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a vizitat Expoziția de informare
Din peisajul orașului Piatra Neam)’ Foto : Gh. Vlnțllă

tehnico ■ economică

FORȚELOR INGINEREȘTI- 
consecința unui stil defectuos
de conducere a întreprinderii

în ziua în care am „amorsat‘f an
cheta, la Combinatul de fire și fibre 
artificiale-Brăila s-au semnalat 
două avarii : prima — un hidrotitan 
s-a defectat și a doua — cădere de 
tensiune în rețea, ceea ce înseamnă 
două săptămîni pînă să se restabi
lească funcționarea normală a fabri
cii de rețele super-cord, dereglări de 
tehnologie la celofibră. Deși neferi
cit, prilejul mi-a sugerat întrebarea:

— Cum intervin inginerii pentru a 
diminua efectele situațiilor neprevă
zute ? Sau, mai precis, „stăpînesc" 
ei procesul tehnologic complex din 
acest combinat ?

Dacă „stăpînesc" tehnologiile ? Di
rectorul general al combinatului, ing. 
Constantin Obreja, a ținut să pre
zinte o „fișă" a defectelor „congeni
tale" ale combinatului :

deficiențele importante de pro
iectare au impus și mai impun, încă, 
o serie de modificări, de intervenții 
pentru perfecționarea unor instalații;

calitatea și nivelul tehnic al 
unor utilaje și agregate livrate 
furnizorul extern sînt sub orice 
tică ;

a fost „omisă" necesitatea 
gurării pieselor de schimb, recurgîn- 
du-se la improvizații ;

lipsa de experiență a 
ingineri s-a resimțit 
producției în perioada de la 
trarea în funcțiune a fabricilor...

Ațn aflat că pe statele com
binatului primesc salarii 105 ingineri, 
aflați în diferite funcții ierarhizate 
(deci și salarii ierarhizate). O adevă
rată forță de creație tehnică, deși 
majoritatea sînt tineri și au luat 
contactul direct cu ceea ce se nu
mește „marea răspundere a ingine
rului în producție", doar de cîțiva 
ani. Iată însă că la ureche ne ajung 
astfel de aprecieri :

— Ce pretenții poți avea de la a- 
cești tineri și cum te poți baza pe 
ei, cînd au maximum cinci ani de 
vechime în producție ?

Din păcate, această concepție des
pre presupusa neputință a ingine
rilor tineri de a soluționa proble
mele complexe ale combinatului se 
constată și în rîndul conducerii teh
nice. Greșită și nereală concepție ! 
Fiind larg vehiculată în combinat, ea 
a dat naștere la cel puțin două con
secințe : a început să fie însușită de 
cei în cauză — de tinerii ingineri — 
și constituie un „scut" de apărare, în 
spatele căruia unii ingineri tineri se

de 
cri-
asi-

multor 
asupra 

in-

dezic de marea responsabilitate pe 
care o au în producție. în combinat 
sînt chimiști cu o bună și excepțio
nală pregătire teoretică. încă de la 
început mulți dintre ei s-au încadrat 
rapid în ritmul trepidant al produc
ției. Sudura între teorie și practică 
s-a realizat firesc. Date fiind aceste 
considerente, mai poate fi vorba sau 
mai poate fi adusă în discuție lipsa 
de experiență, de incapacitate?

La cele amintite pînă acum ală
turăm și următoarea relatare : „Un 
complex de împrejurări determină, 
în combinatul nostru, o activitate in
suficient de fructuoasă din partea in
ginerilor — ne-a spus tov. Nicolae 
Coadă, secretarul comitetului de 
partid. Situația se datorează unor 
cauze esențiale. Mai întîi, inexistența 
condițiilor tehnice normale, apariția 
unui număr deosebit de mare de a- 
varii, agravate de lipsa pieselor de 
schimb pentru remedierea lor. Apoi, 
sistemul defectuos, de mult timp do
vedit ineficace, de substituire a „sub
alternilor" de către șefi". Relatarea 
ne-a deschis calea spre adevăr. Ne 
referim, îndeosebi, la cea de-a doua 
cauză. în acest sens, am constatat 
că directorul general stă aproape tot 
timpul la fabrica de celofibră. Este 
„punctul nevralgic" al combinatului. 
După cum consideră cadrele tehnice 
din combinat, „directorul general 
va întrona ordinea în această uni
tate". Se pare însă că realitatea in
firmă utilitatea gestului directorului 
general, deoarece în felul acesta „se 
cîrpește într-o parte și se rupe în 
alta".

Inevitabil, „exemplul" șefului 
a fost urmat. Inginerul șef al 
fabricii de celofibră s-a substituit 
inginerilor din secții, iar inginerii 
din secții, maiștrilor. S-a ajuns ast
fel la o „degradare" a funcțiilor, a- 
jungîndu-se ca în ansamblu activi
tatea combinatului să fie coordo
nată „printre picături". De altfel, 
prin bunăvoința Ministerului Indus
triei Chimice, combinatul a fost lip
sit mult timp de director tehnic, de 
contabil șef. iar directorul comer
cial, deși arată că sarcinile „îl de
pășesc" șl cere eliberarea din func
țiune, este menținut pe post deoa
rece... „nu se găsește un om . compe
tent” pentru a-1 înlocui.

Gheorghe RADEL

(Continuare în pag. ai IlI-a)

LA „ELECTROPUTERE“-CRAIOVA

Studiile întreprinse arată că se poate 
spori cu 36 la sută actuala capaci
tate a secției de locomotive

Grupa de organiza
re științifică a produc
ției de la uzina ..Elec- 
troputere“-Craiova a 
ajuns Ia concluzia că 
ne actuala suprafață 
industrială si cu ace
leași mașini se not fa
brica în plus 70 loco
motive electrice și 
Diesel-electrice. Orga
nizarea fluxului teh
nologic al locomotive
lor electrice în paralel 
cu cel al locomotive
lor Diesel, ca si exe
cutarea unor suban- 
samble sudate într-un 
atelier snecial amena-

iat. sînt principalii 
factori ce vor contri
bui la aceste succese, 
la sporirea cu 36 la 
sută a actualei capaci
tăți a secției de loco
motive. în aceeași sec
ție. datorită intrării în 
funcțiune a noilor 
dispozitive si folosirii 
mai iudicioase a utila- 
ielor. a fost redus cu 
1 068 ore consumul de 
manoperă pe locomo
tivă. Resurse însemna
te de sporire supli
mentară a producției 
au ieșit Ia iveală si în

sectoarele de transfor
matoare. aparatai si 
mașini electrice rota
tive.

Valorificarea lor s-a 
materializat în reali
zarea ceste garcinile 
de plan revenite de la 
începutul anului a 4 
locomotive Diesel- 
electrice. 21 motoare 
electrice. 15 M.V.A. 
transformatoare elec
trice. în depășirea cu 
aproape 19 milioane 
lei a producției marfă 
vîndută si încasată.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Petre Blajo- 
vici, Petre Lupu și Gheorghe Gas- 
ton-Marin au făcut sîmbătă după- 
amiază o vizită la Expoziția de 
informare tehnico-economică a re
giunii Brașov, organizată din ini
țiativa comitetului regional de 
partid.

însoțiți de tovarășul Gheorghe 
Pană, prim secretar al comitetului 
regional de partid, și Ion Mărcuș, 
președintele comitetului 
al sfatului popular 
oaspeții au examinat 
graficele, machetele, mostrele care 
înfățișează experiența întreprinde
rilor din regiunea Brașov în ridi
carea calitativă a întregii activi
tăți economice. Expoziția oglindeș
te rezultatele obținute în acțiunea 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii, prezentînd direc
țiile principale spre care este în
dreptată atenția organelor locale 
de partid și de stat în vederea

executiv 
regional, 

panourile,

perfecționării necontenite a con
ducerii întreprinderilor și a activi
tății de producție.

Oaspeții au fost informați asupra 
măsurilor care se vor lua în vede
rea dezvoltării experienței acumu
late, expoziția urmînd să devină — 
prin dezbaterile care vor avea loc, 
consultațiile, expunerile și filmele 
documentare ce vor fi prezentate — 
o adevărată școală pentru specia
liștii, cadrele de conducere din în
treprinderi și din instituții, mun
citori, activiști de partid și de stat 
din regiune.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat utili
tatea și modul de organizare a ex
poziției și a dat indicații în ve
derea valorificării eficiente a ma
rilor rezerve de care dispun între
prinderile din orașul și regiunea 
Brașov în scopul îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor stabilite de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului.

......

un nou regim agrotehnic pentru cultu
rile de grîu și porumb, gra|ie uzinelor ■ 
chimice înmulțite simfitor in anii cincina
lului. Urmărind comportarea aufove-

Cu anumită ritmicitate, bunurile ma
teriale obțin, după un timp, calificativul 
depășit. Orice obiect ajunge intr-un fel 
sau altul să fie depășit, întrecut de un 
altul mai frumos, mai dinamic, mai ief
tin. O mașină îndeplinește toate con
dițiile de rentabilitate și capacitate, și 
totuși vine vremea să fie socotită depă
șită. A survenit uzura morală a obiec
tului. Se cer performanțe noi, o formă 
nouă, o linie mai suplă, o culoare mai 
aparte. Ceea ce ni se înfățișează ca
pătă veșmîntul timpului, se acordă cu 
gustul pentru noutate și originalitate.

Orice obiect ieșit din mina omului 
capătă viață și preia atributele viefii. 
Pentru a nu fi depășit, pentru a nu ră- 
mîne in urma viefii, care se perfecțio
nează necontenit, producătorul bunu
rilor materiale este într-o veșnică între
cere cu sine însuși — iar societatea se 
bizuie pe principiul întrecerii și al se
lecției. Descoperind legile naturii, omul 
zilelor noastre prescrie, în laborator, o 
cîtime de frumusețe in plus pentru o 
floare, un parfum mai persistent, o mai 
potrivită doză de zahăr ciorchinelui de 
strugure înainte de a ajunge la teasc,

$1 CREAȚIE
de Traian FILIP

hiculelor, constructorul de mașini 
este interesat doar de viteză, de rezis
tenta motorului, de consumul de com
bustibil, ci întreprinde studii de psiholo-

nu

i

Primul ministru și ministru al 
afacerilor externe al Danemarcei, 
Jens Otto Krag, cu soția, și per
soanele oficiale daneze care se 
află în vizită în țara noastră, au 
petrecut ziua de sîmbătă pe litora
lul Mării Negre. Oaspeții au fost 
însoțiți de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Ploeșteanu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Copenhaga, funcționari superiori 
din M.A.E.

în cursul după-amiezii, primul 
ministru danez a făcut o vi
zită la Sfatul popular al orașului 
Constanța. Premierul Jens Otto 
Krag s-a întreținut cordial cu preșe
dintele comitetului executiv al sfa
tului popular, Petre Nicolae, și alți

reprezentanți ai organelor locale 
de stat.

Oaspeții au făcut apoi o vizită la 
Edificiul cu mozaic și la Muzeul 
arheologic din Constanța. Prof. Va- 
sile Canarache, directorul muzeu
lui, a dat oaspeților ample expli
cații. Oaspeții și-au exprimat ad
mirația față de exponatele aflate 
în muzeu.

Seara, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al ora
șului Constanța a oferit un dineu 
în onoarea 
ministru al
Danemarcei, 
soției sale.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

primului ministru și 
afacerilor externe al 
Jens Otto Krag, și a

Peisaj cubanez
contemporan

r I
gle socială șl economie politică, este 
interesat In egală măsură de confort și 
de preferinjele estetice ale omului mo
dern, deschide un capitol nou în ramura 
sa de activitate și privește metalul cu 
care lucrează ca pe un organism viu, 
cu nervi și sensibilitate.

Ceea ce ne-a satisfăcut ieri poate să 
ne nemulțumească azi — și realizarea 
unui permanent acord se impune în per
fectionarea cerinfelor, nevoilor socie
tății și producției din toate domeniile 
de cercetare și creație.

Revenind în patrie după o călătorie 
In alte continente, privindu-mi fara din 
avion, am fost surprins In mod plăcut 
de demnitatea culturilor, de faptul că 
fiecare palmă de loc este arată, plan
tată, cucerită. Deasupra munților — 
salba de lacuri a Bistriței, cursurile ape
lor Indiguite și dirijate. Apoi ogoare 
decupate din păduri. Orașele și satele 
apar cu anumită ritmicitate, și niciodată nu 
ai sentimentul că sînt prea rare, că omul

(Continuare !n pag. a V-a)

Expfomn îndeajuns

OPINIA PUBLICA?
Aceste două cuvinte — 

opinia publică — sînt 
ioarte des folosite în ul
timele decenii. Reprezin
tă ele doar un cîștig al 
civilizației ? Căci e lim
pede că o opinie publică 
(indiferent dacă s-a numit 
așa sau altfel) a existat 
oriunde și de cînd au e- 
xistat oameni, însemnînd 
părerea celor mulți. Dar 
aveau „cei mulți" cum 
să-și exprime părerile, 
în mod deschis, fără 
teama reprimărilor ? In 
evoluția umanității, so
cialismul este cel dintît 
care acordă cîmp liber de 
acțiune opiniei publice, 
dintrînsa extrăgîndu-și 
vigoarea, viabilitatea, 
căiăuzindu-se după rigo
rile ei- Opinia publică a 
devenit un factor de ma
ximă însemnătate pentru 
organismul social, reg- 
lîndu-i funcțiile funda
mentale, înlăturînd impu
ritățile care se mai pot ivi.

UN
DE

Q ca

ancheta socială
de Mihai STOIAN

MIJLOC PRINCIPAL
EDUCAȚIE

Interlocutorul nostru : Anton Taba- 
chiu, cercetător științific principal la 
institutul de psihologie al Academiei.

— Este normal să ne punem în
trebarea : ce se înțelege mai exact, 
prin opinie publică, care este rolul ei 
social ?

— Opinia publică este rezultatul 
opiniilor individuale, reunite în ceea 
ce au ele comun — plecînd de la 
situații esențiale — atunci cînd a- 
preciază un anumit fapt sau fenomen 
și, îndeobște, se constituie pe baza 
unui sistem de valori unic, și a unor 
calități asemănătoare, cum ar fi vîr- 
sta, felul ocupației, sexul, locul de 
producție, proveniența urbană sau ru
rală etc. însă atenție 1 Opinia publi
că nu reprezintă o sumă aritmetică a 
opiniilor individuale, ci un fenomen 
calitativ nou, în care opiniile indivi
duale pot reprezenta doar nuanțăii 
ale opiniei publice, subsumate opi
niei generale.

— Poate că ar trebui să delimităm 
opinia publică de celelalte tipuri de 
opinii (individuală, de grup), enume- 
rîndu-i trăsăturile distincte.

— Este vorba mai cu seamă de 
comunitatea de interese, de scopuri 
și de trăsăturile individuale ale unei

mase de oameni — mai mare sau mai 
mică — care manifestă aceeași apre
ciere în legătură cu o situație dată, 
cu sarcinile construcției socialiste, cu 
politica partidului și a statului. Așa
dar, ea reprezintă manifestarea con
cretă a conștiinței sociale — fiind 
deci un fenomen de conștiință, o lua
re de atitudine a colectivității față de 
faptele membrilor ei, exprimînd ceea 
ce este comun în gîndirea, în atitu
dinea și în acțiunile practice ale oa
menilor, atunci cînd au de rezolvat 
diferite probleme de ordin general ale 
vieții economice și sociale. Tocmai 
din aceste trăsături rezidă forța opi
niei publice, valoarea ei socială.

SONDAJ EFICACE
Ni se dă un exemplu recent: con

ducerea fabricii de medicamente 
„Fiola" l-a solicitat pe tov. Anton 
Tabachiu în vederea efectuării unui 
sondaj al opiniei publice din între
prinderea respectivă cu privire la mo
tivele care-i determină pe unii mun
citori să accepte entuziast transfera
rea într-o altă fabrică de medicamen
te, nouă, modernizată (în care urmea
ză să se comaseze mai multe fabrici 
mici și de tip mai vechi), în timp ce 
alții stau pe gînduri.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Acad. Eugen A. PORA
Profesor emerit

Cînd, 
de zbor, 
dromul din Havana și iei 
contact cu pămîntul pe 
care l-ai văzut de sus — 
ca pe o hartă la scară mică 
— rămîi impresionat de 
frumusețea locurilor. Pal
mierii își unduiesc coroa
nele în vîntul tropicelor, 
boschetele de flori necu
noscute își împrăștie parfu
mul suav în aerul cald și 
umed. Oamenii te întîmpi- 
nă cu prietenescul „bine 
ați venit, tovarăși români".

Vizita pe care am între
prins-o în Cuba ne-a lăsat 
impresii multiple și plăcu
te. Una din cele mai pu
ternice impresii pozitive 
fi-o dau egalitatea și prie
tenia care există între ce- 
tăfenii de culoare, mulatri 
și albi, pe care îi întîlneșfi 
împreună pe stradă, în pră
vălii, în 
școli sau 
lui.

Fostă 
bogătașilor venifi de peste 
mare, Cuba este astăzi 
pămînt care freamătă 
muncă constructivă. Am 
vut ocazia să o străbat 
lung pînă la Santiago, cel 
de-al doilea oraș al țării. 
De-a lungul acestui drum 
de peste 1 000 km, cîmpurile

după 20 de ore 
cobori pe aero-

birouri, în uzine, 
la munca cîmpu-

insulă a plăcerii

un
de
a- 
în

sînt răscolite de oameni ce 
conduc mașini printre cul
turi de trestie de zahăr, tu
tun, plante textile, orez, 
cafea, cacao, ananas, fructe 
citrice etc. Peste iot se în
tind tarlale orînduite cu 
chibzuiala dată de o bună 
gospodărire a bunurilor co
mune.

Fabrici și uzine noi ce 
funcționează de cîfiva ani 
sau sînt în construcție își ri
dică siluetele pe fondul 
cerului senin. Capacitatea 
centralelor termoelectrice 
va ajunge în curînd la a- 
proape 600 000 kW, pro
ducția de zahăr va înregis
tra noi creșteri ; industriile 
de nichel și cupru, fabricile 
de îngrășăminte chimice, 
cele de producție textilă 
sau de alte bunuri de larg 
consum se înmulțesc și se 
modernizează. Economia 
țării se întărește an de an. 
în rîndurile cetățenilor Cu
bei crește încrederea 
izvorîtă din schimbarea 
vieții lor în mai bine.

Demn de remarcat este 
modul cum a fost organi
zat învăfămîntul. Din 1961, 
Cuba e prima țară a Ameri-

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

Telegrame
Excelenței Sale YUSOF ISHAK

Președintele Republicii Singapore
SINGAPORE

Cu ocazia celei de-a doua aniversări a proclamării 
Republicii Singapore ca stat suveran și independent, 
adresez calde felicitări și urări de sănătate pentru Exce
lența Voastră, de prosperitate și progres pentru poporul 
singaporez.

îmi exprim convingerea că relațiile prietehești sta
tornicite între Republica Socialistă România și Repu
blica Singapore se vor dezvolta continuu, în interesul 
celor două popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
în numele guvernului, poporului Republicii Singa

pore și al meu personal mulțumesc Excelenței Voas
tre, poporului și guvernului României pentru felicită
rile transmise cu ocazia celei de-a doua aniversări a 
independenței Republicii Singapore și vă transmit la 
rîndul meu bunele urări și asigurările de prietenie din 
partea guvernului și poporului Republicii Singapore.

Sînt convins că relațiile cordiale existente între țările 
noastre se vor întări și mai mult în anii ce vin.

YUSOF ISHAK
Președintele Republicii Singapore
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DUPĂ O LUNĂ DE LA PUBLICAREA ARTICOLULUI „BOMBE LA ȘOSEA

masuri energice și operative
19 W SS55TO SsS

Colecționarii de vederi se apro-- 
vizionează din diferite surse. Mâ-' 
riana Chigai și Victoria Burete, 
lucrătoare laț serviciul de cartare 
de la Poșta centrală (București), 
selecționau ilustratele din cores
pondența cetiițehilor. Prima a sus
tras 700 ilus) trate (multe au" fost 
vîndute) iar ța doua 130 ilustrate 
și în plus timbre și diverse fo
tografii din plicurile închise. 
Fapta acestor „colecționare" con
stituie infracțiunea de sustragere 
a corespondenței, pedepsită as
pru de lege. Vor avea acum pri
lejul să-și îmbogățească colecția 
cu o vedere din... vorbitor.

