zăr“ o asemenea discuție n-ar fi fost 
cu putință ; în sediul secretariatului 
nu se pătrunde chiar atît de ușor, 
în ziua de 18 august, de pildă, la 
orele 13 și jumătate, ăm asistat la o 
scenă inedită. Portarii celor două 
intrări ale liceului, de pe bulevar
dele Gh. Gheorghiu-Dej șl Schitu 
Măgureanu, întîrhpinâu oaspeții cu 
zîmbetul pe buze, îi întrebau res
pectuos ce doresc și sfîrșeau prin 
a-și trimite unul altuia invitații de 
a le permite accesul în școală. Cin
stea de a duce asemenea mesaje re- 
venindu-le, bineînțeles, solicitanților.

în ziua de 19 august, pe culoarul' 
principal al liceului „I. L. Caragiale" 
o femeie cu părul alb ieșea- de la 
secretariatul școlii cu lacrimi în ochi. 
Am aflat că se numește Elena Vasile 
și locuiește în cartierul Balta Albă, 
blocul M 35, scara 2, apartamentul 
47. Cu o zi înainte venise la școală 
și solicitase printr-0 cerere transfe
rul fiicei sale, Aurelia Vasile, din 
clasa a Xl-a a cursurilor fără frec
vență. I se spusese că în principiu, 
se aprobă, cerîndu-i-se să Vină a 
doua zi să ridice foaia matricolă. 
A revenit a două zi, dar o nouă 
condiție a fost formulată : semna
tarul cererii să vină personal. Ne
cazul femeii era întemeiat ; dacă a- 
ceastă condiție i se comunica înainte 
cu o zi, mai putea s-o anunțe pe 
fiica sa într-o localitate unde urma 
un tratament. Pe cînd așa... a pier
dut bre întregi pe drumul dintre 
casă și școală.

Am vrut să cunosc amănunte des
pre cazul menționat și despre altele 
întîlnite pe culoarele școlii amintite.

— Asupra acestor probleme nu pu
teți discuta deteît teu tovarășul di
rector, iar dînsul este în concediu — 
mi-a răspuns prof. Neaga Marinescu.

— Dar după cîte știu, dumnea
voastră sînteți directoarea cursuri
lor serale.

— Da, dar n-are importanță, dîn
sul nu nte-ă autorizat să vorbim cu

Raid anchetă

persoane din afara școlii — a în
cheiat scurt interlocutoarea noastră, 
privind impasibilă la persoanele 
„străine" ce tocmai intrau pe poar
ta liceului pentru a obține informa
țiile de care aveau nevoie.

Evident, nu toate neajunsurile din 
activitatea prezentă a școlilor pro
vin din asemenea comportări co
mode, sau uneori de-a dreptul lip
site de răspundere. Unele din
tre ele se datoresc unei reale 
aglomerări a secretariatelor, me
todologiei greoaie, birocratice de 
lucru, calendarului școlar defectuos.

— Se poate ca în timpul activi
tății zilnice să nu reușim să satis
facem pe deplin dorințele tuturor 
solicitanților — ne spunea tovarășa 
Ecaterina Capră, secretara liceului 
„Gheorghe Lazăr". De pildă. în 
prezent, potrivit instrucțiunilor noas
tre, numele unui elev din ultima 
clasă a liceului trebuie să figureze 
în nu mai puțin de 12 scripte. 8 din
tre acestea ni se cere să le redac
tăm după încheierea cursurilor. 

' Astfel îneît în perioada actuală noi 
am întocmit sau mai întocmim încă 
procesele verbale cu situația anuală 
la învățătură, registrul matricol, ac
tele de înscriere la bacalaureat, gru
pele de examen, situația notelor de 
la bacalaureat, catalogul general de 
bacalaureat, diploma de absolvire, 
registrul de eliberare a actelor etc, 
etc. Și această muncă e necesară 
doar pentru elevii clasei a Xl-a !

— După părerea mea — a con
tinuat Nicolae Coadă, secretarul li
ceului „George Coșbuc" — ni se 
cere prea multă formularistică, prea 
multe hîrtii sînt necesare pentru eli
berarea unei... simple adeverințe. Ca 
să vă puteți face o idee exactă de 
hîi'tia consumată într-un secreta
riat școlar, gîndiți-vă că numai- pen
tru fiecare elev de la cursurile fără 
frecvență se folosesc într-un an circa 
40 de coaie duble. Aproape jumă
tate dih acestea le consumăm în pe
rioada actuală, în „plină vacanță". 
Si cum să nu recurgi la această „a 
doua ucidere a brazilor" cînd exa
menul la o disciplină de la fără 
frecvență se susține în două etape 
(ianuarie — examen scris, iunie — 
examen oral), cînd pentru fiecare 
clasă trebuie să alcătuim două ca
taloage, unul pe obiecte și altul cen
tralizat. Ca să nu mai vorbim de 
corespondența care se angajează în
tre două licee, cînd un elev absolvă 
cursurile unuia, dar pentru examenul 
de bacalaureat ste înscrie la celă
lalt.

Cu ocazia acestui raid-anchetă am 
întîlnit, firește, și școli unde activi
tatea în perioada actuală se desfă
șoară la un bun nivel organi
zatoric. Cei mai mulți direc
tori, profesori sau secretari răspund 
atent, corect solicitărilor. Si toc
mai de âceea, la rîndul lor, 
cele mai diverse categorii de cetă
țeni asociază școlii calitatea de sim
bol al respectului civic, se îndreaptă 
spre instituțiile de învățămînt cu 
profundă încredere și stimă. A cul
tivă o asemenea atmosferă de res
pect reciproc se înscrie printre cele 
dintîi pbligații ale fiecăruia dintre 
noi. Iar în ordinea acestora, primul 
pas se. cere făcut spre înlăturarea 
tuturor practicilor care se abat de 
la linia de înaltă etică cetățenească 
a activității școlare.

Mihai IORDĂNESCU

® Teatrul GiUlești {la Muzeul de Antichități, str. I. C. Frimu nr. 11) : 
RIT STRĂBUN (spectacol experimental dte suntet și liifnină) — 
20,30; 21,15.

• AGONIE Și ENTAZ — film pentru ecran pano
ramic : PATRIA (completare Permanențe) — 9 ; 
12; 15; 18; 21.
O CUM SĂ FURI UN MiLIon — cinemascop : RE
PUBLICA — 8 ; 10,30 j 13,15 1 16 ; 18,45 ; 21,15, STA
DIONUL „DlNAMO" — 20.
0 DE-AȘ FI.„ HARAP ALB — 9,30 ; GĂUDEA- 
MUS IGITUR — 12,15 ; UN SURÎS ÎN PLINA

. VARA — 15 ; 18 ; 20,45 : CENTRAL,
0 CĂLĂTORIE . FANTASTICĂ — cinemascbp : FE
ROVIAR (completare Ttiptic de artă populată) —
8.30 ; 11 i 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR (com
pletate Tutunul) -- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45.
0 SA-Mi FACEȚI UNA CA ASTA ! : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2 091 — ortele 20), LU
CEAFĂRUL (completare 450 de arii de la tîrriosirea 
bis-eriteii Mîhăstiftea Argeș) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
13.30 I 21, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 20, GRADINA DOINA — 20,30 (la 
ambele completarea Mîinile pictorului), MODERN 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20 (la ambele completarea Io, Ștefan 
Voievod).
e SFaRTAcUS — cinemascop (ambele serii) : 
BUCUREȘTI — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15, GRADINA 
FESTIVAL — 20,45.
0 UN HECTAR DE CER : FESTIVAL —. 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 | 18,30 ; 21.
« CALIFUL DIN BAGDAD : CINEMATECA — 10 ’, 
12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 CANALIILE : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18.30 ; 20,45, AURORĂ — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 , 
20,30. ARTA (dompletâre Tîiijeaua) — 10 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21 ; lă grădină — 19,30.
® PRINTRE VULTURI — cinemascop : LUMINA 
(completare Tutunul) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45. GIULEȘTI (completare Oameni deasupra no
rilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® VIAȚA LA CASTEL : UNION (completare Ori
zont științific nr. 6/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 PROGRAM. PENTRU COPII : DOINA - 9 ; 10. 
© ORAȘUL MEȘTERILOR : DOÎNA — 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,30 ; 21. „ .
© VULCANUL INTERZIS — COPILĂRIE FURA
TĂ — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7/1967 : TIM
PURI NOI — 9 — 18 în teohtihUare.
® VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI

i

18,00 — așteptăm la ora 6".
Emisiune pentru femei.

18,25 — Noile aventuri ale echipa' 
jului Val Vîrtej: „Docu
mentele profesorului Ma- 
reș“ (reluare).

19,10 — Telejurnalul de seară.

19,30 — Natațîe. România—Franța
(masculin). Transmisie 
la bazinul Dinamo.

20,30 — Tele-enciclopedia.

21,30 — „La balul de simbală sea
ra...“. Muzică de dans.

22,00 — „Evadatul" — film serial.

22,50 — Telejurnalul de noâpte.

23,05 — Telesport.

TEZAUR
DE MONEDE

Un mare tezaur monetar, conți- 
iiînd 750 monede din argint masiv, 
a fost descoperit iii cdmuna Si- 
lindiă, regiunea Crișana. După 
primele observații, specialiștii au 
ajuns la concluzia câ acestea sint 
monede dacice provenind dinain
tea erei noastre. Se apreciază că 
acesta este unUl dintre cele măi 
mari tezaure dacice cunoscute 
pînă în prezent.

unde Obținerea unui bilet 
constituie o problemă de-a 
lungul întregii stagiuni ; 
muzica de cameră, reperto
riul preclasic — considera
te pînă acum cîțiVa ani ca 
„inaccesibile" — au astăzi, 
la noi, un, public numeros 
și Statornic ; la cinemato
graf, se îhtîmplă ca filme 
aparent mai „dificile" să 
fac.ă săli arhipline. Iată as
pecte semnificative pentru 
stadiul actual de dezvoltare 
ă publicului. Dar pentru a 
avea un tablou concludent, 
trebuie să ‘ consemnăm și 
divergențele carte apar, ma
nifestările contradictorii; 
oscilația zonelor de interes 
pe Carte instituțiile artistice 
le înregistrează ca un seis
mograf, fără a le descifra 
însă, întotdeauna, ,-,epicen
trul".

