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La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o 
delegație a Partidului Comunist 
Marocan, formată din tovarășii Aii 
Yata, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Marocan, și Abdallah Layachi,

DE

DE INVESTIȚII I Concomitent cu eforturile fructuoase pe care colectivul Uzinei 
de aluminiu din Slatina le depune pentru fabricarea unor can
tități sporite de „metal alb“, constructorii lucrează febril pentru 
îndeplinirea planului etapei a Il-a de dezvoltare a uzinei. Este 
vorba de mărirea capacității de producție actuală cu 25 000 tone 
aluminiu pe an. Constructorii — aparținînd întreprinderii de Șan- 
tiere-montaj din Craiova — au acumulat o experiență bună în 
execuția ritmică a lucrărilor, stadiul fizic al unor obiective fiind cu 
multe zile înaintea graficelor. Despre experiența acumulată în rea-

Succesele obținute în îndepli
nirea planului de stat pe anul 
1966 în domeniul producției in
dustriale și agricole, sporirea 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost, depăși
rea planului în primul trimestru 
al anului 1967 au creat condi
țiile pentru luarea unor noi mă
suri în vederea înfăptuirii sar
cinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. cu privire la 
creșterea sistematică a nivelului 
de trai al populației.

Pe această linie se înscrie re
centa hotărîre a Consiliului de 
Miniștri cu privire la reducerea 
prețurilor de desfacere cu amă
nuntul la unele produse alimen
tare, metalurgice, electrotehnice, 
din lemn, textile și încălțăminte, 
precum și la diverse produse de 
igienă și uz gospodăresc. Redu
cerea de prețuri cuprinde circa 
600 de sortimente, noile prețuri 
ale produselor respective urmînd 
să intre în vigoare luni, 24 a- 
prilie.

Prețurile de vînzare cu amă-

nuntul la principalele grupe de 
produse se reduc după cum ur
mează:

LA UNELE PRODUSE ALI
MENTARE: la untură de porc 
și untură de pasăre — între 21 
și 39 la sută; la biscuiți — între 
5 și 32 la sută; la suc de roșii, 
nectar de fructe și alte băuturi 
răcoritoare — între 13 și 27 la 
sută etc.

LA UNELE PRODUSE META
LURGICE, ELECTROTEHNICE 
ȘI DIN LEMN: la mașinile 
cusut „Ileana" — între 13 și 23 
la sută; la aparate de 
tranzistoare „Dunărea" 
la sută; la aspiratoare 
„Record" — cu 14 la 
unele baterii electrice

și 43 la sută; la unele tipuri 
mobilă pentru copii — între 
și 13 la sută; la unele tipuri 
cărucioare pentru copii — în-
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LA UNELE PRODUSE TEX
TILE ȘI DE ÎNCĂLȚĂMINTE: 
la tricotaje pentru copii pînă la 
vîrsta de 5 ani — între 8 și 49

la sută; la unele țesături de bum
bac — între 9 și 20 la sută; la 
confecții din țesături imitație de 
blană — cu 22 la sută; la pan
tofi de tenis și ghete de baschet 
— între 6 și 29 la sută; la san
dale de plajă din polietilenă și 
polivinil — între 10 și 44 la 
sută.

De asemenea, se reduc pre
țurile la unele jucării din mase 
plastice — între 10 și 64 la sută; 
la discuri didactice ■— între 44 
și 57 la sută; la unele produse 
de igienă, printre care săpun de 
toaletă și pastă de dinți — în
tre 5 și 43 la sută.

în hotărîre se prevede, de ase
menea, desființarea, cu începere 
de la data de 24 aprilie, a a- 
daosului de preț de 10 la sută 
la marmeladă, perceput pentru 
acoperirea cheltuielilor de trans
port ale mărfurilor vîndute la 
sate.

Prin această nouă reducere de 
prețuri populația va realiza o 
economie anuală de peste 300 mi
lioane lei. (Agerpres)

membru al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Marocan, a fă
cut o vizită prietenească în Repu
blica Socialistă România între 13 și 
19 aprilie 1967.

Delegația P. C. Marocan a vizi
tat întreprinderi industriale, uni
tăți socialiste din agricultură, s-a 
întîlnit cu oameni ai muncii, acti
viști ai Partidului Comunist Ro
mân și ai organizațiilor de masă. 
Tovarășul Aii Yata a ținut o expu
nere în fața cadrelor didactice și 
studenților Academiei de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist 
Marocan a avut convorbiri cu 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, formată din tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, delegațiile au îm
părtășit reciproc din experiența 
celor două partide, au relevat pre
ocupările lor actuale și au făcut un 
schimb de păreri în probleme pri
vind situația internațională, miș
carea comunistă și muncitorească 
mondială, dezvoltarea în continuare 
a relațiiloi- dintre P.C.R. și P.C. 
Marocan.

Delegația 
Român și-a 
lidaritate cu 
munist Marocan pentru dezvolta-

Partidului Comunist 
exprimat deplina so- 
lupta Partidului Co-

rea democratică și de sine stătă* 
toare a țării, satisfacerea revendi
cărilor economico-sociale ale mase
lor muncitoare, pentru unirea tu
turor forțelor progresiste și patrio
tice în vederea apărării intereselor 
vitale ale națiunii marocane, eli
berării naționale depline, înfăptui
rii aspirațiilor sale de progres, 
prosperitate și pace.

Delegația Partidului Comunist 
Marocan a felicitat călduros Parti
dul Comunist Român pentru succe
sele dobîndite în opera de trans
formare a României într-o țară so
cialistă cu o industrie multilatera
lă și puternică, o agricultură în 
continuă dezvoltare, o cultură în 
plină înflorire și a manifestat 
înalta apreciere pentru sprijinul a- 
cordat de România socialistă miș
cării de eliberare națională, tine
relor state independente, pentru e- 
forturile depuse în vederea dezvol
tării cooperării internaționale și 
consolidării păcii mondiale.

Trecînd în revistă situația in
ternațională, reprezentanții celor 
două partide au relevat ca una din 
trăsăturile fundamentale ale dez
voltării istorice actuale uriașa in
fluență a forțelor sociale contem
porane care militează pentru so
cialism, independență națională, li
bertate, democrație și pace. Tot
odată, ei au subliniat că, în încer
carea de a-și menține vechile pri
vilegii și de a bara procesul dez
voltării progresive a omenirii, 
cercurile imperialiste, în primul 
rînd imperialismul american, cen-

(Continuare în pag. a V-a)

Avansuri

in

investiții

mănunt, a execuției volumului de 
lucrări. Dar nu din birou, ci pe 
baza unei largi consultări a ingi
nerilor, maiștrilor, șefilor de e-

Nicolao CUCUI

și restanțe

(Continuare în pag. a in-a)

Vedere generalâ a Combinatului de htrtie șî celulozd Suceava Foto : Gh. Vlnțilă
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lizarea prevederilor planului, în primul trimestru, ne vorbește ing. 
BOLESLAV SANIȚKI, șeful șantierului:

Partidul a trasat sarcina ca în 
primul trimestru să se realizeze 
peste 20 la sută din planul anual 
de investiții. Această sarcină ne-a 
mobilizat, socotind-o obligatorie 
și posibilă de îndeplinit. Toate 
forțele și inițiativele constructo
rilor de pe șantier, ale cadrelor 
tehnice și de conducere au fost 
canalizate spre realizarea ei 
necondiționată. Ne-am convins 
încă o dată că atunci cînd 
șantierul este privit ca un me
canism ale cărui verigi trebuie să 
funcționeze ireproșabil, cînd nu 

, f*Lcapă din vedere nici un 
>..Aiănunt, se poate imprima un 
ritm accelerat întregii activități, 
grăbindu-se astfel punerea în 
funcțiune a obiectivelor. Concret, 
șantierul a realizat în primul tri
mestru 29 la sută din planul 
anual de investiții, depășindu-se 
sarcina amintită. Totodată, cos
tul lucrărilor a scăzut, pe această 
cale am obținut însemnate eco
nomii. Și nu putem spune că la 
Slatina n-a fost iarnă grea, sau 
că totul s-a desfășurat fără greu
tăți și neajunsuri. Procentul reali
zat pe șantierul nostru în condi
ții dificile generate de timpul 
neprielnic, arată convingător că 
și în primele luni ale anului se 
poate executa un important 
volum de lucrări, că scăderile de 
ritm se datoresc în mare măsură 
deficiențelor în organizarea lu
crărilor de construcții, nu unor 
cauze obiective.

— Procentul de 29 la sută din 
cores
ale o-

urmă- 
numai

totalul valoric își găsește 
pondent în stadiile fizice 
biectivelor ?

— Desigur. Noi nu am 
rit îndeplinirea planului
sub aspect valoric, ci întotdeau
na am avut în vedere respecta
rea stadiilor fizice prevăzute în 
graficele de execuție. în prezent, 
toate lucrările de construcții- 
montaj sînt în avans față de gra
fice : bala de electroliză cu 120 
zile (recent s-a încheiat monta
jul celor 164 cuve prevăzute), 
cuptorul de coacere a anozilor 
cu aproape 140 de zile. La turnă
torie s-au terminat fundațiile la 
2 din cele 3 cuptoare. în hala 
de electroliză și la alte obiective 
s-au început înainte de termen 
montajul utilajelor și lucrările de 
finisaj interior și exterior. Potri
vit calculelor, pe baza timpului 
cîștigat, capacitățile de produc
ție din etapa a Il-a vor putea fi 
puse în funcțiune cu aproape 
5—6 luni mai devreme și sîntem 
hotărîți să respectăm întru totul 
acest angajament.

— Ați amintit de măsurile e- 
nergice de intervenție. Care au 
fost ele și pe ce pîrghii cu rol 
determinant în grăbirea ritmului 
de execuție a lucrărilor ați ac
ționat ?

— Mai întîi, este vorba de 
pregătirea din timp a activității 
șantierului sub toate aspectele. 
Pe scurt, s-a asigurat un front 
larg de lucru, prin atacarea unui 
volum sporit de lucrări. Aceasta 
pentru a obține o continuitate la 
nivel ridicat în execuția lucrări
lor. S-au precizat răspunderile 
cadrelor tehnice și inginerești. 
Din prima lună a anului s-a în
tocmit o planificare exactă, în a-
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îndeplinirea 
planului de

Dacă minciuna ni s-ar înfățișa sub adevăratul ei chip, nefardată, 
ea n-ar putea ajunge nici pînă la colțul străzii. într-un climat social 
bizuit pe legile scrise și nescrise ale adevărului și apărat de către ele, 
minciuna este sortită unei existențe precare, veșnic amenințate de ofen
siva raporturilor clare și cinstite din cuprinsul colectivității socialiste. 
Ca să-șî poată prelungi această existență, ea se disimulează șî reven
dică acoperirea în aur a adevărului, fie că este vorba de nevinovate 
gogoși vînătoreștl, fie de o culpă înscrisă în codul penal — așa cum 
ni s-a relevat în prima parte a anchetei noastre.

îngrădiți, incapabili să 
acționeze deschis și brutal, 
inamicii adevărului aleg so
luția jocului dublu. Se 
furișează, se insinuează, cu 
ajutorul unor manevre 
vechi, recondiționate de 
circumstanță — fățărnicia 
și lingușirea — mizînd pe 
credulitate și slăbiciune. 
Cum pot fi depistate și 
izolate aceste rafinate in
strumente ale minciunii 
care susțin eșafodajul oca
zional, instabil dar perni
cios al jocului dublu ? Pe 
urmele lor deci.

— într-o zi merg pe stra
dă și mă salută cineva ; îi 
răspund printr-un gest re
flex. A doua zi, pe dru
mul meu obișnuit către 
casă, mă întîlnesc Iarăși eu

persoana. Mă salută cere
monios, cu aerul unei vechi 
cunoștințe. Știți cum e în- 
tr-un oraș ca Bacăul, oa
menii se cam cunosc între 
ei. Mi-am făcut un proces 
de conștiință : nu-mi a- 
minteam de omul acela, să 
ne fi cunoscut cîndva, să-l 
fi uitat... Oare nu i-am 
răspuns destul de rece la 
salut ? Intr-o altă zi mă 
oprește, îmi întinde afabil 
mîna, mă întreabă de să
nătate. De unde să-l iau ?

Altădată mă întîmpină cu 
un familiar „profesore", 
felicitîndu-mă pentru un 
articol publicat într-o re
vistă. De ce-aș nega, mi-a 
făcut plăcere... Mai ales de 
la un necunoscut. După 
cîtva timp, în mijlocul u- 
nei conversații la fel de 
măgulitoare, care te învă
luie, mi-a strecurat ca din 
întîmplare : „am auzit ieri 
că soția mea o să dea exa
men cu dumneata, sper că

ne bucurăm și noi de 
pic de protecție..."

— Procedeu clasic.
— Bazat pe tehnica 

captatio benevolentiac
continuă psihologul Liviu 
Fiiimon, lector la Institu
tul pedagogic din Bacău. 
Lingușitorul încearcă să 
tocească puterea de apă
rare a victimei, printr-o 
otravă plăcută și picurată 
lent. Cînd socotește că și-a 
făcut efectul, trece la atac. 
Insinuează că-i ești obli
gat : el ti-a dat ceva, e rîn- 
dul tău acum...

— Credeți că tipul de 
„periuță" reprezintă un pe
ricol real ? Manifestările 
sale II fac relativ lesne 
deplstabll. Plecat, nervii,

trepăduș... trăznește de la 
o poștă.

— Depinde peste cine 
dă. Dacă nimerește peste 
corbul din fabula lui La 
Fontaine, obține cașcava
lul... Punctul slab al vani
tății. Cum spunea un mo
ralist francez, lingușirea e 
o monedă falsă care n-are 
circulație decît prin vani
tatea noastră.

La întrebarea de mai sus 
ne răspunde și directorul 
muzeului regional, Iulian 
Antonescu :

— Ar fi simplist să ne 
oprim la „periuță". Pus în 
vădită dificultate, linguși
torul și-a îmbogățit, și-a 
rafinat arsenalul. Te nar
cotizează cu vorba, cu pri
virea, cu fapta. îți mimea
ză preferințele, gusturile, 
devine peste noapte spor
tiv dacă tie îti plac me-

Victor VÂNTU

In sdptâmîna caro s-a în
cheiat, deși vremea nu a tost 
prielnica în toate zilele, meca
nizatorii și țăranii cooperatori 
au lucrat intens, însămînțînd 
aproape 1 500 000 hectare. 
După cum rezultă din datele 
primite do Consiliul Superior 
al Agriculturii, pînă la 19 a- 
prilie în întreaga țară au fost 
însămînțate cu diferite culturi 
aproape 3 300 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 60 la sută din 
suprafața prevăzută. Față de 
realizările anului trecut, pînă 
la aceeași dată, suprafața în- 
sămînțată este mai mare cu 
733 000 hectare.

Însămînțarea sfeclei de za
hăr și a florii-soărelui este ter
minată în aproape toate re
giunile, iar a porumbului în 
proporție de 59 la sută. In 
regiunile Galați, Dobrogoa, 
Ploiești și București semănatul 
porumbului a fost efectuat în 
proporție de 70—90 la sută, îar 
în regiunile Oltenia, Argeș șl 
Iași de 50—60 Ia sută.

(Agerpros)

„Aurul negru" este cel ce face să 
bată inima Kuweitului, a acestei 
țări de deșert, altădată străbătută 
de nomazi, astăzi o regiune cu cele 
mai ridicate venituri anuale rapor
tate la numărul de locuitori și cu 
cel mai mare depozit bancar din 
lume, o regiune frămîntată, plină 
de contraste. Petrolul nu este nu
mai o sursă de îmbogățire. In ul
timii ani, pe măsură ce în lumea 
arabă a crescut și s-a întărit mișca
rea pentru lichidarea dominației 
marilor monopoluri petroliere străi
ne, în Kuweit s-a dezvoltat un larg 
curent de opinie care exprimă ne
liniștea populației față de soarta 
petrolului kuweitian. Condamnînd 
politica monopolurilor, care în 
goană după profituri maxime spo
resc într-un ritm forțat extracția, 
creînd primejdia secătuirii resur
selor petroliere, numeroși kuwei-

ARTICOL SCRIS 
PENTRU „SCÎNTEIA" 

DE AU HUMAIDAN

tieni cer curmarea acestor stări de 
lucruri, o exploatare rațională a 
principalei bogății a țării. Ei se 
pronunță, de asemenea, pentru re
vizuirea actualului sistem de re
partizare a veniturilor între com
paniile străine și stat cunoscut sub 
numele de fifty-fifty (50% : 50%) 
„Guvernul kuweitian — scria în 
luna martie ziarul „Al Ray al 
Aam“, cea mai de seamă publica
ție din Kuweit — ar trebui să re
constituie ansamblul acordurilor 
sale încheiate cu companiile petro
liere. Kuweitul ar trebui să obțină 
75 la sută din beneficiile realizate 
de companiile care operează în emi
rat". In această revendicare se re
simte ecoul luptei duse în ultimele 
luni între Siria, Irak, Liban pentru 
apărarea bogățiilor lor, pe de o 
parte, și compania „Iraq Petro
leum", pe de altă parte. Dar ea ex
primă în primul rînd complexi
tatea proceselor care au loc în 
principala țară producătoare de 
petrol a Orientului Mijlociu, ten
dința anumitor cercuri kuweitiene 
de a limita pozițiile dominante de
ținute de companiile petroliere 
străine...