Soricească»

Soborul șoricimii, convocat în- 
tr-o magazie cu știuleți, a hotă
rît să decemeze premiul „Pentru 
protecția lui Chiț chironț" repre
zentanților- industriei locale care 
nu le-au mai întins, de mult timp, 
nici o cursă (pe piața comercială). 
Trăiește șoridmea în tihnă — și 
prosperă. S-au făcut demersuri 
ca festivitatea decernării premiu
lui să aibă loc Ia sfaturile popu
lare raionale și orășenești. Supra- 
stimatele rozătoare lucrează in
tens să realizeze, în boabe de pă
pușoi, insigne cu efigia directo
rilor din industria locală, stator
nicii lor protectori. Participați în 
număr cît mai mare — nu-i nici 
o cursă. Pe cuvînt l

...Și oprindu-ne din drum pe ma
lul Argeșțilui, lîngă o geană de pă- 
dure, nj s-a înfățișat un tablou mag
nific, desprins parcă din povestirile 
și legendele haiducești. Vreo cîțiva 
bărbați vînjoși agățaseră în cîrlige 
niște berbeci și foiau necontenit prin 
preajmă. Carnea proaspătă, aburin- 
dă, era aleasă și sortată cu grijă și 
migală ; ceva mai încolo, mașinile 
de tocat zumzăiau fără odihnă, iar 
barda și satirul răbufneau înfundat 
pe trunchiuri de copac, tăiate a- 
nume în chip de mese. Și sfîrîiau 
pe foc domol tigăile și ceaunele, iar 
pe grătar se coceau, departe de spu
ză, ciosvîrțe mari de carne, cîrnă- 
ciorii pieanți -de; oaie, -subțiri cît fi- 

î tnli.de trestie?-frigăruile împănate 
și fripturile.~ “

Cititorul va fi curios să știe : cum 
se numește precis locul acesta unde 

_ se pregătesc atîtea ademenitoare bu
nătăți ? Locul nu e departe — a- 
proape 20 de km de Capitală, pe 
șoseaua București—Alexandria, iar 
localul se numește „Terasa Buda". 
Și ce căutam noi acolo ? După pu
blicarea articolului „Bombe la șo
sea", în care erau semnalate defec
țiuni grave în unele unități de ali
mentație publică ale cooperației de 
consum, reprezentanți ai acestui sec
tor — mai mulți directori, pre
ședinți, vicepreședinți au trimis o 
scrisoare redacției din care spicuim : 
„Articolul publicat a sesizat fapte 
întrutotul reale. Vom lua măsuri ur
gente și drastice de îndreptare a lu
crurilor. Pentru a vă convinge, vă 
rugăm să ne însoțiți într-un nou 
raid prin restaurantele cooperației"...

După trei săptămîni am pornit din., 
nou la drum. De astă dată, am a- 
Ies altă rută și așa am făcut cunoș
tință cu „r .
vizitat la o oră aproape matinală, 
localul era plin. Intre două 'drumuri

— din grădină, în cămară — res
ponsabilul face reclamă localului și 
preparatelor lui culinare : „Totul e 
proaspăt, totul e bun. Avem tot ce 
ni se cere. Luați loc la mese !“

Iar la mese se aduc cele mai di
ferite specialități . culinare. Și are

de

Clubul 
bătăușilor?»

Cu câtva timp în urmă rela
tam că Mihai Scarlat, boxer din 
Constanța, a bătut crunt pe un 
șef de sală de la restaurantul 
„Europa" (Eforie Nord). Omul a 
anunțat organele de miliție. S-a 
întocmit dosarul. Dar lucrurile 
s-au mușamalizat: au intervenit 
tovarăși din conducerea clubului 
„Farul". Toleranța a făcut pui. 
Curînd, un alt boxer, Ovidiu Ba
ciu, a bătut un salariat al restau
rantului „Continental". Tănase 
Pintilie de la același club (oare 
ce caută el în viața sportivă, 
avînd la activ detențiuni pentru 
huliganism ?) a stricat liniștea 
consumatorilor în Cazinoul din 
Constanța. E timpul ca „Farul"

pe cei care tolerează, sub em
blema clubului)' acte' huligarfice’, 
Să-i vadă lumeja, ,

Record
Iată că a căzut și recordul 

Pronosportului. La concursul Pro
nosport nr. S3 din 20 august, Oni- 
sifor Rîclea, maistru la uzinele 
„23 August", a indicat toate re
zultatele exacte. A câștigat astfel 
222 680 lei, stabilind un nou re
cord pentru Pronosport. Un amă
nunt : recordmanul locuiește pe 
strada Fanteziei. Intr-adevăr, pă
rea o fantezie să spui că Rapidul 
pierde in Capitală. Astăzi după 
amiază, pe stadionul „23 August", 
Onisifor Rîclea va intra în posesia 
premiului său. Bine că rapidiștii 
joacă in deplasare. Să nu vadă 
cum devin unii fericiți de pe 
urma nenorocirii lor.

A zis
cineva ceva?

Cine tutelează institutele de 
proiectare ? Desigur, ministerele 
de resort. Cum, la ce nivel ? De
sigur, la nivelul... necesar. Exem
ple ? Cu plăcere, avem. Cinci 
înalți funcționari din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
își au nevestele, frații sau 
nepoții la institutul în subordine 
(I.P.C.M.). Deocamdată atît. Mai 
are cineva curajul să afirme că 
institutul de proiectare nu se află 
sub tutelă directă (și înduioșător 
de paternă) a ministerului de re
sort ?

Boală grea
Combinația se făcea în farma

cie. Erau amestecați, în proporție 
diferită, următorii : Elena Dumi- 
triu, dirigintă la farmacia nr. 45 
din Osica de Sus (Balș), Matilda 
Cionof, dirigintă la farmacia nr. 
16 Caracal, Aristotel Vasile și Iu
lian Vochescu, revizori contabil’ la 
Oficiul farmaceutic regional Ol
tenia. Rețeta folosită : unii fură, 
alții îi acoperă. Cele 2 farma
ciste sustrăgeau medicamente din 
gestiune. Ca să nu iasă lipsă la 
control, se „ajutau" împrumutîn- 
du-și reciproc marfă. Cînd erau 
descoperite, cei 2 revizori con
tabili erau calmați injectîndu-li-se 
în buzunar bani. „Rețeta" a cos
tat statul aproape 200 000 lei. 
S-a găsit și antidotul acestei de
lapidări. Inculpații au primit pe
depse între 6 și 17 ani închisoare. 
Un tratament de durată. Ce să-i 
faci, boală grea.

Rubricâ redactatâ de :
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan D1NICĂ

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Pe terasa restaurantului de la Hotelul sporturilor din Poiana Brașov

Terasa Tîncăbești: Specialitatea 
casei : pui la frigare. Se poate bea 
și oranjadă rece.

Bufetul Ramura: produsele din 
vitrine — interesante, dar localul 

, este încă în retuș.
Deci: în cele mai multe localuri 

nu se găseau în urmă cu o lună a- 
proape nici un fel de răcoritoare, 
iar acum sînt cîteva sortimente. Toa
te, sau aproape toate restaurantele, 
terasele, bufetele etc. au o speciali
tate a casei, un vin al casei. Ținu
ta personalului este mult schimbată 
— în bine, planurile de desfacere 
sînt realizate. Ce s-a întîmplat ? Di
rectorul . alimentației publice din 
cooperația de, consum povestește-:

De felul meu nu sînt un ședin-

localul un vin !...
încît nu e de mirare că planul 

desfacere a fost cu mult depășit.
Săftica.
— Mai întîi de toate aș dori 

știu cu ce să vă servesc?.— ne în- 
tîmpină responsabilul Mihai Ionescu. 
Poate niște chebab la grătar ? Sau 
preferați un mușchiuleț împănat cu 
slănină și cu usturoi ? Sau poate...

Șeful restaurantului înșiră atitea 
denumiri de bucate, care mai de care’. 
mai ademenitoare, incit începi să te țomah, dar pentru a discuta des- 
îndoiești că modesta bucătărie a pre „bombele de la șosea", a fost ne

voie sa convocăm numeroase ședințe 
de lucru. Am adunat toți factorii de 
răspundere din acest sector și ne-am 
sfătuit. Am pus tuturor problema 
foarte clar și răspicat : cine dorește 
să facă comerț, să rămînă, cine nu, 
să ne lase. Nu putem tolera la in- 
finit indolenta, lipsa de_■ interes, ;rir 
sipa, închistarea. Am Mrițeles'.'. 
principala cauză a proastei aprovi-..'. . 
zionări este comoditatea responsabi
lilor și, deopotrivă, slaba noastră 
preocupare în a-i controla și în
druma. în fond, aprovizionarea u-

să

permanente pentru marea masă a 
lucrătorilor din cooperația de con
sum. Totodată, e necesară perseve
rența în aplicarea metodelor efici
ente. Tovarășii din cooperație, 
ca și cei care lucrează în co
merț știu foarte bine, din proprie 
experiență, că multe rezultate pozi
tive s-au pierdut pe drum, revenin- 
du-se la situația incipientă numai 
pentru că n-a existat un control neo
bosit și neîntrerupt. Așadar — perse
verentă și exigență în urmărirea ac
tivității, consolidarea a tot ceea ce 
s-a cîștigat bun.

Gh. GRAURE
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îndoiești că modesta bucătărie 
localului poate realiza atîtea bună
tăți. Totuși, acesta e adevărul : 
foarte multe din faimoasele „bom
be" de la șosea și-au schimbat 
înfățișarea. Conservelor de faso
le, salamului și altor asemenea 
„delicatese", care pînă mai acum o 
lună se lăfăiau în vitrine, le-au luat 
locul specialități culinare regionale 
și naționale, preparate calde, fruc
te ; pe listele de bucate au apărut 
denumiri care fac faima bucătăriei 
românești. Responsabilul de la Săf- 
tica și alți mulți șefi de unități ne-au 
spus: „Părîndu-ni-se că sortimentul .. nităților de alimentație ■ publică-se-
preparatelor culinare e totuși prea făcea după vechiul, și'dăunătorul .șar.'.'. 
restrîns, am tras puțin cu -'coada -bferi al „completării".-Cu -alte • cm- - ..

Rapoarte-ffewîu
care îneacă timpul

vinte : exact ceea ce se consuma azi 
într-o unitate, se comanda în ace
eași cantitate și sortiment la depo
zit, pentru a doua zi. Procedeul bi- 

. . I'..; ______
pentru responsabilii nepricepuți. lip
siți de spirit comercial, dar dăună
tor deservirii, rentabilității- în ge
neral. Metoda respectivă este pur și 
simplu anti-comercială. Ințelegînd 
acest adevăr — este drept, cu oare
care întîrziere — am impus în pri
mul rînd, aplicarea noilor forme de 
aprovizionare stabilite pentru ali
mentația publică : aprovizionarea de 
la depozit, de la furnizori, de pe 
piața neorganizată, direct de la pro
ducătorii individuali. Paralel ne-am 
ocupat și de latura organizatorică. 
Am pus pe picioare laboratoarele, 
carmangeriile, bucătăriile. Clienți- 
lor „bătăioși" le-am opus propria 
noastră disciplină... Rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. E drept, o ase
menea activitate impune responsabi
lilor mai multă mișcare, dar meri
tă : alien,ții sînt 
rile mai mari.

Operativitatea 
care s-a acționat

ochiului și în ogrăzile moldovenilor, 
ardelenilor, oltenilor și bănățenilor".

Mergem mai departe :
Snagov. Ținuta Braseriei cu ace

lași nume e cu-totul alta decîț-în. rocratic și dăunător era convenabil 
" urmă_ cu 3—i'- săptămîhi. Sortimen-

,Terasa. Buda". Deși l-am tul preparatelor culinare, al băutu
rilor răcoritoare ■ «•* îmbogățit sub
stanțial.

Sanatoriul Balotești, regiunea București

(Urmare din pag. I)

— Concret, cum s-a des
fășurat sondajul ?

— Am întocmit un ches
tionar prin care urmăream 
să testez opinia lor gene
rală în legătură cu transfe- : 
rul, cît și opinia lor indivi
duală Iată numai trei din 
cele 16 întrebări ale ches
tionarului : . „Vechimea la 
fabrica „Fiola" ? (deci și o 
întrebare educativă, căci 
stimulam memoria și gîndi- 
rea celui chestionat, amin- 
tindu-i înti-un fel și deter- 
minîndu-1 să reflecteze la a- 
tașamentul datorat locului 
său de muncă, la drumul 
străbătut pentru a se cali
fica etc.); „Sînteți de acord 
să vă transferați la noua în
treprindere ?“ (atenție ! tes
tarea opiniei individuale) ; 
„Ce părere aveți despre cei . 
care nu-s de acord cu trans- 
ferarea la rioua întreprin
dere ?" (atenție 1 testarea 
opiniei generale). . Apoi, ca 
o a doua operație a sonda
jului, am participat la șe
dințele conducerii fabricii, 
în care se concretizau con
dițiile transferului. Deși pot 
spune că cercetarea mai 
este încă în curs, s-au putut 
pune în mișcare — declanșa
— exact argumentele cele 
mai convingătoare. Astfel, un 
motiv care întirzia libera și 
mai ales entuziasta adeziu
ne a unora dintre muncitori 
era temerea că transportul 
pînă la noul loc de muncă
— aflat mai departe decît 
„Fiola" — este defectuos. 
S-a luat deci legătura cu cei 
care se ocupă de transpor
turi și s-a pus la punct 
chestiunea ritmicității lui. 
Pe urmă s-a organizat — 
moment esențial — vizita
rea în colectiv a noii fa
brici : muncitorii au fost 
realmente încîntați de con
dițiile moderne de lucru — 
lumină, aer, spațiu, utilaj 
ultra-modern. Balanța opi
niei publice a început să în
cline net în favoarea trans
ferării deoarece, avînd la 
dispoziție un utilaj mult 
mai perfecționat, și randa
mentul muncii avea să fie, 
implicit, mai mare, și cîști- 
gul fiecăruia avea să spo
rească. A contat enorm și 
opinia celor care, de la bun 
început, dînd dovada unei 
conștiințe sociale mai pu
ternice, au înțeles rațiunea 
schimbării, necesitatea de

principiu a îmbunătățirii 
permanente a industriei — 
căci pildele opiniei publice 
se propagă ca o reacție în 
lanț. Din experiența „Fio
lei" se mai poate evidenția 
un adevăr care ține de ra
portul dintre opinia publică 
și conștiința socială. Căci 
s-a văzut limpede cum con
știința socială, în totalitatea 
componentelor ei, vine și a- 
limentează opinia publică, 
o orientează în procesul re
flectării existenței sociale, 
în timp ce, la rîndul ei, opi
nia publică își exercită in
fluența asupra tuturor ele
mentelor conștiinței sociale, 
este prezentă în respecta
rea interesului general (ca 
și a normelor juridice, ca și 
în aprecierea fenomenelor 
artistice etc.).

De 
de la Institutul de psi
hologie al Academiei, am 
mai fost solicitați să între
prindem sondaje asemănă
toare în uzine chimice, în 

.care preponderent este tine
retul — oameni de prin 
părțile locului care intră — 
firește că după anumite 
cursuri pregătitoare — în 
contact direct cu cea mai 
modernă tehnică. Cum reac
ționează ei ? Ce gîndesc ? 
Cum se integrează — din 
foarte multe puncte de ve
dere — noii situații, funda
mental deosebite de cea de 
pînă atunci ? E de dorit, îmi 
permit să afirm, să nu ne 
erijăm (atunci cînd sîntem 
directori de întreprinderi, 
responsabili de magazine 
etc.) în exponenți ai opi
niei publice, fără să ne ba
zăm pe o cercetare științi
fică adecvată. Sondajul este 
un mijloc extrem de eficient 
dar, din păcate, mult prea 
puțin folosit în sfera co
merțului, industriei ușoare, 
arhitecturii, culturii etc. Ar 
fi timpul ca departamentele 
din ministere să ceară mai 
des, ori de cîte ori au ne
voie, sprijinul Consiliului 
Național al Cercetării Știin
țifice, al institutelor de spe
cialitate, în probleme ca : 
relațiile în grupa de mun
că, organizarea științifică a 
producției etc. Sondarea a- 
ceasta permanentă și dife
rențiată — deci implicit 
științifică — este importan
tă pentru că ea contribuie 
la eliberarea inepuizabilei 
energii pe care o reprezintă 
opinia publică.

curînd, noi, cei

mulțumiți, cîștigu-

și fermitatea cu 
pentru îmbunătăți

rea situației în alimentația publică 
aparținînd cooperației de consum nu 
poate decît să se bucure de o apre
ciere bine meritată din partea pu
blicului consumator. Dar, firește, mă
surile nu se pot opri aici, Este foarte 
important ca, în același fel, în același, 
ritm și cu aceeași energie să se ac
ționeze în întreaga țară. Asemeni 
unei reacții în lanț, acest lucru bine 
început să se extindă în unitățile 
mari ca și în cele mai mici din co
mune, sate, de pe traseele turistice, 
iar spiritul comercial, deservirea 
civilizată să devină teme de lucru

Povestea un tovarăș (poate fi și 
din Timișoara) cum cu timp în 
urmă, participînd la o ședință a bi
roului comitetului regional de par
tid, a asistat la următoarea scenă : 
cineva începuse să prezinte un re
ferat cu o întindere de multe file, 
încă din timpul lecturii „introduce
rii" care nu se mai sfîrșea a fost ru
gat să expună, pe scurt, esența re
feratului. Omul a rămas descumpă
nit. Frunzărind raportul a încropit 
cîteva fraze, pentru ca apoi s-o spu
nă deschis : „M-am întors azi noap
te de pe teren. N-am avut timp să 
văd materialul". (Așadar, nici nu 
citise în prealabil referatul pregătit 
de alții). Ședința a fost amînată și 
s-a hotărît ca toți participanții să 
plece în raioane pentru a se docu
menta, la sursă, asupra temei ce 
urma să fie supusă analizei. Și în
tr-adevăr, pe această bază, fără a 
mai fi nevoie de rapoarte-fluviu s-a 
putut ajunge la o ședință care și-a 
atins realmente scopul. în ce dosar 
va fi fost îngropat oare acel 
port la moartea căruia n-a jelit 
meni ?

îmi amintesc 
toamna anului 
lui regional de 

-care secretarul 
partid dintr-o

viața de partid

ra
ni-

dinde plenara 
trecut a Comitetu- 
partid Brașov în 
unui comitet de 

cooperativă agricolă 
de producție începuse să-și citească 
„cuvîntul". Se împotmolea. Se ve
dea cît colo că textul prefabricat 
nu exprima nici cuvintele și nici 
gîndurile lui. A fost invitat să lase

de o parte hîrtia. Și, într-adevăr, 
parcă eliberate de-o povară, frazele 
au început să se închege limpezi, cu 
rost, gîndurile despre ajutorul a- 
cordat cooperativei de uniunea ra
ională a cooperativelor agricole de 
producție și de către unii activiști 
de partid, să fie mărturisite fără o- 
coluri și artificii.

Privind pe tovarășii din sală, am 
văzut cum unii care ascultaseră pînă 
atunci apatici au început să urmă
rească cu atenție constatările inte
resante, observațiile critice, propu
nerile îi interesau. Ascultau pe un 
om care avea ceva de spus...