Un aspect cate a reținut 
atenția interlocutorilor a 

‘ fost fluctuația participării 
spectatorilor la unele re
prezentații teatrăle. Direc
torul teatrului din Piatra 
Neamț. ION COMAN. ne 
asigură că. în multfe cazuri-, 
aceste fluctuații pot reflec
ta o creștere a exigențelor, 
procesul de maturizare a 
publicului.

Acest proces a presupus 
— la începuturile sale, în 
primii ani de după Elibe
rare — o perioadă de ini
țiere, de familiarizate a 
marelui public cu artă. Au 
fost necesare lucrați mai 
direct accesibile, forme or
ganizatorice adecvate ca
racterului de „populariza
re" al multor manifestări 
culturale din acea epocă. 
S-ă muncit cu pasiune, 
dar s-au făcut și inevita
bile rabaturi la calitate. Ni
mic hu poate fi însă mai 
greșit decît a cohfundâ ca
racterul popular ăl artei 
cu simplismul. Necesită
țile spirituale an crescut

mult, publicul a devenit 
mai selectiv, iar viața ar
tistică îi oferă astăzi nu 
numai variate posibilități 
de ălcgerb ci și criterii ca-' 
litative. Deși gustul public 
evoluează inegal, ste poate 
afirmă că în acest proces 
de diversificare se deta
șează numeroși consumatori 
dc artă care nu mai acceptă 
compromisurile. Or — a su
bliniat ION COMAN — ac- 

' tivitatea instituțiilor artis- 
tice nu răspunde întotdea
una exigențelor noi. Și nici 
creația. Se mai scriu și Se 
mai traduc destule piese 
convenționale, îh care via
ța’ e reflectată plat, nein- 
teresant. Și nu odată, lu
crări scenicfe valoroase sînt 
compromise printr-o regie 
său interpretare lipsite de 
vibrație, îrnbătrînite de la 
premieră sau după un nu
măr mic de reprezentații. 
Spectacole prăfuite care — 
inclusiv sub raportul rea
lizării scenice -- nu solici
tă sensibilitatea contempo
rană a publicului, colecti
ve artistice care nu dispdn 
de forțele creatoare nece
sare unei activități cu ade
vărat viabile, repertorii al
cătuite ârbitrar — iată ce 
explică, îndeobște, reține
rea spectatorilor. Cînd ră- 
mîn în sală multe locuri 
vacante, estte semnul unor 
fisuri grave în comparti
mentul calității artistice !

Graficul participării pu
blicului la feluritele ma
nifestări artistice poate 
oferi instituțiilor de spec
tacole un sprijin util în 
activitatea practică, orga
nizatorică. Dar — cum s-a 
remarcat în cadrul discu
ției — acest grafic nu este 
întotdeaiiha edificator, pen
tru că nu reflectă suficient 
de obiectiv și de nuanțat 
raportul real dintre actul 
artistic și public. Există 
încă frfecvehte cazuri de

„mobilizare" a unor cate
gorii ale publicului la spec
tacole care altminteri nu 
prea atrag — prih con
tracte care condiționează 
obținerea locurilor la pie
se „de succes" de cumpă
rarea unor bilete la spec
tacole nesolicitate altmin
teri, sau prin intermediul 
școlilor, cu concursul diri- 
gihților care-i obligă pe 
elevi să cumpere bilete la 
unele filme sau piese de 
teatru (uneori chiar nepo
trivite pentru ei). în astfel 
de cazuri „graficul" este 
suitor, dar nu exprimă op
țiunea, interesul spectato
rilor. Participanții la dis
cuție au subliniat că îm
binarea eficientei econo
mice a instituțiilor ar
tistice cu îndatoririle lor 
calitative, de fond, impli
că o concepție înaintată, 
modernă, o activitate care 
să atragă și să stimuleze 
publicul spre creații dte 
calitate, mizînd pe dispo
nibilitățile și pe receptivi
tatea spectatorilor față de 
nou.

Sînt și unele „amănun
te" aparent mai puțin în
semnate, dar care joacă 
un rol foarte important 
în orientarea publicului. 
De pildă, publicitatea. 
ION FLOREA, directorul 
O.S.T.A. a semnalat une
le dificultăți în acest 
domeniu : „Edilii noștri au 
o opinie îngustă asupra 
esteticii publicitare — li
mitează locurile de afișaj, 
le plasează adeseori ex
centric, nu folosesc alte 
mijloace de expunere care, 
în marile orașe ale lumii, 
dau o notă dte pitoresc și 
un colorit aparte, 
stîlpi scunzi și cu 
tru mare pe care 
afișajul în centtul 
lui șl care atrag 
oriehtează".

DE stat în regiunea bucurești — PORȚI
LE DE FIER — ALUMINIUL — PUTNA 500 : 
TIMPURI NOI — 19,30 ; 21.
• CiOCÎRLiA — 14 ; FANFAN LA TULIpE — 16 ; 
18,15 j 20,30 : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(Completare Cucerirea sîicicesului).
e COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR cinema
scop : DACIA (completare Tutuniil) — 8,30 — 21 în 
continuare, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA 
i completate Consfătuirea pe țară ă lucrătorilor din 
iridUStfla chimică) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
» hiperboloidul inginerului găRIn — 
cinemascop : BUZEȘTI (completare Sesirinea Marii 
Adunări Naționale) — 15,30.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL iTÂLlAN : BUZEȘTI 
(completate Sesiunea Marii Adunări Naționale) 
— 18 ; la grădină — 20,30.

b CĂUTĂTORII DE AUR DiN ARKANSAS — ci
nemascop : GRIVIȚA (completare Io, Ștefali Voie
vod) -- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; .16 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS 
(completare Mărășești 19iî — 1967) — 9 ; 11,30 ; 
14; 16,30; 18; la grădină — 20, MOȘILOR (com
pletare Tîiijeaua) — 15 ; 17,45, VOLGA (completare 
Sesiunea Rlarii Adunări Națiohalte) — 9,30 ; ii,45 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂDINA VÎTAN (completate 
Din pămînt și foc) — 20.
0 MARELE RESTAURANT — cinemascop : BU- 
CEGI (completare Vizita tebhducătofilbr dte pâftlil 
și dte stat în regiunea BtâșOv) — 16 ; 19 ; lâ gră
dină — 19,45, GLORIÂ (cOmpletaffe vizitii Sondu- 
teătoriior de partid și de siăt îh t-egiUftteâ București) 
- 8,30 ; 11,30; 14; 17 • §0.
O DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : UNIREA 
(compltelâre Zborul deaSUțirâ fiofilof) — 16 ; i0,i5 ; 
la grădină — 20.
9 DON GABRIEL — cinemascop : FLĂCĂRA (com- 

^pletare Orizont științific nr. 6/1967) — 15,30 ; 18 ;
20,30.

• ROBII ; VITAN (completare Din pămînt și foc)
— 15,30 ; 18.
0 COMISARUL X — cinemascop : MIORIȚĂ (com
pletare Mîinile pifctorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Mărășești 1917 — 1967) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,39 ; 20,45.
* pescarul din Louisiana : popular (com- • 
pietate Orizont științific Ht. 7/1967) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 PENTRU UN PUMN DE DOLARI — Cinema
scop : MUNCA (completare Orizont științifite hr. 
6/1967) — 15,30 ; 17,45 ; 20, GRĂDINA AURORA — 
19,15.
« ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ - cine
mascop : VIITORUL (completare Consfătuirea p-e 
țară a lucrătorilor din industria chimică) — 15,30 ; 
18; 20,30.
0 LADV MACBETH DIN SIBERIA — cinema
scop : FERENTARI (completare Din pămînt și foc)
— 15,30 j 18 j 20,36.
O RELAXEAZă-TE, DRAGĂ ! : COLENTINA (com
pletare Cum zboară păsările) — 16 ; 18,15 ; la gră- • 
dină — 20,30.
0 PANTERA NEAGRĂ,— cinemascop : MELODIA 
(completare Mîinile pictorului) — 9; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,30 ; 21, FLAMURA (completare Triptic de 
artă populată) — 9 ; ii,15 ; 12,2" 
« oMUl PE CARE-L iUBESC 
RAHOVA (completate TUitihtil) 
grădină — 20,15.
0 ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT — 15,30 ; 13 ; 
CHEMAȚi-L PE MARTIN — 20,15: PROGRESUL 
(completare Dacă o idbești).
0 ZODIA FECIOAREI — cinemascop : LIRA (com
pletare Dâcă o iubești) — 15,30 ; 18.
o FRRNCH-CANCAN : DRUMUL SĂRII (comple
tare orizont știihțifie hr. 7/1967) — 15 ; 17,30 ; 26.
8 DRAGOSTEA MEÂ : COTROCKNI (edhlpletate 
Orizont șiiihțlfic ht, 7/1967) — i5,36 ; 18 j 26,30,
GRĂDINA MOȘILOR (completare Tînjeatia) — 26.
« ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT i GRĂDINA 
pROGRRsUL-FaRC - 26;
0 ALBĂ Ca ZĂPADA Șl CLl ȘAPTE SALTIM- 
RANCT : GRĂDINA EXPOZIȚIA (completare Ori
zont științific nr. 6/1967) — 20.
O BANDA DE LAȘI : CRINGAȘI (completate Ne
glijența se plătește) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

9J ji;15 ; _l|,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
cinemascop : 

15,30 ; 18 ; la

Prof. univ. ILIE GRĂ
MADĂ, directorul Teatru
lui Național din Iași, re
marca. între altele, afluența 
scăzută a tineretului din 
localitate, inclusiv studen
ții, la unele spectacole tea
trale de ținută, sau la 
concerte simfonice. Inter
locutorul a constatat că 
această ' reținere este mai 
pronunțată în serile 
cînd Televiziunea are e- 
misiuni de mare populari
tate (gen „Varietăți"; seria
le ca „Baronul" sau „Șfîn- 
tul" etc.). în același timp, 
interesul spectatorilor, in
clusiv al tineretului, este 
statornic față de diferitele 
forme ale artei de divertis
ment (teatru, muzică, film). 
Ce concluzii ar trebui des
prinse din această situa
ție, observată și de alți 
vorbitori ? Este oare nece
sar ca teatrul, de pildă, 
să-și axeze repertoriul ex
clusiv pe piese „ușoarte" ? 
Reținem opinia directo
rului Naționalului ieșean, 
care 
tarea formelor mâi 
luate __ ___  __ ___
te integrantă a procesului 
de formare a unor oameni 
cu un orizont larg, culți 
în înțelesul larg și mOderii 
al cuvîniUlui. . Orgahizații- 
le U.T.C. — a spus d-sa — 
asociațiile studențești, sin
dicatele ar avea aici 
un cîmp larg de acti
vitate. . Rostul lor nu se 
limitează strict la proble
mele profesionale imedia
te ; ocupîndu-se de dezvol
tarea multilaterală — in
clusiv spirituală — a ge
nerațiilor tinere, aceste 
organisme obștești âr tre
bui să stimuleze mai viu 
interesul pentru cultură și 
artă al tinerilor de toate 
categoriile.