...Istoria Kuweitului începe de 
fapt cu secolul al XVIII-lea, 
cînd unele triburi de beduini 
care rătăceau prin Peninsula A- 
rabică, renunțînd la viața no
madă, s-au stabilit pe țărmul 
Golfului Persic și au 
iat orașul El Koweit.
Kuweitul nu reprezenta decît un 
tîrgușor de 10 000 locuitori. Dispu- 
nînd de vreo 800 ambarcațiuni cu 
pînză, aceștia trăiau din comerț și 
pescuit, în special din pescuitul de 
perle. Venitul țării era foarte re
dus. înainte de descoperirea pe
trolului, a cărui extracție a început 
în anul 1946, acest venit n-a 
depășit niciodată modesta sumă 
de 220 000 dolari. Astăzi, Ku
weitul. ocupă locul al patru
lea în ierarhia țărilor pro
ducătoare de petrol, avînd o pro
ducție anuală de circa 150 milioa
ne tone, care îi aduce un venit de 
700 milioane dolari. Aceste resurse 
financiare extrem de mari față de 
numărul populației care nu depă
șește 475 000 persoane, au provo
cat o schimbare bruscă a structu
rii economice și sociale a țării. 
Dacă pînă la apariția petrolului, 
Ierarhia socială era întemeiată —

înteme-
In 1763,

(Continuare în pag. a .VI-a)
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DIVE

La pescuit, pe malul lacului

Foto : M. Cioc

FAPTUL

Comoara 
copiilor

Lunea trecută, în timp oe se 
jucau pe marginea căii ferate 
Baia Mare—Baia Sprie, 5 copii 
(Vladimir Dăniloaia, Gheorghe 
Andercău, Dumitru Udroiu, Ti- 
beriu Andreicuț și Radu Catană) 
au găsit o cutie de conserve ne
desfăcută. Curiozitate, imagina
ție. S-au apucat s-o desfacă. Înă
untru — 10 ceasuri (din care 9 
brățară, de damă și bărbătești 
„Doxa", „Vniversal-Geneve" și 
unul de buzunar). Două ceasuri de 
mînă și cel de buzunar aveau 
carcasa de aur masiv. In cutie 
mai erau și alte obiecte de aur: 
două lănțișoare, o brățară, două 
verighete, un inel bărbătesc fi 
altul de damă — toate în greu
tate de 103 grame de aur. O 
adevărată comoară. Copiii s-au 
dus la miliție cerînd să vorbească 
cu comandantul. Ulterior s-a a- 
flat că sî^t elevi în clasa a 6-a A 
la liceul nt. 3 din localitate, pio
nieri și fruntași la învățătură, 
Sînt mîndri de fapta lor. Ăciim 
așteaptă să-l cunoască pe păgu
baș. Va veni oare ?

1■tiS

Cu precădere în București, dar și în 
orașele mari do provincie — Cluj, Ti
mișoara, Craiova etc. — 
continuă să mai apară 
zine care nu fac parte 
Ministerului Comerțului 
vorba de magazinele 
tare și desfacere" ai căror organiza
tori nu sînt organizațiile comerciale, ci 
înșiși producătorii bunurilor de consum. 
Să dăm cîteva exemple : în București— 
alături de magazinele obișnuite ale 
comerțului — de încălțăminte, de pil
dă — funcționează și un magazin 
special, de prezentare și desfacere, al 
întreprinderii „Dîmbovița"; Fabrica 
de produse lactate are, de asemenea, 
un magazin al ei, specializat — cel 
de pe B-dul Republicii; „întreprin
derea de prezentare" a Ministerului 
Industriei Alimentare patronează trei 
mari magazine alimentare — unul la 
Timișoara și alte două în București. 
O serie de unități au și gostaturile.

Ce rol au sau ar trebui să aibă a- 
ceste noi tipuri de magazine în an
samblul comerțului socialist ? Iată în
trebarea la care vom încerca să răs
pundem pe parcursul însemnărilor 
față.

Cînd vine vorba despre rețeaua 
magazine a producătorilor, mai 
glumă, mai în serios, mulți dintre 
prezentanții comerțului spun : 
tea că producătorii vor deschide uni
tăți de desfacere proprii, care vor 
funcționa paralel cu ale noastre, ne-a 
pus pe gînduri. Ne-am zis : avînd 
în mînă și pîinea și cuțitul, nu ne vor 
handicapa printr-o serie de avantaje 
deosebite ? Nu cumva vor să ne în
treacă pe noi în ale comerțului ?“.

Au vreo bază „temerile" comer- 
cianților ? Teoretic da. Fiind direct 
subordonate fabricilor și ministerelor 
producătoare, magazinele de prezen
tare șj desfacere pot avea o sumă de 
privilegii de care nu dispun toate u-

ca

nltățile comerciale obișnuite. I) Pot 
fi aprovizionate mult mai ritmic și 
pe drumul cel mai scurt, fără vreo 
verigă intermediară. 2) Dispărînd a- 
cesteZverigi, pe prim plan trece res
ponsabilitatea directă pentru ritmici
tatea ‘‘âpjțA'izionării, pentru calitatea 
mărfii puse în vînzare. Cînd un pro
dus defect a pătruns în raft, râză
torul nu mai poate arăta cu degetul 
spre O.C.L., O.C.L.-ul spre I.C.R.A., 
sau I.C.R.T.I., iar acestea spre mi
nister. In cazul magazinelor de pre
zentare, râzătorul, responsabilul sînt 
reprezentanții direcți ai fabricii. De 
aceea, ei sînt interesați să creeze 
faimă magazinului și produselor sale, 
evită să ofere cumpărătorilor „de la 
grămadă", să fie surprinși cu raftu
rile descompletate ori cu marfă înve
chită. 3) Oricît de multe ar fi ele, ma
gazinele de prezentare rămîn totuși

aceste

foarte

facere al Fabricii do confecții și tri
cotaje București.- ■>

Prin șirurile compacte de haine, par- 
desie, rochii, taioare, sacouri, atîrnate 
pe umerașe (deși, în treacăt fie spus, 
s-ar putea găsi și modalități mai mo
derne de expunere), magazinul își dez
văluie caracterul de unitate de... pre
zentare. Dar nimic mai mult. Deser
virea?. Am fi putpț. spune că e obiș.-..

puține față de cele ale comerțului 
propriu-zis. O întreprindere mare 
poate avea cel mult un asemenea ma
gazin, un minister producător 10--20, 
pe cînd comerțul are mii și mii. De 
aici o a treia concluzie : avînd si
tuația copilului singur la părinți, ma
gazinele de prezentare au toate con
dițiile să fie bine întreținute și orga
nizate, iar cumpărătorul să fie servit 
ireproșabil. Cu alte cuvinte, în între- ■ nuită, dacă unitatea nu ne-ar fi of.e-
gul lui, magazinul de prezentare, prin rit, pe moment, -o mostră de... pre-
condițiile speciale în care funcționea- zentare și desfacere: în acea zi — și
ză, poate reprezenta un model pen- am aflat că și în altele — clienții
tru întreaga rețea comercială. Și, în 
mod firesc, poate crea printre parte
nerii lui de activitate acea emulație 
atît de necesară și în comerț.

Așa stau lucrurile privite, cum am 
spus, din punct de vedere teoretic. 
Dar practic ?

...Magazinul de prezentare și des-

Umbre 
de pasă

La G.A.S. din Căteasca (Pi
tești) se află încadrat în formația 
voluntară de pază contra incen
diilor (avînd ca sarcină „evacua
rea animalelor din grajd în caz 
de incendiu") Petre Militaru; 
care... este mort de mai bine de 
un an de zile. Aceeași situație 
există și în formația voluntară 
P.C.I. a comunei Micești. Ion 
Bratu, decedat de un an, are și 
el un „rol activ" în stingerea fo
cului. Oricît de săritori ar fi fost 
ei în viață, este îndoielnic ca de- 
cedații să mai poată interveni a- 
cum — dacă este adevărat pro
verbul că mortul. de la groapă 
nu se mai întoarce.

/

ciurile, îți laudă copiii, 
citează. Operează în zonele 
cele mai sensibile. Cu un 
aer de obiectivitate îți 
laudă și greșelile, iar dacă 
ești criticat condamnă „ne
dreptatea" ce ti s-a făcut. 
Bineînțeles. însă, între pa
tru ochi.

— Fiindcă între patru 
ochi șe simte în siguranță. 
Stă în umbră și e mai greu 
să-l surprinzi în flagrant 
delict. Dar dacă este con- 
strîns să ia atitudine ?

— îl vezi în cîte o șe
dință că-și flutură floreta... 
Nici o grijă, lovește 
în armura și scutul 
versarului, ca pînă la 
să se scuze complice, 
lingușirea este o boală

Morala 
lămpilor 
arse

Ion Bucătaru și Constantin Pa- 
nait, tehnicieni radio și televi
zoare din Bacău, s-au gîndit cum 
să cîștige bani fără să muncească. 
Ei au colecționat de la unitățile 
de specialitate din Adjud, Roman 
și Tg. Neamț peste 600 de lămpi 
uzate. Le valorifica prietenul lor 
Alexandru Ciocan, gestionar la 
„Magazinul universal" din Ba
cău (le vindea cetățenilor ca 
lămpi bune, iar pe altele le ținea 
la număr în gestiune). Banii în
casați pe lămpile noi îi împăr- 
țeau între ei. Un control inopi
nat a constatat că echipa celor 
trei a vîndut 597 lămpi vechi, în- 
sușindu-și aproape 30 000 lei. Au 
fost condamnați la 6 ani închi
soare. Morala ? Este riscant „să 
pui mîna" chiar și pe lămpile 
arse I

Țapul 
ispășitor

In „Scînteia" din 5 aprilie con
semnam la Faptul divers sub ti
tlul „Au greșit adresa" că Oficiul 
de prevederi sociale Oradea a 
expediat ajutorul social familial 
de stat al văduvei Florica Corianu 
din Apateu altei femei — Flo
rica Covaci. Iată răspunsul auto
critic al secțiunii sănătății și 
prevederilor sociale a Sfatului 
popular orășenesc Oradea: „Suma 
ce se cuvenea numitei a fost ex
pediată la adresa CORECTĂ. S-a 
greșit doar numele...“ (ce greșea
lă mititică 1). Mai departe, tova
rășii (autorii acestei greșeli) ne 
comunică și cine e' singurul „vi
novat" : poștașul. Deci : unul o 
face, altul o trage. Nu, tovarăși. 
De data aceasta : „Cine zice, 
ăla e 1".

doar 
ad- 

urmă 
Căci 

a 
caracterelor slabe, a ambi
țioșilor de duzină, a iede- 
relor care încearcă să se 
cațere pe trunchiul de ste
jar.

— Cum poate fi depistat ?
— Prin confruntarea lu

cidă cu propriile sale ac
țiuni. Lingușitorul de carie
ră are un călcîi al lui Achile. 
Amabil azi, servil mîine, 
impertinent după trei zile. 
Ca director de muzeu, am 
întîlnit — din fericire pu
ține — astfel de metamor
foze, înainte și după anga
jarea omului pe post. Tre
cerea de la impertinență 
la smerenie se face fulge
rător. Dacă-și face loc în 
lumea științei, lingușitorul 
e și mai rafinat. Iată o 
schiță de portret. : are sau 
nu nevoie reală de o opi
nie, aleargă la maestru, 
pune întrebări voit naive, 
își mărturisește incompe
tenta (dar și bunele inten
ții I) și lasă să se înțeleagă 
că nu poate cristaliza crea
tor fără fermentul picurat 
de maestru. Dar cînd nu 
mai are nevoie de tutelă, 
devine subit iconoclast, 
spirit critic care va mărtu
risi cît l-a ținut în umbră 
și l-a exploatat maestrul !

Ce tratament trebuie să 
1 se aplice lingușitorului, 
exponent al minciunii lu
crative ? Una dintre soluții, 
radicală, e conținută în in
dignatele versuri arghe
ziene :
O laudă tîrîtă te insultă. 
Ocara-i mai primită, că nn 

știe 
Să gîdile trufia cu Unsoa

re multă, 
Făcînd cu tine-n gînd to

vărășie.

S-a trezit — deși tardiv — 
la realitate : „Am fost în
conjurat de oameni care 
în dorința lor de a se pune 
bine cu directorul m-au 
informat greșit uneori, 
m-au influențat în luarea 
unor hotărîri greșite, 
să obțină avantaje 
și materiale".

Din acest anturaj 
teliți care gravitau 
în jurul „stelei lor 
coase" făceau parte 
rie de elemente necinstite, 
imorale, cu cazier. Atît de 
sedus a fost de glasurile 
de sirenă ale acestui gru
puleț, încît, la cununie, 
fostul director nu și-a găsit 
un naș mai potrivit decît 
un morar. Mihai Seto, care 
„măcinase" șase luni de 
închisoare. Nuntă mare, a-

ca 
morale
de sa- 

docil 
noro- 
o se

ceștla din umbră, simțind 
că le fuge pămîntul de sub 
picioare, mi-au scos o oo- 
reclă : „turbatul"

— Aveți, cum s-ar zice, 
experiență în materie. Ce 
socotiți că favorizează lin
gușeala, fățărnicia ?

— Ele apar în preajma 
unuia care nu stă pe pro
priile sale picioare. Dacă-i 
competent, nu-i suflă ni
meni — cum zice vorba — 
în borș. Altă cauză, 
slăbiciuni. Paharul, 
te-ritinzi la pahar și 
să-ți plătească altul, 
lichidat autoritatea. Dintre 
toate însă, cei mai primej
dios este tolerarea lipsei de 
opinie. Lingușitorul încear
că să-ți dea senzația că 
deții monopolul înțelepciu
nii, că ai totdeauna drep-

micile
Dacă 

ajungi 
ti-ai

cinstite, dar și de oare
care valoare, lipsit însă de 
șira spinării ; poate avea 
chipul arivistului rafinat, 
șmecher și vanitos, dar și 
al celui lipsit de încredere 
în sine însuși și care, 
mod fiind, refuză să se 
gajeze într-un efort 
autodepășire. Oricum, 
vrea să pară altceva decît 
este, să parvină prin înșe
lăciune. înțelepciunea popu
lară l-a surprins admira
bil : „fățarnicul e ca 
cărbune acoperit, caro 
neștiute te arde".

Dosarul penal al lui 
Cofler este istoria concen
trată a jocului dublu pe 
care si-a clădit ani de zile 
activitatea în Fabrica de 
confecții din Bacău. Fap
tele : a pretins la doi, sa-

co- 
an- 
de 
el

un 
pe

Ilie

Nn înțeleg nici
S-aud nn ceas
Fără să-i pun
Și să nu-i ard

Din două
variante,
a treia

în cîteva ore aflase tot Caran
sebeșul •• lui Vasile» Timiș, str. Re
tezat 49, i-au ieșit cîșligătoare la 
Pronoexpres două variante ; una 
cu 6 numere exacte, iar alta cu 
patru. Și totuși, cîștigătorul nu 
a reușit să încaseze premiul — 
71 302 lei. Atunci s-a înfuriat. A 
reclamat cazul la Procuratura ge
nerală, la Ministerul Finanțelor 
și la I. S. Loto-Pronosport.. Dar 
banii tot nu i-a primit. S-a con
statat că „norocul" său era fals 
(în talonul I predat agenției Loto- 
Pronosport nu figurează numerele 
cîștisătoare pe care el le indicase 
în talonul TI). Văzînd că falsul a 
fost dovedit, „cîștigătorul" a ex
clamat •• „Renunț la premiu. Să 
dăm totul .uitării." Tustiția nu a 
acceptat această, variantă.-Așa că 
V. Timiș va primi „premiul" cu
venit de la Tribunalul popular 
Caransebeș. Ultima variantă.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDĂR1ȚA 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scrnîeii"

azi că m-am 
tinut 

sinistra se
cătură, 

bocancul în 
șezut 

I o palmă 
peste gură.

uneori, ad-Ce împiedică, 
ministrarea unui tratament 
corespunzător ? Pe ce te
mei și pe ce teren prospe- , 
ră lingușirea ? Maî " ales 
cînd lucrurile nu se rezu
mă la „nevinovata" vorbă 
mieroasă... Tată radiografia 
unui caz. La activul fos
tului director al întreprin
derii de industrie locală 
din Bacău, Stan Ioachlm, 
au început să se adune o 
serie de abuzuri inspirate 
și facilitate de un anturaj 
amator de trai dulce. Pus 
pe chefuri și pe vînători 
de iepuri în timpul servi
ciului (sub pretextul _ con
trolului pe teren), 
torul și-a creat faima 
om „prietenos" 
din el vedeta apreciată a 
unor astfel de escapade. In 
timpul cărora se crea o
întrecere între laudele și 
paharele închinate în cin
stea lui.