La începutul acestui an, am aflat 
din raportul prezentat la o plenară 
a Comitetului regional de ’partid 
Maramureș unele aprecieri critice 
la adresa activității secției economi
ce a comitetului regional : activiști 
ai secției mergeau rar în întreprin
deri, activitatea unora se rezuma la 
întocmirea de materiale, culegerea 
de date prin telefon, făceau treabă 
de dispecerat ș.a. „Asta e situația. 
Critica e justă" — ne-au mărturisit 
cei în cauză, lăsîndu-ne să înțele
gem că, lucrînd la întocmirea ra
portului, poate au propus ei înșiși 
aprecierile critice amintite. A trecut 
cîtva timp. Am fost din nou la Ba
ia Mare. I-am regăsit pe tovarășii

FORȚA
EXEMPLULUI

— Și pe' noi, oamenii de 
lege, ne interesează în cel 
mai înalt grad opinia publi
că și eficienta, contingente
le ei cu munca noastră — 
ne declară Maria Mateescu, 
procuror la Procuratura ra
ionului „Tudor Vladimires- 
cu“ din București. în fond, 
noianele de drept socialist 
sînt expresia părerii genera
le în legătură cu ordinea,

Nu de puține ori, în în
treprinderi de exemplu, ex
primarea fermă a părerii ge
nerale a determinat schim
bări fundamentale în atitu- • 
dinea unor muncitori față 
de muncă (mai cu seamă 
tineri), oglindindu-se astfel 
gradul maturității conștiinței 
sociale a masei. Și nu este 
întotdeauna nevoie de un 
colectiv stabil, constituit. 
Iată ce, s-a întîmplat, nu de 
mult, cu Marin Șerban : din 
senin, s-a apucat să maltra- ■" 
teze, în autobuz, o femeie 
care era cu el (M. S. fiind 
de fapt căsătorit și avînd a- 
casă doi copii). Publicul n-a

OPINIA
PUBLICA
cu justiția, ca și normele 
de conviețuire care sînt o 
seriere a părerilor colecti
ve. Mi-a fost dat să con
stat în practică, direct, de 
nenumărate ori, cît de pu
ternică e opinia publică și 
țin să amintesc cîteva din 
mijloacele — multiple — 
prin care ea acționează, în- 
deplinindu-și menirea so
cială : metoda contrastelor 
— blamarea în public a 
faptelor negative, neomițînd 
evidențierea celor pozitive ; 
forța exemplului ; mijloacele 
obișnuite de propagandă 
prin presă, radio și televi
ziune etc. Dar să nu uităm 
un lucru : e de datoria o- 
piniei publice să acționeze 
nu numai atunci cînd e che
mată să aprecieze ori să 
sancționeze un fapt oareca
re, ci să acționeze și pre
ventiv, preîntîmpinînd anu
mite stări de lucruri abso
lut de nedorit. Aici își au 
rostul, îndeosebi, cercetările 
științifice, sondajul. Dar și 
în afara lor, de la caz la 
caz, de la situație la situa
ție. „vocea celor mulți" — 
părerea loi e bine să se 
facă auzită.

vrut să treacă cu vederea 
acest „accident", a interve
nit, l-a imobilizat pe huli
gan și s-au constituit un fel 
de parte, alături de victi
mă. Rezultatul : Marin Șer
ban a fost condamnat re
cent la doi ani închisoare. 
Sînt reprobabile atitudinile 
de indiferență ale celor care 
„nu se bagă", îngăduind ta
cit manifestări cu totul și 
cu totul de neadmis în so
cietatea noastră. Mai cu sea
mă cînd este vorba de in
fluența educativă ce trebuie 
să fie permanent exercitată 
asupra tineretului, ar fi po
trivit ca adulții să se „a- 
mestece", să impună întot
deauna o comportare adec
vată (desigur, se cere mult 
tact și, personal, sînt împo
triva acelora care una, două, 
îi jignesc global pe tineri, 
înainte de a ști măcar dacă 
au de-a face cu un element 
bun, ori, dimpotrivă, cu u- 
nul care-a apucat pe o cale 
greșită).

Noi, procurorii — și în 
general oamenii de lege — 
am avut nu o dată satis
facția să înregistrăm pulsul 
favorabil, sănătos, al opiniei

publice, eficiența ei, în ca
zurile de delapidare. Fără 
doar și poate, sînt și împre
jurări în care s-ar fi cerut
— mai din vreme — inter
venția colectivului, exprima
rea deschisă, hotărîtă, a pă
rerii generale, însă din a- 
numite motive lucrul aces
ta întârzie, în detrimentul 
acurateții relațiilor dintre 
oameni, chiar al randamen
tului muncii. Din asemenea 
medii în care opinia publi
că nu se exprimă deschis, 
fără menajamente izvorâte 
eventual din... ierarhizarea 
administrativă, se recrutează
— în majoritate — viitorii 
clienți ai tribunalelor. Deci, 
o condiție fundamentală a 
menținerii unui climat de 
cinste, de onestitate, este 
tocmai permanenta „înscrie
re la cuvînt", „din oficiu"
— cum se poate spune — a 
opiniei publice din orice loc 
de activitate umană.

SOCIOLOGII AU

CUVINTUL!
Lg Institutul „Proiect- 

București", ne vorbește ar
hitectul șef Mircea Dima :

— Fac și eu parte dintre 
■ acei care sînt pentru o cu

noaștere cît mai științifică, 
riguros exactă, a opiniei pu
blice în toate sferele activi
tății omenești, ceea ce în
seamnă neapărat înregistra
rea operativă a schimbărilor 
ce se produc în opinia pu
blică. Nu mai este o 
noutate faptul că omul, 
trăind în societate, este 
determinat în toate facultă
țile sale psihice de către co
lectivitate. Așa stînd lucru
rile, eu — arhitect (și nu 
numai eu, arhitectul 1) sînt 
literalmente obligat să pro
fesez cu siguranță opinii co
erente rezultate din cunoaș
terea a tot ce ține de struc
tura psihică a „consumato
rului" meu — viitorul loca
tar al cine știe cărui com
plex pe care-1 proiectez. Pă
rerile difuze cu referire la 
om ca la o noțiune univer
sal valabilă n-au ce căuta 
într-o muncă ce se vrea — 
și se cere — științifică.

în anii studenției mele — 
și-a trecut ceva vreme de- 
atunci — țin minte că vara, 
noi, cei 
mergeam

de la arhitectură, 
cu echipele de

cercetare concretă organiza
te de profesorul D. Guști. 
Sondam atunci mediul ru
ral și dacă astăzi se poate 
vorbi despre o școală româ
nească de sociologie, meri
tul îi aparține, indiscutabil, 
profesorului Guști. Ce vreau 
să spun cu asta : de ce stu
denții Institutului de arhi
tectură n-au nici un fel de 
pregătire de acest ordin — 
sociologică — indispensabi
lă actualmente (poate mai 
imperios necesară chiar de
cît în trecut) ? în general, 
de ce arhitectura — și mă 
refer deocamdată în exclu
sivitate la ea, fiind specia
litatea mea — nu merge 
mînă-n mînă cu cercetarea 
sociologică pentru a do- 
bîndi astfel sugestiile reali
tății, pentru a ține seama 
de prefacerile, de evoluțiile 
rapide ? Nu există lucruri 
demne de aflat — opinii 
generale — în legătură cu 
problema ridicată de mine ? 
Există I Și țin să precizeze 
că pe mine, arhitect, mă in
teresează mai puțin (însă 
fără s-o desconsider) opinia 
unei gospodine care-mi ce
re să-i mai fac un gemuleț 
la baie (doleanță rezonabilă 
de altfel), cât mă interesează 
mai ales condițiile de exis
tență în marile ansambluri 
arhitectonice pe care le cre
ăm, în așa fel încît arhitec- 
tul-proiectant să știe cu pre
cizie ce anume mai trebuie 
făcut (și stă în puterea lui) 
pentru păstrarea și promo
varea contactului uman în 
conglomeratele urbane de 
pildă, ca ele să fie în perma
nență creatoare de valori in
dividuale și colective. înce- 
pînd cu strada, cu locul de 
muncă și de destindere, ter- 
minînd cu magazinul și lo
cuința — totul poate fi su
pus investigației și în legă
tură cu totul se poate ex
prima (și ține seama) de o- 
pinia generală. Pentru că, 
orice s-ar spune, dacă vrem 
să menținem și să sporim 
eficacitatea opiniei publice 
— în condițiile traiului mo
dern — avem evident de fă
cut, noi toți, anumite efor
turi. Pentru descoperirea re
mediilor, în orice domeniu 
sînt necesare sondajele de 
care aminteam la început, 
realizate prin observații, in
terviuri, chestionare, experi
mente. Sociologii au cuvîn
tul I Prin intermediul lor 
vrem să auzim în permanen
ță vocea autorizată a opiniei 
publice.

respectivi. „Nimic nu s-a schimbat" 
— ne-au spus. Ei nu-și pot îndepli
ni în bune condiții îndatoririle fiind 
reținuți cu tot felul de sarcini la 
sediu, îndeosebi cu întocmirea de 
materiale. Ce rost mai au atunci 
constatările antecritice ?

Nimeni nu contestă utilitatea u- 
nor analize, studii, rapoarte sau in
formări. Dimpotrivă, ele consliiuie 
un element important al muncii de 
partid, creează posibilitatea analiză
rii temeinice a activității într-un 
sector sau altul, înlesnesc dezbate
rea aprofundată a problemelor și 
găsirea celor mai lnme modalități de 
soluționare a acestora. Cu condiția 
însă de a avea un caracter analitic 
și nu descriptiv, constalativ, de a nu 
se limita la simpla repetare a unor 
lucruri cunoscute de toată lumea, ci 
de a pune accentul pe examinarea 
problemelor nerezolvate, pe căile dc 
înlăturare a neajunsurilor.

Iată, zilele trecute a avut loc 
plenara Comitetului regional de 
partid Hunedoara consacrată- anali
zării stadiului investițiilor. Ce den
sitate de idei și spirit analitic, ce 
bogăție de soluții au cuprins cele 
21 (douăzecișiuna) de pagini ale 
raportului prezentat ? Numai cifrele 
și numele de unități așezate cap la 
cap cuprindeau trei pagini încheia
te. în fapt, întregul raport era un 
conglomerat din cifre, bine cunos
cute de participant, de astă dată 
doar repetate în cadrul unei ședin
țe. Dar cîți oameni (și cîte zile) au 
muncit spre a le aduna, a cere com
pletări și suplimentări, a întocmi un 
raport care, de fapt, comunica atât 
de puțin ?

Bineînțeles, nu este ușor să se 
fabrice pe bandă rulantă fel de fel 
de materiale destinate unor ședințe. 
Așa se face că pe alocuri s-a ajuns 
la „profilarea" unor activiști pentru 
întocmirea referatelor, informărilor ; 
unii au devenit un fel de „specia
liști universali", folosiți la întocmi
rea de materiale atît pe teme eco
nomice sau organizatorice, cît și pe 
teme ale muncii ideologice. Desigur, 
mulți dintre ei sînt activiști bine pre
gătiți, cu experiență și o mare capa
citate de muncă. Dar aceste calități 
ajung să fie anihilate printr-o înde
lungată practică de... birou. Sînt însă 
și unii care, cu timpul, se deprind 
să mînuiască noțiuni generale, spicu
iesc fraze și paragrafe din rapoar
te vechi, folosesc expresii comode, 
care să nu supere pe nimeni, iar fie
care să înțeleagă ce vrea („s-au o- 
cupat prea puțin", „nu în toate ca
zurile", „aproape deloc", „uneori 
mai obișnuiesc", „o serie de lip
suri", „nu au îndrumat și controlat 
în suficientă măsură" — citate din 
raportul la care ne-am referit an
terior).

De ce simplu, clar și fără echi
voc, cînd se poate nebulos și în
tortocheat ?

„S-ar putea umple geamantane cu 
hîrtii dacă am face curățenie în ser
tare (și în stilul de muncă — am 
adăuga noi). Ar fi ideal de muncit 
cu mai puține materiale scrise, cu 
mai puține informări și rapoarte ce 
nu-și justifică rostul și pe care, de 
altfel, nimeni nu are timp să Ie ci
tească" — ne spunea tov. Mihai Ro- 
șioru, președintele Consiliului local 
Brașov al Uniunii Generale a Sindi
catelor. Ce piedici trebuie înlătura
te pentru, ca idealul să devină reali
tate ? Atît unele reglementări ana
cronice, cît și mentalitatea acelora 
care dornici de „acoperire" șl „su- 
praacoperire" la control, ar fi gata 
să capitoneze birourile cu hîrtii. Nu 
e un secret faptul că pe unii îi 
interesează mai puțin ce a spus ci
neva într-o adunare și mai mult cît 
a vorbit, mai puțin eficiența unei 
acțiuni, și mai mult lungimea rapor
tului. Pentru alimentarea unor ase
menea practici, hîrtia e pune, apă și 
aer.

Conducerea partidului a dat indi
cații precise privind reducerea nu
mărului de ședințe, asigurarea ca
racterului lor concis, operatjv. Mulți 
activiști de partid pe care i-am con
sultat în legătură cu modalitatea de 
a imprima activității organizațiilor 
de partid mai multă operativitate și 
forță dinamică în acțiune au fost de 
părere că ședințele trebuie mai bine 
pregătite, înlocuindu-se practica pre
zentării rapoartelor și informărilor 
kilometrice, cu prezentarea lor suc
cintă, clară, temeinic fundamentată 
a lucrurilor supuse analizei.

Constantin MORARU

tnli.de
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MAȘINI
9

ANEMIATE
în ultimii ani, zestrea tehnică a 

numeroase întreprinderi 6-a îmbogă
țit cu noi mașini și utilaje de înalt 
randament. Mașinile și utilajele mo
derne oferă mari posibilități de creș
tere a producției și productivității 
muncii, dar nu peste tot acestea lu
crează la capacitatea proiectată, nu 
s-au introdus norme corespunzătoare 
pentru folosirea lor, nu se obține 
productivitatea realizată în străină
tate cu mașini1 și utilaje similare. 
Aceste aspecte le-am urmărit într-o 
anchetă întreprinsă recent în cîteva 
întreprinderi cu profil asemănător : 
fabricile de ciorapi „București", „7 
Noiembrle“-Sibiu și „Sebeș".

Opțiunea este justificată de cel pu
țin două motive. în anii din urmă, ele 
au fost dotate cu sute de mașini cir
culare de tricotat ciorapi. Se prevede 
ca, în anii viitori, să fie puse în func-

țiune în aceste întreprinderi nume
roase alte asemenea mașini. Subiec
tul investigației noastre a fost ur
mătorul : sînt utilizate mașinile cir
culare de tricotat ciorapi cu doi ci
lindri la randamentul prevăzut de 
documentația lor tehnică ? Particula
ritățile constructive și, mai ales, si
tuațiile diferite în care se află tipu
rile de mașini existente ne obligă să 
ne ocupăm, pe rînd, de fiecare în 
parte.

Ne referim, mai întîi, la mașinile 
circulare de tricotat cu 2 cilindri și 
2 sisteme. Ca să ne putem face o 
imagine cît mai concludentă asupra 
modului în care sînt ele utilizate, am 
urmărit randamentul lor, pe mai 
multe articole, în cele 3 fabrici. Pen
tru exemplificare, ne folosim, în ta
belul de mai jos, de datele referi
toare la un singur articol :

Arti
colul

Uni
tatea 

de mă
sură

Fabrica de ciorapi 
„București"

Fabrica de ciorapi 
„7 Noiembrie“-Sibiu

Fabrica de ciorapi
. șl tricotaje-„Sebeș“

ProducțieProducție Producție
maximum 
posibilă efectivă maximum 

posibilă efectivă maximum 
posibilă efectivă

1278/ 
mediu

perechi 
pe o 

mașină 
în 8 ore

24,5 23 34 80 37,2 29,2

O primă constatare : deși este vor
ba de același tip de mașină, atît 
producția maximum posibilă cît și 
cea efectiv realizată diferă cu mult 
de la o fabrică la alta. Cum se ex
plică această anomalie ? în cazul 
fabricii bucureștene, aflăm că mașina 
pe care se fabrică acest articol nici 
pe departe nu mai seamănă din 
punct de vedere tehnic cu cea ini
țială. Unul dintre sistemele de trico
tat a fost scos din funcțiune, fiind 
considerat ca prost construit. Tre
buie reținut că mașina în cauză, deși 
fabv ?ată după anul 1960, funcționea
ză la nivelul uneia dinainte de război. 
Și acesta nu-i singurul caz. în vreme 
ce la fabrica sibiană articolele 1 371 
și 1 345 se produc pe mașini cu 2 sis
teme, la cea din București — pentru 
aceleași sortimente este folosit doar 
un singur sistem de tricotat. Conse
cința : fabrica bucureșteană realizea
ză în 8 ore pe mașină o producție 
mai mică cu circa 10 perechi, res
pectiv, 11, decît omoloaga sa din Si
biu.

Cît privește discrepanța producției 
maxime posibile între ultimele două 
fabrici, adevărul și l-au disputat fie
care în parte. Din discuții am reți
nut că în multe cazuri capacitatea 
proiectată a mașinilor este viciată 
prin felurite intervenții nereușite 
care duc, în ultimă instanță, la 
suprasolicitarea mașinilor. Scopul este 
unul singur : să se recupereze ceea 
ce s-a pierdut ca urmare a neajun
surilor ce există încă în organizarea 
producției și muncii. Să trecem peste 
această neconcordanță. de altfel deș
tul de nesănătoasă, și să privim si
tuația de fapt existentă în fiecare în
treprindere.

La Direcția generală a tricotajelor, 
di'. Ministerul Industriei Ușoare, se 
consideră că întreprinderea din Sibiu 
înregistrează cele mai bune rezultate 
economice. Din datele care ne-au fost 
prezentate se desprinde că randa
mentul în folosirea mașinilor amintite 
este de 89 la sută, rezultat apreciat 
de specialiștii sibieni, ca și din cele
lalte unități pe care le-am vizitat, 
ca fiind foarte bun. Socotim că e 
doar un punct de vedere. Calculul 
matematic arată că. în prezent,
timpul de staționare al acestor ma
șini într-un singur schimb măsoară, 
în medie, peste 56 de minute. Deci, 
din 8 ore mașinile respective lucrează 
din plin 
procesul 
timpi de 
trați în 
mari.

doar 7 ore. E adevărat că 
tehnologic impune anumiti 
staționare, dar cei înregis- 
prezent sînt oricum prea

privește întreprinderea

„Sebeș", dacă luăm ca bază de com
parație producția maximum posibilă 
indicată de conducerea fabricii reiese 
că randamentul în exploatare al ma
șinilor depășește cu puțin 78 la sută. 
O situație nesatisfăcătoare, după pă
rerea noastră. Oricare ar fi baza de 
comparare, rezultatele actuale ale 
colectivului din Sebeș sînt mult sub 
ceea ce ar trebui să obțină el de la 
mașinile pe care le are în dotație.

Concluzia generală e una singură : 
mașinile circulare de tricotat cu 2 
cilindri și 2 sisteme, din cele trei 
întreprinderi, sînt utilizate sub poten
țialul lor maxim și cu mari variații 
de randament. Cele mai bune rezul
tate le deține întreprinderea din Si
biu, iar cele mai slabe — fabrica 
„București". De altfel, în această ul
timă întreprindere, chiar și la ma
șinile ce folosesc ambele sisteme de 
tricotat, randamentul abia dacă a- 
tinge uneori 80 la sută ; în mod con
stant se menține în jur de 70—75 la 
sută. Este de neînțeles faptul că 
aproape o treime — adică 56 de ma
șini din parcul întreprinderii — lu
crează doar cu un singur sistem de 
tricotat, al doilea fiind scos din func
țiune, din care cauză randamentul 
coboară pînă la 60—65 Ia sută.

Ca să ne convingă că această stare 
de lucruri ar fi normală, factorii de 
răspundere de la fabrica „București" 
recurg la tot felul de justificări și 
argumentări, făcînd apel pînă și la 
cunoștințele lor de psihologie ; chipu
rile, cei de la Sibiu și Sebeș sînt mai 
calmi, mai statornici, au predispozi
ții pentru lucrul de calitate. Cu cre
ionul în mînă, inginera șefă. Ana Că- 
țoiu. a încercat să ne demonstreze 
că fabrica ar fi în cîștig atunci cînd 
mașinilor li se scoate din 
un sistem de tricotaj.

Nu este deloc lipsit de 
facem un sumar calcul ca 
ce „cîștigă" fabrica de ciorapi „Bucu
rești". Să ' presupunem că pe toate 
cele 56 de mașini, „transformate", se 
lucrează art. 1 278. Din tabelul pre
zentat. mai înainte se vede că fabrica 
produce la acest sortiment cu 7 pe
rechi mai puțin pe mașină. în 8 ore, 
decît întreprinderea din Sibiu, unde 
mașinile funcționează cu ambele sis
teme. în total, pe un schimb, produc
ția este diminuată cu circa 400 pe
rechi ciorapi. Cum. de regulă, aceste 
mașini lucrează în 3 schimburi, în
seamnă că pierderea este triplă : 
circa 1 200 perechi ciorapi în 24 de 
ore. Intr-un an întreg — socotim 
doar 270 zile de funcționare,— se iro
sesc capacități de producție pentru 
aproximativ 32 000 de perechi ciorapi.

— Și la noi s-a vînturat o vreme 
ideea ca acestor mașini să li se 
„amputeze" cel de-al doilea sistem 
de tricotaj — ne-a spus tov. Dumitru 
Capră, inginer-șef la fabrica din 
Sebeș. Nu am admis-o însă, pentru 
că ar fi dus 
mentului lor. 
tive lucrează

Specialiștii

ceastă operație se face numai după 
o minuțioasă și complexă verificare 
a aptitudinilor și pe baza unui 
contract.

Ceea ce se cuvine subliniat este 
faptul că slaba calificare a ajutorilor 
de maiștri de la fabrica bucureșteană 
nu rămîne fără implicații economice, 
în vreme ce aici, un ajutor de 
maistru supraveghează doar 14 ma
șini, la Sibiu norma este de 18—24 
de mașini; iar unii au în subordine 
chiar 36 de mașini. Neîndoielnic, a- 
ceste discrepanțe ca și diferențele 
în ce privește productivitatea mun
cii pe muncitor, consumurile 
materii prime și materiale 
oglindesc nemijlocit în prețul 
cost. Bunăoară, la fabrica din 
biu același articol 1278 costa, la 
sfîrșitul trimestrului II a.c., doar 
5,59 lei, în vreme ce la întreprin
derea din București nivelul cheltuie
lilor este mai mare cu 17 la sută.