Această activitate educa
tivă presupune însă evita
rea cu strictețe a oricăror 
tendințe uniformizatoare, 
ținîndu-se seama tocmai 
de diversitatea și de diria- 

■ niica formării publicului, 
de exigențele vieții con
temporane. în cadrul dis
cuției s-a relevat, de pildă 
faptul că în mbmehtul de 
față se poate observa, o 
accentuare a interesului 
marelui public față de 
artâ de divertisment. Nu 
nuthai tineretul, dar și oa
menii 
și un 
după 
țările 
vieții

maturi caută în artă 
prilej de destindere, 
încordâi-eâ și solici- 
multiple specifice 

moderne. Combătînd 
exclusivismul snob al ce
lor care repudiază „în 
principiu" comediile ușoa
re, vodevilul, filmul de a- 
venturi, pictorul M. H. 
MAXY a arătat că și pen
tru _ intelectualul rafinat, 
producțiile acestor gtehurl 
di? mare popularitate con
stitute un deteorteciaht, Uh 
moment do reconfortate 
plăcut și adeseori Strict 
htecesar.' „De altminteri, a 
ptecizât ION FLOREA, 
nu șe poate stâbili 0 linie 
de demarcație îhtte publi
cul amator dte divertis
ment și cei amator de 
sptectacole mai pretențioa
se. Există zeci de mii de 
oâmtehi care au mers și 
la „Gleobâtra" și la „Fe
meia hisipurilpr" — în 
funcție dte dispoziția, de 
necesitățile spirituale de 
moment ; printre păsiona- 
țiî muzicii ușoare sîrit nu- 
meroși âScUltători fervent! 
ai cbheterttelor simfohicte". 
Problemă teste âcetea ă 
echilibrului;
evitării nătefilbr 
cernite, exclusiviste în 
terminarea structurii 
pertoriilor.

Necesitatea varietății

teste âteteteă 
a dozării, â 

hrecrin- 
dte- 
re-
de

genuri, a lărgirii reperto
riilor este stringentă în 
toate domeniile artei; In 
acest sens, referlndu-se ia 
raportul dintre arta de 
idei și arta de divertis
ment, muzicologul PETRE 
CODREANU a observat că 
afluența spre genurile dis
tractive nu este determina
tă întotdeauna de necesita
tea unei reconfortări. că 
există un public care 
are un cult al facilității, 
evitînd cu strășnicie efor
tul de gîndire implicat de 
frecventarea creațiilor ma
jore ale artei. Acest pu
blic umple, fără discernă- 
mînt, sălile la felurite mani
festări pseudo-artistice. De 
aceea — a continuat Vorbi
torul — cred că manifesta
rea spontană a opțiunii pu
blicului nu poate reprezen
ta întotdeauna un criteriu 
al orientării vieții artistice. 
Ar fi greșit dacă lă Operă 
s-ar prezenta numai „Tra- 
viata" pe temeiul succesu
lui de public al acestei lu
crări. „Publicul este foarte 
divers, gusturile, preferin
țele lui, de asemenea. Dar 
și în arta de divertisment 
există o întreagă gradație 
valorică, ea nu exclude e- 
mbția, vibrația artistică, 
ideile ; constatîndu-i utili
tatea, nu trebuie să sub
apreciem arta „de Idei" 
propriu zisă — câfte răs
punde necesităților spiri
tuale ale unor largi cercuri 
ale publicului. Sarcina 
noastră este de a realiza o 
îmbinare judicioasă a aces
tor categorii de producții 
artistice — ținînd seama de 
diferențele calitative ce 
există înăuntrul fiecăreia și 
de faptul că interesul pu
blicului evoluează, condițio
nat de factori diverși".

, Subaprecierea acestor ce
rințe duce, bunăoară, la 
neajunsurile, devenite cro- 
hicte; alte repertoriului de 
filme al’tistice. Dih des
fășurarea discuției s-a 
desprins părerea că în 
acest domeniu critefiile de 
programare sînt supuse u- 
noi: limitări anacronice, 
care deschid cale mediocri
tății. IULIAN MIHU a 
evidențiat faptul că „dum- 
pihgdl" de pelicule proas
te are o influentă no
civă asupra gustului public, 
asupra evoluției artistice, 
culturale a spectatorilor : 
dacă în momentul de față 
se constată o marte afluență 
de spectatori la filme de 
două parale, faptul ilustrea
ză nu prostul gust al 
publicului, ci limitele de 
gtist ale celor care-i oferă 
cu precădere astfel de 
filme fără a se gîndi 
că cu bănii cheltuiți pen
tru achiziționarea „Gleo- 
Pătrel'1 . puteau fl cum
părate două sau mâi multe 
filme distractive de cali
tate. Dar există și un alt 
aspect al problemei : filme 
dte înaltă valoare, inclusiv 
sub raportul ideilor, sînt 
Uhteori excluse dih compe
tiție pe temeiul uhor pre
judecăți, al iifior pătteri 
subiective asupra capa
cității. de .îhțeltegtere. și 
de seieeție intelectuală â 
spectatorilor. In feltil aces
ta, opere ale unor mari ci
neaști contemporani — des
pre care se scrie frecvent 
în presă și care constituie 
elemente de bază ale cul
turii cinematografice — 
hti apăr pe ecranele noas
tre. Aici estte vorba — 
duba cum aprecia studentă 
ADRIANA TABIC, din a- 
HUi iV âl Facultății de lim
bă si IîttefatUfâ rofiiâhă, 
București — despre co
moditatea drumurilor bă
tătorite. despre minima

„Raportul artă-public 
este complex și dinamic, 
exprimînd ridicarea celor 
mai largi pături ale po
porului la cultură, dru
mul suitor pe treptele 
cunoașterii — a spus 
pictorul M. H. MAXY, 
directorul Muzeului de Artă 
al Republicii. Fiind vorba 
despre un proces cu impli
cații și condiționări multi
ple. m-aș referi în primul 
tînd la rolul și răspunderile 
noastre, ale celor care a- 
vem un cuvînt de spus în 
orientarea și educarea gus
turilor marelui public, în 
organizarea vieții artistice. 
Mi-am dat seama că oa
meni foarte diferiți ca vîr- 
stă sau prtegătire sînt în 
general deschiși față de fe
nomenul artistic, că au o 
sensibilitate, o putere de 
înțelegere și de selecție 
uneori surprinzătoare. Sînt 
însușiri latente, care se pot 
dezvolta prin frecventarea 
ârtei, sub îndrumarea unui 
Sfătuitor ateiit și competent. 
De aceea, înainte de a stu
dia evoluția gustului public 
— său cel puțin o dată cu 
aceasta — trebuie să stu
diem gustul, priceperea sfă
tuitorului.
re 
de 
și i 
dată __ _____  _____
să stimulăm discernămîntUl 
și judecata proprie a vizi
tatorilor, să cultivăm în 
rîndUrile marelui public 
respectul față de artă, de
prinderea de a aoorda ore- 
dit unui artist chiar dacă 
lucrările respective nu sînt 
„pe gustul său". Nu o sin
gură dată s-a întîmplat ca 
după o discuție în muzeu 
sau după un șir de discuții, 
o mare parte a unul grup 
de vizitatori să aibă reve
lația adevărului artistic în 
fața unei opere pe care ini
țial fusese dispus s-o con
teste. Au existat, din pă
cate, și situații în care uh 
ghid prea doct sau superfi
cial a creat bariere supli
mentare între operă și pri
vitori, după cum au existat 
și cazuri în oare sfătuitorul, 
el însuși opac față de nou, 
n-a știut să pună în valoa
re receptivitatea potențială 
a publicului, sau l-a orien
tat greșit, prin sentințe fără 
acoperire pe oare viața,

dezvoltarea artei noastre, 
le-a contrazis ulterior. în 
general, cred că acest do
meniu al orientării gustului 
public ar trebui să se 
bucure de o atenție maximă 
și de o anume coordonare 
spirituală, impusă de unele 
discrepanțe care apar în 
prezent între diferitele 
compartimente artistice. 
Revenind la public, cred că 
în nivelul lui actual trebuie 
să vedem și investițiile de 
cultură acumulate pînă azi, 
din anii copilăriei. Și că 
trebuie să ne îngrijim de 
azi cum va arăta publicul 
viitorilor ani“.

Problemele formării pu
blicului au reținut în mod 
deosebit atenția participan- 
ților la discuție. PETRE 
CODREANU și ION FLO- 
REA au subliniat că acest 
proces începe încă în anii 
Copilăriei, că este necesară 
o -gradație, o orientare 
nuanțată încă de pe băncile 
școlii și continuînd prin 
frecventarea manifestărilor 
artistice adecvate. Este un 
ciclu prin care trece fiecare 
generație, și de aceea lu
crările capitale de inițiere 
artistică, corespunzătoare 
feluritelor vîrste, nu tre
buie să lipsească niciodată 
din repertoriu, se cer în
noite mereii. De multe ori 
însă, în școală, profesorii 
nu se pricep să cultive in
teresul pentru artă al co
piilor, această latură a edu
cației este încă subaprecia
tă, fiind încredințată unor 
dascăli el înșiși necalificați 
în materie sau prizonieri ai 
unor mentalități învechite. 
Iar repertoriile instituțiilor 
artistice sînt și ele defici
tare, cu ipari datorii nteono- 
râte față de cei mici. ION 
COMAN a arătat că și sis
temul actual de retribuire 
a lucrărilor pentru teatrele 
de păpuși sau de copii este 
perimat, propunîhd studie
rea liiior măsuri menite să 
stimuleze creația originală 
de calitate destinată copii
lor, treaptă esențială a for
mării publicului de rriîine. 
în același timp, s-a subli
niat necesitatea îmbunătă
țirii diferitelor aotivități de 
educație artistică a tinere
tului — în sensul evitării 
didacticismului, a improvi
zației care conferă astăzi 
multor manifestări un ca
racter formal.