Șchiopătau treburile în
treprinderii. dar nu și ale 
acestui vesel grup care se 
conducea parcă după legi 
proprii, fericit că are o- 
n.oarea de a-și îndatora_ o- 
blădultorul (18 000 lei 
prumuturi). care 
franc : „dacă n-aveti. luati 
de la casa de ajutor 
proc“. La rîndul său. știa 
să recompenseze prin pre
mii oferite pe sprinceană. 
Toate au însă un sfîrșit. 
Pus în discuția adunării 
comuniștilor, care l-a sanc
ționat . cu vot de blam cu 
avertisment, Stan Ioachlm

direc- 
de 

care făcea

îm- 
zicea

reci-

ranjată după toate dichi
surile de specialiștii ace
luiași grupuleț. Salariații 
invitați la ospățul nupțial 
răsplătesc cinstea ce li s-a 
făcut, aducînd daruri bă
nești și îh obiecte, între 
care și un aspirator de 
praf (.„simbol tehnic al 
curățeniei)

Depănînd faptele, tehni
cianul Mihai Fieraru, se
cretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, co
mentează :

— Am observat, în dife
rite ocazii, că unii îl tra
tează ușuratec pe linguși
tor. mulțumindu-se să-1 ia 
în derîdere ca pe un per
sonaj de comedie. Ia să 
vedem — auzi cîte o șoap
tă în vreo ședință — cum 
o să-l perie azi Cutărică 
pe șef : dar nimeni, nu pune 
la punct năravul lui Cută
rică. Și nu atît de frica 
„periuței", cît a acelui șef 
care acceptă cu seninătate 
plăcuta mîngîiere. Cazul 
petrecut la noi arată la ce 
consecințe nocive poate 
duce lingușirea încurajată.

Au trecut de atunci cîte
va luni. Ce mai fac foș
tii „prieteni"? Unii au fost 
nevoiti să-și ceară 
ferul, alții au fost 
cu mîța-n sac. s-au 
grupulețele. îl întîlnesc pe 
fosful contabil-șef. Con
stantin -Baraboi, astăzi 
un post mai modest, 
„cerere".

— Păi de ce v-ați retras?
— Nu-mi mai convenea 

atîta răspundere. O dată cu 
noul director s-a strîns 
șurubul. Tare de tot.

— Dar care era 
celui dinainte ?

— Era prietenos 
și se purta frumos 
din colectivul de 
cere.

— Erați apropiat 
mînă dreaptă prin 
funcția ce-o aveați, 
nu l-ați tras de mînecă la 
timp ?

— Eu ? Eu eram sub
altern. Din partea mea — 
a făcut ce-a făcut, treaba 
lui I

Și. ca șl cum nu s-ar fi 
spălat destul pe mîini. 
daugă rece :

— Eu-s foarte vechi 
întreprinderea asta, 
schimbat pînă acum 
12 directori.

Nou] director. Gheorghe 
Bnțincu, explică :

— Aici o serie de oameni 
erau împărțit! pe sfere de 
influente Se atașau de cei 
mai „tari" după cum bă- 
tea vîntul. Au vrut să mă 
încerce cu aceleași momeli. 
M-am pomenit în sertar cu 
o serie de invitații ano
nime : să merg la o nuntă 
să mi se procure un vini- 
șor bun, să merg la vînă- 
toare. Cu mențiunea scri
să : dacă da. să las răspuns 
în același loc I Indivizii a-

solut toate prodpsele lactate care se fa
brică pe teritoriul țării. Marfă proas
pătă, de calitate superioară, ambalată 
interesant, atrăgător. Trebuie să în
vățăm să facem comerț. Numai așa 
va putea exista realmente o emulație 
între magazinele producției și cele ale 
comerțului, care va contribui, în final, 
la ridicarea pe o treaptă superioară 
a activității ambelor sectoare.

Ce putem spune ? Ne declarăm în- 
trutotul de acord cu cele spuse de 
tovarășul director general. Dar cînd 
vom consemna ca realizate 
intenții ?

Iată și alți „competitori"
cunoscuți consumatorilor, care se în
tîlnesc zilnic pe arena desfacerii măr- 

■ furilor : Gostatul și unitățile de co
mercializare a fructelor și legumelor. 
Dar se întrec, în fapt, își măsoară cu 
adevărat forțele aceste două sectoare 
ale comerțului? Nici gînd I Adevărat 
este că, din cînd în cînd, magazinele 
Gostat aduc fructe, legume mai deose
bite, aici apar mai curînd trufanda
lele. Cîteodată, în aceste magazine se 
vinde unt de cea mai bună cali
tate, telemea „de Gostat", cîrnați de 
casă, păsări și alte produse, de altfel 
foarte apreciate și căutate. Dar numai 
cîteodată. Pentru că situația acestor 
magazine este similară celor ale in
dustriei : aprovizionarea cu multe 
dintre sortimente nu este continuă, 
produsele cu adevărat specifice sînt 
extrem de puține, iar în rest se vinde 

. aceeași marfă ca la magazinele 
specialitate ale .comerțului..

Deci, din comparațiile făcute 
poate trage o concluzie : așa 
funcționează, în momentul de 
multe din magazinele producătorilor nu 
sînt veritabile unități de prezentare, 
platforme de lansare a produselor noi, 
modele în ce privește.‘deservirea. Nu 
s-a creat încă peste tot un sistem o- 

pen- perațiv de reasortare eu sortimentele 
mai insistent căutate și pe care ma
gazinele ar trebui să le poată co-

rit, pe moment, o mostră de... 
zentare și desfacere : în acea zi 
am aflat că șl 'în altele — 
erau masați într-o stradă mai dosnică 
din apropiere, unde se vindeau imper
meabile... peste gard I

„Se mai întîmplă, m-au lămurit 
conducătorii magazinului. în rest"...

în rest ? Aflăm că rafturile maga
zinului rămîn uneori cam goale. 
Cauți o haină pe care ai ochit-o în-' 
tr-o zi în vitrină, dar n-o găsești. 
Cînd mai apare ? Peste o săptămînă, 
poate peste două,' poate cînd se în- 

: chei^isezonul. De ce ? Pentru că, deși 
magazinul de prezentare se găsește în 
același oraș cu furnizorul, aprovizio
narea se face pe... loturi. Uneori, din 3 
în 3 luni I Stai și te întrebi : o aseme
nea mișcare greoaie se cere 
tru influențarea fenomenului co
mercial ? Comerțului în general, dar 
cu atît mai mult acestor magazine de manda uneoti fabricii chiar telefonic,
prezentare, cu posibilități aparte de la orice oră din zi, fără formalități
aprovizionare, ii se cere mobilitate, complicate. Mai mult decît atît. A-
suplețe. Or așa... Dacă arunci o privire ceste unități au. și menirea de a son-
mai atentă asupra structurii mărfii, da gusturile, preferințele. Dar ce fo-
expuse de magazin, constați că este 
aceeași ca și în alte locuri. Unele arti
cole de sezon lipsesc cu desăvîrșire, 
altele sînt confecționate din stofe în 
culori „grele", mohorîte. Să fim 
țeleși : magazinul are și unele 
fecții și tricotaje reușite, 
Dar astfel de mărfuri are 
tate comercială. Prin ce 
atunci magazinul special 
tare și desfacere ?

...Magazinul de prezentare și des
facere al Fabricii de produse lactate 
București. Discutăm cu tov. Mircea 
Costescu, director adjunct al fabricii :

— Să ne întrecem cu unitățile si
milare din rețeaua comercială ? Ni
mic mai ușor. Noi avem posibilitatea 
să demonstrăm pe viu ce înseamnă 
un magazin de lactate model. Putem 
avea o aprovizionare mai bună, pre
zentare ireproșabilă...

Ne-am permis să-l întrerupem :
— Vorbiți de lucruri care se 

tîmplă acuma sau e vorba de 
ce veți întreprinde în viitor ?

— în viitor, desigur. Deocamdată 
— cu toate realizările obținute — ma
gazinul lucrează cu pierderi (II).

Aproape că nu-ți vine să crezi. Un 
magazin, cel mai mare din Capitală, 
strict profilat pe desfacerea produse
lor lactate, cu posibilități extrem de 
largi de aprovizionare și desfacere 
lucrează cu pierderi I Reiese lim
pede că, deocamdată, o asemenea 
unitate nu poate trage înainte sec
torul comercial din care face parte.

Care sînt cauzele pentru care unita
tea „model" continuă să bată pasul 
pe loc ? Iată-le formulate de în
suși directorul general al industriei 
laptelui din M.I.A., dr. C. Stoian :

— La situația în care a ajuns 
ceastă unitate au contribuit, într-o 
oarecare măsură, și unele cauze o- 
biective. Nu mă voi opri însă asupra 
lor. Ca magazinul să iasă din impas, 
să-și dovedească utilitatea și să-și jus
tifice poziția de unitate model, este 
nevoie să-și perfecționeze neîntîrziat 
activitatea. Pentru moment, nici as
pectul general al unității, nici pre
zentarea produselor, nici deservirea 
nu silit încă la înălțimea dorită ; și un 
lucru extrem de important: unui ase
menea magazin, de care răspunde în
treaga industrie a laptelui, nu-i sînt 
permise golurile în aprovizionare. El 
trebuie să aibă în rafturi, din belșug, 
timp de 365 zile din an, toate, dar ab-

de

se 
cum 
față,

face confidente. Eu 
propus pentru cutare 
cru, deși X s-a opus, 
te suferă. Fugea de 
fruntări ca dracul de 
mîie. Cînd era convocat de 
forurile superioare la cîte 
o ședință de critică, trimi
tea pe inginerul-șef, 
schimb nu scăpa nici 
prilej să se afișeze la 
căzii festive, creînd 
zația că el singur duce fa
brica în spinare.

— Cum de n-a putut fi 
dejucată mai devreme toa
tă această strategie ?

— Aluneca printre de
gete. Era perfid și răzbu
nător. Dacă era cumva cri
ticat — extrem de rar. — 
considera un act de „sub
minare" socială. După o 
critică aspră făcută de o 
tovarășă de la noi. a în
treprins o adevărată an
chetă ca să afle cine a 
pus-o Ia cale, și a încercat 
să obțină declarații com
promițătoare la adresa ei.

Tehnologul Haralambie 
Chebac, apreciat în fabri
că, este unul din cel ca
re-i duceau lui Cofler bac
șișul pe tavă, la 
premiere.' Totodată, 
fost cel care „s-a 
deși într-un tîrzlu. i 
jutat la demascarea 
zului.

— Pe ce motiv îl „pre- 
miați" din propria primă ?

— Zicea că fabrica n-are 
fonduri de deplasare, 
ni se încurcă 
beneficiarii.

(în clipa cînd 
prins și a 
motiveze în același fel, se 
aflau mii de lei disponi
bili ÎS fondul de deplasări).

— $i chiar ați crezut, 
vreme de cîtlva ani. că 
„ajutați" fabrica ?

— La un moment dat am 
bănuit adevărul, dar mi-a 
fost teamă. începusem 
înțeleg cu cine am de 
face. îi dădeam numai 
am liniște, pînă cînd a 
ceput să-mi pretindă și 
două ori pe lună.

în 
un 
o- 

sen-

în- 
con- 

apreciate. 
fiecare uni
se remarcă 
de prezen-.

los dacă acestea sînt percepute, înre
gistrate și nu se 
în cîteva zile, în 
tive ?

Anul acesta au 
multe orașe din țară, magazine 
prezentare ale Ministerului Industriei 
Ușoare și Ministerului Industriei Ali
mentare unele, așa cum am văzut, 
există de mai multă vreme, chiar de 
ani întregi. Socotim ca 'feste momentul 
să se facă o analiză serioasă a actirâ 
tații lor, a rolului pe care trebuie saf 
joace în viața comercială a țării, u 
modalităților de a desfășura o activi
tate economică eficientă. Prin urmare, 
despre un moment al înfruntării reale 
dintre aceste sectoare ale comerțului 
încă nu se poate vorbi. Deși intere
sele economiei, ale cetățenilor presu
pun o asemenea întrecere ca o cale 
spre ridicarea în general a aprovizio
nării și deservirii.

Gh. GRAURE

finalizează imediat, 
mărfurile respec-

fost create, în mai 
de

stilul

trans- 
prinșl 
spart

timpul 
intră

de el, 
însăși 
De ce

văzut 
acei 

drept

cu toti 
cu noi 
condu-

fiecare 
el a 

trezit", 
și a a- 

i abu-

Dar cum poate fi 
perit jocul dublu ?

— Profesionistul

a
încercat

Si
legăturile cu

con- 
refugiul, mediul 

ascunzișul vre- 
Acolo își pre- 

minciuna fardurile

desco-

tate și că opinia lui este 
exact cea pe care ai ex- 
primat-o tu cu o secundă 
înaintea lui. Dacă nu reac
ționezi Imediat, cu 
te obișnuiești și-ți 
sub piele.

acestui 
joc — răspunde Virgil Ra- 
dulian, prorector al Insti
tutului pedagogic băcăuan 
— prin faptul că abdică 
la demnitatea umană e 
lit să trișeze din ce în 
mai grosolan. în loc 
muncă, efort și creație, 
mizează pe interese 
chine, strict lucrative 
plan egoist. Oarecare con
fuzie se produce datorită 
tipologiei variate. El poate 
fi omul lipsit de valoare și 
conștient de asta, care în
cearcă soluții de viată ne-

de 
si
ce 
de 
el 

mes-
pe

larlațl să-șl împartă siste
matic premiile cu el, vreme 
de cinci ani, pînă în clipa 
cînd a fost prins (condam
nat la un an și jumătate 
închisoare).

— Om ou două fețe — 
spune Margareta Niță, se
cretara comitetului de par
tid al fabricii. Cine mai a- 
păra cinstea, ca dînsul ? ■ 
Tuna și fulgera împotriva 
hoților, pe care-i bănuia 
pretutindeni. Avea și o 
vorbă zisă de spirit pe care 
o arunca la dreapta și la 
stînga : măi hotulică, tu 
furi, vezi că dai de dracu’l 
Odată, pentru un ghem de 
ață uitat în buzunarul ha
latului de o femeie, pildă 
de corectitudine, a făcut 
un tărăboi nemaipomenit.-

— Merita să-l fi 
cînd a fost prins cu 
bani străini, luați 
peșcheș ! adaugă inginerul- 
șef. Elena Hulubei. Știa 
ca nimeni altul să poarte 
vorba de colo pînă colo, 

ridice pe unul împotri- 
celuilalt, să calomnieze 
aerul că numai tie

Complicitatea subterană, 
aranjamentul slinos 
stltuie 
prosper, 
melnic. 
pară 
fățărniciei și ale lingușirii, 
fără de care n-ar putea 
ajunge nici pînă la coltul 
străzii. Cu un jet de apă, 
aplicat energic și la limp, 
fardurile dispar. Cu un jet 
de apă proaspătă.

AT

a-

Comitefe/e raionale ți orășe
nești U.T.C. din regiunea Bacău 
au mobilizat, in cinstea celei de-a 
45-a aniversări a Uniunii Tinere
tului Comunist, un mare număr de 
tineri pe șantierele de muncă pa
triotică din regiune. In orașul 
Bacău lucrează zilnic circa 400— 
500 de tineri la amenajarea lacu
lui de agrement de la hidrocen
trala Bacău 2. Valoarea lucrărilor 
ce vor li executate prin muncă pa
triotică se cifrează la aproximativ 
4 milioane lei. La Piatra Neamț, 
mii de tineri amenajează un 
ștrand și mai multe baze sporti
ve. Aceste lucrări sînt estimate la 
suma de 1 500 000 lei.

Șantiere ale tineretului au tost 
deschise și în orașele Roman, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

a-
în

Am 
vreo

La secția de gospodărie comunală a Sfatului popular 
regional Cluj, la sfîrșitul unul an, rămăsese în buget 
niște valută necheltuită.

— Ce-am putea cumpăra noi din import ? Valuta tre
buia cheltuită că d-aia e valută.

Cineva a propus să se aducă niște crocodili, că și așa 
stă Someșul degeaba. Nu știu de ce s-a renunțat la idee. 
Un altul, care fusese prin străinătate, s-a lăudat el că a 
văzut undeva o instalație automată de spălat și tesălat 
elefanți.

— Și ce facem cu ea, n-avem elefanți I
— Așa e. Nu m-am gîndit la asta.
Am intervenit și eu cu o sugestie.
— Dumnealui are dreptate. O instalație de spălat și 

țesălat elefanți este necesară. Dar s-o cumpărați cu va
luta care vă va rămîne la anu.

— Și cu cea de anul acesta ce facem ?
— Cu asta cumpărați elefanți Cît mai mulți elefanți.
— Domnule, mie-mi plac animalele astea Dar 

gîndesc c-o să fim criticați : „Ați cumpărat elefanți 
dragul elefanților ?" La ce ne-ar folosi ?

— Cum la ce v-ar folosi ? La transport Ați veni 
ajutorul cumpărătorilor de mobilă.

— Ia zi. tovarășe, că-i zici bine. Du ideea pînă 
capăt.

— O.C.L.-Mobila Cluj desface, prin cele două unități 
ale sale — depozitul din Someșeni și cel de pe str. 
Traian...

— Foarte bine pînă aici. Ce facem cu elefanții ?
— Cumpărătorilor de mobilă — știu asta foarte bine — 

nu li se asigură transportul la domiciliu Fel de fel de 
cărăuși particulari îi „usucă" pe cumpărători. Le ia pen
tru un transport în jurul a 500 de lei. Uneori costă mai 
mult căratul acasă decît mobila în afară de asta, ajunge 
hodorogită, descleiată... Cu elefanții o cari ca la carte.

— Dar vor fi rentabili î
— Elefanții ? Sigur I Sînt documentat. O.C.L. vinde

foileton de Nicufă TÂNASE

mă 
de
tn
la

mobilă, lunar, în valoare de circa 4 milioane de lei. Deci, 
1 000 de cumpărători. Să iei numai 10 lei de transport, 
dar 10 lei e puțin. Adică, depinde de ce fel de elefanți 
aduceți. In doi ani recuperați valuta. Puii elefanților (că 
elefanții se înmulțesc — dar nu cu 3,14 1) vă rămîn gratis.