Investigația am extins-o și asupra 
unui alt tip de mașini, mașini cir
culare de tricotat cu 2 cilindri, 
de care momentan dispun doar fa
bricile de ciorapi „București" și 
„Sebeș". în unanimitate, cei cu care 
am discutat au apreciat că ex
ploatarea acestor mașini nu le 
ridică probleme. „Noile mașini 
merg bine — apreciază tov. Ion 
Dalseno, maistru la fabrica „Bucu
rești". De pe acum ele au atins 
indicii de utilizare". Aceeași idee 
o susține și inginerul-șef de la fa
brica „Sebeș". O observare atentă a 
realității, pe baza rezultatelor cifrice, 
arată că și într-un caz și în altul 
se face multă risipă de optimism. 
Potrivit aprecierilor specialiștilor, 
randamentul optim al acestor ma
șini ar trebui să se situeze în jurul 
a 92—93 la sută. Or, dacă ne refe
rim la fabrica din Sebeș, constatăm 
că cele mai bune rezultate osci
lează între 88—89 la sută. Cît pri
vește mașinile similare de la fa
brica bucureșteană, randamentele 
lor se situează între 82,5—87 la sută.

După cum ni s-a spus, aceste ma
șini sînt de o mai înaltă perfec
țiune tehnică, dar și infinit mai^ 
complicate. Se constată însă că pro
cesul de pregătire a cadrelor de 
întreținere se desfășoară la un nivel 
insuficient noilor nevoi și exigențe, 
ceea ce înseamnă că nu s-au tras 
învățămintele cuvenite din experien
ța cu mașinile primite anterior. Re
marca vizează și în acest caz fabrica 
de ciorapi „București". Pentru noile 
mașini de tricotat, întreprinde
rea nu dispune decît de un maistru 
competent și un ajutor de mai
stru cu calificare corespunzătoare. 
„Am mai avut un maistru 
me specializat în străinătate 

mașini, dar a 
direcția noastră 
fabrică de tricotaje de 
spune

functiune

interes să 
să vedem

în hala laminorului Slebing
Foto : M. Andreescn

la diminuarea randa- 
Azi, mașinile respec- 
cu ambele sisteme.
de la întreprinderea 

din Sibiu ne-au demonstrat și ei că 
aceste mașini, într-adevăr preten
țioase, sînt capabile să dea un ran
dament cît mai ridicat. Ca atare, 
ei le-au adus cîteva îmbunătățiri 
constructive ce au diminuat mult 
numărul defecțiunilor și întreruperi
lor, îmbunătățiri pe care, din păcate, 
cei de la fabrica bucureșteană nu le 
cunosc.

în mod firesc, se pune întrebarea : 
de ce, totuși, mașinile circulare cu 2 
cilindri și 2 sisteme de tricotat sînt 
folosite mult sub posibilități la fa
brica „București" ? Cauza principală 
o constituie slaba pregătire a teh
nicienilor care le întrețin, adică a 
ajutorilor de maiștri. Conducerea 
întreprinderii din Capitală găsește, 
și de această dată, o justificare : 
marea fluctuație a acestor cadre 
determinată de... atracția lor spre 
întreprinderile constructoare de 
mașini. O justificare puțin plauzi
bilă : și la Sibiu sînt asemenea în
treprinderi și, cu toate acestea, s-a 
asigurat o stabilitate în producție 
a ajutorilor de maiștri ; după cîțiva 
ani, ei au ajuns la un înalt nivel 
de specializare. Explicația trebuie 
căutată în atenția cu care conduce
rea fabricii din Sibiu selecționează 
pe cei apți să se califice ca ajutori 
de maiștri. în vreme ce la fabrica 
din București, oricine bate la poarta 
fabricii este angajat pentru califi
care, în întreprinderea sibiană a-

In sala valjurilor de la noul complex de morârit și panificație din Suceava
Foto : A. Cartojan
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producției
și valorificării
fiecărei tone
de țiței■

anu- 
pen- 
fost 
ge-

tov. Stanciu Io- 
organizatiei de 
2, 3 și depănare. 
îndeaproape, am

tru aceste 
detașat de 
nerală la o 
lînă" — ne 
nescu, secretarul
bază de la sectorul 
Interesîndu-ne mai 
văzut că nu-i vorba de detașare, ci 
de o inexplicabilă transferare, e a- 
devărat nedeclarată încă oficial de 
Direcția generală a tricotajelor.

Anumite cadre de conducere din 
Ministerul Industriei Ușoare încearcă 
să explice producția diferită reali
zată pe o mașină în unitatea de 
timp, în întreprinderile de ciorapi 
din tară, prin viteza diferită cu care 
ar lucra mașinile respective. Cu alte 
cuvinte, se prezintă o consecință a 
cauzei, drept cauza însăși. Or, după 
cum s-a desprins din ancheta 
noastră, cauza trebuie căutată în gra
dul insuficient de pregătire a celor 
ce întrețin și mînuiesc mașinile a- 
mintite. Acestei probleme arzătoare 
trebuie să-i găsească de urgență 
rezolvare conducerea Direcției gene
rale a tricotajelor, gîndindu-se că 
întreprinderile noastre vor fi dotate 
cu noi mașini și utilaje.

loan ERHAN

«re
«înglodat în datorii 
cooperativele agricole

corespondență din regiunea CHșana
Cooperativele agricole din regiunea 

Crișana au făcut numeroase investiții, 
care au contribuit la creșterea produc
ției agricole, la întărirea lor economică 
și organizatorică. Pe lîngă sumele aloca
te din fondurile proprii, statul le-a a- 
cordat, în ultimii 5 ani, aproape 170 mi
lioane lei drept credite. Cu ajutorul lor, 
cooperativele agricole au construit 
grajduri, saivane, magazii, au executat 
alimentarea cu apă în zootehnie, elec
trificări, lucrări de irigații, desecări și 
multe altele.

Eficiența investițiilor a fost dovedită 
în majoritatea cooperativelor agricole. 
Cooperatorii din Simand au 
anul trecut, pentru extinderea irigații
lor circa 170 000 lei și au reușit ca, încă 
în anul respectiv, să realizeze un bene
ficiu net de 165 000 lei.

în unele locuri se constată că se fac 
investiții nerentabile care, în loc să 
ducă la sporirea producției, înglodează 
cooperativele agricole în datorii, în- 
greunînd activitatea lor financiară. De 
ce această situație ? Bunul gospodar nu 
se apucă de un lucru pînă nu este con
vins că banii cheltuiți îi vor aduce un 
cîștig. Așa ar trebui să judece toate 
consiliile de conducere, președinții și 
toți membrii cooperatori atunci cînd 
hotărăsc să facă o investiție. în unele 
cooperative agricole din regiunea 
Crișana s-au realizat investiții destul 
de costisitoare, care nu răspund nici 
pe departe calculelor de eficiență eco
nomică scontate. La Zărand, Tulea I și 
Sînnicolau-Român s-au organizat ore- 
zării care, după documentații, trebuiau 
să dea recolte de 4 000 kg la hectar, 
însă practic, în ultimii doi ani, recolta 
a fost doar pe jumătate, iar veniturile 
nu acoperă investițiile.

Unele consilii de conducere au propus 
efectuarea unor obiective care nu erau 
necesare sau de care se puteau lipsi în 
perioada respectivă. Numai așa se expli
că faptul că la cooperativa agricolă din 
Pescari s-au cheltuit zeci de mii de Iei 
pentru construirea unor grajduri care, 
la scurtă vreme, au devenit remiză și 
magazie. La Cueșd, în 1963, a început tur
narea fundației la o maternitate, deși a- 
proape în paralel s-a procedat la lichi
darea sectorului porcin. Cooperativa a- 
gricolă din Nușfalău a construit din fon
duri proprii o puierniță, dar pe care nu a 
folosit-o.

Asemenea anomalii, determinate de 
lipsa de orientare în folosirea fonduri
lor de investiții, se constată și în ra
ionul Beiuș. O recentă statistică a arătat 
că în acest raion există spații de ca
zare libere pentru 1 700 bovine, 380 
porcine și 3 500. ovine. Despre ce fel de 
rentabilitate mai poate fi vorba în a- 
ceastă situație ?

Unele obiective sînt prost întreținute 
și nu aduc veniturile scontate. La Mier- 
sig și Tărian, la Sebiș, Buteni sau Bîrsa

cheltuit,

i

există grajduri în care plouă, pereții sînt 
ciuruiți de găuri făcute de șobolani. In 
asemenea cazuri noțiunea de rentabili
tate dispare total, lăsînd loc termenului 
de pagubă în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului.

Neasigurarea eficientei economice a 
investițiilor, caracterul lor nerentabil 
rezultă și din parțiala sau totala nefo- 
losire a capacității unor utilaje, și in
stalații. La Zărand, Tărian, Socodor și 
în alte cooperative din regiune există 
circa 50 de aspersoare care stau în 
magazii sau nu sînt folosite la capaci
tatea și în scopul pentru care au fost 
achiziționate. Cooperativa agricolă 
Cadea are o .instalație electrică de muls 
dar pe care nu o folosește deoarece nu 1 
se cunosc principiile de funcționare. 
La Sîniob și-au găsit loc de veșnică 
odihnă un elevator pentru cereale și 
două selectoare de mare capacitate. Dar 
cel mai edificator exemplu, în acest 
sens, îl constituie moara de furaje de 
la cooperativa agricolă Salonta I care 
a costat .aproape 900 000 lei. . Jl/țoara. . 
urma să deservească și celelalte unități- 
din raionul Salonta. Dată în folosință 
cu o întîrziere de 4 luni, moara nu este 
nici acum rentabilă, Iucrînd doar 3—5 
zile pe lună din lipsă de materie 
primă.

Pentru toate aceste neajunsuri care 
au creat greutăți în situația economico- 
financiară a unităților se fac vinovate, 
în primul rînd, consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole respective. 
Președinte, brigadier, contabil sau 
simplu cooperator, dacă ai simțul răs
punderii, sentimentul de grijă față de 
averea obștească, nu îți 
cheltui nici un leu fără 
gerea că acesta își va 
ența în cel mai scurt timp.

Și uniunile cooperatiste își au 
lor de vină. Nu în toate cazurile 
rativele au fost sprijinite și îndrumate 
în suficientă măsură pentru a se asigura 
o bună orientare în stabilirea investi
țiilor și cheltuirea fondurilor alocate, în 
asigurarea rentabilității obiectivelor 
realizate. Neasigurarea rentabilității in
vestițiilor creează un adevărat izvor de 
necazuri materiale pentru cooperative. 
Este și firesc acest lucru pentru că ve
niturile nu cresc pe măsura cheltuieli
lor făcute și a posibilităților existente.

Trebuie pus capăt modului ușuratic 
în care se cheltuiesc fondurile de 
vestiții. Să nu uităm că numai în 
giunea Crișana este vorba de zeci 
milioane lei anual, cărora trebuie 
li se asigure eficiența cerută pentru a 
contribui 
naneiară 
creșterea 
muncă.

Se poate spune că spiri
tul inovator, de neîmpă- 
care cu metodele curente 
de lucru, de perfecționare 
continuă a activității pro
ductive este o caracteristi
că distinctivă a muncii dis- 
tilatorilor, rafinorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de 
la Rafinăria Ploiești. An de 
an, aci s-au căutat soluții 
pentru „întinerirea" tehni
că și mărirea randamentu
lui instalațiilor în produse 
de calitate superioară și cu 
valoare mare, pentru in
troducerea în fabricație de 
noi tipuri de lubrifianti și 
combustibili, solicitate pe 
piața internă și la export. 
Acțiunea inițiată de condu
cerea partidului privind 
perfecționarea organizării 
producției și a muncii în 
industrie a stimulat intere
sul petroliștilor rafinăriei 
pentru identificarea și pu
nerea în valoare a noi re
zerve ale producției. în 
urma studiilor întreprinse, 
s-a ajuns la concluzia că. 
începînd din acest an și 
pînă în 1970. se noate ob
ține cu capacitățile exis
tente o producție suplimen
tară, fată de prevederile 
planului cincinal. în valoa
re de aproaDe 75 milioane 
lei, iar cheltuielile la 1 000 

.• lei-producție marfă pot fi. 
reduse în plus cu circa 10 
lei.

Temeinicia studiilor făcu
te. eficienta unora din mă
surile stabilite au fost de

te agregate. Cu acest pri
lej se introduc tehnologii 
noi și se caută să se folo
sească mai bine potenția
lul tehnic al capacităților 
existente. De exemplu, 
una din Instalațiile vechi 
de distilație atmosferică 
a fost cuplată cu o insta
lație veche de distilație 
în vid și cu o alta nouă 
de același tip. Cu o inves
tiție mică, a rezultat ast- 
fel o instalație 
tie atmosferică 
a țițeiului, nu 
timp intrată în 
Alături de aceasta, insta
lațiile de solventare, de 
contact, de dezasfaltare cu ” 

. propan și de redistilare a - 
uleiurilor de transformator
— în curs de construcție 7 
în momentul de fată — 
vor da posibilitatea fabri
cării uleiurilor minerale 
suoerioare.

în rafinărie ni s-a vo'r- 
bit despre o altă' latură " ■ 
importantă a preocupărilor 
cadrelor de aici care vi
zează creșterea valorii fie
cărei tone de țiței supuse 
prelucrării : asimilarea în " 
fabricație a unor noi tipuri 
de produse.

— Industria noastră a 
fost dotată în anii din ur
mă cu diferite utilaje și ’ . 
agregate moderne, pentru, 
care firmele furnizoare ..’X 
impun folosirea anumitor 
tipuri de combustibili și, 
mai ales, de lubrifianti — 
ne spune ing._ NICOLAE ■ 
CRILOVICI, șeful serviciu
lui cercetare. Noi am cău-

de distila
și în vid 
de mult 

funcțiune.

Tribuna experienței înaintate
S2

poți permite a 
a avea convin- 
justifica

la dezvoltarea 
a cooperativelor 
veniturilor și a

efici-

partea 
coope-

in- 
re- 
de 
să

economico-fi- 
agricole, la 

valorii zilei-

Ion PITICU
corespondentul „Scînte

IROSIREA FORȚELOR
rea inginerilor nu poa
te fi continuată în 
:ondiții optime. Lipsește 
documentarea, lipsesc 
formele de ridicare a 
calificării, de speciali
zare. Cum s-ar spune, 
se bate pasul pe loc. 
Paradoxal ! 
„bat pasul pe 
mai într-un 
chimic cu o 
gie complexă 
tehnica pe plan mon
dial face progrese uimi
tor de rapide.

Am continuat inves
tigațiile la fabrica de 
celofibră. Și aici, după 
cum ne relatează tov. 
Valeriu I.eonte, ingine
rul-șef al fabricii de 
celofibră, și Jean De- 
cuseară. inginer-șef al 
secției preparație, ingi
nerii consumă cea mai 
mare parte din timp 
cu treburi 
suplinesc 
care nu-s 
pregătiți.

Dacă activitatea in
ginerilor ar fi mai bine 
dirijată, dacă forța lor 
creatoare s-ar canaliza 
atent spre cele mai vi
tale probleme ale pro
ducției, rezultatele eco-

(Urmare din pag. I)

Precizările le-am fă
cut nu de dragul fap
telor și nici cu inten
ția de a denigra buna 
credință, competența, 
spiritul de răspundere 
— calități pe care le 
întrunește directorul 
general al combinatu
lui. Apreciind munca 
sa, eforturile intense 
și lupta desfășurată 
pentru redresarea acti
vității productive, îl 
întrebăm totuși : de ce 
acționează singur, de 
ce nu atrage consec
vent în frontul crea
ției tehnice pe toți in
ginerii combinatului ? 
înfățișăm cîteva din ar
gumentele certe, care 
pledează pentru activi
zarea inginerilor com
binatului :

— La noi, tehnologia 
este destul de nouă și 
de complicată — susține 
ing. Cornel Munteanu. 
șeful stafiei pilot rețele 
cord. Sînt foarte multe 
probleme de rezolvat. 
Nu poate fi uitat că 
stația-pilot nu a func
ționat din 1965 pînă in 
urmă cu cîteva luni.

Realizarea super-super- 
cordului este o sarcină 
de mare însemnătate 
pentru economia națio
nală. De la 12 iulie s-a 
început la stația-pilot 
urmărirea riguroasă a 
tuturor parametrilor 
tehnici pentru obține
rea super-super-cordu- 
lui. Primele rezultate 
sînt încurajatoare. Pînă 
la sfîrșitul anului vom 
rezolva această pro
blemă.

Deci, de-abia de la 
jumătatea lunii iulie s-a 
început o muncă con
cretă de cercetare din 
partea inginerilor pen
tru punerea Ia punct a 
tehnologiei pentru rea
lizarea super-super- 
cordului.

— îmi face impresia 
că în combinatul nos
tru munca inginerului 
este irosită și depre
ciată — susține ingi
nera Elena Potîrniche. 
Am lucrat la Săvinești 
înainte de a veni aici. 
Este o mare deosebire 
între felul cum mun
ceam acolo și cum se 
muncește aici. Ni se 
dau sarcini minore, la 
nivel de maistru.

Ca urmare, pregăti-

Inginerii 
loc" toc- 
combinat 
tehnolo- 
în care

mărunte. îi 
pe maiștrii 
suficient de

IHHEETI
7

nister, care nu a solu
ționat problemele ce-i 
reveneau, nu a asigurat 
asistența tehnică com
petentă necesară, nu a 
insistat pentru ca fur
nizorul străin să-și facă 
datoria, să-și îndepli
nească atribuțiile, po
trivit clauzelor contrac
tuale.

O cale principală 
pentru îndreptarea si
tuației critice a Combi
natului de fire și fibre 
artificiale-Brăila este 
antrenarea activă a 
corpului ingineresc la 
rezolvarea celor mai 
vitale probleme ale pro
ducției. Pînă acum nu 
s-a făcut acest lucru. 
Este timpul ca ingi
nerii și producția să 
aibă aceeași cadență 
alertă. în acest sens, or
ganizația de partid și 
organele locale de par
tid au îndatorirea de a 
pune lucrurile la punct, 
de a antrena corpul de 
ingineri din combinat 
la o muncă creatoare, 
făcută cu răspundere, 
potrivit pregătirii și în
cadrării ce o au.

nomice la Combinatul 
de fire și fibre artifi
ciale-Brăila nu ar fi 
atît de nefavorabile. In 
semestrul I, sarcinile au 
fost realizate la produc
ția globală în propor
ție de 90,3 la sută, la 
producția marfă de 90.2 
la sută, iar la producti
vitatea muncii de 90,8 la 
sută. S-au depășit cos
turile de fabricație cu 
21 803 000 lei și s 
înregistrat pierderi 
64 521 000 lei, față 
dotația „cuvenită" 
36 473 000 lei.

Ceea ce mai trebuie 
reliefat este faptul că 
Ministerul Industriei 
Chimice — ca for tute
lar — deși cunoștea si
tuația grea în care se 
află combinatul de ani 
de zile în aproviziona
rea cu piese de schimb, 
abia în ultimul timp 
s-a hotărît să răs
pundă la o cerință jus
tificată — aceea de a 
se procura piesele de 
schimb necesare. De 
faptul că sînt nume
roase avarii, că unele 
instalații funcționează 
necorespunzător se face 
direct răspunzătoare di
recția tutelară din mi-

s-au 
i de 

de 
de

pe acum verificate în prac
tică și demonstrate prin re
zultatele dobîndite în pro
ducție în timpul scurs din 
acest an. Pe șapte luni, 
planul la producția marfă 
vîndută și încasată a fost 
depășit cu 17,7 milioane lei, 
iar beneficiile suplimentare 
se ridică la 9,5 milioane 
lei. Nu este deloc lipsit de 
interes faptul că, în ultimii 
șase ani, petroliștii de aici 
și-au îndeplinit și depășit 
sistematic sarcinile, rafină
ria primind aproape în fie
care an titlul de întreprin
dere fruntașă sau eviden
țiată pe ramură. „Tempe
ratura" înaltă a realizărilor 
lor este un exemplu con
cludent pentru multe co
lective de întreprinderi din 
orașul și regiunea Ploiești 
și din țară.