țelor publicului
ii......

în desfășurarea discuției 
a fost argumentată ne- 
cesitatea unei activități 
susținute de cercetare 
științifică — prin son
daje, studii, anchete so
ciologice — pentru cunoaș
terea cît mai exactă a sta
diului actual și a diversită
ții publicului stib raportul 
emotivității, înclinațiilor, 
gusturilor, preferințelor, 
disponibilităților, orizontu
lui de cultură etc. Din pă
cate, în momentul de față 
nu există încă o preocupare 
organizată și consecventă 
în această direcție, ci au 
fost întreprinse doar pîteva 
acțiuni cu obiectiv limitat. 
Freoizăm că studiile de psi
hologie și sociologie a artei 
își propun nu să înregis
treze pur și simplu o si
tuație de fapt, ci să des
prindă concluzii multilate
rale, să ofere argumente și 
criterii științifice orientă
rii în perspectivă a educă
rii estetice a maselor, îm
bunătățirii raporturilor 
dintre artă și public. Chiar 
pentru a înțelege și a folosi 
judicios argumentul „acce
sibilității", este absolut ne
cesară această cunoaștere, 
deoarece accesibilitatea nu 
este o calitate intrinsecă a 
unei opere, ci o expresie a 
raportului atît de complex: 
dintre artă și public. Cum 
spuhea ADRIANA ȚABIC, 
structura repertoriilor evi
dențiază adeseori necunoaș
terea publicului, a cerințe
lor și necesităților specifice 
diferitor categorii de spec
tatori. „Se afirmă, de pil
dă, uneori, că „tineretul" 
are preferințe artistice fa
cilă. Este inexact — a spus 
vorbitoarea — în primul 
tînd pentru că acest tineret 
este el însuși foarte dife
rențiat că gusturi și pre
ocupări. Cunosc foarte bine 
meditil studențesc și pot a- 
firihă că există în acest me
diu uh puternic curent dte 
interes spre arta elevată. 
Am îhsă imptesia că rhâhi- 
festările artistice destinate 
studenților sînt organizate 
în huria măSUră formal. în 
domeniul muzicii de pildă, 
eonctertele sîht de ani de 
zilte cu aproximativ același 
repertoriu, banalizat și — 
dih pUrict de vedere artistic 
— sUb nivelul cerut. Bine
înțeles, Beethoven este 
etern — dar aceasta nu în
seamnă că trebuie cîntate 
mereu aceleași cîteva lu
crări, în timp ce opera al
tor mari compozitori este 
mereu ignorată. Receptivi-

tatea, înclinațiile naturale 
trebuie educate. Dar pentru 
aceasta, „părerilor aproxi
mative" despre public ar 
trebui să le iâ locul cu
noașterea științifică a sta
diului său de dezvoltare și 
a disponibilităților sale. 
De ce nu se dau și pentru 
studenți concerte de muzică 
preclasică, concerte cu lu
crări contemporane ? Pen
tru ca arta modernă să fie 
înțeleasă este necesară o 
inițiere treptată mai ales 
pentru publicul în formare.

Estte vorba și despre atmo
sfera creată în jurul feno
menului artistic respectiv, 
fiind știut că un lucru des
pre care se discută, care 
iscă pasiuni și controverse, 
se iriipune atenției, trezește 
la_ încăput curiozitate și 
sfîrșește — dăteâ este viabil 
— prih a cuceri. Sînt cazuri 
în care emoția nu se oferă 
de la primul contact, ci 
după o frecventare repetată 
a creațiilor unor au
tori sau școli de artă. De 
asemenea, aș întreba : nu 
âr fi posibil să se revină la 
acele concterte în abona
ment pentru tineret, cu 
prețuri reduse, și să se 
permită din nou accesul la 
repetițiile generale, dimi
neața ?

Sondarea, analizarea ști
ințifică a gusturilor și a 
stadiului de dezvoltate al 
publicului poate duce la 
concluzii utile nu doar pen
tru îmbunătățirea reperto
riilor, ci și pentru activita
tea organizatorică â institu
țiilor de artă — a arătat 
PETRE CODREANU. Ar 
putea fi relevate fenomene, 
altminteri mâi dificil .sesi
zabile, privind eficiență di
feritelor forme de educare 
artistică, sugerîndu-ste solu
ții de perfecționare. Fără 
îndoială, forurile științifice 
dte specialitate âr avea aici 
un cîmp larg și pasionant 
de cercetare, care ar răs
punde totodată unei necesi
tăți actuale de deosebită 
însemnătate.

4
Cele dte mai sus nu epui

zează, desigur, problema 
relațiilor dintre artă și pu
blic. Aspectele asupra că
rora au insistat pârticipari- 
ții la discuție hi se păr 
însă relevante, de hatură să 
sugereze direcții de preocu
pări și să impună atenției 
oportunitatea unor înnoiri 
în acest domeniu.
Masă rotundă organizată 
de Dorian COSTIN
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Conducători de partid in vizită 
la Expoziția celei de-a IV-a 
Bienale de artă populară

Vineri la amiază, tovarășii Emil 
Bodnar aș. Manea Mănescu, Vlrgil 
Trofin, însoțiți de Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, au vi
zitat Expoziția celei de-a IV-a Bie
nale de artă populară, deschisă în 
sala Dalles din Capitală.

Expoziția cuprinde circa 2 000 de 
obiecte lucrate de meșteri artizani 
amatori și elevi ai școlilor popu
lare de artă din toate regiunile 
țării, fiind selecția finală făcută 
în urma unei ample confruntări 
de valori la care au luat parte 
peste 25 000 de creatori populari.

în sălile consacrate fiecărei re

giuni în parte sînt expuse costu
me populare, covoare, broderii și 
țesături, ceramică și obiecte lu
crate în lemn, piele, metal și pia
tră. Exponatele, într-o mare diver
sitate de creație, poartă amprenta 
specificului zonelor și centrelor 
folclorice. Bogată și cuprinzătoare, 
expoziția relevă totodată vigoarea 
tradițiilor, continuate în cel mai 
autentic spirit creator.

în timpul vizitei, conducătorii de 
partid și de stat s-au întreținut 
pe larg cu creatorii populari pre- 
zenți în expoziție.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Sunării Naționale Franceze

La invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, vineri la amiază a so
sit în Capitală o delegație a Adu
nării Naționale Franceze, condusă 
de Achille Peretti, vicepreședinte 
al Adunării Naționale.

Din delegație fac parte depută
ții Lucien Neuwirth, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
Franța—România din Adunarea 
Națională Franceză, Paul Balmi- 
gere, Suzanne Ploux și Isidore Re- 
nouard, secretari ai Biroului Adu
nării Naționale, precum și Jean 
Lyon, secretar general al chestori
lor, Jean-Claude Fortuit, consilier, 
și Jacques Donne, secretarul dele
gației.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost sa
lutați de acad. Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări

Naționale, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie Româ
nia—Franța, Ion Pas, președintele 
Comitetului de conducere al 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, acad. Horia Hulubei, vice
președinte al Grupului parlamen
tar de prietenie România—Franța, 
președinți ai unor comisii perma
nente și secretari' ai M.A.N., de- 
putați, funcționari superiori din 
M.A.N.

A fost de față Jean, Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

Acad. Ștefan S. Nicolau a rostit 
un cuvînt de bun sosit. A răspuns 
Achille Peretti. ’

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale ce
lor două țări.

(Agerpres)

Cronica
zilei

COCTEIL CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A URUGUAYULUI

■însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Orientale Uru
guay în Republica Socialistă Ro
mânia, Alberto Guani, a oferit 
vineri la amiază un cocteil cu pri
lejul sărbătorii naționale a țării 
sale.

Au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Uniunea Asociațiilor Studenților 

din România a adresat Comitetu
lui de organizare a Universiadei de 
vară de ia Tokio și Federației In
ternaționale a Sportului Universitar 
o telegramă în care-și exprimă re
gretul în legătură cu hotărîrea dis
criminatorie adoptată față de or
ganizația sportivă studențească din 
R.P.D. Coreeană de a nu i se admi
te participarea la Universiadă, sub 
denumirea sa oficială. Această ho- 
tărîre ignorează prevederile Statu
tului F.I.S.U. și încalcă dreptul or
ganizației sportive din R.P.D. Co
reeană de a hotărî singură în mod 
independent asupra denumirii sub 
care trebuie să participe la Univer
siadă.

întrucît nu s-a ținut seama de 
cererea legitimă a organizației spor
tive din R.P.D. Coreeană și de ape
lul insistent adresat de U.A.S.R. de 
a se reveni asupra hotărîrii adop
tate, lotul de sportivi români nu va 
participa la Universiada de vară de 
la Tokio.

(Agerpres)

În Editura politica a apărut:

„POLITICA EXTERNĂ

1 'ROMÂNIEI SOCIALISTE"
Volumul „Politica externă 

a României socialiste" cu
prinde „Expunerea cu privire 
la politica externă a partidu
lui și' guvernului" prezen
tată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
la sesiunea Marii Adunări 
Naționale din 24—26 iulie 
1967, precum și cuvîntările 
rostite în cadrul dezbaterilor 
asupra acestui document. în 
volum este de asemenea in
clusă hotărîrea Marii Adu
nări Naționale adoptată la 
încheierea dezbaterilor.

Gală de filme vietnameze

celei de-a XXIII-a

al C.C. 
Franti- 
al gu- 
Vaclav

PRAGA. — Ambasadorul Româ
niei în R. S. Cehoslovacă, Ion O- 
bradovici, a oferit un cocteil ' la 
care au participat: Martin Vacu- 
lik, membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Lubomir Strougal, secretar 
al P.C. din Cehoslovacia, 
sek Krajcir, vicepreședinte 
vernului R. S. Cehoslovace,
Skoda, vicepreședinte al Adunării 
Naționale, miniștri, general de ar
mată Otakar Rytir, șef al marelui 
stat major, prim-locțiitor al minis
trului apărării naționale al R. S. 
Cehoslovace, activiști de partid și 
de stat, oameni de știință, cultură 
și artă, generali și ofițeri ai arma
tei cehoslovace, reprezentanți ai 
corpului, diplomatic acreditați la 
Praga, ziariști.

Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe, Xuan Thuy, membru 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președintele Sec
ției externe a G.C., Ton Quang 
Phiet, secretar general al Comite
tului permanent al Adunării Na
ționale, dr. Le Dinh Tham, membru 
al Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam, miniștri, repre
zentanți ai organelor de partid și 
de stat, ai organizațiilor de masă.

A fost, de asemenea, prezent 
Nguyen Phu Soai, șeful a.i. al re
prezentanței permanente a Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud, precum și repre
zentanți ai corpului diplomatic.

Președintele Marii Adunări Naționale 
a primit delegația 

Adunării Naționale Franceze
F reședințele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a primit vi
neri după-amiază delegația Adună
rii Naționale Franceze, condusă de 
Achille Peretti, vicepreședinte al 
Adunării.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte acad. Șt. S. Nicolau și 
Mia Groza, vicepreședinți ai M.A.N., 
Ion Pas, președintele Comitetului 
de1 conducere al Grupului român al 
Uniunii interparlamentare, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale M.A.N. și alți deputați.

★
Acad. Ștefan S. Nicolau, vicepre

ședinte al Marii Adunări Naționa
le, președintele Grupului parlamen
tar de prietenie România-Franța, a

oferit vineri un dineu în cinstea 
oaspeților.

La dineu au luat parte Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței la 
București.

Au rostit toasturi acad. Șt. S. Ni
colau, Achille Peretti, vicepreședin
te al Adunării Naționale Franceze, 
și Lucien Neuwirth, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
Franța-România.

★
în cursul după-amiezii, membrii 

delegației Adunării Naționale Fran
ceze au făcut o vizită prin Capita
lă., Oaspeții au primit explicații în 
legătură cu dezvoltarea urbanistică 
a orașului de la Alexandru Iosif, 
arhitect șef-adjunct al orașului 
București.

(Agerpres)

Inaugurarea liniei aeriene

Frankfurt - Miinchen -

Zagreb - București
Vineri a fost inaugurată de către 

compania vest-germană „Deutsche 
Lufthansa" linia aeriană regulată 
de pasageri Frankfurt — Munchen 
— Zagreb — București, deservită 
pînă acum numai de avioane ale 
întreprinderii TAROM.

Reprezentanții conducerii com
paniei aeriene vest-germane, sosiți 
ou cursa inaugurală, au oferit un 
cocteil. Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Transporturi
lor Auto, Navale și Aeriene și din 
alte ministere, ziariști. A fost pre
zent Erich Strătling, ambasadorul 
R. F. a Germaniei la București.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației guvernamentale 
economice a R. D. Vietnam, condu
să de Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al C. C. al Par
tidului celor oe muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, Hoang Tu, a or
ganizat vineri după-amiază o gală 
de filme vietnameze.

Au luat parte Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe Ră-

dulescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Comi
tetului de Stat al Planificării, Mi
nisterului Comerțului Exterior, Mi
nisterului Forțelor Armate și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față membrii delega
ției guvernamentale economice a 
R. D. Vietnam.

BELGRAD. — Ambasadorul Ro
mâniei în Iugoslavia, Aurel Măl- 
nășan, a oferit un cocteil la care 
au luat parte Petar Stambolici, 
membru al Consiliului Federativ, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Dizdarevici Niaz și 
Hadji Vasilev Kiro, membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
Mustafa Șabici, membru al Vecei 
Executive Federale, Smole Ianko, 
secretar federal pentru finanțe, Mi- 
lorad Peșici și Dimitrie Voșniak, 
adjuncți ai secretarului de stat 
pentru afacerile externe, amiral 
Mate Ierkovici, adjunct al secreta
rului de stat pentru apărarea na
țională, și alte persoane oficiale, re- 

I preze.ntanți ai unor instituții cen- 
| trale și organizații politice de masă, 
| șefi ai unor misiuni diplomatice.

în seara zilei de 23 August, am- 
| basadorul Aurel Mălnășan a rostit 
| o cuvîntare la posturile de televi- 
9 ziune iugoslave.

HAVANA. La cocteilul oferit de 
ambasadorul României în Cuba, 
Vasile Mușat, au participat Râul 
Roa, 
ne, 
trul comerțului exterior, membri 
ai C.C. al P.C. din Cuba, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, acti
viști de partid, de stat și ai unor 
organizații obștești, oameni ,de artă 
și cultură. Cocteilul s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Ambasadorul României a vorbit 
la postul de televiziune din Ha
vana despre însemnătatea zilei de 
23 August. Posturile de radio au 
transmis programe de muzică ro
mânească.

ministrul afacerilor exter- 
Marcello Fernandez, minis-

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost 

frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin dimineața. Cu totul 
izolat, în Banat, s-au semnalat 
averse însoțite de descărcări 
electrice, în cursul după-amie- 
zii. Vîntul. a suflat. în ..generat 
slab. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse în
tre 21 de grade la Cîmpulung 
Muscel și 31 de grade la Răuți. 
în București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a înregis
trat 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 28 și 29 augusț. în țară : 
Vremea se menține în general

frumoasă și călduroasă, excep- 
tînd regiunile din vestul țării, 
unde devine ușor instabilă, iar 
cerul va prezenta înnorări per
sistente și vor cădea ploi locale 
de scurtă durată. In rest, cerul 

,.,ya fi variabil, mai mult senin.
Vint slab pînă la potrivit din 
sud-est, cu unele intensificări în 
Banat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 22 și 
32 de grade. în București : Vre
me în general frumoasă, ou ce
rul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată, în cursul după- 
amiezii. Vânt slab pînă Ia potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

BUDAPESTA. — Ambasadorul 
României în R. P. Ungară, Dumi
tru Turcuș, a oferit un cocteil la 
care au participat: Zoltan Komoc- 
sin, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., Lajos 
Feher, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Guvernului revoluționar munci
toresc țărănesc, Ilku Pal, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul educației, 
alți membri ai guvernului, repre
zentanți ai vieții politice și eco
nomice, oameni de artă și cultură, 
șefi ai unor oficii diplomatice a- 
creditați la Budapesta, ziariști un
guri, corespondenți de presă.

LONDRA. Vasile Pungan, am
basadorul României în Marea Bri- 
tanie, a oferit o recepție la care au 
participat: George Thomson, mi
nistru de stat la Ministerul de Ex
terne, Len Williams, secretarul ge
neral al Partidului laburist, subse
cretari de stat de la ministerele de 
externe, tehnologiei, comerțului, 
membri ai conducerii Consiliului 
Britanic.

Au luat parte, de asemenea, Wil
liam Alexander, membru al Comi
tetului Politic al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, membri ai Parla
mentului britanic, reprezentanți 
ai unor mari firme industriale și 
comerciale, personalități ale vieții 
științifice și culturale, ziariști.

sector lucrurile stau cu totul 
.lesatisfăcător, simțul măsurii, pon
derea și tactul devin obligații. In 
definitiv, nu încingi mare zaiafet 
în camera în care „sărbătoritul" 
zace în pat, suferind — am dori să 
putem spune convalescent — așa 
cum este încă situația în fotbalul 
nostru. Sub acest arc de triumf 
din hîrtie de staniol am văzut ve
terani ai fotbalului dînd lovitura 
de începere „festivă", am văzut 
„mingi festive" parașutate din a- 
vion aterizînd pe teren cu o pre
cizie demnă de invidiat de către 
nu puțini fotbaliști. Am văzut, în 
presa de specialitate, numeroase 
declarații jubiliare, comentarii ju
biliare, anticipații jubiliare...

Un singur lucru a lipsit din a- 
cest decor : fotbalul de calitate. E- 
vident și categoria, nimeni nu se 
așteaptă la rezultate miraculoase 
peste noapte, la salturi brusce de 
la o zi la alta ; redresarea fotba
lului este o sarcină serioasă, com
plexă, dificilă, care cere timp, cere 
răbdare și, mai ales, cere multe, 
multe eforturi. Or, spiritul de pa
radă, festivismul nu pot constitui 
decît elemente de balast, sînt ina
mici ireductibili ai unor astfel de 
eforturi. Măsurile luate de către 
forurile de conducere a mișcării 
sportive după conferință formea
ză un cadru propice, asigură creș
terea largă a atribuțiilor și posi
bilităților de lucru ale conduceri
lor de cluburi, antrenorilor — dar 
ele implică, totodată, responsabi
lități sporite din partea acestora, 
presupun eforturi serioase pentru 
traducerea lor în viață. Iubitorii 
fotbalului manifestă toată înțele
gerea în a aștepta ca măsurile lua
te și cele ce se vor lua în conti
nuare să dea roade, dar doresc să 
vadă din partea conducerilor de 
club că sînt folosite noile posibili
tăți, că se acționează perseverent 
și cu exigență, fără abateri și con
cesii pe calea dezrădăcinării 
vechilor metehne și realizării unei 
cotituri în direcția creșterii cali
tative a fotbalului, ridicării gradu
lui de măiestrie tehnică și tactică 
a sportivilor, instaurării unui cli
mat de conștiinciozitate și disci
plină sportivă.

Se spune, pe drept, că drumul 
cel mai lung începe cu un prim 
pas ; or, modul cum au evoluat 
un șir de echipe nu atestă un ast
fel de început. Nu s-a putut des
prinde că în cursul pauzei de vară 
cluburile de fotbal, antrenorii și 
jucătorii au lucrat cu seriozitate 
pentru perfecționarea tehnică și 
tactică ; nu s-au văzut, fie și em
brionare, acele progrese calitative 
qare s-ar fi putut recolta chiar și

în acest interval. Spectatorii au 
putut vedea din nou același joc 
static și steril, fără finalitate și 
eficacitate, bătrîneșc — ce a ca
racterizat și trecutele oampionate. 
S-au putut vedea jucători ce s-au 
prezentat pe teren cu indecență 
sportivă, parcă după o cură straș
nică de îngrășare, căutînd zadarnic 
să lovească o minge pe care n-o 
puteau nimeri...