— Ar fi ceva... Dar nu, nu merge. încurcă circulația 
orașului. Le trebuie rezervații speciale, cimitir... Altceva.

— Ca să veniți. totuși în ajutorul cumpărătorilor de 
mobilă, aduceți atunci niște reni. (De sânii vă fac eu 
rost). Astia nu sînt așa de costisitori.

— Dar renilor le trebuie o climă speciaiă.
— O aduceți cu valuta care o să vă rămînă la sfîrșitul 

anului viitor.
— Lasă-ne, domnule, în pace, mai rău ne încurci.
Nu m-am mai amestecat, l-am lăsat să se descurce sin

guri Acum, de curînd, am dat din nou pe la Cluj. Curios 
cum sînt, l-am întrebat pe șeful secției de gospodărie co
munală a sfatului popular regional:

— Ei, cum v-ați descurcat pînă la urmă ? Ce-ați cum
părat cu valuta ?

— Ghici ?

— Alune.
— Nu.
— Stafide.
— Nu.
— Turtă dulce.
— Nu.
— Curse de prins șoareci cu tranzistori.
— Nu.
— Atunci ?
— O instalație de spălat și șamponat...
— Elefanți ?
— Nu. Taximetre. O instalație „Emanuel". Am adus-o 

din Italia.
— Ați făcut o treabă bună. îmi pare rău că nu mi-a 

venit mie ideea. Cunosc instalația aceasta. Un taximetru 
spălat și șamponat cu „Emanuel" e taximetru. Nici repa
rații nu-i mai trebuie. Unde e ?

— Am repartizat-o la l.O.T.C.
— Și cum funcționează ?
— Nu funcționează. O ținem în lăzi, de anul trecut, de 

cînd am adus-o.
— Nu puteți s-o scoateți din lăzi ? N-aveți clește de 

cuie ?
— Ba nu. Dar pentru punerea ei în funcțiune ar mai 

trebui niște fonduri. Vreo două sute de mii de lei pentru 
construcția clădirii.

— $i de ce nu aprobați fondurile astea 7
— Dacă am aproba fondurile acestea, ar intra instala

ția de spălat și șamponat în funcțiune.
— Si?
— Ar fi foarte rău. Orașul nostru are circa 65 de taxi

metre și capacitatea de spălat și șamponat a stației este 
mult mai mare. Ar merge în pierdere. Așa că, vezi dum
neata, nu prea ar fi bine.

— Si atunci ?
— O ținem în lăzi și nu mai avem pierderi.
— Dar ia spuneți-mi, problema transportului mobilei 

ați rezolvat-o ?
— Nu. Dar e pe cale. La sfîrșitul anului, dacă ne va 

rămîne ceva valută, vom aduce niște...
— Nu. Te rog nu spune ce o să aduceți. Vreau să am 

și eu o surpriză.
La anul, dacă va rămîne valută, ce se va importa ? 

Reni, elefanți ort funiculare ? Fiecare casă cu funicula- 
rul ei Asta pentru rezolvarea transportului mobilei...

Te pomenești I Să vedem !
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AVANSURI Șl RESTANȚE

Tn noua secfia (pieptănătorie) a întreprinderii de lină integrată din 
Constanța Foto : Agerpres

în îndeplinirea
planului

La cooperativa agricolâ de producție Oltina, regiunea Dobrogea, se amenajează, cu mijloace mecanizate și simple, terenul pentru extinderea orezari ei cu 32 hectare, Foto : A. Carto] an

j ^EXPERIENȚA COLABORĂRII
INTERCOOPERATISTE
ÎN RAIONUL BRAILA

Lucrările

de investiții realizate prin 
eforturi comune

J

în zona industrială a lașului se 
apropie de stadiul final construcția 
unui important obiectiv de inves
tiții al industriei alimentare : Com
plexul de morărit și panificație. 
Moara și fabrica de pîine au ter
mene de punere în funcțiune anul 
acesta, în trimestrul II, respectiv 
trj- ’Vrui IV, iar fabricile de paste 
făii „ase și de biscuiți în prima par
te a anului viitor.

O privire de ansamblu îți 
imaginea unei 
fășurate pînă 
nele obiective 
definitive, iar .. . ..... ... ....
nă construcție. Silozul a început să 
fie umplut cu grîu. în clădirea mo
rii au fost montate utilajele și se 
efectuează diferite lucrări de fini
saj și curățenie. în fața pavilionului 
administrativ stau aliniate o serie 
de mașini speciale cu inscripția 
„Pîine", gata de a pleca în prima 
cursă cu produsele acestei unități. 
Birourile sînt ocupate de persona
lul tehnico-administrativ al bene
ficiarului.

La prima vedere, ai impresia că 
în primele unități ale complexului, 
cu scadente apropiate de intrare în 
funcțiune, urmează să înceapă în 
scurt timp producția. Pînă la ter
minarea lucrărilor de construcții- 
montaj și efectuarea tuturor probe
lor la aceste obiective, mai trebuie 
depusă însă multă muncă. In ge
neral, stadiul actual al lucrărilor 
este nesatisfăcător și fără o inter
venție imediată și hotărîtă nu exis
tă garanția respectării termenelor 
de intrare sn producție.

Discutăm despre mersul lucrări
lor cu constructorul. Fără a reflec
ta prea mult asupra situației reale 
de pe șantier și asupra răspunderii 
ce-i revine ca unul din cadrele de 
conducere ale forului tutelar al con
structorului, tov. Mircea Tofan, in
giner șef adjunct al întreprinderii 
de construcții-montaj nr. 4 Iași, 
afirma: Lucrările de construcții sînt 
foarte avansate. Există posibilități 
pentru scurtarea termenelor. Dar 
beneficiarul are rezerve în ce pri
vește asigurarea la timp a unor uti
laje tehnologice și „examenul" a- 
cestora la probe și rodaj. Reține
rile și incertitudinea beneficiarului 
țin pe constructori, cum s-ar spu
ne. în șah".

Cercetînd mai 
cele afirmate de 
desprinde însă că 
nu este 
că. valoric, planul pe 
mestru a fost depășit, 
pășire nu concordă cu 
al lucrărilor prevăzut 
de execuție. La moară, unde probe
le urmau să înceapă în februarie și 
prima jumătate a lunii martie, mai 
trebuie montate unele utilaje, iar 
lucrările la instalațiile de automa
tizare sînt întîrziate, necesitînd pînă 
la terminarea lor încă mult timp. 
La fabrica de pîine se tărăgănează 
de mult livrarea cuptoarelor. Cu 
cîtva timp în urmă, cînd am vizi
tat șantierul, la construcția clădi-

dă 
munci susținute des- 
acum pe șantier. U- 
au prins contururi 
altele se află în pli-

în amănunțime 
inginerul șef, se 
stadiul lucrărilor 

foarte avansat". Cu toate 
primul tri- 
această de- 
stadiul fizic 
în graficele

rii fabricilor de paste și biscuiți e- 
rau întîrzieri de cîteva săptămîni; 
hala nu era încă acoperită, iar zi
durile exterioare neterminate. Con
form contractului, întocmit cu fir
mele furnizoare, montajul utilaje
lor în fabricile respective urma 
să înceapă la 1 februarie. Printr-o 
înțelegere însă — bazată pe rămî- 
nerile în urmă ale lucrărilor de 
construcție — constructorul, bene
ficiarul și proiectantul încheie o 
minută pentru amînarea termene
lor de începere a montajelor la fa
brica de biscuiți — 15 martie și la 
cea de paste — 15 aprilie. în cele 
din urmă nici aceste termene nu au 
fost respectate.

Se pune întrebarea : Cu ce drept 
și cu aprobarea cui se practică acest 
joc de-a termenele? De ce tolerea
ză Ministerul Industriei Alimentare 
și Ministerul Industriei Construcți
ilor încălcarea disciplinei de plan, 
prejudicierea puterii de lege a ter
menelor de execuție a lucrărilor?

Ascultăm și părerea beneficiaru
lui. Tov. ing. Adrian Cirilo, direc
torul complexului, ne spune : „Lu
crurile sînt cam încurcate. Să vedem 
ce trebuie făcut pentru rezolvarea 
problemelor care se pun in legătu
ră cu construcția acestui obiectiv. 
Sînt rămîneri in urmă in execuția 
lucrărilor de construcții-montaj, 
întîrzieri de o lună la începerea 
probelor. La unele obiective nu se 
poate începe montajul. Pentru alte
le nu există utilaje. Constructorul 
nu se mobilizează, nu-și asigură 
forța de muncă și utilajele nece
sare".

Ne oprim aici cu relatările direc
torului. în scurta discuție pe care 
am avut-o, interlocutorul nostru a 
căutat — la rîndul său — să oco
lească răspunderea ce-i revine ca 
beneficiar. Am vrea să-i reamin
tim tovarășului director cîteva fap
te care denotă că beneficiarul nu 
a venit întotdeauna în sprijinul 
constructorului pentru execuția la 
timp a lucrărilor. Este vorba în 
primul rînd. de notele de coman
dă suplimentare emise pentru dife
rite completări și modificări la 
unele soluții prevăzute în proiecte. 
Acestea au necesitat refaceri, mun
că și materiale irosite.

O frînâ serioasă în execuția la 
timp a lucrărilor a constituit-o mo
dul defectuos în care s-au proiectat 
și livrat grinzile prefabricate pen
tru acoperirea halelor de fabrica
ție. Institutul de proiectări pentru 
industria alimentară a proiectat 
grinzi de 18 m lungime, fără să 
țină seama de posibilitățile de 
transport de la întreprinderea din 
Roman la Iași. Constructorul pro
pune institutului, în luna mai 1966, 
schimbarea soluției prin transfor
marea grinzilor în elemente sepa
rate de 6 m, urmînd ca preasam- 
blarea și precompri marea să se facă 
pe șantier. După o lună proiectan
tul acceptă propunerea. Dar aceasta 
a însemnat o mare pierdere de 
timp. Elementele prefabricate au 
fost omologate de I. P. Roman la 9

septembrie, ceea ce a determinat o 
decalare a termenului de livrare 
cu 30 de zile. Pentru planșeele ha
lelor proiectantul a indicat so
luția monolit care necesită, față de 
prefabricate, o majorare a devizu
lui cu circa 2 milioane lei.

Și încă un factor-frînă. Benefi
ciarul nu s-a ocupat cu toată răs
punderea de asigurarea utilajelor 
tehnologice. La începutul acestei 
luni nu erau contractate utilaje în 
valoare de peste 20 milioane de lei, 
între care instalația de dizolvat

n
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sare, dozatorul de saramură, bascu
la semiautomată etc.
această situație, care frînează des
fășurarea lucrărilor, Direcția 
investiții-mecanic șef din minister, 
cu adresa nr. 193539 din 23 decem
brie 1966, comunică șantierului: „A- 
paratul de crestat pîinea rotundă 
nu se va fabrica în țară pînă în 
1968; instalația de valorificare a 
rebuturilor e cuprinsă în planul de 
asimilare pe 1968 și atunci se va 
emite repartiția". Urmează alte uti
laje, alte justificări și explicații

Sesizată de

de

care nu folosesc nimănui. Relatînd 
cele de mai sus, întrebăm pe di
rectorul complexului: De toate a- 
cestea tot constructorul se face vi
novat? Rezolvarea unor asemenea 
probleme nu constituiau obligații 
exprese pentru beneficiar?.

Am răsfoit referatele întocmite 
de Direcția operativă orășenească 
Iași a Băncii de Investiții, în urma 
controalelor efectuate pe șantier la 
sfîrșitul fiecărei decade și luni. în 
toate figurează aceleași neajunsuri 
și greutăți : tărăgănarea probelor 
tehnologice, insuficient front de 
lucru pentru instalatori, lipsa unor 
utilaje tehnologice, nerespectarea 
graficelor etc. Constructorul și be
neficiarul au luat notă de ele, dar 
prea puțin s-au zbătut pentru 
curmarea lor.

în ultimul timp, conducerea șan
tierului a luat măsuri pentru im
pulsionarea ritmului de execuție a 
lucrărilor. Pentru trimestrul II s-a 
stabilit un plan de execuție mai 
bine fundamentat, defalcat pe luni. 
El cuprinde, pentru fiecare obiec
tiv, stadiile fizice ce trebuie atinse 
și mijloacele de realizare — mate
riale, forța de muncă, utilaje. La 
unele puncte de lucru s-a introdus 
schimbul II. Tov. ing. Lazăr Lupu, 
șeful șantierului, un cadru compe
tent, cu bune calități de conducă
tor, urmărește zi de zi stadiul lu
crărilor, aplicarea măsurilor preco
nizate. Acum, pe șantier, se simte 
pulsul unei munci mai inten
se, pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă. Este necesar ca ritmul a- 
lert să fie menținut, încît acest 
obiectiv să fie pus în funcțiune 
necondiționat la termenul stabilit. 
Pentru aceasta însă, pe șantier tre
buie să se facă prezentă, mai ac
tiv și mai concret, intervenția Mi
nisterului Industriei Alimentare și 
Ministerului Industriei Construcții
lor — foruri care poartă întreaga 
răspundere pentru darea în funcțiu
ne la termenele planificate a fie
căruia dintre obiectivele Complexu
lui de morărit și panificație din 
Iași. INicolao PLOEȘTEANU “

măresc eficiența

In cooperativele agricole din raio
nul Brăila au apărut, în ultimul 
timp, dar mai ales în primăvara 
acestui an, forme interesante de 
colaborare intercooperatistă. 
vorba de o serie de 
ca scop folosirea mai 
zervelor de sporire 
agricole, de creștere 
economice a investițiilor.

„încă de la înființare, Uniunea 
raională a cooperativelor agricole 
de producție Brăila — ne spune 
președintele, Ștefan Cacenco — a 
întreprins studii în vederea 
noașterii condițiilor 
fiecare unitate. S-au 
precizie obiectivele ce 
făptuite, prin eforturi 
mai multor

Am aflat, 
terlocutorul 
cum s-a 
obținute. începutul l-au făcut 
1966 . ' _ ’ '
Rîmmceni și Botești. Aproape în 
fiecare an, datorită revărsării ape
lor rîului Rîmnic, țăranii coopera
tori de aici erau 
de pe 500—600 
eforturile ei au 
săpat canale de 
prima dată în primăvara aceasta, 
apele nu s-au mai revărsat peste 
ogoare. Printr-o lucrare similară, 
feresc acum de stihia apelor aproa
pe 600 ha țăranii cooperatori din 
Latinu și Siliștea. La consiliul agri
col raional se apreciază că sporul 
de producție ce se va realiza în ur
ma lucrărilor de prevenire a inun
dațiilor și băltirii apelor se va ridi
ca la cel puțin 3 000—3 500 tone ce
reale.

Prin așezarea sa geografică, raio
nul Brăila dispune de surse mari 
de apă — Dunărea, Șiretul, Buzăul
— care permit irigarea unor su
prafețe întinse de teren. Pînă în 
anul trecut au fost irigate 3 770 ha. 
Anul acesta se vor amenaja alte 
1 000 ha. Pentru a executa cu mai 
multă ușurință și mai economic sis
temele de irigații propuse, coope
ratorii din Măicănești, Corbu-Vechi 
și Gulianca au hotărît să facă aces
te lucrări în comun. „S-a calculat
— ne spune ing. Corneliu Leonte, 
de la uniunea raională a coopera
tivelor agricole de producție — că 
investițiile pe unitatea de suprafa
ță sînt, datorită cooperării unită
ților, de două ori mai mici decît 
dacă fiecare cooperativă și-ar fi 
construit cîte un sistem propriu de 
irigații". Specialiștii din consiliul 
agricol raional, uniunea raională a 
cooperativelor agricole de produc
ție și D.R.I.F.O.T. au întocmit do-

Este 
acțiuni avînd 
deplină a re- 
a producției 
a eficienței

cu- 
din 
cu 

în- 
ale

locale 
stabilit 
pot fi 

comune 
cooperative agricole", 
în continuare, de la in- 

nostru și de pe teren, 
lucrat și rezultatele 

în 
cooperativele agricole din

păgubiți de recolta 
hectare. Unindu-și 
înălțat diguri, au 
evacuare. Pentru

Ț

(Urmare din pag. I)

chipe care cunosc cel mai 
bine posibilitățile și forțele 
pe locurile de muncă. Prin 
îndeplinirea, pas cu pas , a 
prevederilor planificării, pe 
șantier s-a lucrat fără între
ruperi, într-un ritm apropiat 
de cel din perioada verii.

A doua pîrghie este inter
venția pe parcurs cu măsuri 
eficiente, corelarea perma
nentă a volumelor de lucrări 
cu posibilitățile de execuție. 
Corespunzător sarcinilor de 
plan din acest an, mai mari 
ca în 1966, s-a acționat siste
matic în direcția completării 
necesarului de forță de mun
că, a utilizării parcului de 
utilaje și mașini. Graficele de 
execuție întocmite pe baza 
unor analize temeinice asu
pra posibilităților loturilor și

punctelor de lucru, au fost 
periodic reactualizate și 
completate cu noi mă
suri, aduse la „zi" cum se 
spune. Nu am lucrat pe 
„feliuțe", ci în paralel, la 
toate obiectivele, inclusiv 
la extinderea utilităților. 
Deci, s-a acționat pe tot 
frontul, prinlr-o sincroniza
re a lucrărilor de construc
ții, montaj și instalații. In
tervențiile de care am a- 
mintit s-au concentrat mai 
ales în aprovizionarea la 
timp cu materialele nece
sare, buna funcționare a 
stației de betoane, revizui
rea și defalcarea precisă a 
volumului de lucrări pe lo
turi și puncte de lucru.