— Instalațiile tehnologice 
ale rafinăriei au, în gene
ral, o vîrstă respectabilă, 
unele sînt chiar de 20—30 
de ani în funcțiune — ne 
spune ing. MIRCEA SUR- 
DAN, adjunct al șefului 
serviciului tehnic. Procesul 
continuu de perfecționare 
?i modernizare a lor a fost 
de natură nu numai să le 
mențină performanțele, ci 
și să le dinamizeze, să le 
ridice la cote noi, ele fiind 
azi comparabile cu cele ale . 
unor instalații similare noi. 
La o singură instalație — 
de distilație atmosfera nr. 1 
— s-au găsit resurse de a 
spori producția pe anul 1907 
cu 20 milioane lei.

Referindu-se la elemen
tele și pîrghiile avute în 
vedere la stabilirea măsu
rilor de creștere a indi
cilor de utilizare a capaci
tăților de producție, ingi
nerul Surdan a menționat 
la loc de frunte analiza 
timpului de lucru al insta
lațiilor și utilajelor tehno
logice. Pe această bază s-a 
ajuns la concluzia că tim
pul de oprire a instalațiilor 
pentru revizii — de 40—50 
zile pe an — poate fi scur
tat la numai 25 de zile ; în 
loc de două revizii ne an, 
să se facă una singură. 
Cele 15—20 de zile cîstiga- 
te înseamnă, nentru insta
lații ca cele de distilație 
atmosferică și de fracțio
nare a gazolinei. mai multe 
milioane de lei producție 
marfă suplimentară.

Procesul de perfecționare 
a tehnologiei și a instala
țiilor de prelucrare a ți
țeiului din întreprindere 
este însoțit. în momentul 
de față, de un altul mai 
amplu — și anume, de con
struirea unor instalații noi, 
moderne pentru produce
rea uleiurilor industriale și 
bitumului. Practic, rafină
ria a devenit un șantier. 
Cu o precizare : producția 
nu a încetat nici o clipă, 
instalațiile merg din plin, 
deși în jurul lor se toarnă 
fundații, se ridică noi co
loane, se montează diferi-

tat să fim receptivi la noile 
cerințe și să introducem - 
în fabricație cît mai re
pede produsele petroliere 
de care au nevoie.

Asimilarea unui produs 
petrolier nou nu este o trea
bă deloc ușoară. De obicei 
se pornește cu analiza mos
trelor de combustibili și lu- 
brifianți, se caută apoi com
ponents 
logia de 
care, în 
produsul 
teristicile 
Experimentarea și omolo
garea produsului sînt faze 
tot atît de importante. Deși 
unele din unitățile benefi
ciare nu colaborează strîns 
cu rafinăria pentru efec
tuarea experimentărilor și 
omologarea produselor — 
există uneori tendința de 
a solicita produsele din im
port, în loc să se caute so
luțiile de obținere a lor 
în țară — colectivul rafi
năriei a reușit în ultimul 
timp să asimileze fabrica
rea unui însemnat număr 
de produse noi. Iată ulti
mele realizări în acest do
meniu : un nou tip de ulei 
pentru motoare Diesel, un 
ulei de angrenaje, lubrifi
anti pentru pompe de vid, 
pentru impregnat cabluri, 
pentru agregate frigorifice 
etc..- precum și noi sorturi 
de motorine și petroluri. 
Datorită calității și valorii 
lor mai ridicate, aceste pro
duse contribuie direct la 
creșterea valorificării to
nei de țiței, a rentabilității -• 
producției.

Se poate aprecia că Ia 
ridicarea eficienței econo
mice a producției au con
tribuit mult și măsurile 
luate pentru întărirea dis- 
ciplinei.. tehnologice și. în 
muncă. Respectarea rigu
roasă a regimului de lucru 
este principala îndatorire 
a echipelor de muncitori 
din instalații, iar controlul 
și îndrumarea sistematică, 
în toate schimburile, a 
maiștrilor și inginerilor fac 
ca dereglările să fie foarte 
rare, iar opririle acciden
tale aproape inexistente. . 
Multe lucruri s-ar putea 
spune și desnre preocupă
rile. petroliștilor din rafi
nărie pentru reducerea con
sumurilor specifice de com
bustibil. energie, chimicale 
pentru evitarea risipei de 
produse petroliere — nu
mai pe. această cale s-au 
economisit în acest an 480 
tone produse — precum și 
m vederea îmbunătățirii- 
rețetelor de amestec în depozit.

Am relatat, desigur, nu
mai cîteva laturi ale expe
rienței acumulate de pe
troliștii acestei rafinării 
ploieștene. experiență pe 
care ei sînt hotărîti s-o 
dezvolte pentru a ridica în 
continuare nivelul eficien
tei întregii activități eco
nomice a întreprinderii.

Nicolae PANTILIE

proprii și 
fabricare 
amestec, 
dorit, cu 
cele mai bune,

tehno-
a lor 

să dea ■
carac-
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La Muzeul memorial Ion Creangâ din Humuleștî Foto : Gh. Vințilă |

'F‘ IU nrțn

o durată 
reluarea 

la absol- 
doctorat) 
exigentei

cea absolvită. In acest caz, cei în cauză să se bucure de 
unele înlesniri (admiterea în anul I fără examen, echiva
larea unor examene sau susținerea examenelor de dife
rență).

ce
am putea constata

cochetînd cu scepticismul, 
amîndouă cazurile avem

ECATERINA STIUCA, din București — apreciază că de
numirea institutelor de învățămînt superior este limitativă. 
Revenirea la forme tradiționale școlii superioare româ
nești — ca cea de Școală (politehnică) sau Academie 
(pentru I.S.E.) ar fi binevenită.

iNVĂȚĂMlNTULUI SUPERIOR
Prof. dr. docent CRISTACHE V. OPREA, de la Institu

tul agronomic din Timișoara — propune ca admiterea la 
doctorat să se facă în număr nelimitat, pe bază de 
lucrări științifice publicate șl activitate de cercetare în 
specialitate. îndrumarea doctorandului în vederea efec
tuării cercetărilor și elaborării tezei să fie făcută de 
către o comisie de trei specialiști recunoscuțl, împreună 
cu conducătorul științific. Alături de examenele prevă
zute, doctorandul să susțină și un examen la nivel înalt 
la o limbă străină de mare circulație. Datele de pre
zentare la examen să fie la libera sa alegere.

TIBERIU LĂZUREANU, medic din Cluj — își exprimă 
părerea că în învățămîntul medical ar fi bine venită 
generalizarea practicii (externatului) în circumscripții 
sanitare în cursul ultimului an de facultate, pe 
de cel puțin trei luni. Pe de altă parte, 
sistemului de pregătire a unor teze de diplomă 
vire (care înainte de 1950 erau numite teze de 
ar putea pune în actualitate problema creșterii 
față de calitatea acestor lucrări șl, implicit, stimulării 
și cointeresării absolvenților la cercetarea științifică și 
doctorantură indiferent de locul lor de muncă. Teza 
de diplomă ar putea să confere, conform tradiției învă- 
tămîntului nostru universitar, calitatea de licențiat, fiind 
o anticipație a doctoratului.

PETRU CRIȘAN, student la Facultatea de finanțe din 
I.S.E.-București — se referă la timpul calendaristic cînd 
se efectuează practica. Acest timp este între 1—28 Iulie, 
perioadă cînd întreprinderile întocmesc bilanțul trimestru
lui II. Neajunsul ar fi înlăturat dacă studenții practicanți 
ar lucra efectiv la acest bilanț, s-ar familiariza cu multe 
noțiuni care duc la o mai bună cunoaștere a întregii 
activități a întreprinderii. în realitate însă nu se întîmplă 
așa. De aceea propune ca perioada de practică să fie 
schimbată în altă lună sau chiar în timpul anului univer
sitar, o dată pe săptămînă cîte 3—4 ore. În privința 
acordării burselor, aceasta să se facă printr-o delimitare 
după medii : cei cu note între 7 și 8 să primească o 
anumită bursă, între 8 și 9 alta, iar cei cu medie peste 
9 să primească bursa cea mai mare, indiferent de venitul 
părinților.

Conf. dr. ing. R. MINGES, de la Institutul politehnic 
din Timișoara și ing. E. MOLNAR, șef serviciu A.T.M. la 
Uzina de fibre sintetice Săvinești — ne scriu următoarele : 
„în prezent pregătirea inginerilor chimiști în domeniul 
automaticii se rezumă la un curs general, predat tuturor 
secțiilor de specialitate în semestrul I al anului IV, cu 
45 ore de predare și 30 ore de aplicații. Desigur, în aceste 
condiții nu se pot expune decît noțiuni sumare privind 
bazele automatizării prin mijloace convenționale, iar con
centrarea cursului într-un singur semestru nu oferă timp 
suficient pentru asimilarea cunoștințelor de automatică, 
principial noi pentru studentul chimist, pentru familiari
zarea Iui cu nomenclatura specifică automaticii. Ca atare, 
propunem extinderea cursului de „automatizări în in
dustria chimică" pe cele două semestre ale anului IV, 
cu 90 ore de predare și tot atîtea ore de aplicații. în 
cadrul acestui curs ar urma să se trateze pe lîngă 
bazele reglării automate prin mijloace convenționale și 
aspectele moderne ale tehnicii de automatizare legate de 
optimizarea tehnico-economică a proceselor chimice prin 
utilizarea calculatoarelor automate. De asemenea, consi
derăm că ar fi indicat să se introducă în planul de 
învățămînt al celor patru secții de specializare prevăzute 
pentru facultățile de chimie industrială, cîte un curs 
la alegere în anul V, în care să se trateze problemele 
de tehnica de măsură și reglare automată specifice ra- 
murei respective a industriei chimice".

Prof. univ. dr. SOLOMON MARCUS, de la Universitatea 
din București — consideră că singura activitate didactică 
eficientă este aceea care se face cu optica cercetătorului. 
Bunii profesori — fie ei de liceu sau de universitate — nu se 
pot recruta decît dintre studenții care-și propun să devină 
savanți. De aceea, toți studenții trebuie puși în situația 
de a putea ajunge savanți, chiar dacă numai o mică parte 
vor reprezenta un nume în știință. Este necesar să se 
ridice demnitatea și prestigiul profesorului de liceu prin 
înlăturarea oricăror discriminări în pregătirea sa. în 
consecință, propune să se renunțe la ideea de a dife
renția pregătirea universitară a profesorului de liceu de 
aceea a cercetătorului.

H
Ing. ION FERȘINARU, de la C.A.P. Goicea Mare, re

giunea Oltenia — propune ca Ministerul învățămîntului 
să organizeze mai temeinic practica în producție a stu
denților agronomi. Bunăoară, în anii I și II aceștia 
să efectueze 3—4 luni la lucrările agricole și să fie 
remunerați. în anii III și IV, practica să fie de 1—2 
luni, iar în anul V practica să cuprindă un ciclu complet 
de producție. adică de la 1 martie la 1 noiembrie. 
Totodată, temele pentru lucrarea de diplomă să fie 
judicios stabilite de către consiliile științifice ale facultă
ților și titularii de discipline, rămînînd definitive pentru 
studenții practicanți, evitîndu-se situații de pînă acum 
cînd studenți din ultimul an de facultate schimbau 
3—4 teme.

Conf. dr. ing. VIRGIL MOLDOVAN, de la Institutul 
politehnic din Cluj — consideră că este necesară și utilă 
pentr-u facultățile profilate pe construcții de mașini, 
introducerea unor discipline cu caracter facultativ ca : 
„Tehnica proiectării" și „Estetica construcțiilor de ma
șini". în legătură cu specializarea cadrelor propune ca în 
viitor să se generalizeze metoda scoaterii la concurs a 
burselor acordate de stat pentru studii în străinătate.

EUGENIU ZIDĂRIȚĂ, economist, și DAVID SOLOMON, 
matematician, din Iași — consideră util a se pune în 
discuție și posibilitatea ca absolvenții unor facultăți sa 
urmeze la cursuri fără frecvență și o a doua facultate (la 
alegere), indiferent dacă aceasta are sau nu tangență cu

teatre

© Teatrul 
(la teatrul 
GINA DE

Național „I. L. Caragiale" 
de vară 23 August) : RE
NA VARA — 20.

ci Teatrul 
vară Nicolae
PUBLICĂ — 20.

de Comedie (la teatrul de 
Bălcescu) : OPINIA

® Teatrul de stat de operetă (la tea
trul de vară Herăstrău) : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — 19.30.

© Teatrul „C. Tănase" (Stadionul 
Republicii) : TOATĂ LUMEA PE 
STADION — 20.

e Teatrul Giulești (la Muzeul națio
nal de Antichități, str. I. C. Frimu 
nr. 11) : RIT STRĂBUN (spectacol 
experimental de sunet și lumină) — 
20,30 ; 21,15.

10,30 — Emisiune pentru 
copii si tineretul 
școlar. Ecranul cu 
păpuși: „Voinicii 
din Deltă" de Li- 
zica Mușatescu.

pentru11,00 — Emisiunea 
sate.

12.30 — închiderea
siunii de 
neată.

emi- 
dimi-

M. TURTOI, asistent la Universitatea din Timișoara — 
consideră ca absolut necesară cunoașterea de către stu- 
denți a tradițiilor progresiste, patriotice și revoluționare 
din gîndirea românească. De aceea, propune ca cel puțin 
la facultățile cu profil umanistic să se predea un curs 
de un semestru cu tema „Istoria gîndirii filozofice și 
social-politice din România".

MIHAI NESUNU, din comuna Ciupercenl, raionul 
Gorj — referindu-se la modul de pregătire a studenților 
propune următoarele : reducerea numărului de seminar!! 
la disciplinele mai accesibile studenților, care pot fi stu
diate cu ușurință și eficient în biblioteci, prin eforturi 
individuale ; renunțarea la seminariile care nu se încă-, 
drează în profilul științific al specialității respective ; 
dezvoltarea și îmbogățirea seminariilor la disciplinele 
de specialitate, unde activitatea de seminar este indispen
sabilă însușirii temeinice a cunoștințelor ; pregătirea lor 
planificată, gradată încît să permită studenților o cît mai 
bună participare la discuții.

Ing. GHEORGE URSU, de la Termocentrala Brazi — 
este de părere că la facultățile tehnice examenul de stat 
să fie susținut după anul de stagiu în producție. Lucrarea 
să aibă ca temă una din problemele care interesează in 
mod deosebit întreprinderea în care va lucra absolventul 
și să fie abordată șl din punctul de vedere al organizării 
științifice a producției.

Conf. unlv. N. FLOREA, șef de sector la Institutul 
geologic — propune ca pregătirea de specialiști în do
meniul științei solului să se realizeze printr-o formă orga
nizată de studii în cadrul unei Facultăți de pedologie 
și agro-chimie, care ar putea să funcționeze fie pe lingă 
un institut agronomic, fie pe lîngă universități. Această 
facultate va trebui să aibă, bineînțeles, un program de 
învățămînt adecvat care să răspundă necesităților de pre
gătire complexă a specialiștilor respectivi și care să 
acorde un loc important practicii de specialitate și prac
ticii în producție.

Concertele

I

H

§ 

S 
c=r.

s

10.30 — Muzică ușoară
Fotbal : Dinamo
București - 
versitatea 
iova.

- Uni- 
Cra-

19.15 — Telejurnalul de 
seară.

19,30 — Dialog la dis
tantă
Participă regiu
nile Maramureș

23,20

------

brandemburgice
ale lui

Bach concepe cele 6 Con
certe brandemburgice (com
puse între 1717—1723), ba- 
zîndu-se pe frafarea foarte 
liberă a formei de concerto 
grosso, creată de școala ita
liană a secolului anterior. Un 
mic grup de instrumente so
liste, reunite în așa-numitul 
concertino, se opune cu con
secvență în desfășurarea dis
cursului muzical, ansamblului 
orchestral denumit ripieno.

Dar acest antagonism sonor 
este conturat de spiritul in
ventiv al compozitorului cît 
se poate de variat și de 
original pentru acea epocă. 
Combinațiile instrumentale 
folosite în expunerea și dez
voltarea materialului tematic, 
în sublinierea savantului joc 
contrapunctic al vocilor, în 
valorificarea purității sau vi- 
qorii liniilor muzicale direc
toare, diferă de la o piesă 
la alfa, artistul dovedind o 
deosebită măiestrie și o 
foarte mare îndrăzneală în 
mînuirea principiilor de or
chestrație. Concenfrîndu-și 
întreaga atenție asupra ima
ginii muzicale, Bach nu urmă
rește însă separarea, reliefa
rea cu orice preț a instru
mentelor concertante, desfiin- 
țînd chiar, atunci cînd soco
tește necesar, hotarul între 
grupele sonore concertino și 
tutti.

Each
Prin toate acestea, cele 

șase Concerte brandembur
gice se impun ca remarca
bile momente în procesul de 
conturare a simfonismului 
clasic. Frumusețea și expre
sivitatea melodică, bogăția 
conținutului, perfecțiunea ar
tistică a scriiturii polifonice, 
diversitatea afît de originală 
a structurii instrumentale, si
tuează aceste lucrări printre 
capodoperele tezaurului mu
zical al tuturor secolelor. Ele 
au cunoscut cu timpul nenu
mărate tălmăciri interpretative. 
Discurile realizate de re
numite formații instrumentale, 
unele dintre ele sub bagheta 
unor marcante personalități 
ale muzicii contemporane, 
prezintă interpretări în care 
rezolvarea numeroaselor pro
bleme ridicate de execuția 
acestor pagini caută să fie 
cît mai autentică 
fidelă spiritului 
chian.

Constituită în 
la Roma, de 12 
cieni entuziaști, nici unul ne
depășind atunci vîrsta de 20 
de ani, formația instrumen
tală „I Musici" se numără 
printre orchestrele de ca
meră celebre ale vremii noas
tre. Activînd fără dirijor, cei 
doisprezece instrumentiști, 
fiecare din ei un virtuoz de 
înaltă clasă, s-au dăruit valo-

și cîf mai 
artistic ba-

anul 1952 
tineri muzi-

și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. 
Transmisiune de 
la Oradea si Cluj.
O seară la Prlnce- 
Hotel din Tokio. 
Program de va
rietăți cu Ansam
blul Peanuts.
Telejurnalul 
noapte.
Telesport.

Un autor a adunat erori mo
numentale ale criticii muzicale 
din ultimele două secole, ver
dicte solemne, entuziaste sau 
nimicitoare, care sună comic 
prin simplul lor enunț. E de 
notat că, pe lîngă proporția 
normală de obscpri, aceste apre
cieri atît de total' dezmințite apar
țin și unor nume notorii. Citim rîn- 
duri disprețuitoare ale lui Eduard 
Hanslick despre Liszt, Wagner sau 
Bizet. Nu lipsesc nici fraze de 
uimitoare lipsă de înțelegere prin 
care un mare compozitor îl des
ființează pe un altul. Astfel, dia
logul instrumentelor orchestrei ima
ginat de Weber pentru a ironiza 
„Eroica”.

Asemenea muzee de erori sînt 
destul de frecvente în literatură, 
în eseul estetic al lui Gaătan 
Picon — „L’âcrivain et son ombre" 
— variabilitatea istorică, a gustului 
e argumentată cu exemple nu
meroase de false ierarhii, deși 
Picon apără pînă la urmă ideea 
de valoare artistică. Se pot cita 
și cazuri opuse de discernămînt 
deosebit. Maiorescu a știut să 
diBtingă — cu o ezitare firească 
în evaluarea dimensiunilor — ca-

Silvian IOSIFESCU

litatea neobișnuită a poeziei 
Eminescu cînd poetul avea numai 
20 de ani. Paginile lui Gheroa 
despre Caragiale, ale lui Ibrâilea- 
nu despre Sadoveanu, ale lui Lo- 
vinescu despre Rebreanu sau 
Gheorghe Brăescu vorbesc în a- 
celași sens. Lăsînd la o parte 
lecțiile pedante de tipul acelora 
în care se specializase Aron Den- 
sușianu constatăm și la nivelul 
critic superior persistența erorii. 
Intervin afinități, repulsii și unele 
dintre numele amintite pentru ca
pacitatea de a fi întrezărit de la 
început drumul unui artist pot fi 
citate și pentru minimalizări — Lo- 
vinescu în raport cu Sadoveanu, 
Ibrăileanu cu Rebreanu. Andre 
Gide nu și-a iertat că a respins 
ca lector al unei edituri, primele 
volume ale lui Proust. Gide și-a 
modificat părerea, dar la patru de
cenii după moartea lui Stendhal, 
Victor Hugo a continuat să-l con
sidere un anti-talent.

rificării comorilor spirituale 
ale Italiei sec. 17 și 18. Pe 
estrada de concert sau în 
fața microfoanelor de înre
gistrare, execuțiile formației 
„I Musici” emoționează prin 
muzicalitatea și rigoarea ex
presivă a frazării, prin puri
tatea execuției instrumentale, 
prin frumusețea omogenității, 
prin respectul față de stil, 
care creează împreună o su
gestivă reînviere a tradiției 
interpretative de acum mai 
bine de două veacuri. Regă
sim aceste trăsături manîfes- 
tîndu-se cu o deosebită 
pregnanță și în destul de re-

Cronica

cents înregistrare a celor 6 
Concerte brandemburgice de 
I. S. Bach, editată pe discuri 
microsillon de Societatea 
franceză Phillips.