Conducerile cluburilor, antrenorii 
și jucătorii în marea lor majoritate 
n-au folosit așa cum se cuvenea 
această perioadă, n-au înțeles că 
aceasta ar fi trebuit să fie „o vară 
neobișnuită" — în sensul unei 
munci duse cu mult mai multă 
seriozitate. Dimpotrivă, se pare că 
în locul unei munci serioase, atenția

care ține atît de puțin să-și ono
reze titlul ce-1 deține ?

Firește, ar fi greșit ca după o 
primă evoluție să se tragă, în mod 
prematur, concluzii cu caracter de
finitiv. Realitatea este că există 
toate posibilitățile ca printr-o 
muncă serioasă, printr-o atenție 
specială acordată echipelor anga
jate în competiții internaționale, 
printr-o mobilizare a eforturilor 
antrenorilor și jucătorilor să se 
realizeze progrese sensibile —• o 
participare care să facă cinste 
sportului românesc.

Ar fi, de aceea, cu totul nejus
tificate atît pesimismul demorali
zant, cît și spiritul defetist, de ti
morare, reflectate de unele idei ce 
au început a fi ventilate în cercu

în această privință, carențele din 
trecut, preocupările de fațadă, mul
tiplele declarații bombastice urma
te apoi de sofistica scuzelor, expli
cațiilor și justificărilor —, mai e- 
xact de prestidigitația înfățișării 
înfrîngerilor drept... victorii. Ase
menea practici au și generat la 
publicul larg resentimente și dez
aprobări față de abundența de
clarațiilor și promisiunilor publici
tare, care, pînă la urmă, nu. pot 
decît să distragă de la sarcina prin
cipală, de la treaba serioasă. Fi
rește, presa sportivă poate aduce 
reale servicii dacă, evitînd tămîie- 
rile și spiritul elogierilor ditiram
bice, își va concentra atenția asu
pra problemelor de fond ale pre
gătirii echipelor românești pentru

Fotbal-sub „ghirlandele" 
festivismului ?

principală s-a îndreptat spre 
schimburile reciproce de jucători 
— unele făcute doar după „prin
cipiul" că merele din grădina ve
cinului par mai frumoase. Lucrul 
este cu atît riiai regretabil, cu cît 
din acest „carusel al transferărilor" 
au ieșit slăbite unele din echipele 
fruntașe, pe care ar fi trebuit sa se 
bizuie redresarea fotbalului româ
nesc,

Deosebit de îngrijorător este fap
tul că echipele de club ce vor re
prezenta țara noastră în competi
țiile internaționale de prestigiu 
s-au dovedit slab pregătite — 
din patru echipe, trei terminînd 
meciurile învinse. Cu amărăciune 
a putut fi urmărită evoluția lamen
tabilă a echipei campioane, Rapid ; 
desigur, o echipă campioană nu 
poate fi întotdeauna invincibilă — 
dar modul în care a fost întrecută, 
jocul ei haotic, lipsa pregătirii și 
puterii de luptă a jucătorilor îi 
fac pe iubitorii de fotbal, care nu 
au uitat penibila înfrîngere a cam
pioanei de către fotbaliștii din Făl
ticeni, să se întrebe cu o strîngere 
de inimă cum va reprezenta țara 
noastră peste hotare această echipă

rile sportive — dacă n-ar fi „pre
ferabil" ca „pentru un timp" să 
se evite participarea la competiții 
internaționale grele. Fotbalul nos
tru va progresa însă nu închizîn- 
du-se în propria găoace — ci nu
mai printr-o activitate intensă 
internă cît și internațională, pe 
calea nu a succeselor ieftine, ci 
a confruntărilor dificile cu echipe 
din cele mai valoroase, de la care 
se poate învăța și care să solicite 
jucătorilor noștri maximul ce-1 
pot da. Numai asemenea întîlniri 
pot furniza etaloane reale pentru 
aprecierea progreselor, pot con
stitui o școală practică a expe
rienței înaintate.

Serioase întreceri sînt înscrise și 
în calendarul reprezentativei națio
nale. După cum este știut, a fost 
hotărîtă desemnarea unui selecțio
ner unic — ceea ce ar putea con
stitui o bună premisă pentru o uni
tate de concepție, 'pentru elaborarea 
și urmărirea consecvență a unui 
program de perspectivă. Este, de
sigur, o sarcină de deosebită res
ponsabilitate, care cere muncă 
multă, „cu mînecile suflecate", se
riozitate, sobrietate. Sînt cunoscute,

competițiile internaționale, consi- 
derînd că cele mai fructuoase in
terviuri le pot da faptele, rezulta
tele concrete.

Din păcate, spiritul festivist și-a 
găsit ecou și într-un șir de co
mentarii ale presei după prima e- 
tapă, inclusiv în cronica de sport 
a ziarului nostru. Neplăcut au 
surprins comentariile radio-televi- 
ziunii ; faze de joc modeste erau 
apreciate ca „senzaționale", de
scrise la un nivel tehnic și o ten
siune dramatică departe de reali
tățile „tihnite" și molcome de pe 
terenuri.

Ziarul de specialitate, „Spor
tul popular", nu a cheltuit, pen 
tru analiza serioasă a etapei, nici 
pe departe atîta energie și efor
turi ca pentru evidențierea și pre
gătirea „campaniei festiv-aniversa- 
tive". Mai mult, după ce a putut 
cunoaște ecoul negativ al diverselor 
cronici și materiale de acest gen, 
ziarul a publicat un articol, „Fotba
lul și televiziunea", <de natură doar 
să creeze ceață artificială în pro
bleme din cele mai importante 
ale redresării fotbalului nostru. 
Avînd serioase lacune — tre-

cînd sub tăcere faptul că între 
televiziune și organele mișcării 
sportive există și acționează o a- 
numită reglementare — ziarul a- 
tribuie exclusiv televiziunii răs
punderea micșorării numărului de 
spectatori pe terenuri, scoțînd 
„basma curată" problema calității 
jocurilor (se afirmă textual că cei 
ce susțin că nu televiziunea, ci ni
velul slab al fotbalului au rărit 
rîndurile spectatorilor fac o... sim
plă speculație !).

Desigur, influența televiziunii a- 
supra numărului de spectatori 
comportă multe aspecte, a format 
și formează obiect de discuție în 
multe țări, cristalizînd diverse so
luții, care pot fi aplicate sau îm
bunătățite. Dar de aci să se ajun
gă la o unilateralitate totală, să se 
nege cu desăvîrșire raportul — 
care, indiscutabil, acționează direct 
— dintre calitatea întrecerilor și a- 
fluența publicului e cale lungă... 
Cîți dintre spectatorii iubitori de 
fotbal, plecînd decepționați și iritați 
de la meciuri slabe, anoste, după 
ce și-au călcat de 10—20—50 de 
ori „jurămîntul" de a nu mai 
pune piciorul pe stadion, nu au a- 
juns, într-o zi, să și-1 țină ? Și ar 
fi, oare, de condamnat pasionatul 
de teatru care după ce vizionează 
o piesă, două, cinci, douăzeci, in
terpretate lamentabil de actori ce 
nu și-au învățat textul, nu-și cu
nosc replicile și joacă stîngaci, re
nunță să-și mai cumpere bilet la 
teatrul respectiv ? Oare, legat de 
această paralelă, factori exteriori 
și nu calitatea pieselor și a inter
pretării fac ca unele teatre să aibă 
săli pline — iar altele nu ?

Deserviciul pe care-1 aduc ase
menea opinii constă tocmai în fap
tul că ele escamotează partea de 
răspundere ce revine înseși condu
cerilor de cluburi, antrenorilor și 
jucătorilor care, neîndeplinindu-și 
obligațiile, au contribuit la înstrăi
narea unora dintre spectatori ; tot
odată, astfel de opinii abat aten
ția de la direcția principală 
de efort, de la sarcina funda
mentală, de la obiectivul nr. 1 — 
munca pentru dezvoltarea fotbalu
lui nostru, pentru ridicarea calită
ții sale. Se poate considera ca a- 
xiomatic că numărul spectatorilor 
va crește tot mai mult, pe măsură 
ce ei își voi- forma convingerea că 
îi așteaptă pe stadioane viziona
rea unor întreceri de valoare, a u- 
nor spectacole de frumoasă luptă 
sportivă, de înaltă măiestrie teh
nică.

în această, și numai în această 
direcție așteaptă publicul nostru 
larg iubitor al fotbalului să vadă 
îndreptate toate eforturile.

VARȘOVIA. — Ambasadorul 
României în R. P. Polonă, Tiberiu 
Petrescu, a oferit un cocteil la care 
au participat Ryszard Strzelecki, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Boleslaw 
Podedworny, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Kazimierz Ba
nach, secretar al Prezidiului Parti
dului Țărănesc Unit, Tadeusz 
Gede, prim-vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării, Jozef Wi- 
niewicz, ministru adjunct al aface
rilor externe, și alți conducători de 
stat și de partid. Au fost, de ase
menea, prezenți reprezentanți ai 
vieții publice poloneze, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Varșovia, reprezentanți ai organe
lor de presă centrale și ai organi
zațiilor sociale din capitala Repu
blicii Populare Polone.

HANOI. Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.D. Viet
nam, Ion Moangă, a oferit o 
cepție la care au 
Nguyen Duy Trinh,

re
luat parte 
membru al

ALGER. Ion Georgescu, ambasa
dorul României în Algeria, a ofe
rit un cocteil la care au participat 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor 
Administrația centrală algeriană, 
personalități 
artistice din 
membri al corpului diplomatici 
ziariști.

într-o emisiune intitulată „Ro
mânia azi", postul de radio alge
rian a trecut în revistă principale
le momente din lupta poporului 
român pentru libertate, indepen
dență, unitate națională, progres 
social și socialism.

Externe algerian,

ale vieții 
capitala

culturale, 
Algeriei,

BERNA. — Ambasadorul Româ
niei în Elveția, Vasile Dumitrescu, 
a oferit un cocteil la care au parti
cipat : ambasadorul Pierre Micheli, 
secretarul general al Departamen
tului Politic Federal, Antonio Jan- 
ner, supleant al șefului diviziei a- 
faceri politice, reprezentanți ai au
torităților militare elvețiene, Max 
Holzer, directorul Oficiului federal 
al industriei, artelor, meseriilor și 
muncii, șefii misiunilor diplomati
ce acreditați la Berna, ziariști, 
personalități culturale și oameni 
de afaceri.