Rodnică și demnă de re
levat a fost colaborarea 
strînsă între beneficiar, pro
iectant și constructor. Pro-

iectantul a rezolvat prompt 
problemele legate de docu
mentație, înființînd o „per
manență" pe șantier, asigu- 
rînd deci și o bună asisten
ță tehnică. Beneficiarul nu 
numai că a pregătit bine 
investiția, fapt care merită 
apreciat, dar a căutat să-și 
îndeplinească 
ce-i revin

obligațiile 
corespunzător 

ritmului de lucru intens 
realizat pe șantier. Pornind 
de la avansul cîștigat în 
execuție, el a accelerat 
livrările de utilaje, a inter
venit la întreprinderile fur
nizoare pentru predarea 
mai devreme a acestora. Și 
a reușit. Uzina din Bocșa, 
de pildă, a livrat construc
țiile metalice cu circa 
3 luni înainte de termen. 
Mai puțin și-au făcut dato
ria unele foruri de resort

din Ministerul Comerțului 
Exterior, care nici pînă a- 
cum nu au asigurat șantie
rului barele de aluminiu, 
fapt ce creează anumite 
greutăți în execuție.

Efectele nu erau la nive
lul de acum, dacă nu se 
urmărea îndeaproape mer
sul producției. Zilnic noi 
analizăm, timp de 40 de 
minute, cu cadrele de con
ducere ale șantierului și lo
turilor mersul lucrărilor, 
problemele ce se cer rezol
vate a doua zi. Analize mai 
ample se fac lunar, urmă- 
rindu-se îndeosebi îndepli
nirea stadiilor fizice prevă
zute în grafice.

★

Acestea sînt doar 
din elementele care 
cretizează experiența

cîteva 
con- 
șan-

Herulul de dezvoltare a U- 
zinei de aluminiu Slatina. 
Ea nu poate fi despărțită de 
activitatea șefului de șan
tier, ing. Sanițki Boleslav. 
Dedicat muncii pe șantier 
de 10 ani, contribuind la 
construcția unor importan
te obiective ale industriei 
chimice, el rezolvă cu com
petență problemele acestui 
șantier, se dovedește a fi 
un bun conducător. Nu 
există laturi ale activității 
șantierului, de mai mică 
sau mai mare importanță, 
unde să nu se facă simțită 
prezența sa. Acum, întregul 
colectiv este hotărît să de
pună toate eforturile pen
tru dezvoltarea experienței 
acumulate, pentru grăbirea 
punerii în funcțiune a noi
lor capacități de producție 
ale uzinei de aluminiu.

i

r;

EȘ

cumentația necesară și apoi s-a sta
bilit contribuția materială a fiecă
rei cooperative la executarea lucră
rilor. La această acțiune s-au aso
ciat și țăranii cooperatori din co
munele Nămoloasa și Nănești, ra
ionul Galați. Stația de pompare pe 
care o construiesc în comun va a- 
sigura apa necesară irigării, în 
cele 5 cooperative agricole vecine, 
a 900 ha. Studiile făcute au arătat 
că în următorii ani suprafața a- 
menajată pentru irigat poate fi du
blată.

Acțiunile intercooperatiste s-au 
extins și în alte domenii. „De cu- 
rînd, ne informează ing. Ion Mă- 
tăsaru, vicepreședinte al Uniunii 
raionale a cooperativelor agricole 
de producție Brăila, a fost amena
jată la Viziru o instalație pentru 
producerea furajelor combinate. 
Crearea ei este pe deplin justifi
cată. Cooperativele din raionul nos
tru cresG anual circa 500 000 pă
sări. Datorită furajării unilaterale, 
anul trecut, s-au înregistrat multe 
mortalități. în primul trimestru al 
acestui an, deși au fost scoși de la 
incubatoare peste 190 000 pui, folo
sind drept hrană furajele combina
te, mortalitatea este neînsemnată".

Am aflat modul cum se proce
dează pentru asigurarea furajelor 
combinate. Cooperativele agricole 
aduc aici cerealele de bază din care 
se prepară aceste furaje, iar pen
tru adausul de minerale și vitamine 
și prepararea propriu-zisă, unitățile 
plătesc în plus 0,60 lei de fiecare 
kilogram de furaje.

De curînd, în 7 cooperative agri
cole din raion, printre care Roma- 
nu, Scorțaru Vechi, Spiru Haiet, 
Mihai Bravu și altele au luat ființă 
îngrășătorii pentru tineretul taurin. 
Ele vor livra anul acesta 2 150 ca
pete, ceea ce reprezintă aproape 30 
la sută din cantitatea de carne de 
taurine ce se livrează statului de 
către întregul raion. Tineretul tau
rin ce se îngrașă aici provine atît 
din prăsila proprie a unităților a- 
mintite, cît și de la unele coope
rative ca Gemenele, Brăila și al
tele care au o încărcătură mare de 
bovine la suta de hectare și dez
voltă îndeosebi creșterea vacilor. 
Aceste cooperative asigură îngrășă- 
toriilor amintite aproape 1 000 ca
pete de tineret taurin. Organizarea 
îngrășătoriilor a dus la creșterea 
greutății medii a animalelor livra
te ; sporul înregistrat în primul tri
mestru al acestui an, față de me
dia obținută în 1966 este de 19,5 
kg. Sporul mediu zilnic de crește
re în greutate ce se realizează a- 
cum la aceste îngrășătorii — 750 
grame — este cel mai mare reali
zat vreodată într-o cooperativă a- 
gricolă din raion. Judecind după 
rezultatele de pînă acum, cooperati
vele agricole de producție vor cîș- 
tiga în plus, anul acesta, aproape 2 
milioane lei.

La comitetul raional de partid, 
consiliul agricol și uniunea coope
rativelor agricole de producție am 
aflat ce se preconizează pentru lăr
girea, în următorii ani, a acțiunilor 
intercooperatiste. Cu sprijinul sta
tului și al forțelor unite ale coope
rativelor, în partea de sud-est a ra
ionului Brăila, folosind drept sursă 
de apă Dunărea, se va amenaja un 
sistem de irigații pe cîteva mii de 
hectare. Vor continua cu mai multă 
intensitate acțiunile de punere în 
valoare a terenurilor nisipoase din 
zonele însurăței, Rîmnicelu, Geme
nele și altele, precum și a unor te
renuri sărăturate. Chiar din anul 
viitor, mai multe cooperative agri
cole din zona preorășenească a 
Brăilei și-au propus să înceapă con
strucția în comun a unei sere pe o 
suprafață de 3 ha. Se preconizează, 
de asemenea, crearea unor unități 
speciale de prelucrare și conservare 
a legumelor, a unui atelier de între
ținere a mașinilor și utilajelor pro
prii ale cooperativelor. Uniunea ra
ională a cooperativelor agricole de 
producție coordonează eforturile 
țărănimii cooperatiste din raionul 
Brăila, pentru ca toate acțiunile co
mune inițiate să aibă o eficiență 
economică ridicată, să ducă la ob-, 
ținerea unor venituri mari.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteîi**
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Ce ecou au găsit semnalele critice privind
dimi-In Saînteia au apărut cîteva articole co arătau VALORIFICAREAcă posibilităfile pe care vestigiile Istorice șl de

artă le oferă pentru cultivarea și educarea pu
blicului sînt limitate, în multe locuri, de lipsa

MONUMENTELORghizilor, a materialelor de popularizare. Se arăta,
de asemenea, că se întîrzie nejustlllcat ridicarea

unor monumente menite să glorifice evenimente

și personalități din istoria poporului nostru ; nu

se realizează o serie de lucrări de artă pentru

la organele culturale locale
A ^2

concerte

copii 
: Fil-

înfrumusețarea orașelor.

STf-'v.'Ț

ESS

aa pornit
spre 
socluri

Răspunsurile primite la 
redacție din partea unor 
comitete de cultură și ar
tă, sfaturi populare și alte 
instituții arată că multe 
dintre acestea au tratat cu 
seriozitate criticile ce le-au 
fost adresate, luînd măsuri 
pentru înlăturarea defici
entelor. într-o adresă sem
nată de vicepreședintele 
Sfatului popular regional 
și secretarul Comitetului de 
cultură și artă Crișana re
dacția este informată că la 
Oradea sînt în curs de des
fășurare lucrările de res
taurare a palatului în stil 
baroc. Biserica din Brusturi
— remarcabil monument 
de arhitectură românească 
în lemn — adusă în Ora
dea, a fost reconstruită 
lîngă palatul amintit, ur- 
mînd să se termine curînd 
Și 
Fină 
și 
din 
lele 
puse . 
vin în ajutorul vizitatori
lor. D.S.A.P.C. Crișana e- 
xecută un releveu al „Ce
tății" din Oradea care va 
permite să se aprecieze su
mele și lucrările necesare 
pentru a o restaura și con
serva în următorii ani. 
Comitetul de cultură și ar
tă al regiunii Mureș-Auto
nomă Maghiară a comuni
cat redacției că s-au exe
cutat restaurări la impor
tante monumente de arhi
tectură din lemn, cum este 
biserica de la Silvaș, la 
castelul din Iernut și sînt 
în curs lucrările de prote
jare a castelului din La- 
zărea. Valorosul monument 
de la Poarta Sălajului a 
fost preluat de către Di
recția Monumentelor Isto
rice care a asigurat exe
cutarea unor lucrări de 
protejare, urmînd să se 
facă în curînd reparațiile 
necesare.

Sfatul popular Constanța 
arată în răspunsul său că, 
pînă la deschiderea sezonu
lui estival, noile lucrări 
destinate înfrumusețării o- 
rașului și litoralului — 
printre care arteziana „Fa
unul și Nimfa", statuile 
„Pescăruș" „Joc", „înotă
toare", „Pescarii" și altele
— vor fi terminate, iar sta
tuia „Privind Marea" a și 
fost pusă pe soclu. Tot
odată, sfatul popular ex
primă părerea că actualul 
sistem de contractare, avi
zare și achiziționare a lu
crărilor de artă plastică 
monumentală, bazat pe 
centralizarea excesivă a 
fondurilor, îngreuiază rea
lizarea mai rapidă a mo
numentelor și propune ca 
beneficiarul să aibă o mai 
mare posibilitate și res
ponsabilitate, în același 
timp, pentru mînuirea ba
nilor, încheierea contracte
lor cu artiștii, alegerea te
maticii lucrărilor, în func
ție de sistematizarea ur
bană. de evenimentele isto
rice petrecute în regiune, 
de specificul localității res
pective.

Sfatul popular al regiunii 
Hunedoara ne anunță că a 
fost întocmită documenta
ția și se lucrează în vede
rea sistematizării 
zone a platoului 
Alba Iulia, cu tot 
xul de monumente 
Pentru o mai bună valo
rificare a monumentelor de 
la Țebea — Gorunul lui 
Horia. mormintele lui A- 
vram Iancu, I. Buteanu etc
— s-a luat inițiativa de a 
amenaja aleile și cimitirul 
din localitate. S-a elaborat 
și un plan privind decora
rea orașelor din regiune, 
în 1967 și anii următori, cu 
lucrări de artă monumen
tală, între care sînt enu
merate statuia lui Mihai 
Viteazu și un monument al 
Unirii la Alba Iulia ; trei 
sculpturi, reprezentînd cul
tura și arta, munca oțe- 
larilor, pentru Hunedoara; 
o fîntînă arteziană la De
va ; busturi ale unor scri
itori. în plan este cuprins 
și monumentul „Lupeni 
’29“ precum șl o sculptură 
nentru Casa de cultură din 
Petroșeni. Trebuie spus 
însă că deși despre aces
tea din urmă se discută de 
multă vreme, cum se re
marca și în articolul „Lo
cul monumentelor e pe 
soclu, nu în dosare", pu
blicat în ziarul nostru, si
tuația se menține încă si

montarea 
în iunie 
restaurarea 
Haieu. La 
monumente 
plăci cu texte

picturilor, 
va fi gata 

bisericii 
principa- 

: au fost 
care

întrcgii 
Cetății 

comple- 
istorice.

va fi

acum la nivelul schimbu
lui de adrese contradicto
rii între Comitetul regio
nal de cultură și artă și 
Consiliul artelor plastice.

O serie de probleme im
portante se pun și în legă
tură cu ghidajul, mai ales 
pentru regiunile bogate în 
monumente și muzee, cum 
este Hunedoara. Referitor 
la aceasta, Comitetul exe
cutiv al sfatului popular 
al acestei regiuni arată că 
a mărit numărul posturi
lor de muzeografi ; perso
nalul științific de îndru
mare, angajat recent, a 
fost instruit metodic în 
muzee și la monumentele 
istorice prin seminarii și 
ghidaje model făcute de 
specialiști. Orarul de vizi
tare a muzeelor în peri
oada lunilor de vară a fost 
prelungit. SȚatul a inițiat 
și creditat, confecționarea 
a circa 100 de panouri și 
tăblițe ’ indicatoare. . care 
cuprind texte explicative, 
planurile și. schițele mo-' 
numentelor- istorice, ale o- 
biectivelor turistice, indică 
traseele. Institutul de isto
rie din Cluj a fost solici
tat să recomande studenți 
din ultimii ani cu speciali
tatea istorie și arheologie, 
care să fie încadrați ghizi 
sezonieri la complexul ce
tăților dacice din munții 
Orăștie, la monumentele 
de la Ulpia Traiana, la 
Castelul de la Hunedoara 
și altele. „întrucît proble
ma ghidajului nu este re
zolvată nici la noi — arată 
Comitetul de artă și cul
tură al regiunii Brașov — 
s-a hotărît ca în vara 
ceasta, la monumentele 
heologice și de artă 
portante, la castele 
tați să fie angajați 
sezonieri din rîndul 
denților și cadrelor 
tice de specialitate",
tru perioada de vară 
va asigura îndrumarea pu
blicului și la casa memo
rials „Alexandru Vlahuță" 
din Dragosloveni ; tot
odată s-a hotărît să se or
ganizeze cu muzeografii o 
discuție pe problemele ghi
dajului la monumente și 
muzee, să se stabilească 
măsuri pentru a-1 perfec
ționa". ne anunță Sfatul 
popular al regiunii Galați. 
Sfatul popular raional Va
tra Dornei precizează că 
au fost puse plăcuțe indi
catoare pentru a înlesni 
turiștilor vizitarea biseri- 
cii-monument din Broșteni, 
unde a învățat Ion Crean
gă.

a- 
ar- 
im- 
ce-$i

ghizi 
stu- 

didac- 
,Pen

se

tari și demolării caselor in
salubre construite pe o par
te a vechilor ziduri, Curtea 
Domnească nu fusese dega
jată și dată spre vizitare. 
Arătînd că unele dintre de
ficiențele enumerate în le
gătură cu ghidajul își pot 
găsi rezolvare prin inter
venția forurilor centrale, 
sfatul se angaja să ia toate 
măsurile care se impun pe 
plan local pentru înlătura
rea lipsurilor semnalate 
Interesîndu-ne recent la 
comitetul de cultură și artă 
al regiunii, secretarul aces
tuia, 
ne-a 
este 
curs 
treprins nimic.