Interpretarea de înaltă vir
tuozitate dată acestor pagini 
de membrii formației I Musici, 
interpretare care asigură echi
librul, unitatea și claritatea 
motivelor și liniilor tematice 
în ansamblul materialului 
muzical, e. recent pusă la 
îndemîna iubitorilor de mu
zică din țara noastră prin două 
discuri realizate de Electre
cord, care reunesc concertele 
nr. 1, 2, 4 și 6. Audifia lor 
ne emofionează. Prezentarea 
— eseu semnată de Petre 
Tăufu oferă o bună introdu
cere pentru înțelegerea a- 
cestor capodopere.

film r»en-© AGONIE ȘI EXTAZ
tru ecran panoramic : PATRIA (com
pletare Permanente) — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21.
® CUM SĂ FURI UN MILION — 
cinemascop : REPUBLICA — 8 ;
10.30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, STA
DIONUL ,.DINAMO" — 20.
0 UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ : 
CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ;
20,45.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — 
cinemascop : FEROVIAR (completare 
Triptic de artă populară) — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21. EXCELSIOR
(completare Tutunul) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : 
LUCEAFĂRUL (completare 450 de 
ani de la tîrnosirea bisericii Mînăs- 
tirea Argeș) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21. CAPITOL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; i:.V , 21 , 
20. GRĂDINA DOINA — 
bele completarea Mîinile 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
18,45 ; 21. ARENELE LIBERTĂȚII — 
20 (la ambele completarea Io, Ștefan 
Voievod).
O SPARTACUS — cinemascop (am
bele serii) : BUCUREȘTI - 9 ; 12.45 ;
16.30 ; 20,15, GRĂDINA FESTIVAL 
— 19,30.

18,30; 21; la grădină —
20 (la am- 
pictorului), 
14 ; 16,30 ;

9 UN HECTAR DE CER : FESTI
VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21. 
e CALIFUL DIN BAGDAD : CINE
MATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ;
18,45 ; 21.
• CANALIILE : VICTORIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, AURO
RA — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30. ARTA (completare Tînjeaua) — 
10; 16,15; 18,45; 21; la grădină
— 19,30.
• PRINTRE VULTURI — cinema
scop : LUMINA (completare Tutu
nul) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45, GIULEȘTI (completare Oameni 
deasupra norilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• VIAȚA LA CASTEL : UNION 
(completare Orizont științific nr. 
6/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
e ORAȘUL MEȘTERILOR : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O VULCANUL INTERZIS — COPI
LĂRIE FURATĂ — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 7/1967 : TIMPURI 
NOI — 9—18 în continuare.
O VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT TN REGIUNEA 
BUCUREȘTI — PORȚILE DE FIER
— ALUMINIUL — PUTNA 500 : 
TIMPURI NOI — 19,30 ; 21.
® CIOCÎRLIA - 14 ; FANFAN LA 
TULIPE — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; IN-

FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com- 
nletare Cucerirea succesului).
® COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : DACIA (com
pletare Tutunul) — 8,30—21 în con
tinuare. COSMOS — 15,30 ; 18 ;
20,30, PACEA (completare Consfă
tuirea pe tară a lucrătorilor din in
dustria chimică) — 15,45 ; 18 ; 20,15. 
fl> HIPERBOLOIDUL INGINERULUI 
GARIN — cinemascop : BUZEȘTI
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cinema

Ma- 
gră-

AR-

(completare Sesiunea Marii Adunări 
Naționale) — 15,30.
a CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN :
BUZEȘTI (completare Sesiunea 
rii Adunări Naționale) — 18 ; la 
dină — 20.30.
® CĂUTĂTORII DE AUR DIN
KANSAS — cinemascop : GRIVITA 
(completare Io, Ștefan Voievod) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. TO
MIS (completare Mărășcști 1917—1967) 
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la grădină 
•— 20, MOȘILOR (completare Țîw-

„La seceriș"
Decan de vîrstă al muzicii 

românești, compozitorul Tibe
riu Brediceanu, care și-a săr
bătorit nu ds mult cea de-a 
90-a aniversare, este consi
derat, alături de Georga 
Breazul și Constantin Brăiloiu, 
unul dintre primii cercetători 
ai folclorului nostru.

Cunoscînd îndeaproape ele
mentele specifice de 
nafie, ritm și structură 
jională, proprii creafiei noas
tre folclorice, Tiberiu 
ceanu s-a preocupat totodată 
și de armonizarea cîntecului 
popular. El a valorificat ori
ginalitatea scărilor și raportu
rilor modale, prelucrînd, fără 
modificări esenjiale, sau dez- 
voltînd uneori în forme ample 
materialul tematic popular. 
Cîntece și jocuri compuse 
în spiritul nafional mărturi
sesc deplina stăpînire a mij
loacelor de expresie folosite 
de autorii anonimi ai atîtor 
nestemate poetice și muzi
cale. Deosebit de interesante 
rămîn însă, în primul rînd, 
acele lucrări cu caracter sin
cretic, în care compozitorul 
înfățișează, într-o formă artis
tică aleasă, dafini și obice
iuri ale poporului nostru : 
poemul etnografic „Transilva
nia, Banatul, Crișana și Mara
mureșul în port, joc și cîn- 
tec“, scena lirică „Seara ma
re" sau icoanele de la fără, 
„La șezătoare'* și „La seceriș".

Libretul scenei lirice „La 
seceriș” dezvoltă motivul 
clasic al iubirii dintre doi 
tineri săraci, care din cauza 
lipsurilor nu se pot căsători. 
Dar, potrivit concepției 
populare, hărnicia este întot-

inio- 
func-

Bredi-

i
deauna răsplătită. Și vrednica 
Stanca, cea care i-a întrecut 
pe toți clăcașii la sfrînsul 
recoltei, poate, în sfîrșit, să-și 
aleagă singură mirele, tn ură
rile pline de voie bună ale 
sătenilor, cei doi tineri Stanca 
și Drăguș se logodesc.

Aș spune că această nara
țiune nu constituie decît pre
textul scenic pe care Tiberiu 
Brediceanu îl folosește pen
tru a crea o emoționantă 
evocare muzical-coregrafică a 
tradiționalelor ritualuri popu
lare legate de sfrînsul re
coltei. Sărbătoarea transilvă
neană a secerișului este pre
zentată de compozitor pe 
parcursul a 11 tablouri, care 
reunesc într-un mănunchi 
minunat motive melodice ele
giace, de o impresionantă du
ioșie și noblețe, cu intonații și 
ritmuri de joc pline de nerv.

Reprezentată pe scenele 
teatrelor noastre de nenumă
rate ori, în decursul celor 
trei decenii cite au trecut de 
la premiera acestei „icoane 
de la țară", lucrarea „La se
ceriș" este înfățișată recent 
publicului și pe discuri „Elec- 
trecord". Selecțiunile înre
gistrate pe discul al cărui 
comentariu îl semnează cri
ticul muzical J. V. Pandelescu 
sînt realizate cu concursul 
unor soliști de valoare : Arta 
Florescu, Cornel Stavru, Mi
hail Arnăutu, Dorothea Pa- 
lade. Acompaniază corul și 
Orchestra de studio ale Ra- 
dioteleviziunii. Conducerea 
muzicală este asigurată de 
losif Conta și Carol Litvin.

Teodora Al.BESCU
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jeaua) — 15 ; 17,45. VOLGA (comple
tare Sesiunea Marii Adunări Națio
nale) — 9,30 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
GRĂDINA VITAN (completare Din 
pămînt și foc) — 20.
® DOCTOR PRĂTORIUS — cinema
scop : UNIREA (completare Zborul 
deasupra norilor) — 16 ; 18,15 ; la gră
dină — 20.
fi DON GABRIEL — cinemascop : 
FLACĂRA (completare Orizont știin
țific nr. 6/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o ROBII : VITAN (completare Din 
pămînt și foc) — 15,30 ; 18.
0 COMISARUL X — cinemascop : 
MIORIȚA (completare Mîinile picto
rului) — 15.30 ; 18 ; 20,30, FLOREAS- 
CA (completare Mărășești 1917—1967) 
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45. 
e PESCARUL DIN LOUISIANA : 
POPULAR (completare Orizont știin
țific nr. 7/1967) — 10,30 ; 15,30 ; 18 :țific nr. 7/1967)
20,30.
O PENTRU UN
— cinemascop: . __ ....
re Orizont științific nr. 6/1967) — 
10 ; 15,30 ; 17,45 ; .20. GRĂDINA AU
RORA — 19,15.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI o ȘTRENGĂ
RITĂ — cinemascop : VIITORUL 
(completare Consfătuirea pe tară a 
lucrătorilor din industria chimica) — 
15,30 ; 18 ; 20.30.

_ ,a LAD1' MACBETH DIN SIBE-

PUMN DE DOLARI
MUNCA (completa-

RIA — cinemascop : FERENTARI ' 
(completare Din pămînt și foc) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! ; CO- 
LENTINA (completare Cum zboară 
păsările) — 16 ; 18,15 ; la grădină 
— 20,30.
0 PANTERA NEAGRĂ — cinema
scop : MELODIA (completare Mîinile 
pictorului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FLAMURA (completare 
Triptic de artă populară) — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
<3 OMUL PE CARE-L
cinemascop : RAHOVA 
Tutunul) — 10,30 ; 15,30 ; 
dină

IUBESC —
(completare 
18 ; la gră-

20.15.
® ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT 
— 15,30 ; 18 ; CHEMAȚI-L PE MAR
TIN — 20,15 : PROC-RESUL (comple
tare Dacă o iubești).
® ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : LIRA (completare Dacă o iu
bești) — 15,30 : 18.
& FRENCH-CANCAN : DRUMUL
SĂRIT (completare Orizont științific 
nr. 7/1967) — 15 ; 17.30 ; 20.
0 DRAGOSTEA MEA : COTRO- 
CENI (completare Orizont științific 
nr. 7/1967) — 15,30 ; 18 : 20,30, GRĂ
DINA MOȘILOR (completare Tîn- 
jeaua) — 20.

Muzeul erorilor poate avea altă 
utilitate decît aceea de a amuza 
posteritatea. E un apel eficace 
la modestia critică. E și un mijloc 
de a combate una dintre prejude
cățile curente : confuzia între ati
tudinea științifică în fața operei de 
artă și iluzia unei precizii mate
matice în constatări și aprecieri.

Dacă am relua termenul de idoli 
cu care Francis Bacon a clasificat 
prejudecățile ce stau în calea 
cunoașterii, 
că în critică și în teoria literară 
se înfruntă doi idoli opuși, unul 
cu aparență și iluzii științifice, al
tul - • - ....

în 
de-a face cu unilateralizarea unei 
atitudini justificate de esența ac
tului critic. în amîndouă cazurile 
operează simplificarea și excesul, 
împingînd gîndirea spre scheme 
grosolane sau „rafinate”.

Falsificată de vulgarizare și de 
sociologism, e uneori greu să re
cunoaștem în atîtea idei rudimen
tare intenția îndrăzneață de a 
trata științific problemele artei, 
intenția care a însuflețit activitatea 
criticii începînd din secolul tre
cui și căreia marxismul i-a oferit 
baze metodologice. Vulgarizarea 
a transformat, cîteodată, această 
atitudine științifică ce se strădu
iește să supună cunoașterii și o- 
biectul 
deului 
cercat 
operei 
pene, 
pentru 
cui începeau prin a-1 steriliza, au 
fost insistent combătute în ultimul 
deceniu. Atitudinea fals scientistă, 
care ignorează și specificul artis
tic și valoarea, este mai comodă 
și ar fi exagerat să spunem că a 
dispărut ca risc de eroare. A 
dispărut sub formele ei foarte gro
solane. Falsul scientism poate 
căpăta alură neopozitivistă, poate 
considera drept ideal exclusiv în 
istoria sau critica literară, docu
mentarea — etapă necesară pre
gătitoare. Acumularea de fapte și 
de date fără puneri întemeiate în 
relații, fără interes pentru va
loare și fără sentimentul ei devine 
idolul acestui steril neopozitivist.

Deformarea nu poate compro
mite năzuința spre integrarea gîn
dirii despre artă în gîndirea știin
țifică. Tendința e — de altfel — 
aproape generală în cultura t ;on- 
temporană. Căile urmate sînt di
ferite și nu se întîlnesc întotdea
una, uneori chiar se exclud. Ne 
aflăm încă în etapa căutărilor. La 
unghiuri, la metode diverse se 
poate recunoaște dorința comună 
de a elibera gîndirea despre artă 
de aproximație. Ceea ce nu în
seamnă că ne putem iluziona, că 
pe acest tărîm al calitativului și 
complexității individuale vom a- 
junge la precizia matematică care 
devine condiția celor mai multe 
științe. Psihologia nu se reduce 
la fenomene experimentale și mă
surabile. Introspecția, analiza psi
hică se pot efectua și se cer efec
tuate cu respectarea condițiilor 
științifice de cercetare. Fără a. se 
ignora rolul intuiției și al judecății 
de valoare, se simte nevoia unor 
cercetări sistematice în stare să 
afle raporturi și concepte sprijinite 
pe faptele de artă și nu siluindu-le.

în contrast cu această tendință 
de a aborda științific problematica 
artei, dar nu de a o suprapune 
pe cea a fizicii sau sociologul, 
este reducerea ei la o lume de 
monade, de individualități fără 
contact și fără posibilitate de 
comparație. La capătul el se Ivește 
un zîmbet sceptic și superior, care 
contestă criticii și esteticii orice 
utilitate, le acceptă doar ca pe 
un joc atrăgător al ideilor. E ati
tudinea cea mai facilă. Scepticis
mul metodei, punerea Ia îndoială 
a adevărului acceptat, ca o cale 
de descoperire de noi adevăruri, 
e indispensabil în progresul știin
țific. Scepticismul la care ajunge 
fetișizarea individualității artistice 
are altă semnificație. E doar un 
refuz și un impas. Din diversitatea 
amintită a opiniilor critice și a 
generalizărilor estetice se deduce 
de unii critici inutilitatea teore
tizărilor și gratuitatea analize
lor. Critica nu e integral condam
nată pentru bunul motiv că scep
ticii aceștia sînt în genere 
critici. E acceptată pentru eleganță 
construcțiilor și a stilului. Iar ope
rele de artă, în concepția lor, 
își pierd consistența, valoarea 
intrinsecă, cu neputința de 
aflat după asemenea atitudine 
— și interesează doar în măsura 
în care stimulează comentarii in
teresante. Am ascultat în focul 
unei dezbateri opinia aruncată în 
treacăt după care nu opera lui 
SteTahal ne interesează, ci inge
niozitatea interpretărilor pe 
această operă le-a stimulat.

Li s-ar putea aminti celor 
emit asemenea ușurele paradoxuri 
că Eminescu și nu Nicu Metz sti
mulează interpretările, că ierar
hiile de valori se revizuiesc și se 
nuanțează, dar se păstrează de-a 
lungul secolelor, că multiplicitatea 
interpretărilor nu e un semn că 
marile opere sînt incognoscibile și 
că sînt practic inepuizabile, prin
tr-o bogăție de sensuri care conău- 
rează cu infinita bogăție a cunoaș
terii. Cînd sensurile propuse de 
critică aparțin inventivității lui și 
nu operei, se simte acrobația, cît 
de iscusită ar fi ea.

Contrazicerile și erorile criticii 
constituie un memento util. Ele nu 
pot acoperi orizontul, nu pot masca 
faptul că prin cercetări și modifi
cări de perspectivă generații suc
cesive întregesc și adîncesc inter
pretarea aceleiași opere. Drumul 
criticii nu e circular. Ea nu se 
poate mulțumi să-și reducă rostul 
la un dans mai mult sau mai puțin 
grațios în fața oglinzii.

artistic, în aluzia proco- 
stereotip și infailibil, a în
să toarne individualitatea 
sau artistului în tipare țe- 
Astfol de încercări care 
a clasa și explica artisti

care

care



SCÎNTEIA — duminică 27 august 1967

Convorbiri la C. C. ol P. C. R. SEMNAREA UNOR ACORDURI INTRE Telegrame

Congo - Brazzaville
Sîmbătă dimineața, tovarășii 

Alexandru Drăghioi, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., au avut convorbiri cu dele
gația Mișcării Naționale a Revolu
ției din Republica Congo-Braz
zaville, condusă de Julien 
Boukambou, membru al Biroului

Lucrările Comisiei
economico-financiare și Comisiei

juridice ale M.A. N.
în zilele de 25 și 26 august a. c„ 

Comisiile economico-financiară și 
juridică ale Marii Adunări Națio
nale s-au întrunit în ședință de 
lucru pentru a examina și aviza 
unele proiecte de decrete norma
tive.

Comisiile întrunite în ședință 
comună, sub președinția prof, 
univ. Manea Mănescu, președinte
le Comisiei economico-financiare, 
au luat în dezbatere proiec
tul. de decret privind inven
țiile, inovațiile și raționalizările, 
prin care se dă acestora o nouă re
glementare, în raport de progre
sele obținute în domeniul științei 
și tehnicii contemporane și de ne
cesitățile dezvoltării continue a e- 
conomiei noastre naționale.

La ședință au luat parte tova
rășii Constantin Drăgan, președin
tele Uniunii Generale a Sindicate
lor, Roman Moldovan, . vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, Ion 
Marinescu, ministrul Industriei 
Metalurgice, și MateîGhigiu, minis
trul construcțiilor pentru industria 
chimică și rafinării. Au participat, 
de asemenea, cadre de conducere 
ale unor organe centrale de stat și 
obștești, academicieni, profesori, 
cercetători și alți specialiști, de- 
putați ai Marii Adunări Naționale.

Au luat euvîntul numeroși depu- 
tați și partioipanți la lucrările co
misiilor, făcînd propuneri de îmbu
nătățire a proiectului de decret

în încheierea lucrărilor, prof, 
univ. Manea Mănescu, președinte
le Comisiei, a subliniat importan
ța activității desfășurate în țara 
noastră în acest domeniu și a re
glementărilor care se propun pen
tru lărgirea în și mai mare măsu
ră a mișcării de invenții, inovații 
și raționalizări, factor de seamă 
pentru progresul tehnic și econo
mic al patriei noastre.

în continuarea lucrărilor, Comi
sia economico-financiară a dezbă
tut următoarele proiecte de decre
te pentru modificarea decretului 
nr. 210/1960 privind regimul mij

Politic, secretar al M.N.R., care, la 
invitația • C.C. al P.C.R., vizitează 
țara noastră. Din delegație fac 
parte Daniel Bouanga, membru al 
C.C. al M.N.R., și Gustave Dibala, 
activist al M.N.R.

întîlnirea, desfășurată într-o at
mosferă de caldă prietenie, a prile
juit un schimb de experiență pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide și 
popoare.

loacelor de plată străine, metalelor 
prețioase și pietrelor prețioase; 
pentru aderarea Republicii Socia
liste România Ia Convenția vama
lă relativă la containere, încheia
tă la Geneva la 18 mai 1956 ; pen
tru ratificarea Acordurilor comer
ciale între Republica Socialistă 
România și Republica Niger, pre
cum și Republica Islamică Mauri
tania.

Comisia juridică, întrunită sub 
președinția tovarășului prof. univ. 
Traian Ionașcu, președintele Comi
siei, a dezbătut proiectele de de
crete pentru modificarea Codului 
penal, precum și pentru stabilirea 
și sancționarea contravențiilor pri
vind poluarea apelor mării de că
tre nave maritime.

în urma discuțiilor care au avut 
loc, Comisiile au avizat favorabil 
proiectele de decrete examinate și 
au înaintat avizele lor Consiliului 
de Stat.

v r ® ni e a
Ieri în tară : Vremea s-a men

ținut frumoasă, cu cerul senin 
în sudul tării si a devenit ușor 
instabilă în rest. în Banat, 
Transilvania. Moldova si regiu
nea de munte, unde s-au pro
dus înnourări mai persistente, 
s-au semnalat si averse izolate, 
însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 17 grade la Sighet si 31 de 
grade la Bechet si Băilești. în 
București : Vremea a fost fru
moasă. cu cerul mai mult se
nin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 30 
grade.

Timpul probabil pentru 28. 
29 si 30 august : Vremea se 
menține ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mai frecvente în prima 
parte a intervalului. Vînt potri
vit. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 7 si 17 grade, iar ma
ximele între 17 și 27 de grade. 