Comunicat polono - olandez
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

în comunicatul cu privire la vizita 
ministrului de externe al Olandei, 
Joseph Luns, în R. P. Polonă se 
menționează că ministrul afaceri
lor externe al R. P. Polone, Adam 
Rapacki, și Joseph Luns au făcut 
un amplu schimb de păreri în pro
bleme actuale ale situației interna
ționale și în probleme ale rela
țiilor bilaterale polono-olandeze. O 
atenție deosebită a fost acordată 
colaborării dintre cele două țări 
în domeniul economic și cultural, 
subliniindu-se că acordul încheiat 
la 22 august între R. P. Polonă 
și țările Beneluxului va crea noi 
posibilități pentru extinderea con
tactelor dintre cele două țări 
aceste domenii.

♦

Cei doi miniștri și-au exprimat 
neliniștea în legătură cu situația 
din Asia de sud-est. Ei s-au pro
nunțat pentru soluționarea con
flictului din Vietnam pe baza a- 
cordurilor de la Geneva din 1954 
și ținîndu-se seama de voința po
porului vietnamez de a fi lăsat 
să-și hotărască singur soarta.

în comunicat se subliniază im
portanța pe care cei doi miniștri 
o acordă garantării securității pe 
continentul european, precum și 
reglementării problemei germane.

în

Sărbătorirea
ziarului

■ ■

(Agerpres). — OuTIRANA 25 
prilejul împlinirii a 25 de ani de 
la apariția primului număr al zia
rului „Zeri i Popullit", organul"- 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, la Tirana a avut loc o adu
nare festivă, la care au luat parte 
conducători de partid și numeroși 
lucrători de pe tărîmul presei. Ra
miz Alia, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, a transmis sa
lutul Comitetului Central al par
tidului. A rostit, apoi, o cuvîntare 
Todi Loubonja, redactor-șef al zia
rului „Zeri i Popullit".

MOSCOVA 24. — Coresponden
tul Agerpres N. Cristoloveanu 
transmite : în cadrul „Zilelor cul
turii românești", joi a fost inaugu
rată la Moscova expoziția „Pictu
ra și sculptura românească con
temporană".

în sala Uniunii pictorilor din 
R.S.F.S.R. sînt expuse lucrări de 
artă plastică semnate de Corneliu 
Baba, H. Catargi, A. Ciupe, A. 
Nagy, Gh. Ionesou și Ion Jalea.

La deschidere au participat I. I. 
Țvetkov, locțiitor al ministrului 
culturii al U.R.S.S., oameni de artă 
și aultură din Moscova, ziariști, re
prezentanți ai presei sovietice.

Cu prilejul desohiderii expozi
ției, au luat euvîntul G. Timosin, 
șeful Departamentului artei din Mi
nisterul Culturii al U.R.S.S., V. 
Kemenov, vicepreședinte al Aca
demiei de arte a UrR.S.S, în nu
mele delegației oamenilor. de cul
tură din România a luat cuvîntuî 
pictorul Gheorghe Fonescu.
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viața internațională Telegrame
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cale eficientă pentru 
utilizarea în producție 
a cuceririlor stiintei

9 9
Intervenția șefului delegației 
române Ia lucrările Consiliu
lui pentru comerț și dezvol

tare
25. — Coresponden- 
H. Liman transmite: 

și dez-

GENEVA. 
tul Agerpres 
Consiliul pentru comerț 
voltare a început examinarea ho- 
tărîrilor ce vor fi adoptate în ve
derea conferinței de la New Delhi. 
Au luat cuvîntul delegații Angliei, 
Olandei, Franței, Spaniei, Mexicu
lui, Bulgariei, Iranului, Poloniei, 
Danemarcei, U.R.S.S. și Mali.

Șeful delegației române, Titus 
Cristureanu, a abordat problemele 
comerțului internațional, relevînd 
accentuarea în ultimul deceniu a 
decalajului dintre țările în curs 
de dezvoltare și cele industriali
zate.

Ocupîndu-se de problemele ce 
urmează a fi discutate la conferin
ța de la New Delhi, din 1968, șeful 
delegației române a subliniat ne
cesitatea. adoptării unor măsuri 
concrete, de natură să traducă în 
viață obiectivele fixate la prima 

• conferință. Delegația română, a 
spus vorbitorul, consideră coope
rarea economică, industrială și 
tehnică drept o cale eficientă, de 
natură să îngăduie accesul țărilor 
mai puțin dezvoltate la utilizarea 
cuceririlor științei în domeniul 
producției și care ar putea totodată 
să influențeze în mod pozitiv dez
voltarea schimburilor internațio
nale.

în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare

U.R.S.S. și S.U.A. au prezentat

proiecte identice de tratat

asupra interzicerii
răspîndirii armelor nucleare

. GENEVA 25. — Corespondentul 
Agerpres H. Liman transmite: în 
ședința de joi după-amiază a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, A. Roscin, a prezentat 
un proiect de tratat privind inter
zicerea răspîndirii armelor nuclea
re. Delegatul S.U.A., W. Foster, a 
prezentat, de asemenea, un pro
iect de tratat/ cu privire la inter
zicerea răspîndirii armelor nuclea
re. Cele două proiecte de tratat, 
prezentate de U.R.S.S. și S.U.A., 
sînt identice.

Reprezentanții Canadei, Suediei,

Mexicului și Indiei au făcut cîte- 
va observații preliminare asupra 
proiectului tratatului de interzice
re a răspîndirii armelor nucleare. 
Delegatul Indiei a reamintit nece
sitatea că orice tratat de acest gen 
trebuie să fie conceput astfel în- 
cît să slujească intereselor întregii 
comunități internaționale. Delega
ția indiană „își rezervă dreptul de 
a face cunoscute observațiile sale 
la proiectul prezentat*'. La rî'ndul 
său, delegația italiană a anunțat 
că săptămîna viitoare își va pre
zenta observațiile la proiectele 
prezentate.

sub controlul forțelor patriotice
ADEN 25 (Agerpres). — Potrivit 

știrilor primite la Aden, sultanatul 
Audhali a trecut în întregime sub 
controlul forțelor patriotice care 
luptă pentru eliberarea de sub 
dominația colonialistă. Triburile 
care s-au răsculat au ocupat orașul 
Lodhar și toate instituțiile apar- 
ținînd guvernului Federației Ara- 
biei de sud. Sultanatul Audhali 
este al șaselea care în ultimele

zece zile a trecut sub controlul 
forțelor mișcării de eliberare na
țională. Se anunță că soldații din 
armata federală colaborează 
râsculații împotriva trupelor 
gleze.

Din Aden, corespondentul agen
ției Reuter relatează că forțele pa
triotice au atacat cu focuri de 
mortiere reședința guvernului fe
deral din districtul Maalla.

cu 
en-

Noi acțiuni primejdioase
împotriva R.A D. Vietnam

HANOI 25 (Agerpres). — Comi
sia R. D. Vietnam pentru anche
tarea crimelor de război comise de 
americani în Vietnam a dat publi
cității o declarație în care con
damnă noile acțiuni întreprinse de 
aviația americană împotriva Ha
noiului și a altor zone din Vietna
mul de nord. In declarație se ara
tă că, începînd de la 11 august, 
s-au comis noi acțiuni extrem de 
primejdioase împotriva R. D. 
Vietnam în cadrul programului de 
escaladare a războiului aerian 
dus împotriva acestei țări. Astfel, 
s-au intensificat raidurile asupra 
unor provincii din R. D. Vietnam, 
cel din 22 august fiind cel mai in
tens. Au fost distruse numeroase 
locuințe, obiective economice și 
edificii culturale. De asemenea, 
atacurile au provocat numeroase

victime omenești. Sistemul de di
guri și lucrările de conservare a 
apei au constituit un alt obiectiv 
al atacurilor aviației americane.

La Hanoi a avut loc un miting 
în cadrul căruia au fost subliniate 
rezultatele obținute de forțele ar
mate însărcinate cu apărarea ca
pitalei în lupta împotriva aviației 
americane.

Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, a primit pe membrii ce
lui de-al cincilea grup al Tribuna
lului internațional pentru anche
tarea crimelor comise de ameripani 
în Vietnam, condus de Mehmet 
Aii Aybar, jurist, expert în pro
blemele dreptului internațional, 
membru al Parlamentului turc, 
președintele Partidului Muncito
resc din Turcia.

agențiile de presă
Stabilirea unei legături 

directe între Kremlin și re
ședința primului ministru al 
Kngliei» După cum anunță agenția 
TASS, vineri a avut loo la Ministerul 
de Externe al Angliei semnarea acor
dului cu privire la stabilirea unei le
gături directe între Kremlin și reșe
dința primului ministru al Angliei. 
Acordul a fost semnat de ambasado
rul U.R.S.S. la Londra, M. N. Smir- 
novsld, și secretarul de stat la Minis
terul de Externe al Angliei, Georgq 
Thomson.

întrevedere Todor Jiv- 
kov-Reza Radmanech.Todo1 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, a avut joi o 
întrevedere cu Reza Radmanech, pre
ședintele Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Popular din Iran (TUDEH). 
Au fost discutate probleme referitoare 
la relațiile dintre cele două partide, 
precum și probleme actuale ale situa
ției internaționale. (B.T.A.).

Cea de-a 66-a expoziție 
agriCOlă s-a deschis vineri la 
Budapesta. La festivitate au luat parte 
Pal Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare și alte 
persoane oficiale ungare, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Budapesta, delegații agricole de peste 
hotare.

Bengalul occidental a 
fost paralizat vineri de o 
grevă generală.AF P- «îatează 
că la Calcutta toatp magazinele și bi
rourile au fost închise, iar transporturile 
rutiere, feroviare și aeriene au fost în
trerupte. Activitatea portuară este în
treruptă. Greva a fost ‘declanșată în 
semn de protest față de atitudinea gu
vernului federal de la Delhi, criticat 
pentru faptul că nu furnizează sufi
ciente cereale populației din Bengalul 
occidental care suferă din cauza foa
metei.

Șomajul în țările Europei 
occidentale. în Iuna ausust au

fost în Anglia aproximativ 600 000 de 
șomeri — cel mai mare număr care a 
fost înregistrat în această țară din 
1940. Pe de altă parte, din datele sta
tistice publicate de C.E.E. rezultă că 
în iulie 1967 în Italia exista aproape 
1 milion de șomeri. în R. F. a Germa
niei, în aceeași lună, numărul șome
rilor era de 600 000 — cu 450 000 
mai mulți decît în 1965. Din datele 
oficiale publicate în Franța rezultă că 
în această țară în iulie erau 200 000 
de șomeri. Numărul șomerilor din 
Olanda a crescut din 1965 de la 30 000 
la 90 000, iar în Belgia de la 30 000 la 
60 000.