Sfatul popular al
Brașov ne-a comunicat că 
G.A.S. Laslea a eliberat în
căperile Castelului ‘ din co
muna Criș pe care de ani 
de zile le-a folosit, în mod 
iresponsabil, ca depozite de 
îngrășăminte chimice și ce
reale, bazin de murat nu
treț, aducînd mari prejudi
cii unuia dintre cele mai 
frumoase monumente în stil 
Renaștere în țara noastră. 
După aprecierea tov. Ștefan' 
Bucur, secretarul sfatului 
popular amintit, în regiune 
mai există și alte monu
mente care ar trebui „pro
tejate". .Monumente între
buințate nepotrivit sînt și 
la noi. ne sesizează Comi
tetul de cultură și artă al 
regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară. Tov. Ștefan Sza
bo, inspector la acest comi
tet; arată că în raionul Re
ghin. castelul de la Voievo- 
dești, folosit ca centru de 
colectare a laptelui și sediu 
pentru C.A.P., n-a fost în
grijit cu atenție, parcul din 
jur fiind acum în mare

tov. Gh. 
comunicat că 
aceeași. Deci 
de 6 luni nu

Bintilescu 
situații 
în de
s-a în-

regiunii

parte distrus. Ceea ce se 
cere însă din partea sfatu
rilor populare, a comitete
lor de cultură și artă nu 
este o atitudine constatati- 
vă ci măsuri eficiente pen
tru a asigura monumente
lor o destinație și o între
ținere corespunzătoare. Sc 
observă că uneori chiar sfa
turi populare, adică forurile 
care răspund de situația 
monumentelor,, procedează 
într-un mod necorespunză
tor. Fără avizul forului în 
drept. Sfatul popular al ra
ionului Gherla a proiectai 
să reducă perimetrul de 
protecție al castelului din 
Răscruci. în consecință 
împrejmuirea lucrată în 
stilul arhitectonic al clădi
rii a fost dărîmată anul 
trecut și nu a mai fost re
făcută, după cum ne spune 
arhitectul Victor Ivănescu 
de la D.M.I.

zw rfS”
punderi

a

Reiese din răspunsurile 
primite la redacție că mul
te din deficiențele privind 
întreținerea și valorificarea

monumentelor se datoresc 
faptului că răspunderile 
sînt împărțite între diverse 
foruri centrale. Situația di
feră mult și de la o regiune 
la alta. La Comitetul de 
cultură și artă Oltenia a 
fost numit un inspector 
care se ocupă în special de 
problemele monumentelor. 
La Cluj însă, după cum 
ne-a spus tov. Mitrea, ins
pector la Comitetul regional 
de cultură și artă, nu există 
o răspundere precisă, în ca
drul comitetului, pentru 
monumente. Pentru efec
tuarea lucrărilor de repara
ții și întreținere este ne
voie de un organ tehnic, 
pe care schema actuală a 
comitetului pentru cultură 
și artă nu o prevede, arată 
Comitetul executiv al sfa
tului popular al regiunii 
Argeș ; asistență tehnică 
este acordată în parte de 
către D.S.A.P.C. printr-un 
tehnician. Mulți dintre in
terlocutorii noștri au pro
pus ca forurile superioare, 
respectiv Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă sau 
C.S.C.A.S., să găsească po
sibilități de a introduce 
posturi de specialitate în 
schema de funcționare a co
mitetelor de cultură și artă 
sau a D.S.A.P.C.-urilor — 
în locul altor posturi mai 
puțin importante din siste
mul lor. Comitetul executiv 
al sfatului popular Mara
mureș a și creat un post de 
tehnician arhitect, pe lîngă 
muzeul regional, pentru 
problemele monumentelor. 
La ora actuală există 
mari neajunsuri și în pri
vința efectuării lucrări
lor de reparații, ne spune 
tov. Valeriu Grama, inspec
tor cu problemele monu
mentelor la Comitetul de

cultură și artă al regiunii 
Oltenia. Trusturile de cons
trucții nu se angajează la 
restaurări de monumente 
pentru că au de realizat lu
crări mult mai mari, iar 
întreprinderile raionale de 
industrie locală, slab orga
nizate, nu au personal ca
lificat. Așa se explică de 
ce reparațiile la turnul de 
la Hotărani începute în a- 
nul 1965, prin întreprinde
rea raională de industrie 
locală, nu s-au terminat 
nici pînă în momentul de 
față. La cula lui Tudor 
Vladimirescu de la Cerneț, 
a cărei restaurare trebuia 
să fie terminată în 1966, 
nu s-a refăcut acoperișul, 
de către întreprinderea de 
prestări construcții și fond 
locativ a orașului Tr. Se
verin. sub cuvînt că... lip
sesc șițarii, deși în zona 
respectivă sînt foarte mulți 
meșteri. Pentru a preveni 
asemenea dificultăți, Co
mitetul executiv al sfatului 
popular al regiunii Hune
doara a dispus ca trustul 
regional de construcții să-și 
formeze o echipă speciali
zată de restauratori. Iniția
tiva locală poate duce la în
lăturarea multora dintre 
deficiențele actuale.

Dar asemenea deficiențe 
și greutăți pe care le sem
nalează sfaturile populare, 
comitetele de cultură și 
artă, propunerile pe care le 
fac, arată încă odată cît de 
actuală este necesitatea de 
a se înființa un for unio 
centralizat care să poarte 
întreaga răspundere pentru 
întreținerea și valorificarea 
superioară a tuturor vesti
giilor de cultură.

9,00 — Ora exactă. Cum 
vremea astăzi ?

9,02 — Gimnastica de 
neață.

9,10 — Emisiune pentru 
și tineretul școlar
mul „Meteor X L 5“ J 
Recreația mare ; Pa
gini din istoria patriei : 
Adamclisi.

10,45 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — Concert simfonic : Par

tea a Il-a a concertului 
Orchestrei simionicc a 
Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" — Di
rijor : Roberto Benzi — 
în program : Simfonia 
în Rc minor de Ccsar 
Franck.

16,00 — Magazin 111 — Fotbal : 
România—Cipru. (Trans
misiune de la Stadionul 
„23 August"). Ungaria— 
Iugoslavia (repriza a 
Il-a). — Transmisiune 
de la Budapesta.

19.15 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Dialog Ia distanță — e- 

misiunea a IV-a. Parti
cipă regiunile București 
și Crișana. (Prezintă : 
George Carabin. Ion 
Bcsoiu, Mihai Florea)' 
— Transmisiuni de la 
București și Oradea.

22,45 — Telesport.
23.05 — Telejurnalul de noapte.

o ■■

? ?.

La Teatrul de Operă și Balet a avut loc premiera operei 
„Gianni Schicchi" de' G. Puccini, în regia lui Hero Lu- 

pescu. în fotografie: o scenă din spectacol
Foto : Ion Mlclea

Dimineața, la ora 11, Ia pu
pitrul dirijoral al orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" va apărea Ro
berto Benzi. Solistul concertu
lui va fi Ion Voicu. în program : 
Simfonia spaniolă pentru vioa
ră și orchestră de Lalo și Sim
fonia în re minor de Cesar 
Franck. Concertul, care are loc 
la Ateneu, se va repeta luni, 
la ora 20, în aceeași sală.

Ion CÎUCHI

LA ACADEMIE

Bu-
Mă-
LUI

Sub auspiciile Secției de științe medicale a 
Academiei a avut loc sîmbătă dimineața, în aula 
Academiei, o dezbatere ia „masa rotundă" cu 
tema „Acizii nucleici", In cuvîntul de deschidere, 
acad. Arthur Kreindler a arătat că această dez
batere inaugurează seria din acest an a unor 
manifestări similare, menite să contribuie la orien
tarea cercetărilor fundamentale. Pe marginea re
feratului prezentat de acad Ștefan S Nicolau 
despre „Interpretări, ipoteze, teme de lucru din 
domeniul acizilor nucleici virali", au luat cuvîntul 
membri ai Academiei, profesori universitari, cer
cetători din unitățile de specialitate, din Capi
tală și din alte orașe ale țării.

(Agerpres)

s Unde pre 
domină

spiritul 
de arhivă

Mergînd pe urmele răs
punsurilor trimise redacției 
se poate constata că unele 
foruri se mulțumesc să-și 
ia angajamente dar nu în
treprind nimic pentru înde
plinirea măsurilor ce și 
le-au propus. Astfel, comi
tetul executiv al Sfatului 
popular al regiunii Suceava 
arăta într-o adresă trimisă 
redacției că există serioase 
deficiențe în privința ghi
dării publicului la monu
mentele locale. Notăm după 
adresa trimisă la 18 octom
brie 1966: Explicațiile care 
se dau vizitatorilor la Vo- 
roneț, Sucevița, Arborea, 
Vatra Moldoviței și altele 
nu pun accent pe reliefarea 
marilor valori arhitecturale 
și artistice. La fiecare din 
aceste monumente există la 
intrare cîte un text scris, 
care oferă anumite date is
torice, dar numai în limba 
română, ceea ce este insu
ficient. La alte monumente 
la fel de importante și de 
frecventate, cum sînt Ceta
tea Sucevei, Curtea 
nească din Suceava, com
plexul mînăstiresc fortificat 
Zamca, situația ghidajului 
este și mai precară. La Ce
tatea Sucevei se asigură la 
cerere ghidaj de către mu
zeografi de la muzeul re
gional. Marea majoritate 
a vizitatorilor nu bene
ficiază însă de un a- 
semenea ghidaj. în inte
riorul cetății există un 
plan care indică destinația 
inițială a anumitor încă
peri sau părți ale construc
ției. Vizitatorul nu se poate 
însă documenta 
torlcului cetății, 
arhitectonic și a 
de apărare. în 
ghid permanent 
sar cel puțin un text scris, 
întrucît nu se găsise posibi
litatea evacuării unor loea-

0 Teatrul de Operă și Balet : 
COPPELIA — 11, GIANNI
SCHICCHI ; ORA SPANIOLĂ
— 19,30.
6> Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— 10.30, VĂDUVA VESELĂ —
19.30,
® Teatrul Național
ragiale" 
ȘIR-TE 
VEDERE 
REGELE 
Studio) :
10.30, DOMNII GLEMBAY — 15,
ÎNTILNIRE CU ÎNGERUL — 20. 
® Teatrul de Comedie : CA.PUL 
DE RĂȚOI - 10,30, ȘEFUL
SECTORULUI SUFLETE
15.30, INSULA — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din Bd. Schitu 
gureanu nr. 1) : MOARTEA

— 19,30, (sala din str. 
nr. 76 A) : CANDIDA

SFÎF’TUL MITICĂ
— 15,30, 19,30,
„C. 1. Nottara" (sala

„I. L. Ca-
(sala Comedia) : ÎN- 
MĂRGĂRITE — 10,,
DE PE POD — 15,30,1 
MOARE — 20 (sal/
PATIMA ROȘIE —<

oamenilor

Teatrul „Barbu

Mihai FLOREA

confinuată 
drame în 
căror ori-

MO

Dom-

PRO-

RlU-
9—21

DRAGĂ ! : LUCEAFĂRUL
14,30 , 16,30 ; 18,45 ; 21, FE-

Barbu Delavrancea"

In pleiada scriiforilor dintre cele două 
războaie mondiale, dramaturgul Ion 
Luca, autor fecund, dar inegal, ocupă un 
loc aparte. Opera sa, exclusiv dramatică, 
se deosebește de cea a lui Camil Pe
trescu, Lucian Blaga, Victor Ion Popa 
sau G. M.-Zamfirescu, deși scriitorul este 
contemporan cu aceștia, iar unele ele
mente ale scrisului său îl pot face com
parabil cu ei.

Ceea ce particularizează creația lui 
Ion Luca este atracția spre fabulosul mi
tic, uneori spre nebulozitate, cultivarea 
detaliului istoric ridicat la proporție de 
epopee, urmărirea marilor pasiuni a că
ror confruntare se încheie uneori cu dez
nodăminte tragice. Autorul este sedus

de partitura dramatică în versuri, de gă
sirea numelor puțin obișnuite, uneori de 
bizare împerecheri de cuvinte arhaice, 
culese din cronici, legende și vechi ba
lade populare. Aceasta face ca desfă
șurarea unora dintre principalele sale 
piese în versuri, cum sînt „Arinon-Ra" și 
„Rachierița", să poarte cînd infuzii lirice 
și sonorități de harpă mîngîiată nervos, 
cînd învăluitoarea haină a eposului, a 
narației lente.

In puținele confesiuni literare, Ion 
Luca a dat foarte rar expresie concep
ției sale asupra artei, și cînd a făcut-o, 
nu a impresionat prin claritate și preci
zie : „artistul e omul care trăiește lăun
tric simboluri neobișnuite, o lume de

poveste", scria el în prefața unei piese. 
Această optică a artistului s-a repercutat 
și asupra unei părți din dramaturgia sa 
în care se resimt anumite confuzii ideo
logice și influențe mistice. Cînd însă Ion 
Luca a spart acest înveliș de idei fragile, 
unele chiar eronate, și și-a îndreptat ta
lentul viguros și observația critică asu
pra vieții din jurul său, autorul a dăruit 
scenei opere trainice, care au suscitat 
și suscită și astăzi interesul 
de teatru.

Creația acestui dramaturg, 
și în zilele noastre, numără 
versuri și proză, comedii, al 
zont tematic este destul de bogat, cu- 
prinzînd subiecte antice, momente isto
rice, critici la adresa lumii burgheze, 
imagini ale vieții noi, socialiste.

„Morișca" este o comedie de mo
ravuri ce aduce în scenă cîteva tipuri 
de reprezentanți ai presei burgheze cu 
tot cortegiul lor de tertipuri și deprin
deri oneroase. Redactori și critici de 
scandal ca Ștefan Țăruș, redactor al re
vistei „Zări limpezi", sau Tiberiu Vîntu, 
directorul aceleiași publicații, sînt capa
bili să lanseze, contra unor frumoase 
„atenții" pecuniare, autori imbecili, cum 
este negustorul de piei crude Jenică 
Buftea. Comedia are calitatea de a sur- 
prinde la modul incisiv pe confrații lui 
Rică Venfuriano și I. D. Borcea (cunos
cutul personaj din piesa lui M. Sebas
tian „Ultima oră") și de a, dezvălui tot
odată aspecte din practica unor politi
cieni ai vremii, supunînd unui examen 
critic corupția, lipsa de scrupule și de
gradarea lor morală.

Aducînd în contextul teatral bucureș- 
tean piesa „Morișca",
Delavrancea" contribuie la lărgirea pei
sajului repertorial, oferind publicului pri
lejul reînfîlnirii cu unul dintre drama
turgii noștri de valoare. Spectacolul pare 
să fie tributar unei insuficiente încrederi 
în calitățile reale ale comediei, unei 
priviri hipertrofiate asupra slăbiciunilor

și neîmplinirilor ei, de asemenea reale. 
De aici un soi de resemnare a regizoru
lui Călin Florian față de evolujia cu
rioasă a unor personaje și față de aclul 
al IV-lea, afît de străin de primele trei, 
în care seriozitatea analizei sociale ce
dează locul farsei ușoare. Contribuția 
regizorului este însă vizibilă atunci cînd 
se oprește asupra unor personaje, pe 
care le colorează viu, dindu-le valoarea 
unor veritabile portrete scenice. Mă gîn- 
desc la Ghiță și Varvara, pe care Cornel 
Gîrbea și Dorina Lazăr i-au interpretat 
cu naturalețe cuceritoare, vorbind într-un 
pitoresc și autentic grai transilvănean, 
la tînăra țărancă Irina, căreia Lucia Bur- 
covschi i-a conferit imaginea unei in
genue rustice, la Ștefan Țăruș și Jenică 
Buflea, croiți de Dimitrie Dunea și res
pectiv Marius Marinescu din pasta 
densă a lichelismului și mitocăniei (cu 
unele grosierități care puteau fi ate
nuate), la domnișoara Amalia, tipul „da
mei voalate", cu ambiții de parvenire 
și multiple valențe erotice, căreia Adina 
Atanasiu-Poenaru i-a reliefat și vulgari
tatea, și ridicolul.

O vicioasă înțelegere a personajului 
Ion Popescu, timidul scriitor debutant 
care devine celebru printr-o singură nu
velă apărută din întîmplare în „Zări lim
pezi", a făcut ca eroul să apară în pos
tura unui neajutorat, a unui sărac cu 
duhul, ceea ce este Incredibil pentru o 
minte afît de strălucită, pentru un talent 
atît de impunător, cum e prezentat în 
text. Actorul Gheorghe Bănică a dus 
prea departe sfiiciunea, sfîngăcia, împin- 
gînd personajul în zona infantilismului 
cvasi-ridicol. După părerea mea, deco
rul nu-l reprezintă pe talentatul arhitect 
Vladimir Popov, care-și obișnuise spec
tatorii cu idei scenografice, și nu nu
mai cu panouri confecționate mai mult 
sau mai puțin corect.

DANTON 
Al. Sahia
— 10,30
BLAJINU 
® Teatrul
Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 10. PETRU 
RAREȘ — 19.30, (sala Studio) : 
ABSENȚA UNUI VIOLONCEL
- 10,30, 20, SCAUNELE — 16. 
® Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
VINOVAȚI FĂRĂ VINĂ — 20.

Teatrul Mic : INCIDENT LA 
VICHY — 19,30.
O Teatrul „Ion Cree/u'' 't 
SÎNZJANA ȘI PEPELEA 
® Teatrul evreiesc de stat : UN 
ȘIRAG DE PERLE (spectacol de 
folclor evreiesc) ,— 11, VIOARA 
LUI STEMPENÎU — 20.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : NĂPASTA și CHI
BIȚA ÎN IAȘI - 10, PASSACA- 
GLIA — 20.
O Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : PUNGUȚA 
CU DOI BANI — 11.
O Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savov) : HORIA ȘI 
RADU ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 
11; 16, PARADA REVISTEI — 
19,30, (sala Victoria) ; COLIBRI 
MUSIC-HALL— 11; 19,30.
® Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : CU 
PICIOARELE PE PĂMÎNT — 20. 
© Circul de stat : CĂVALCADA 
CURAJULUI— 10; 16; 19,30.

. „Petru Rareș“, dramă istorică de 
factură modernă, de Horia Lovinescu, 
a fost prezentată sîmhătă seara în pre
mieră de colectivul Teatrului „C. I. 
Nottara“.

Regia spectacolului aparține Soranei 
Coroamă, iar scenografia lui Mircea 
Marosin. Din distribuție fac parte 
George Constantin, Dorin Varga, Emil 
Hossu, Eugenia Bădulescu, Gilda Ma
rinescu, Eugenia Marian, Florin Stroe, 
Valeriu Arnăuiu, Dan Nasta.