între 21 șl 25 august 1967 au avut 
loc la București convorbiri între 
delegația economică guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și delegația economică gu
vernamentală a Republicii Demo
crate Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii De
mocrate Vietnam.

în urma convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și deplină înțele
gere reciprocă, la 26 august 1967 au 
fost semnate : Acordul privind aju
torul economic și militar nerambur
sabil acordat de către Republica 
Socialistă România Republicii De
mocrate Vietnam pe anul 1968 și 
livrările de instalații complete pe 
perioada 1968—1970, precum și A- 
cordul privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1968 între cele

Dejun oferit în cinstea delegației 
guvernamentale economice 

a R. D. Vietnam
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Rădulescu, a 
oferit sîmbătă la amiază un dejun 
în cinstea delegației guvernamen
tale economice a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam-

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului Comer
țului Exterior, Ministerului For
țelor Armate și alte persoane ofi
ciale.

Au participat membrii delegației 
guvernamentale economice a R. D. 
Vietnam.

Sîmbătă la amiază, delegația gu
vernamentală economică a R. D.

Vizitele delegației
Adunării Naționale Franceze

La domiciliul
în cursul dimineții de sîmbătă, 

membrii delegației Adunării Na
ționale Franceze, condusă de 
Achille Peretti, vicepreședinte al 
Adunării Naționale, care se află 
în țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale, au fost oaspe
ții cooperatorilor din comuna Dră- 
gănești-Vlașca, regiunea Bucu
rești.

Parlamentarii francezi au fost 
însoțiți de Vasile Mateescu, preșe
dintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional, și de alți 
deputați în M.A.N.

La sediul cooperativei, delegația 
franceză a fost salutată de Mihai 
Uborny, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

După explicațiile primite din par
tea președintelui cooperativei, Radu 
Rîciu, cu privire la dezvoltarea 
unității, membrii delegației Adu
nării Naționale Franceze au vizitat 

două țări. De asemenea, s-a conve
nit amînarea restituirii unor sume 
din credite acordate anterior Repu
blicii Democrate Vietnam de către 
Republica Socialistă România.

La ceremonia semnării au luat 
parte Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Con
stantin Șandru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, ge
neral locotenent Vasile Ionel, ad
junct al ministrului forțelor arma
te, și membrii delegației economice 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România.

Din partea vietnameză au parti
cipat Dinh Duc Thien, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, șeful sectorului de logisti
că al Armatei populare a R. D. 
Vietnam, Hoang Tu, ambasadorul 
R. D. Vietnam în România, Nghiem 
Ba Duc, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R. D. Vietnam, 
și membrii delegației economice 
guvernamentale a Republicii De
mocrate Vietnam.

(Agerpres)

Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, a părăsit Capitala.

La plecare au fost de față 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Șandru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, general-locotenent Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului for
țelor armate, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

sectorul zootehnic și lanurile da 
porumb ale cooperativei.

La plecare, parlamentarii fran
cezi au înscris cuvinte de apreci
ere în cartea de onoare a coope
rativei.

★
în cursul după-amiezii de sîm

bătă, membrii delegației Adunării 
Naționale Franceze au depus o co
roană de flori la Monumentul Eroi
lor Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru Socia
lism.

La solemnitate au fost prezenți 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, pre
ședintele Grupului parlamentar de 
prietenie România—Franța, alți de
putați, reprezentanți ai Ministeru
lui Forțelor Armate și ai Sfatului 
Popular al Orașului București.

în continuare, parlamentarii fran
cezi au vizitat Muzeul Satului.

(Agerpres)

Cu ocazia celei de-a XXIII-a a- 
niversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, a 
primit telegrame de felicitare din 
partea următorilor miniștri de ex
terne : Nesti Nașe — R. P. Albania ; 
Nicanor Costa Mendez — Argenti
na; Jose Magalhaes Pinto — Bra
zilia ; Ivan Bașev — R. P. Bulga
ria ; Vaclav David — R. S. Ceho
slovacă ; Dudley Senanayake — 
Ceylon ; Pak Sen Cer — R.P.D. 
Coreeană ; Raul Roa Garda — 
Cuba ; Jens Otto Krag — Dane
marca ; Otto Winzer — R.D.G. ; 
Willy Brandt — R. F. a Germa
niei ; Adam Malik — Indonezia ; 
Marko Nikezici — R.S.F. Iugosla
via ; Abba Eban — Izrael; prințul 
Suvanna Fuma — Laos ; Mangalin 
Dughersuren — R. P. Mongolă ; A- 
dam Rapacki — R. P. Polonă ; Peter 
Janos — R. P. Ungară ; Andrei 
Gromîko — U.R.S.S. ; Hector Luisi 
— Uruguay ; Nguyen Duy Trinh — 
R. D. Vietnam.

zilei
La invitația Direcției Presei din 

Ministerul Afacerilor Externe, o 
delegație oficială de ziariști polo
nezi, condusă de Alfred Walek, re
dactor șef al ziarului „Trybuna 
Mazowiecka", a făcut o vizită în 
țara noastră în perioada 15—26 au
gust a. c.

în timpul șederii în Republica 
Socialistă România, delegația a a- 
vut întrevederi și convorbiri la in
stituții centrale din Capitală, la 
redacții ale 
românești și 
conomice și 
București și 
și Dobrogea.

unor ziare și reviste 
a vizitat obiective e- 
social-culturale din 

din regiunile Brașov

★

Timp de două săptămîni, ne-a 
vizitat țara, la invitația I.R.R.C.S., 
prof. Emmanuel Coppieters, direc
tor general al Institutului regal de 
relații internaționale din Bruxelles.

în timpul vizitei, oaspetele s-a 
întîlnit cu Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., precum și cu conducă
tori ai Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, Institutului de 
cercetări economice și Institutului 
de cercetări juridice ale Acade
miei și a avut convorbiri la Aso
ciația de drept internațional și re
lații internaționale. De asemenea, 
oaspetele a făcut o călătorie pe li
toral și a vizitat unități economice 
și social-culturale din regiunile 
București, Brașov, Argeș.

cumpărătorilor
Pentru a veni în ajutorul 

cetățenilor care cumpără frigi
dere, mașini de spălat rufe, 
televizoare și aparate de ra
dio, întreprinderea comerțului 
cu ridicata pentru produse 
metalo-chimice și materiale de 
construcții din Suceava a în
ceput să practice transportul 
acestora la domiciliu. Astiel, 
cumpărătorii sînt scutiți de 
grifa de a-și procura mijloa
cele adecvate de transport, 
obiectele filndu-le livrate 
acasă.

aniversări a |g|
MOSCOVA. în cinstea aniversă

rii eliberării României de sub ju
gul fascist, la Kiev, Riga și în alte 
orașe din U.R.S.S. au avut loc adu
nări festive. La adunarea care s-a 
desfășurat la Kiev au participat 
aproximativ 600 de reprezentanți 
ai oamenilor muncii din oraș. în 
prezidiul adunării au fost prezenți 
A. D. Skaba, membru supleant al 
Biroului Politie și secretar al C.C. 
al P. C. din Ucraina, D. Z. Belo- 
kolos, ministrul de externe al Ucrai
nei, precum și alte persoane ofi
ciale. Au luat cuvîntul E. L. Litvi
nov, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Kiev, și S. P. Iva
nov, președintele Comitetului pen
tru cinematografie de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al Ucrainei, vice
președinte al filialei Asociației de 
prietenie șovieto-română.

Din partea ambasadei române a 
luat cuvîntul Traian Florea, secre
tar al ambasadei.

PHENIAN. — Ambasadorul ro
mân în R.P.D. Coreeană, Nico
lae Popa, a oferit un cocteil 
la care au participat Li Diu En, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri și ministru al comer
țului exterior, Țoi Yon Jic, vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri, Han San Du, membru su
pleant al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C., ministrul finanțelor, 
Kan Rian Ug, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme, Pak Mun Ghiu, secretarul 
prezidiului Adunării Populare Su
preme, miniștri, reprezentanți ai 
misiunilor diplomatice.

ULAN BATOR. — Petre Nfță, 
ambasadorul României la Ulan Ba
tor, a oferit un cocteil, la care au 
participat N. Jagvaral, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, B. Lham- 
suren, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, D. Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, miniștri, activiști de par
tid și de stat, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Ulan Bator.

ANKARA. — Ambasadorul Ro
mâniei în Turcia, Ion Drîncea- 
nu, a oferit un cocteil la care 

Saadettin Bilgic/ 
Munis

au participat: 
ministrul comunicațiilor, 
Ozansey, secretar de stat la Pre
ședinția Consiliului de Miniștri, 
Zeki Kuneralp, secretar general al 
M.A.E., subsecretari de stat de la 
ministerele comerțului, industriei, 
energiei și resurselor naturale, gu
vernatorul și primarul orașului 
Ankara, deputați și senatori, oa
meni de cultură și artă.

GENEVA. — Reprezentantul 
permanent al României pe lîngă 
Oficiu] O.N.U. la Geneva, ambasa
dorul Nicolae Ecobescu a oferit un 
cocteil la care au participat: Andre 
Chavanne, președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii și Cantonului 
Geneva, consilierul de stat Andre 
Ruffieux, P. P. Spinelli, directorul 
general al Oficiului O.N.U. la Ge
neva, D. Protici, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. la Geneva, Samuel Goh- 
nard, președintele Comitetului in
ternațional de Cruce Roșie, David 
A. Morse, directorul general al Or
ganizației Internaționale a Muncii, 
șefii delegațiilor participante la 
conferința Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare, reprezentan
ții permanenți ai oficiilor diplo
matice din Geneva, șefii delega
țiilor care participă la cea de-a 
V-a sesiune a Consiliului Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dez
voltare, funcționari superiori din 
secretariatele organizațiilor Inter
naționale, reprezentanți consulari, 
ziariști elvețieni și străini.

PEKIN. — In capitala R.P. Chi
neze, s-a deschis o expoziție de fo
tografii avînd ca temă dezvoltarea 
industrială a Republicii Socialiste 
România. La deschidere au fost de 
față Sun I-pln, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, Ting Si-ling, mem
bru al conducerii Asociației de 
prietenie chino-române, alte per
sonalități.

Au mai luat parte la deschidere 
Aurel Duma, ambasadorul Româ
niei la Pekin, membri ai ambasa
dei române și reprezentanți al cor
pului diplomatic.

BERLIN. — Ambasadorul Româ
niei în R.D.G., Nicolae Ghenea, a 
oferit un cocteil la care au luat 
parte : Herman Matern, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Walter Halbritter, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prof. dr. Johannes Dieck- 
mann, președintele Camerei Popu
lare, Hans Ritz, vicepreședinte al 
Camerei Populare, Manfred Flegel, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gerhard Schiirer, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, și alți membri ai 
guvernului, oameni de artă, cultu
ră, conducători din domeniul eco
nomic, cultural și social, precum și 
șefi ai misiunilor diplomatice.

BRUXELLES. — Ambasadorul 
Republicii Socialiste România, Ion 
Oancea, a oferit un cocteil în saloa
nele ambasadei. Au fost prezenți : 
Achille van Acker, președintele Ca
merei Reprezentanților, Paul Struye, 
președintele Senatului, H. Rolin și 
P. Vermeylen, miniștri de stat, Ed. 
Machtenș, senator, președintele 
Grupului parlamentar belgiano- 
român, alți membri ai parlamen
tului, oameni de știință, cultură.

BONN. — Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Repu
blica Federală a Germaniei, Con
stantin Oancea, a oferit o recepție 
la care au participat dr. Gustav 
Heinemann, ministrul federal al 
justiției, Hans-Jurgen Wischnewski, 
ministrul federal pentru colaborare 
economică, Rolf Lahr, secretar de 
stat în M.A.E., Karl Wittrock, se
cretar de stat în Ministerul Tran
sporturilor, dr. Erich Mende, pre
ședintele Partidului Liber Demo
crat, deputați vest-germani, func
ționari superiori din ministere și 
instituțiile publice, reprezentanți ai 
unor firme industriale și bancare, 
membri ai corpului diplomatic.

TOKIO. — Ambasadorul Româ
niei în Japonia, Ion Datcu, a oferit 
un cocteil la care au participat 
Sensuke Fujieda, ministrul afaceri
lor interne al Japoniei, Heitaro 
Inagaki, președintele Consiliului 
pentru comerțul exterior, Nobuhiko 
Ushiba, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Katsumata, preșe
dintele nou ales al Partidului So
cialist Japonez, Tomio Nishizawa și 
Masayoshi Oka, membri ai Prezi
diului C.C. al P.C. din Japonia, 
Yuji Shibata, președintele Acade
miei japoneze, membru de onoare 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, S. Tomonaga, președin
tele Consiliului Științific al Japo
niei, laureat al Premiului Nobel, 
Hisao Kuroda, președintele Asocia
ției de prietenie Japonia-România, 
precum și alte personalități.

CONAKRY. — însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Socialiste 
România la Conakry, Miclea Oliver, 
a oferit un cocteil cu prilejul zilei 
de 23 August. La cocteil au parti
cipat Roger Nagib Akar, ministrul 
transporturilor, Sinkoun Kaba, se
cretar general al președinției, 
Daillo Alpha Adboulaya, secretar 
general în M.A.E., reprezentanți ai 
instituțiilor centrale și ai organiza
țiilor de masă și obștești, șefi și 
membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Conakry.

Azi
în Capitală

„Europenele" de caiac-canoe
IN PRIMELE FINALE, SPORTIVII ROMÂNI
Aii CIȘTIGAT 4 MEDALII DE AUR

ÎNOT : la Bazinul Dinamo, 
începînd de la ora 19,30, con
tinuă meciul amical dintre se
lecționatele masculine ale Ro
mâniei și Franței.

FOTBAL: pe Stadionul „23 
August" se desfășoară în cu
plaj, de la ora 15, partidele 
Steaua-A.S.A. Tg. Mureș și Di
namo București-Universitatea 
Craiova.

HANDBAL : pe terenul Giu- 
lești, de la ora 10, au loc ul
timele meciuri ale turneului 

! internațional la care participă 
echipele feminine Lokomotiv 
Dresda, Lokomotiv Rangsdorf, 
Rapid și Progresul București.

POLO : la Ștrandul Tinere
tului, începînd de la ora 11, 
se desfășoară partida Steaua- 
Voința Cluj din cadrul cam
pionatului categoriei A.

Sîmbătă, pe lacul Wedau din 
apropiere de Duisburg, campio
natele europene de caiac-canoe 
au programat primele finale. Nu
meroși spectatori au urmărit o'- 
serie de întreceri spectaculoase, 
în care sportivii români au fost 
principalii protagoniști, cucerind 
4 medalii de aur din cele 8 acor
date în prima zi a finalelor. Aurel 
Vernescu a confirmat încă o dată 
valoarea sa internațională, cîști- 
gînd clar proba de caiac (500 m)

PE STADIONUL GIULEȘTI AU 
CONTINUAT IERI MECIURILE 
TURNEULUI INTERNATIONAL FE
MININ DE HANDBAL. Rezultate : 
Rapid București-Lokomotiv Dresda 
18—7 ; Lokomotiv Rangsdorf-Progre- 
sul 14—12.

AL DOILEA MECI AL FINALEI 
„CUPEI AMERICII DE SUD" LA 
FOTBAL, desfășurat la Montevideo 
între echipele Racing Club Buenos 
Aires și Nacional Montevideo, s-a 
încheiat din nou la egalitate : 0—0. 
Meciul decisiv va avea loc la 28 au
gust pe teren neutru, la Santiago de 
Chile, învingătoarea urmînd să joa
ce cu Celtic Glasgow, cîștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni".

cu timpul de l’54'T3/100. Pe locul 
doi s-a clasat suedezul Petersen. 
A doua medalie de aur a fost 
cucerită de Andrei Igorov, învin
gător în proba de canoe (10 000 m) 
cu rezultatul de 51'23”4/100. Re
prezentantul nostru a dominat net 
această probă, sosind cu cîteva 
minute avans față de cel de-al 
doilea clasat, cehoslovacul Pen- 
kava. Macarenco, al doilea repre
zentant al nostru în această probă, 
a ocupat locul 6. Canoiștii români 
Maxim și Simionov au obținut me
dalia de aur în proba de dublu 
(10 000 m) cu rezultatul de 46’42” 
45/100. A patra medalie de aur a 
fost cîștigată de echipajul de ca
iac 4 (masculin) — 1 000 m, com
pus din Covaliov, Țurcaș, Calenic 
și Irimia, învingător cu rezultatul 
de 3’16”8/100. O surpriză a fost 
înregistrată în proba de caiac 
dublu (500 m), în care victoria a 
revenit echipajului U.R.S.S. — 
l'42"80/100, înaintea cuplului Ver
nescu — Sciotnic — l’43"01/100.
Ludmila Pinaieva (U.R.S.S.) a ter
minat învingătoare în proba de 
caiac 1 (500 m).

NATAȚIE: A ÎNCEPUT 

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALĂ 
ROMANIA - FRANȚA

Aseară, la bazinul Dinamo din Ca
pitală a început întîlnirea internațio
nală de natație dintre selecționatele 
masculine ale României și Franței. 
După prima zi de întreceri, oaspeții 
conduc cu scorul de 28—24 puncte. 
Sportivii români au avut o compor
tare frumoasă, cucerind victoria în 
două probe, în celelalte trei pe pri
mul loc clasîndu-se înotătorii francezi.

Proba de 200 m fluture a fost do
minată de înotătorii români, care 
s-au clasat pe primele două locuri. 
A cîștigat Tat Nicolae cu 2’22”3/10, 
timp ce reprezintă un nou record al 
României. în urma lui s-au clasat 
Belea Vladimir — 2’23 ”4/10 (nou re
cord de juniori al României) ; Louis 
Micard (Franța) — 2’23”7/10 ; Jean 
Ravelinghen (Franța) — 2’25”6/10.

Cea de-a doua victorie a reprezen
tanților României a fost realizată de 
Vladimir Moraru, cîștigătorul probei 
de 200 m mixt cu timpul de 2’21 ”3/10 
(nou record al României). Pe locurile 
următoare s-au clasat Vicente Ber
nard (Franța) — 2’23”8/10; Nagy
Dionisie (România) — 2’26”l/10 .
Marc de Herdt (Franța) — 2’26”6/10.

Perspectivă și creație
(Urmare din pag. I)

nu și-a calculat distanțele, că nu și 
le-a reprezentat geometric și econo
mic. Fața țării nu este de azi, de 
mîine. O civilizație care măsoară mi
lenii s-a dezvoltat pe aceste pămîn- 
turi lăsîndu-și amprenta In organizare, 
în cultură. Căci unul din lucrurile de 
mare preț pe care se întemeiază cu
ceririle revoluționare de azi sînt și 
tradițiile transmise din generație în 
generație. Întreaga producție intelec
tuală a vremilor s-a reflectat în mare 
măsură în folclor, în totalitatea de
prinderilor de conviețuire în arhitec
tura satelor, în arta meșteșugarilor 
care au alcătuit căruța, fîntîna, drumu
rile, morile de vînt și de apă, podu
rile, întreaga industrie casnică de pe 
urma căreia păstrăm covoare, țesături, 
broderii, sumane, ca să nu mai vor
bim despre mobilier, despre instru
mentele muzicale, despre unelte. 
Multe meșteșuguri s-au transmis pe 
cale orală, multe arte s-au împletit 
cu meșteșugurile, într-o școală secu
lară, într-un efort și un sistem de 
principii care intră în codul moral al 
societății noastre. Faptul că atîtea 
meșteșuguri nu le descoperim astăzi 
între relicvele arheologiei, că nu 
s-au stins denotă forța excepțională 
a acestui popor de a tezauriza cuce
ririle inteligenței și civilizației,, de a le 
dezvolta și permanentiza. O trăsătură 
pozitivă a omului de pe aceste me
leaguri o constituie nevoia de diver
sificare a producției, și pe această 
trăsătură se întemeiază puterea de a 

dezvolta în continuare tot ceea ce ne 
aparține.

In țara noastră, producătorul bunu
rilor materiale, convins de superiori
tatea experienfei, inteligenței, evo
luției, nu este nevoit să salte peste o 
epocă, să înlăture un hiatus de civili
zație, ci se ridică în mod firesc însu- 
șindu-și mijloacele tehnicii moderne 
din mers, trecînd prin sinteze capitale 
și dovedindu-se la înălțimea cerințe
lor și exigențelor mondiale. Exista, 
într-o epocă de tristă amintire, men
talitatea că producătorului de bunuri 
materiale nu-i sînt necesare învățătura 
de carte și cultura tehnică. Țăranul 
era socotit o vită bună de pus la jug. 
Muncitorul — un om care cu cît știa 
mai puțin, cu atîl mai lesne era de di
rijat, de exploatat. Intr-o epocă în 
care cultura era socotită un lux, pro
ducătorului de bunuri materiale nu i 
se ofereau luminile artei, literaturii, 
științelor. Omul muncii era un simplu 
instrument care putea să aibă cel 
mult nevoi biologice, dar nu și spiri
tuale. Din sfera acestei existențe limi
tate, contrar voinței patronilor, s-au 
ridicat totuși multe minți strălucite 
care au contribuit cu inteligența, cu 
experiențele și Intuițiile lor, la ridi
carea clasei muncitoare și la fertili
zarea orizontului social.