Convorbiri între delega
țiile societăților de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și 
Japonia, cadru^ Cărora sînt a- 
bordate probleme legate de acordul cu 
privire la repatrierea cetățenilor co
reeni din Japonia au început la Mos-

Franța nu participă 
la tratativele privind 
constituirea
navale de șoc N.A.T.O.

PARIS 25 (Agerpres). — La Sta
tul Major al N.A.T.O. sînt în curs 
tratative în vederea constituirii u- 
nei forțe navale permanente de 
șoc, urmînd ca planurile elaborate 
de militari să fie supuse viitoarei 
sesiuni a Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O. din decembrie, transmite 
agenția Reuter. Forța navală pre
conizată ar urma să fie constituită 
din unități provenite din șapte sau 
opt țări membre ale N.A.T.O. Ea 
va fi înzestrată cu nave purtătoa
re de avioane și crucișătoare. Se 
relevă că Franța nu participă la 
tratativele pregătitoare și nu in
tenționează să contribuie la consti
tuirea forței navale de șoc.

transmit
cova. După cum se știe, acest acord 
a fost încheiat de societățile amintite 
în anul 1959, iar pînă în prezent în 
baza lui s-au reîntors în R.P.D. Co- 

■ reeană peste 88 000 persoane.

0 instalație de foraj pluti
toare, comandatd de U.R.S.S. la șan
tierele navale olandeze „I. H. S. Hol
land", a plecat spre Leningrad. Ea va 
fi remorcată pe canale și fluvii pînă 
va ajunge în Volga, iar de acolo în 
Marea Caspică — la Baku. Instalația 
este considerată ca una din cele mai 
mari de acest gen din lume și va fi 
folosită pentru efectuarea forajului pe 
fundul mării.

fncepînd primăvara anului
viitor regiunea de nord a Franței va 
fi alimentată cu gaze naturale prove
nite din Olanda. în fotografie: mun
citori francezi lucrînd la montarea 

conductelor

„Rapsodia Română" și-a 
încheiat turneul în U.R.S.S. 
Ansamblul, care a făcut o vizită la 
invitația Asociației de prietenie sovie- 
to-romăne, a fost joi oaspetele colec
tivului de muncitori al Uzinei de rul
menți nr. 1 din Moscova și a pre
zentat un concert de muzică populară 
românească, care a fost călduros aplau
dat. In seara aceleiași zile, „'Rapsodia 
Română" a prezentat pe scena Tea
trului de operetă din Moscova ultimul 
spectacol al turneului întreprins în 
U.R.S.S. Prima parte a spectacolului a 
fost transmisă de postul central de 
televiziune al Uniunii Sovietice.

Ian Mîn-suan a încetat 
viață Ia 22 august, anunță agenția 
China Nouă. El era vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adunării re
prezentanților populari din întreaga 
Chină, membru al Comitetului pe în
treaga Chină al Consiliului Consultativ 
Politic Popular, președintele Comite
tului Central permanent al Ligii demo
crate chineze.

Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi R- 
ryamehr,care se a^a ^n^r’° vizită 
oficială în Canada, a avut vineri o 
întrevedere cu primul ministru cana
dian, Lester Pearson, și cu ministrul a- 
facerilor externe, Paul Martin.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
dl Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI
Gu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, a 

XXHl-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist, în numele 
Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al Pre
zidiului Marelui Hural Popular, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, și 
prin dumneavoastră, poporului frate român, felicitări cordiale și cele 
mai bune urări.

Poporul mongol se bucură de marile succese obținute de poporul 
frate român în construirea socialismului în România. Ne exprimăm 
adînca noastră convingere că relațiile de prietenie frățească și colabo
rarea dintre țările noastre se vor dezvolta și se vor întări continuu pe 
baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
spre binele popoarelor noastre și în interesul consolidării unității și 
coeziunii țărilor comunității socialiste, în numele triumfului cauzei păcii 
și socialismului.

De ziua luminoasei dv. sărbători, vă dorim dv., dragi tovarăși, 
poporului frate român, noi succese în înflorirea României socialiste, în 
lupta pentru întărirea păcii și prieteniei între popoare.

J. SAMBU
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România sînt 

bucuroasă să adresez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări, împre
ună cu cele mai călduroase urări pentru prosperitatea țării dv.

ELISABETA 
Regina Marii Britanii

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul sărbătorii naționale a României rog pe Excelența Voastră 

să primească viile mele felicitări, precum și cele mai bune urări pentru 
fericirea dv. personală și a poporului român.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

o

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu fericita ocazie a zilei eliberării României, îmi face o deosebită 

plăcere să adresez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai 
bune urări pentru fericirea dv. personală și prosperitatea poporului dv.

HIROHITO 
Împăratul Japoniei

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul zilei eliberării Republicii Socialiste România, vă exprim 

din partea poporului din Cipru, a guvernului meu și a mea personal, 
cele mai cordiale felicitări și cele mai călduroase urări pentru fericirea 
dv. personală și progresul și prosperitatea poporului României.

Arhiepiscop MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România am 

onoarea de a prezenta Excelenței Voastre în numele meu personal, 
guvernului și al poporului tunisian, felicitările cele mai călduroase 
urările cele mai sincere pentru fericirea dumneavoastră personală 
pentru prosperitatea poporului român.

al 
Și
Și

HABIB BURGHIBA
Președintele Republicii Tunisia

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele
Republiciial

Sărbătorirea zilei 
exprima Excelenței

Consiliului de Stat
Socialiste România

BUCUREȘTI 
române îmi oferă plăcuta ocazie denaționale

Voastre călduroasele mele felicitări și sincerelea
mele urări pentru fericirea Dumneavoastră personală și aceea a poporu
lui român. Bunele relații care există între țările noastre au fost subliniate 
recent de vizita în Belgia a ministrului afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România ; compatrioții mei și eu însumi păstrăm cea mai fru
moasă amintire despre această vizită.

BAUDOUIN .
Regele Belgiei

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale exprim Excelenței Voastre 

felicitările mele cele mai cordiale, precum și cele mai călduroase urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
Șahinșahul Iranului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Scumpi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării României de 

fascism, vă transmitem salutări și cele mai cordiale felicitări dv. și în
tregului popor român, în numele nostru și al tuturor cetățenilor Republi
cii Democrate Germane.

Constatăm cu satisfacție realizările importante pe care oamenii 
muncii din Republica Socialistă România le obțin în înfăptuirea țelurilor 
trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. în vederea desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Relațiile prietenești dintre Republica Democrată Germană și Repu
blica Socialistă România, a căror întărire servește comunității statelor 
socialiste;, se întemeiază pe scopurile comune ale popoarelor și statelor 
noastre în construirea socialismului și în lupta pentru pace. In legătură 
cu aceasta, colaborarea economică pe bază bi și iiiultilaterală capătă o 
importanță crfescîndă pentru îndeplinirea sarcinilor care stau în fața 
economiilor noastre naționale, ale țărilor noastre și pentru întărirea 
sistemului mondial socialist. Totodată, lupta unită a țărilor noastre împo
triva acțiunilor criminale ale imperialismului american și politicii agre
sive și revanșarde a cercurilor conducătoare din Germania occidentală 
creează condiții prielnice muncii de construcție pașnică a popoarelor 
noastre și asigurării securității europene.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre cele două state ale noas
tre se vor dezvolta continuu spre binele popoarelor noastre.

De ziua marii dv. aniversări, permiteți-ne, scumpi tovarăși, să vă 
transmitem cele mai bune urări de noi succese în desăvîrșirea construc
ției socialismului în țara dv., precum și pentru fericirea dv. personală.

WILLI STOPH
Președinte 

al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania 
Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Prof. dr.
JOHANNES DIECKMANN 

Președinte al Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane

Prof. dr. ERICH CORRENS
Președinte 

al Consiliului Național 
al Frontului Național 

al Germaniei Democrate

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România '

BUCUREȘ'I
Cu ocazia sărbătorii naționale a României am plăcerea de vă 

exprima în numele poporului Republicii Arabe Unite și în numele rneu 
personal cele mai cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire.

Cu sincere omagii pentru Excelența Voastră; adresez cele mai bune 
urări pentru bunăstarea, progresul și înflorirea poporului român.

GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele Republicii Arabe. Unite

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Poporul și guvernul Indiei mi se alătură, transmițînd Excelenței 

Voastre felicitările noastre călduroase cu fericita ocazie a zilei naționale 
a României, împreună cu urările noastre sincere pentru fericirea per
sonală a Excelenței Voastre și pentru progresul continuu al poporului 
român.

Dr. ZAKIR HUSSAIN
Președintele Republicii Indip

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii zilei Dv. Naționale, sînt fericit să transmit 
Excelenței Voastre și poporului român felicitări și bune urări din partea 
poporului Statelor Unite ale Americii.

LYNDON B. JOHNSON
Președintele Statelor Unite 

ale Americii

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Transmitem Excelenței Voastre și poporului român sincere felici

tări cu ocazia zilei eliberării țării dv.
Folosim acest prilej să transmitem Excelenței Voastre salutările 

noastre cordiale și cele mai bune urări ale noastre pentru fericirea per
sonală a Excelenței Voastre, oa și pentru progresul și prosperitatea con
tinuă a României.

Excelenței Sale
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă transmit 
tru fericirea și prosperitatea poporului român.

HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei

de Stat
România

BUCUREȘTI 
cele mai bune urări pen-

IULIANA
Regina Olandei

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă trans

mit, în numele meu personal și în numele colegilor mei din Consiliul 
Eliberării Naționale, al poporului ghanez, sincere felicitări și cele mai 
bune urări pentru succesul și prosperitatea continuă a guvernului si 
poporului Republicii Socialiste România. Este speranța Consiliului Elibe
rării Naționale că relațiile existente între Ghana și România vor fi întă
rite în anii următori.

General locotenent
JOSEPH ARTHUR ANKRAH 

Președintele Consiliului Național 
de Eliberare
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