(Agerpres)

asupra is- 
stilului ei 
capacității 
lipsa unui 
este nece-

• MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
9 JANDARMUL LA NEW YORK : REPUBLI
CA — 10,15 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15,
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 : 18,45 ; 21. 
© ROBII : CAPITOL (completare Orizont știin
țific nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR (completare Autobiografie) — 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, MELODIA (comple
tare Umbra) — 9; 11,15 ; 13,30 ; 16; 18,30; 21. 
O RIO CONCHOS — cinemascop : GRIVIȚZ 
(completare Pallady) — 9,30 ; 12 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
GLORIA (completare Orizont științific nr 
2/1967) — 9 ; 11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA (completare Scrisoare din Germania) — 

18.30 : 21, AURORA (corn
- 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 :

8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 : 
pletare Despre noi) 
18,30 ; 20,30.
9 RELAXEAZĂ-TE.
— 8,30 ; 10,30 ; 12,30 • , x„,uu , *v,™ ,
ROVIAR — 9 ; 11,15 : 13 30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la am
bele completarea Proiecte).
9 LENIN ÎN POLONIA : REPUBLICA — 8, 
CENTRAL (completare Petrol) — 9 • 11,45 ; 14,45 ;
17.45 : 20,45.
O OGLINDA CU DOUA FEȚE : UNION (com
pletare De la atom Ia cristal) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.

• CAVALERUL FĂRĂ ZALE : LUMINA (com
pletare Salut, Festival) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 20,45.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10. 
7) SOARE ȘI UMBRA : DOINA (completare 
Sculptorul Ivan Funev) — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45.

•> BUCĂTĂREASA : GIULEȘTI (completare 
Legenda ciocîrliei) - 16 ; 18,15 ; 20,45, VICTO- 
IIA (completare Pe urmele lui 1907) — 16,30 ; 
19 ; 21.
> SĂRBĂTOAREA COREEI — PIRAȚII 
LUI — DENTISTICA : TIMPURI NOI — 
in continuare.
•» JUANA GALLO : LIRA — 9,30 ; 11,45. 
GREȘUL — 9,30 : 11,30.
a TREIZECI ȘI TREI : PROGRESUL (comple
tare Hrăpărețul Ahmed) — 18 ; 20.
9 DIMINEAȚA DEVREME : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Perspectiva în pic-

tură) — 10 ; 16 ; 18 ; 20, LIRA (completare Lenin 
în Samara) — 17,30 ; 19,45.
® DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : BUZEȘTI 
(completare Orizont științific nr. 1/1967) — 9 ;
11.15, VICTORIA (completare Pe urmele lui 1907)
— 9; 11,30; 14.
© NUME STRĂIN : BUCEGI (completare Petrol) 
—9,30 : 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
® SĂRMANII FLĂCĂI : BUZEȘTI (completare 
Orizont științific nr. 1/1967) — 17,30 ; 19,30.
e DACII — cinemascoo : UNIREA (completare 
Arsura) — 9,30 ; 11,30 ; 17,30 : 19,30, COSMOS 
(completare Surîsul sfinxului) — 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, COLENTINA — 10,30 ; 17,30 ; 20.
O CARTEA DE LA SAN MICHELE : MUNCA
— 10.
O BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : MUNCA — 
16 ; 19,15.
O ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE - cinemascop : 
FLACĂRA (completare Petrol) — 10 ; 12,15.
© BUMERANGUL : FLACĂRA (completare Pe
trol) — 17,30 ; 19,45, MODERN (completare Pe 
urmele lui 1907) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21. 
« UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
Vitan (completare Nicolae Labiș — 11 ; 15,30 ; 18 ;
20.15.
O SCARAMOUCHE — cinemascop : ARTA — 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
9 APELUL — cinemascop : MOȘILOR (comple-

tare Comoara din Panagjurist) — 11 ; 15.30 ; 18 • 
20,30.
« JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ : GIU
LEȘTI — 10, POPULAR (completare Hrăpărețul 
Ahmcd) — 10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, CRÎNGAȘI 
(completare Mănușa) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20 15
© CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — 'cinema
scop : MIORIȚA (completare Orizont științific 
nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
TOMIS (completare Cinci săptămîni în balon) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLOREASCA 
(completare Adam și Eva) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.30 ; 21.
9 ZORBA GRECUL : RAHOVA — 10,30 ; 15 • 
17,45 ; 20,30.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : VOLGA (completare Șoricelul curajos) 
— 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
O ÎNAINTE DE RĂZBOI : DRUMUL SĂRII 
(completare Perspectiva în pictură) — 11 , 17.30 ; 
20.
0 LEAC CONTRA DRAGOSTEI : DACIA (com
pletare Poveste pe un metru pătrat) — 8.30—20.45 
în continuare.
® ÎNTRE DOI : PACEA (completare Campionii 
Europei) — 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
9 INSPECTORUL DE POLIȚIE : FERENTARI 
(completare Orizont științific nr. 1/1967) —
15.30 ; "
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trul reacțiunii mondiale, își inten
sifică acțiunile agresive, se ames
tecă în treburile interne și sfidea
ză dreptul popoarelor la libertate 
și independență, încalcă suverani
tatea unor state libere, organizea
ză comploturi și lovituri de stat, 
sprijină cercurile neonaziste și re
vanșarde din Republica Federală a 
Germaniei, forțele reacționare din 
alte state, exercită în numeroase 
țări presiuni economice și politice.

Cele două delegații au eviden
țiat însemnătatea deosebită a mo
bilizării și unirii eforturilor celor 
mai largi forțe sociale, a întăririi 
coeziunii întregului front antiimpe
rialist — a țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste, a clasei mun
citoare internaționale, a tinerelor 
state suverane, a mișcării de eli
berare națională, a forțelor demo
cratice și popoarelor de pretutin
deni — care, acționînd strîns uni
te, pot să salvgardeze pacea în 
lume, să zădărnicească planurile a- 
gresive și comploturile cercurilor 
imperialiste, ale forțelor colonia
liste și reacțiunii internaționale.

Cele două partide consideră că 
dezvoltarea liberă a fiecărei na
țiuni, respectarea strictă a dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta, de a-și alege drumul 
dezvoltării și forma de organizare 
socială corespunzător aspirațiilor 
și voinței lor constituie un impe
rativ fundamental al vremurilor 
noastre, factor principal al progre
sului social și al asigurării păcii în 
lume.

Exprimîndu-și îngrijorarea în 
legătură cu intensificarea războiu
lui dus de Statele Unite ale Ame- 
ricii în Vietnam, cele două partide 
și-au reafirmat solidaritatea depli
nă cu lupta dreaptă a eroicului po
por vietnamez, sprijinul deplin față 
de poziția guvernului R. D. Viet
nam și a Frontului Național de E- 
Fberare. Ele au subliniat că este 
' nperios necesar să se pună capăt 
efinitiv și necondiționat bombar- 
amentelor americane și oricăror 
te acțiuni agresive împotriva 

D. Vietnam, să fie respectat 
-eptul poporului vietnamez de a 
>tărî singur, fără nici un ames- 

lin afară, asupra destinelor pa- 
.. ./sale.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Marocan își re
afirmă solidaritatea deplină cu po
poarele care luptă pentru scutura
rea jugului colonial, pentru elibe
rarea națională, împotriva impe
rialismului. Ele sprijină lupta po
poarelor din Angola, Mozambic, 
Guineea numită portugheză, A- 
den, Oman pentru libertate și in
dependență, împotriva agresiunii 
săvîrșite de forțele colonialiste și 
înfierează politica rasistă, discrimi
natorie, dusă împotriva popoarelor 
din Africa de Sud, Africa de Sud- 
Vest și Rhodesia.

Cele două delegații se pronunță 
pentru respectarea drepturilor le
gitime ale arabilor palestineni în 
conformitate cu Carta O.N.U.

F ile își exprimă solidaritatea 
cu 1 .Hta dusă de popoarele din sta
tele recent eliberate împotriva po
liticii neocolonialiste a vechilor stă- 
pînitori, a manevrelor și uneltirilor 
forțelor imperialiste, reacționare. 
Ele manifestă simpatia și întregul 
sprijin față de eforturile popoarelor 
din țările recent eliberate consacra
te înlăturării urmărilor dominației 
coloniale, dezvoltării forțelor de 
producție, afirmării ființei națio
nale, consolidării independenței lor

economice și politice, înfăptuirii 
aspirațiilor lor de progres social, 
economic, științifici și cultural.

Subliniind însemnătatea colabo
rării dintre state și necesitatea ca 
fiecare națiune, mare sau mică, să 
beneficieze de roadele schimburilor 
de valori materiale și culturale, 
cele două delegații au evidențiat 
importanța eliminării din viața in
ternațională a practicilor discrimi
natorii și a presiunilor de tot felul 
împotriva statelor recent elibera
te, așezarea comerțului și a coope
rării internaționale pe o bază echi
tabilă, reciproc avantajoasă.

Părțile au evidențiat însemnăta
tea pe care o au pentru cauza pă
cii și a progresului social intensi
ficarea legăturilor economice, poli
tice și culturale dintre state, fără 
deosebire de sistemul lor social-po
litic, respectarea în relațiile inter
statale, în viața internațională, a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne ale altor țări și a avan
tajului reciproc, singura bază ra
țională care poate asigura promo
varea unor raporturi normale între 
state.

Ambele delegații salută evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Maroo 
și se pronunță pentru continua dez
voltare a legăturilor economice, teh- 
nico-științifice, culturale dintre cele 
două țări, spre binele ambelor po
poare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Relevînd că recunoașterea reali
tăților lumii contemporane și res
pectarea principiului universalității 
organizațiilor internaționale consti
tuie o cerință esențială a promovă
rii cauzei păcii și colaborării in
ternaționale, cele două părți subli
niază necesitatea restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U. și în alte organizații in
ternaționale, singura îndreptățită 
să reprezinte poporul chinez.

Examinînd situația din Europa, 
reprezentanții P.C. Român și P.C. 
Marocan au apreciat că asigurarea 
securității pe acest continent co
respunde intereselor arzătoare ale 
popoarelor europene, ale forțelor 
revoluționare și democratice de 
pretutindeni și contribuie la cauza 
generală a luptei duse pe toate con
tinentele pentru apărarea păcii, îm
potriva politicii agresive a cercuri
lor imperialiste. In înfăptuirea secu
rității europene trebuie să se por
nească de la recunoașterea realită
ților istorice, în primul rînd a exis
tenței celor două state germane — 
R. D. Germană, primul stat socia
list german al muncitorilor și țăra
nilor, și R. F. a Germaniei — a in
violabilității frontierelor stabilite 
după cel de-al doilea război mon
dial, a necesității normalizării re
lațiilor între toate statele europene, 
inclusiv stabilirea de relații norma
le cu cele două state germane.

Cele două partide consideră de 
mare importanță lupta pentru înce
tarea cursei înarmărilor, retragerea 
trupelor americane și a altor trupe 
străine în granițele naționale, lichi
darea bazelor militare de pe teri
torii străine, desființarea blocurilor 
militare, crearea de zone denuclea- 
rizate, interzicerea armelor nuclea
re, distrugerea stocurilor existente, 
eliminarea pericolului nuclear.

In cursul convorbirilor, cele două 
delegații au subliniat rolul și răs
punderea uriașă pe care le au parti
dele comuniste și muncitorești în 
înfăptuirea năzuințelor vitale ale 
tuturor popoarelor, în accelerarea 
proceselor revoluționare ale epocii 
contemporane.

Reprezentanții celor două parti
de consideră că, în condițiile com
plexe și de mare diversitate în 
care își desfășoară activitatea par
tidele comuniste, este dreptul ex
clusiv al fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia po
litică, strategia și tactica, căile, for
mele și metodele de luptă, aplicînd 
în mod creator adevărurile gene
rale ale marxism-leninismului po
trivit situației concrete din țara 
respectivă. Slujirea cu abnegație a 
intereselor fundamentale ale pro
priului popor, activitatea neobosi
tă pentru înfăptuirea aspirațiilor 
vitale ale națiunii constituie facto
rul hotărîtor în afirmarea parti
dului revoluționar al clasei munci
toare în viața politică a țării, în 
îndeplinirea misiunii sale istorice 
de a conduce lupta oamenilor mun
cii pentru eliberarea lor socială și 
națională.

Subliniind că suprema îndatori
re internaționalistă a fiecărui par
tid marxist-leninist constituie 
grija și eforturile permanente pen
tru întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, cele două partide consi
deră că hotărîtoare în această di
recție este respectarea cu strictețe 
a normelor de bază ale relațiilor 
dintre partide, a principiilor inde
pendenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
internaționalismului proletar.

întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești nu este posi
bilă fără înțelegerea caracterului 
obiectiv al diversității condițiilor 
și formelor de luptă, al deosebiri
lor de vederi între partide, care 
decurg din aceasta. Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Marocan apreciază însă că deose
birile de păreri care pot apărea în
tre partide trebuie dezbătute de la 
partid la partid, în spirit tovără
șesc, de stimă și înțelegere recipro
că, de respect și receptivitate față 
de părerile fiecărui partid, exclu- 
zîndu-se orice formă de a se im
pune unui partid puncte de vedere 
pe care nu le împărtășește. Deo
sebirile de păreri nu trebuie să 
afecteze sub nici o formă priete
nia și solidaritatea, raporturile de 
colaborare între partidele frățești.

Cu convingerea că esențial și 
precumpănitor este ceea ce unește 
partidele comuniste, cele două de
legații consideră că în condițiile 
de astăzi nu trebuie să se între
prindă nimic care să agraveze di
vergențele existente, să adauge 
noi elemente de tensiune și să a- 
dîncească pericolul sciziunii. Orice 
acțiune constructivă, chiar și cel 
mai mia pas, de natură să contri
buie la statornicirea unor rapor
turi normale între partide, la în
tărirea unității și solidarității in
ternaționale, răspunde intereselor 
clasei muncitoare de pretutindeni, 
cauzei socialismului, luptei forțe
lor progresiste și antiimperialiste 
din întreaga lume.

Acționînd în acest spirit, cele 
două partide sînt hotărîte să nu-și 
precupețească nici în viitor efortu
rile și să-și aducă întreaga contri
buție la întărirea unității partide
lor comuniste și muncitorești, a 
solidarității lor internaționale.

Exprimînd satisfacția pentru re
lațiile tovărășești, de stimă și res
pect reciproc care s-au statornicit 
între cele două partide, delegațiile 
s-au pronunțat pentru dezvoltarea 
lor continuă, fiind convinse că a- 
ceasta corespunde intereselor ce
lor două partide, cauzei socialis
mului, unității și solidarității co
muniștilor de pe toate continentele.

In orașele reședință de regiune au avut loc sîmbătă con
ferințe publice consacrate împlinirii a 97 de ani de la naște
rea lui Vladimir Ilici Lenin.

Despre viața și activitatea marelui gîndltor și conducător 
revoluționar al proletariatului și despre aplicarea de către 
Partidul Comunist Român la condițiile țării noastre a învă
țăturii leniniste au vorbit profesori universitari, activiști de 
partid și de stat. (Agerpres)

1 HI ADIIKHI MATIONME

Spectacol de estradă 
in premieră la teatrul 
„Barba Delavrancea"

In curînd, secția de estradă 
a teatrului ,,Barbu Delavran
cea" din București va prezen
ta, în premieră, spectacolul 
„Ca-n filme", microrevistă în 
două acte de Ciupi Radulescu 
și George Mihalache. Specta
colul cuprinde melodii semna
te de Edmond Deda, H. Măli- 
neanu, George Grigoriu, Ca
melia Dăscălescu, Paul Urmu- 
zescu, V. Grigor eseu, D. Am- 
poițan, P. Iordanovici și M. Io- 
nescu. In distribuție: artista 
emerită Dorina Drăghici, Aida 
Moga, Nicolae Nițescu, Ciupi 
Rădulescu, Rodica Paliu, Ion 
Ulmeanu, Norina Alexiu, Meri 
Moraru, Teodor Jeleascov și 
Gheorghe Papanicola. Core
grafia: Sandu Payer. Momen
tele coregrafice vor fi susținute 
de corpul de balet al teatrului. 
Decoruri și costume: arhitect 
1. Skakun. Direcția de scenă: 
H. Negrin.

După cîteva spectacole în 
Capitală, colectivul artistic în
treprinde un turneu in țară. Da 
5 mai va prezenta un specta
col la Craiova. In zilele urmă
toare, la Tg Jiu (6 mai), Bo
rtea (7 mai), Petroșeni (8 și 9 
mai).

Acordarea premiilor la concursul,J.ek
mei frumoase cărți

In Capitală s-a închis expoziția 
concursului național intitulat „Cele 
mai frumoase cărți ale anului 1966“, 
organizată de Centrala editurilor și di
fuzării cărții și Trustul industriei poli
grafice din C.S.C.A.

Juriul a acordat diploma concursu
lui unui număr de 32 de cărți consi
derate cele mai frumoase lucrări din 
producția anului 1966.

In funcție de numărul diplomelor

ale mulus 1966"
individuale obținute, pe primele locuri 
s-au clasat următoarele edituri și în
treprinderi poligrafice : locul I — Edi
tura pentru literatură, Editura științi
fică și întreprinderea poligrafică „Arta 
grafică" ; locul II — editura „Meridia
ne", Editura tineretului și Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" ; locul III — 
Editura politică, Editura agrosilvică și 
Întreprinderea poligrafică Sibiu.

(Agerpres)

SORTIMENTE DE CIMENT, PLACI Șl TUBURI 
DE AZBOCIMENT DE LA BICAZ

Fabrica de ciment din Bi- 
caz, dotată cu mașini, utilaje 
și aparatură moderne, este cu
noscută prin produsele ei a- 
tît în țară cît și peste hotare. 
Fabrica produce mai multe 
sortimente de ciment: ciment 
Portland P—400 ; ciment 
R.I.M. P—500 ; Pz—400 și 
B.S.S., ciment metalurgic 
M—400.