Nivelul de azi al civilizației socia
liste face din producătorul bunurilor 
materiale o figură centrală și pre
tinde, cu necesitate, ca el să fie bine 
instruit, să ia în posesie operele de 
bază ale umanității, să știe cît mai 
multe în domeniul său de activitate și, 

totodată, să-și perfecționeze gustu
rile și sentimentele la școala artei și 
culturii. Tot ceea ce se produce în
tr-un anumit domeniu face parte din- 
tr-un ansamblu care reflectă stadiul 
de civilizație. Nu degeaba se vorbește 
din ce în ce mai mult despre noile 
științe apărute la orizontul secolului 
nostru, despre estetica industrială 
care cuprinde în sfera ei tot ceea ce 
realizează mintea și iscusința omului : 
de la ambalajul produselor de ma
nufactură, pînă la navele cosmice. 
Pentru ca bunurile pe care le dă la 
iveală să nu capete prea curînd cali
ficativul depășit, pentru ca ele să fie 
ingenioase și fine, rezistente și fru
moase, producătorul bunurilor mate
riale are nevoie să fie înarmat cu o 
concepție generoasă și profundă, me
nită să declanșeze fantezia, să con
troleze gustul, să inventeze forme și 
culori în armonii noi și surprinzătoare. 
Cel ce scoate din mina sa obiectele 
civilizației moderne trebuie să fie el 
însuși un om modern.

Stăpîn pe muncă, stăpîn pe desti
nele sale, omul uzinelor și al ogoare
lor fertilizate este azi vital interesat 
ca in pregătirea sa să intre o canti
tate cît mai mare de date ale cul
turii și științei, de experiențe, de ob
servații', — și de aceea toate acțiu
nile culturale ar trebui să conveargă 
spre acest scop. Orice posibilitate 
nefolosită este, într-un sens, o daună 
pe care o suportă indirect societatea, 
prin aceea că lipsește de hrana de 
bază pe cei ce poartă pe umerii lor 
cadrul progresului general.
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viața internațională e g r a m e
LUPTE ÎNTRE 
PATRIOȚI 
Șl ARMATĂ 
ÎN RHODESIA

SALISBURY 26 (Agerpres). — 
Guvernul rasist rhodesian a dat 
publicității un comunicat în care 
recunoaște că unități ale forțelor 
sale armate sînt angajate în lupte 
deosebit de violente cu forțe ale 
patrioților din regiunea localității 
Bulawayo. Este prima recunoaște
re oficială a guvernului rhodesian 
despre existența unei armate de 
guerilă — precizează agenția 
France Presse. Același comunicat 
menționează că forțele guverna
mentale au fost nevoite să folo
sească și aviația. Agenția France 
Presse comunică, totodată, citind 
surse neoficiale, că un detașament 
de poliție din Republica Sud-Afri- 
cană ar fi fost transportat pe ca
lea aerului la Bulawayo și s-ar fi 
angajat în lupte împotriva răscu- 
laților. De asemenea, pe pămîntul 
rhodesian s-ar afla și ofițeri din 
armata sud-africană care partici
pă alături de trupele de la Salis
bury la luptele împotriva patrio
ților.

OSLO începerea convorbirilor 
intre delegațiile P. C. Român 

și P. C. din Norvegia
OSLO 26. — Trimisul special A- 

gerpres, R. Căplescu, transmite : 
Sîmbătă dimineața, la sediul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Norvegia au început 
convorbirile între delegația C.C. 
al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și o delegație a P.C. din 
Norvegia, condusă de Reidar Lar
sen, președinte al Partidului Co
munist din Norvegia. Din delega
ție fac parte Just Lippe, Ivar Lie, 
Arne Jorgen, Arne Gettersen,

Esther Bergerud și Rolf Nettum, 
secretari ai C.C., Bjarne Rolstad, 
președinte al Comisiei de Control, 
Jon Selfors, membru al C.C. al 
partidului.

Convorbirile, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie, au continuat și 
în cursul după-amiezii.

Membrii delegației P.C.R. au vi
zitat apoi portul Oslo, fiind înso
țiți de Reidar Larsen și de alți 
conducători ai P.C. din Norvegia.

Seara, conducerea P.C. din Nor
vegia a oferit o masă în cinstea 
delegației P.C.R.

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România țin 
să adresez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări pentru ferisirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

CEVDET SUNAY 
Președintele Republicii Turcia

Excelentei Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mă folosesc de acest prilej, ziua eliberării României, pentru a trans

mite poporului român și Excelenței Voastre, din partea poporului arab 
din Siria și din partea mea, calde felicitări și cele mai bune urări pen
tru fericirea dv. personală și pentru progresul și prosperitatea poporului 
țării dv.

Dr. NUREDDIN EL-ATASSI 
Președintele Republicii Arabe Siria

împotriva bombardamentelor
R. D. VietnamS. U. A. asupra

PARIS 26 (Agerpres). — Asocia
ția internațională a juriștilor de- 
mocrați a dat publicității o decla-

MOSCOVA 26 — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veanu, transmite: La cinema
tograful „Udarnik" din Mos
cova s-a deschis vineri seara 
Festivalul filmului românesc, 
organizat în cadrul Zilelor 
culturii românești. La această 
manifestare au participat G. 
Golovnia, vicepreședinte al Co
mitetului pentru cinematogra
fie de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., reprezen
tanți ai Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea, 
cineaști și ziariști sovietici. Au 
participat Dumitru Fernoagă, 
director general al Studioului 
cinematografic „București", 
actorii Amza Pelea, Stela Po
pescu, Irina Petrescu, Dan 
Nuțu — membri ai delegației 
de cineaști români aflați la 
Moscova cu prilejul festivalu
lui. Au fost de față Teodor

Marinescu, ambasadorul Ro
mâniei la Moscova, și membri 
ai ambasadei.

In cuvîntul de deschidere a 
festivalului, I. Cekin, membru 
în Colegiul de conducere al 
Comitetului pentru cinemato
grafie de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., a salutat I 
pe cineaștii români și a relevat 
succesele înregistrate de cine
matografia din țara noastră. 
In numele delegației de ci
neaști români a luat cuvîntul 
D. Fernoagă.

In afara filmului „Dacii", cu 
care a început festivalul, pe 
ecranul cinematografului „U- 
darnik" vor mai rula filmele 
românești „Vremea zăpezilor", 
„Procesul alb", „Diminețile u- 
nui băiat cuminte", „Faust 
XX", „Calea Victoriei'! și 
„Castelanii".

rație de protest împotriva bombar
dării de către aviația americană a 
Hanoiului și a regiunilor nordice 
ale R. D. Vietnam. Demascînd noi
le acțiuni criminale îndreptate îm
potriva unei țări care își apără 
eroic dreptul la independență și li
bertate, asociația cheamă toate or
ganizațiile naționale ale juriștilor 
să-și intensifice activitatea dusă îm
potriva încălcării normelor de 
drept internațional și pentru curma
rea acțiunilor care amenință să 
provoace o lărgire a conflictului.

MC NfiMflRfi RECUNOfiȘTE...
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Ministrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, a declarat în subcomi
sia senatorială pentru problemele 
forțelor armate că Statele Unite nu 
vor putea avansa în atingerea sco
purilor urmărite de ele prin extin
derea continuă a atacurilor aerie
ne împotriva R. D. Vietnam. „Răz
boiul nu poate fi cîștigat în nord"
— a spus McNamara.

Declarația lui McNamara — scrie 
agenția United Press International
— a declanșat o nouă rundă de dez
bateri asupra strategiei americane 
în Vietnam. „Poziția ministrului a- 
părării — a spus senatorul Stuart 
Symington — mă face să cred că 
nu există nici o șansă de a obține 
succese adevărate în acest război".

agențiile de presă transmit

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România adresez 

Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea poporului român.

GUSTAF ADOLF 
Regele Suediei

Excelenței Sale
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 

Exprim Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia sărbă
torii naționale române.

OLAV
Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
îmi este plăcut, în această zi de sărbătoare națională a țării dv., să 

adresez Excelenței Voastre vii felicitări și urările călduroase ale Consi
liului federal pentru fericirea dv. personală și a poporului român.

ROGER BONVIN
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 

rog să primiți cele mai sincere urări pe care le adresez în numele 
poporului brazilian și al meu personal pentru prosperitatea crescîndă a 
României și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

ARTHUR DA COSTA E SILVA 
Președintele Republicii Brazilia

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu această ocazie de bun augur a Zilei naționale a Republicii Socia

liste România sînt bucuros să transmit Excelenței Voastre și poporului 
României, în numele poporului birmanez și în numele meu personal, 
cele mai calde felicitări și bune și sincere urări pentru fericirea și pro
speritatea continuă a națiunii române.

NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Sărbătoarea națională a țării prietene este ocazia prielnică pentru a 

adresa Excelenței Voastre, în numele poporului, al guvernului argenti
nian și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de prospe
ritate și fericire pentru poporul Dv., precum și pentru Dv. personal.

JUAN CARLOS ONGANIA 
Președintele Națiunii Argentiniene

fi. Novotny despre pro
blemele dezvoltării Slova
ciei. La 26 august, Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, a rostit o cuvîntare în 
fața activului de partid din raionul 
Martin și din regiunea Slovacia cen
trală. O bună parte a cuvîntării a fost 
consacrată problemelor Slovaciei, sub- 
liniindu-se că în următorii ani ai cin
cinalului aici va continua dezvoltarea 
accelerată în domeniul industriei, în- 
vățămîntului, ocrotirii sănătății și altor 
ramuri de activitate.

fi 14-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Damasc, 
la care participă 21 de țări, a fost 
deschisă vineri de ministrul sirian al

economiei, Ahmed Murad. Republica 
Socialistă România este prezentă prin- 
tr-o serie de exponate, ca : strunguri, 
motoare electrice, tractoare și mașini 
agricole, produse petrolifere, produse 
ale industriei textile și alimentare.

Convorbire la Brioni.
Waldeck Rochet, secretar general al 
P. C. Francez, care, înapoindu-se din 
R. P. Bulgaria, a făcut un popas în 
R.S.F. Iugoslavia, a fost primit sîmbătă 
la Brioni de Iosip Broz Tito, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, cu care a avut o convorbire.

Inirevedere Jdnos Kâdâr- 
Max Reimann. Jânos Kâdâr> 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a 
primit pe Max Reimann, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din

Germania, care își petrece vacanța în 
Ungaria.

Reuniune de urgență la 
Kinshasa. Totr guvernatorii pro
vinciilor statului Congo (Kinshasa) ur
mează să participe la o reuniune de 
urgență în capitala țării, Kinshasa — 
informează agenția France Presse. Mo
tivele care au determinat autoritățile 
de la Kinshasa de a organiza această 
reuniune nu sînt cunoscute încă, dar 
se consideră că una din temele discu
ției va fi situația din Bukavu, unde se 
mai găsesc încă mercenari străini.

Lucrările Conferinței mi
niștrilor afacerilor externe 
ai țărilor arabe au fost deschise 
sîmbătă seara la Khartum.

Peisaj cubanez contemporan
(Urmare din pag. I)

cii Latina care nu mai are
analfabeți. Astăzi, întreg 
învăjămîntul este complet 
gratuit. Statul suportă to
tul : școlarizare, cărți, că
mine, hrană, îmbrăcămin
te. Tinerelul pe care l-am 
îniîlrrit în . centrele șco
lare „zona escolar”, situa
te în vechile case și palate 
ale latifundiarilor alungați de 
revoluție, este conștient de 
marile sacrificii pe care po
porul cubanez le face pen
tru instruirea lui și își dă si
lința să învețe cît mai bine.

La Congresul national al 
medicilor d"in Cuba, la care 
a participat și o delegație 
de medici români, condusă 
de prof. Nestorescu, s-a putut 
constata că starea sanitară a 
populației cubane este cea 
mai bună din toate țările 
Americii Latine, că dotarea 
spitalelor și felul cum se dez
voltă profilaxia sînt în confor
mitate cu medicina actuală.

Am avut ocazia să 
port o plăcută discuție 
cu președintele Academiei de 
Științe a Cubei, comandanfe 
Antonio Nunez Jimenez, un 
geograf de renume mondial 
și mare admirator al lui Ra- 
coviță, pe al cărui drum a 
pornit în explorarea peșterilor 
din masivele calcaroase ale
insulei. Cartea sa „Geo
grafia de Cuba" este 
o enciclopedie asupra originii.

reliefului, bogățiilor, econo
miei și oamenilor din insula- 
perlă a Antilelor. Am schim
bat impresii cu vicepreședinții 
academiei, prof. Sanchez și 
prof. Riverend, un medic eru
dit și un istoric enciclopedist, 
care mi-au relatat numeroase 
fapte interesante din activita
tea științifică actuală din 
Cuba. Am vizitat muzeul de 
științe naturale din Capitoliu, 
vechiul parlament al lui Ba
tista, clădire albă, monumen
tală, pe care guvernul revolu
ționar a destinaf-o ca sediu 
al Academiei de științe, pre
țuind astfel în mod simbolic 
știința ca unul din bunuri
le cele mai de preț cîștigate 
de revoluție. în una din came
rele mari de la parterul mu
zeului este reprodusă o peș
teră, așa cum este ea în na
tură. Un model asemănător a 
fost realizat recent și la mu
zeul „Antipa" din București.

Cu prilejul vizitei în Cuba 
am ținut două conferințe: una 
sub auspiciile academiei, alta 
în cadrul institutului oceano- 
logic. Am schimbat păreri de 
specialitate cu biologi, me
dici, oceanografi. Din cele 
văzute și din discuțiile cu co
legii cubanezi am desprins 
multe lucruri interesante. La 
primirea pe care tovarășul 
Fidel Castro a făcut-o dele
gației române am auzit cuvin
te de înaltă apreciere la a- 
dresa științei românești și a 
apropierii dintre țările noas

tre, ale căror limbi se asea
mănă.

Cuba reprezintă și o atrac
ție turistică de prim ordin, 
înainte de revoluție aici ve
neau americanii bogați să-și 
petreacă „week-end"-ul. As
tăzi, turiștii sînt mai ales din 
America Latină, dar încep să 
apară și vizitatori europeni.

Orașul Havana este de o 
rară frumusețe. Clădirile ve
chilor instituții spaniole alter
nează cu blocuri moderne cu 
zeci de etaje. Pe terasele 
lor sînt restaurante răcoroase, 
de unde se vede întreg ora
șul. Carnavalul Havanei, la 
care am fost spectator, este 
o feerie de culori, de cîn- 
tece și dansuri, care, prezen
tate cu mijloacele actuale ale 
tehnicii de iluminare și miș
care, mi-au lăsat impresii de 
neșters. Mulțimea se delec
tează urmărind defilarea ca
relor alegorice, care prezintă 
fiecare un spectacol de artă, 
de folclor. Pe tribune specia
le, care încep în fața Capito- 
liului și se continuă pe faleză 
pînă departe, oamenii privesc 
ore întregi nesfîrșitul alai mul
ticolor și viu, care începe la 
ora 6 după masă și se ter
mină spre miezul nopții.

Vestita muzică cubaneză 
este inspirată din motive fol
clorice. Cubanezii sînt adevă- 
rafi maeștri ai pianului, ai 
trompetei și în special ai to
belor.

Pe plaja de la Varadero 
poți admira — cum se spu
ne aici — cea mai albastră 
mare din lume. Cerul e curat 
ca și cristalul, cîte un puf albu
riu plutește din cînd în cînd 
în zenituri ; nisipul argintiu al 
plajei denotă o vecinătate co- 
ralieră ; la marginea plajei, 
înspre mare, se învăluie spu
ma albă a valurilor cu un
duirile strălucitoare ale apei 
de pe care nu-ți poți lua 
ochii. Visezi cu ochii deschiși, 
fermecat de frumusețea peisa
jului.

Nu mai puțin plăcută a 
fost noaptea petrecută pe 
vîrfurile Sierrei Maestra, în
tr-o cabană turistică agățată 
deasupra unei prăpăstii. în a- 
ceste locuri ale „Gran Pie- 
drei", situată în pădurile în 
care mai de mult moșierii 
străini cultivau, cu sclavi ne
gri, cafeaua de export și din 
haciendele din care nu au 
mai rămas decît ruine, un 
grup de patriofi a pornit cu 
ani în urmă să elibereze 
Cuba sau să moară. Și a în
vins I în aceste locuri istorice 
se ridică multe monumente în 
piatră albă întru comemora
rea celor care au căzut 
luptînd.

Peste fot în Cuba, cadrului 
îneîntător creat de natură, oa
menii îi adaugă continuu noi 
frumuseți ce vădesc marea 
forță creatoare a socialismu
lui.

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am plăcerea să vă prezint, cu prilejul zilei eliberării, cele mai sin

cere felicitări din partea poporului irakian și în numele meu, cele mai 
bune urări pentru Excelența Voastră și pentru Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România, fericire și sănătate pentru poporul român prie
ten, progres și prosperitate deplină.

General locotenent
ABDUL RAHMAN MOHAMMED AREF 

Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Din partea guvernului, a poporului pakistanez și a mea personal, 

am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
din România, cele mai calde urări și salutări cu fericitul prilej al Zilei 
Naționale a României.

Permiteți-mi să adaug, cu prilejul acestei fericite zile pentru Româ
nia, speranța mea plină de încredere că relațiile cordiale existente în 
mod atît de fericit între ambele noastre țări vor continua să se întă
rească în viitor. De asemenea, vă rog să primiți bunele mele urări pen
tru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală și pentru pacea, pro
gresul și prosperitatea continuă a poporului român.

M. AYUB KHAN 
Președintele Pakistanului

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România sînt 

fericit să adresez Excelenței Voastre felicitările mele sincere și urările 
călduroase ale poporului Khmer pentru prosperitatea României și pen
tru fericirea poporului său.

Urez, de asemenea, să se întărească legăturile de prietenie și de 
colaborare dintre țările noastre.

NORODOM SIANUK 
Șeful statului Cambodgia

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătoririi zilei naționale a României, țin să vă adresez 

felicitările mele foarte sincere. în numele guvernului și poporului mauri- 
tan și în numele meu personal, vă exprim urări de fericire și de pro
speritate pe care le adresez dv.. guvernului și poporului român.

Cu înaltă considerație,
MORTAR OULD DADDAH 

Președintele Republicii Islamice 
Mauritania

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale, vă rog să primiți felicitările mele și cele 
mai bune urări pentru prosperitatea poporului român.

ASGEIR ASGEIRSSON 
Președintele Islandei

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătoririi unei noi aniversări a Zilei naționale a Româ

niei, adresez Excelenței Voastre, în numele poporului Uruguayan și al 
meu personal, cele mai călduroase felicitări și urările mele cele mai bune 
pentru fericirea poporului român și a Dv. peisonal.

General OSCAR D. GESTIDO 
Președintele Republicii Orientale 

Uruguay

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI '

Cu ocazia sărbătorii independenței României, am deosebita plăcere 
de a vă adresa călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru feri
cirea Dv. personală, precum și pentru prosperitatea poporului român.

MOHAMMED ZAHIR ȘAH 
Regele Afganistanului

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă 
plăcuta ocazie să prezint Excelenței Voastre și poporului român, în 
numele meu personal și în numele întregului popor al Izraelului, felici
tările mele cele mai călduroase.

Adșesăm urările cele mai sincere pentru fericirea personală a Exce
lenței Voastre și pentru prosperitatea crescîndă a Republicii Socialiste 
România și pentru fericirea în pace a poporului român.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Izraelului

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România'

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale române, îmi este deosebit de plăcut 

să adresez Excelenței Voastre, în numele meu și în numele poporului 
libanez, călduroasele mele felicitări și sincere urări pentru fericirea dv. 
personală și pentru prosperitatea poporului român.

CHARLES HELOU 
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dv. am plăcerea să adresez 

Excelenței Voastre, în numele poporului camerunez, al guvernului său 
și al meu personal, felicitările noastre călduroase.

Vă transmit, de asemenea, urări de fericire personală și de prospe
ritate pentru poporul român.

Cu înaltă considerațiune,
AHMADOU AHIDJO 

Președintele Republicii Federale 
Camerun
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