De asemenea, produce tu
buri de presiune din azboci
ment. Secția de produse din 
azbociment este dotată cu li
nii tehnologice de o concepție 
modernă. Aceste produse sub 
formă de plăci și tuburi sînt 
din ce în ce mai solicitate, 
tocmai datorită , proprietăților 
lor superioare în comparație 
cu materialele clasice de con
strucție. Tuburile din azboci
ment au o largă utilizare în 
alimentarea cu apă potabilă și

industrială, scurgeri și cana
lizare, transportul gazelor de 
medie și joasă tensiune, trans
portul produselor petroliere, al 
uleiurilor, precum și al dife
ritelor produse lichide ale in
dustriei alimentare. Avantaje
le folosirii tuburilor din azbo
ciment sînt multiple. Au o re
zistență mecanică ridicată. Fi
brele de azbest din compozi
ția azbocimentului îndeplinesc 
același rol ca și armătura me
talică în betoanele armate. Da
torită materialelor ce intră în 
compoziția tuburilor (ciment 
Portland și azbestul crisotilic 
fibre) ele rezistă foarte bine 
la acțiunea agenților chimici. 
Alte avantaje : impermeabili
tate, durabilitate, eficiență e- 
conomică sporită. Tuburile din 
azbociment se fabrică cu dia
metrul nominal (interior) între 
80—350 mm.

Comisia economico-financiară a 
Marii Adunări Naționale s-a întru
nit în ziua de 22 aprilie în ședin
ță de lucru, sub președinția prof, 
univ. Manea Mănescu, președintele 
comisiei.

Comisia a examinat și discutat 
proiectul de decret pentru ratifi
carea Acordului comercial de lun
gă durată și a Acordului de plăți 
între guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii A-

rabe Unite, semnate la București, 
la 14 noiembrie 1966.

Proiectul de decret a fost pre
zentat în fața comisiei de Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, care a 
dat apoi explicațiile cerute de de- 
putați.

în urma discuțiilor care au avut 
loc, comisia a avizat favorabil pro
iectul de decret. Avizul a fost îna
intat Consiliului de Stat.

(Agerpres)

A tara wastrâ a directorului
general al Băncii Reglementelor 

Internationale
La invitația Consiliului de ad

ministrație al Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România ne-a 
vizitat țara dl. Gabriel Ferras, di
rector general al Băncii Reglemen
telor Internaționale cu sediul la 
Basel. Cu acest prilej au fost pur
tate discuții bancare de interes co
mun.

în cursul șederii sale în Româ
nia, oaspetele a vizitat unele în
treprinderi industriale și agricole, 
unități bancare și centre turistice.

în încheierea vizitei, oaspetele a 
fost primit în audiență de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu.

(Agerpres)

AL PAKISTANULUI
Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, a primit 'sîm
bătă la amiază pe ministrul co
merțului al Pakistanului, cil. Ghu- 
lam Faruque.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

★

în perioada 15—22 aprilie, dl. 
Ghulam Faruque, ministrul comer
țului din Pakistan, a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația minis
trului comerțului exterior, Gheor
ghe Cioară.

In acest, timp, ministrul pakista
nez a vizitat rafinăria Brazi, uzi
nele „1 Mai“ Ploiești, uzinele 
„Tractorul" Brașov, șantierul Com
plexului hidroenergetic Porțile de 
Fier, precum și uzinele „23 Au
gust" și Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București.

Ministrul pakistanez a avut con
vorbiri la Ministerul Comerțului 
Exterior cu privire la dezvoltarea 
schimburilor comerciale și la ex
tinderea cooperării economice și 
tehnice dintre cele două țări, dis
cuțiile decurgînd într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă.

De asemenea, dl. Ghulam Faru
que a avut întrevederi la Ministe
rul Petrolului, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și la Ca
mera de Comerț a Republicii So
cialiste România, la care a parti
cipat și ambasadorul Pakistanului 
la București, dl. Ahsan-ul-Huque.

Ministrul pakistanez a părăsit 
Capitala sîmbătă după-amiază.

★

înainte de plecare, ministrul pakis
tanez a avut o întîlnire cu reprezen
tanți ai presei centrale. Cu acest pri
lej, d-sa a declarat:

în timpul scurtei vizite făcute în 
frumoasa dv. țară, am avut prilejul 
să remarc marile realizări obținute de 
poporul român în diferite domenii ale 
economiei naționale, îndeosebi în in
dustrie și agricultură. Mărturisesc că 
am rămas foarte impresionat de tot 
ceea ce am văzut. Afirmînd aceasta, 
mă refer la obiectivele industriale și 
șantierele de construcții vizitate în 
regiunile Ploiești, Brașov, Oltenia și 
în orașul București. în ceea ce pri
vește Complexul hidroenergetic de la 
Porțile de Fier, consider că este un

proiect foarte curajos, el constituind, 
în final, o realizare cu care s-ar pu
tea mîndri orice țară din lume.

Referindu-se la întrevederile sale, 
ministrul pakistanez a relevat cinstea 
pe care a avut-o de a fi primit de 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, precum și de 
membri ai guvernului cu care a pur
tat convorbiri deosebit de utile pen
tru ambele țări.

în ceea ce privește relațiile econo
mice dintre România și Pakistan, 
oaspetele a spus : „Consider că nu 
există limite în colaborarea noastră 
economică. Produsele realizate de in
dustria românească sînt de o calitate 
tehnică de prim rang. îmi exprim con
vingerea că putem coopera pentru 
construcția unor uzine de tractoare, 
fabrici de produse chimice, precum și 
în domeniul industriei ușoare.

în concluzie, vreau să subliniez că 
există căi și mijloace de cooperare 
între țările noastre în aproape toate 
domeniile. Cred că ar fi util să fie 
încheiate acorduri comerciale pe un 
termen mai lung, cel puțin pe cinci 
ani".

Apreciind vizita sa ca deosebit de 
interesantă și utilă pentru relațiile e- 
'conomice dintre Pakistan și Româ
nia, dl. Ghulam Faruque a spus în 
încheiere : Sînt foarte recunoscător și 
vreau să mulțumesc pe această cale 
pentru felul cum am fost primit, pen
tru calda ospitalitate de care m-am 
bucurat în aceste zile. Duc cu mine 
impresii, excelente despre România, 
despre poporul ei.

(Agerpres)

SĂRBĂTORIREA ACAD. 
CORIOLAN DRĂGULESCU
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 

60 de ani, acad. prof. Coriolan 
Drăgulescu a fost sărbătorit sîm
bătă seara, la Casa oamenilor de 
știință, în cadrul unei reuniuni 
colegiale. Membri ai Prezidiului 
Academiei, academicieni și alți oa
meni de știință au urat sărbători
tului sănătate și noi succese în 
activitatea ce o desfășoară în do
meniul științelor chimice.

(Agerpres)

Cronica zilei
în cadrul planului de colabora

re culturală dintre Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă, sîmbătă la 
amiază a fost semnată la București 
o înțelegere de colaborare între 
uniunile scriitorilor din cele două 
țări, pe anii 1967—1968.

★
Sîmbătă seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind din Franța, de
legația condusă de Ion Cîmpeanu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. Delegația a dus tratative 
în vederea dezvoltării cooperării 
economice dintre cele două țări.

★
Grigore Râpeanu, decanul Făcui- 

tății de drept din București, a

plecat în Jamaica, pentru a parti
cipa la lucrările ciclului de studii 
privind punerea în aplicare a 
drepturilor civile și politice pe 
plan național, organizat sub aus
piciile O.N.U., între 25 aprilie și 8 
mai a. c.

★

Sîmbătă seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor, condusă de Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., care, la invitația 
Uniunii Sindicatelor din Austria, 
a efectuat o vizită în această țară.

(Agerpres)

BERLIN 22. — Trimisul special 
Agerpres Constantin Varvara 
transmite : La Berlin s-au înche
iat sîmbătă lucrările Congresului 
al VII-lea al P.S.U.G.

în ședința închisă de dimineață 
au fost alese noile organe de con
ducere ale partidului. In aceeași 
zi a avut loc ședința noului Co
mitet Central al partidului. Au fost 
aleși membri și membri supleanți 
ai Biroului Politic al Comitetului 
Central.

Walter Ulbricht a fost reales 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

în încheierea lucrărilor congre
sului a luat cuvîntul Walter Ul

bricht. După ce a mulțumit de
legațiilor partidelor frățești pen
tru participarea lor la lucrările 
congresului, el a trecut în revistă 
succesele obținute de R.D. Ger
mană în perioada dintre ultimele 
două congrese.

★

Sîmbătă seara, la Opera de stat 
din Berlin a avut loc un spec
tacol festiv în cinstea participan- 
ților și delegațiilor invitate la cel 
de-al VII-lea Congres* al P.S.U.G. 
La spectacol a participat delegația 
P.C.R., condusă de tovarășul Chivu 
Stoica. .

Economia poloneză în primu 
trimestru al anului 1967

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat unui cores
pondent al agenției P.A.P., Stefan 
Jedrychowski, președintele Comi
siei de Stat a Planificării a R. P. 
Polone, a arătat că în primul tri
mestru al anului 1967 planul se rea
lizează mai echilibrat și mai efi
cient decît în anii precedenți. Pro
ducția industrială a crescut cu 8,6 
la sută în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, cele mai ri
dicate ritmuri fiind înregistrate de 
întreprinderile industriei chimice 
(13,8 la sută) și ale industriei con
structoare de mașini (13,2 la sută). 
Vorbitorul a subliniat că tendințele 
dezvoltării agriculturii în acest an 
sînt favorabile.

în ceea ce privește comerțul ex
terior, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării a arătat că a 
fost înregistrată o creștere a volu

mului de 6—8 la sută. In primele 
două luni ale acestui an, investițiile 
capitale au crescut cu aproximativ 
8,5 la sută în comparație cu peri
oada corespunzătoare a anului 
1966. S. Jedrychowski a apreciat că 
primul trimestru al anului 1967 se 
caracterizează în' ansamblu printr-o 
activizare a economiei țării și prin 
rezultate pozitive, deși mai există 
unele probleme care își așteaptă 
soluționarea.

★
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al R. P. Po
lone, de comun acord cu Consiliul 
Central al Sindicatelor, a adoptat 
o hotărîre referitoare la spori
rea pensiilor minime. Aceasta 
este a treia hotărîre de acest fel 
adoptată în ultimii ani. Pentru 
sporirea pensiilor, statul va aloca 
anual peste 270 de milioane zloți.

IntIlniri
INTERNAȚIONALE
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ÎN CAPITALĂ
ȘAH

In clasamentul turneului internațio
nal masculin de șah ce se desfășoară 
în Capitală conduce Florin Gheor
ghiu cu 5,5 (1) puncte, urmat de Dri- 
mer și Pfleger cu cîte 5 puncte, Ghi- 
țescu și Soos cu cîte 4,5 puncte etc. 
Iată rezultatele înregistrate ieri, în 
runda a 8-a : Vasiukov—Partos 1—0 ; 
Ciocîltea—Pfleger 0—1 ; Drimer—Mi- 
titelu remiză ; Ghițescu—Fichtl 1—0; 
Gheorghiu—Soos 1—0. Au fost între
rupte partidele Haag—Ungureanu și 
Czemiak—Hennings.

Pe terenurile Progresul din Capi
tală a continuat ieri întâlnirea inter
națională de tenis dintre echipele mas
culine ale României și Ungariei. Te- 
nismanii români conduc acum cu sco
rul de 2—1. în proba de dublu, pe-

Foto : A. Cartojan

rechea Țiriac—Năstase a învins cu 
scorul de 7—5, 6—1, 8—6 pe Szikszai— 
Szoeke. Astăzi, începînd de la ora 
9,30, au loc ultimele meciuri de sim
plu : Țiriac — Szikszai și Ilie Năstase 
— Szoeke.

PE SCURT
DE PESTE HOTARE

ÎN PENULTIMA ZI A CAMPIO
NATULUI MONDIAL FEMININ DE 
BASCHET s-au întîlnit reprezentati
vele U.R.S.S. și Coreei de sud. Cîști- 
gînd partida cu scorul de 83—50 
(35—21), reprezentativa U.R.S.S. este 
virtuală campioană mondială .

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DESFĂȘURAT LA COLLEGE STA
TION (Texas), atletul american 
Randy Matson a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea greutății: 
21,78 m. Vechiul record — 21,52 m 
— aparținea din 1965 aceluiași atlet.

ÎN CADRUL CAMPIONATULUI 
DE ȘAH PE ECHIPE AL SPARTA- 
CHIADEI UNIONALE, marele maes
tru Vasili Smîslov (Burevestnik) l-a 
învins în 26 de mutări pe campionul 
mondial Tigran Petrosian (Spartak).

vremea
Ieri în (ară : vremea a fost 

schimbătoare. Cerul a fost va
riabil, cu înnorări mai accen
tuate în jumătatea de sud a 
tării, unde local a plouat. Vîn- 
tul a suflat potrivit, cu intensi
ficări pînă la tare în Banat, 
Moldova și Dobrogea. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila 
între 7 grade la Cîmpulung 
Muscel și 24 de grade la Baia 
Mare.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 aprilie. în (ară : 
vremea continuă să se răcească 
în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea precipitații sub formă de 
ploaie. Pe alocuri în nordul 
țării și regiunea muntoasă se 
vor semnala lapovită și ninsoare. 
Vîntul va sufla potrivit, cu in
tensificări locale. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și 8 grade, iar maxi
mele între 7 și 17 grade. în 
București : vremea continuă să 
se răcească ușor. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse 
de ploaie. Vîntul va sufla po
trivit, cu intensificări trecă
toare. Temperatura ușor va
riabilă.

bi criterii de premiere la concursurile 
Pronosport

La cererea participanților la 
concursul Pronosport de a li 
se da posibilitatea de a obți
ne premii mai mari, Admi
nistrația de stat Loto-Prono- 
sport a hotărît ca începînd cu 
concursul nr. 17 din 30 apri
lie a. c., la concursurile obiș
nuite Pronosport să se atribuie 
3 categorii de premii și anu
me : categoria I — 13 din 13 ; 
a Il-a — 12 din 13 și a IlI-a 
— 11 din 13. Se prevede tot
odată un premiu excepțional 
de 75 000 lei (din care un au
toturism) atribuit prin tragere 
la sorți, în aceleași condiții ca 
și pînă acum.

Fondul de premii — după 
ce se va scădea valoarea pre
miului excepțional — consi
derat 100 la sută — va fi re
partizat după cum urmează î

25 la sută categoriei I ; 30 la 
sută categoriei a Il-a și 45 la 
sută categoriei a IlI-a.

Plafonul minim al valorii u- 
nitare a premiilor întregi este 
de 20 lei. în cazul cînd la o 
categorie valoarea unitară a 
premiilor întregi este sub 20 
lei, fondul de premii al cate
goriei respective se va aloca 
la categoria imediat superioa
ră. Dacă la o categorie nu sînt 
variante cîștigătoare (întregi 
sau 50 la sută), fondul catego
riei respective se repartizează 
la aceeași categorie. Dacă du
pă atribuirea premiilor la 
nivelul plafonului maxim 
(150 000 lei) rămîn sume ne
atribuite, acestea vor fi repor
tate la aceeași categorie la 
concursul următor.
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Profundă prietenie

PRESA BULGARA DESPRE VIZITA

Toate ziarele bulgare au relatat 
pe larg despre vizita în România 
a delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria, condusă 
de tovarășul Todor Jivkov. „în in
teresul prieteniei și colaborării din
tre popoarele bulgar și român" 
este titlul unei ample relatări a 
trimisului ziarului „Trud", în care 
se subliniază importanța deosebită 
a vizitei tovarășului Todor Jivkov 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre cele două po
poare, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria 
— relevîndu-se că aceasta servește 
întăririi unității țărilor socialiste, 
sluțește cauzei socialismului și pă
cii. Sub titlul, „Cu căldură și iubire 
frățească", ziarul „Narodna Mla- 
dej" a consacrat largi spații re
portajelor despre primirea făcută 
solilor poporului bulgar în regiunea 
Oltenia. Referindu-se la vizita la 
Segarcea ziarul „Zemedelske Zna- 
me" publică un amplu reportaj 
cu titlul : „Întîlnire de prietenie 
cordială". întreaga presă bulgară 
a descris pe larg desfășurarea vi
zitei în țară a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bulgaria, 
subliniind dragostea și căldura cu 
care au fost întîmpinați pretutin
deni înalții oaspeți din țara vecină 
și prietenă.

Ziarele de sîmbătă au acordat

largi spații ultimei zile a vizitei 
delegației bulgare. Relatările des
pre „mitingul emoționant al prie
teniei bulgaro-române" au fost pu
blicate de ziarul „Rabotnicesko 
Deîo" sub titlul „Colaborare în in
teresul socialismului și păcii". 
„Participanții la miting — scrie 
ziarul — și-au exprimat profundul 
lor respect față de conducătorii 
partidelor comuniste bulgar și ro
mân. Ei au dat o expresie convin
gătoare a deplinei lor aprobări 
față de politica tot mai profundă 
de prietenie și colaborare pe care 
cele două partide și guverne din 
cele două țări surori o promovea
ză în interesul popoarelor român și 
bulgar, al 
Europa și

Trimisul 
botnicosko 
la plecarea delegației bulgare de 
la București, că „aceasta a fost un 
nou prilej pentru cetățenii Bucureș- 
tiului de a-și exprima sentimentele 
frățești față de poporul bulgar și 
conducătorii săi. Ca și în ziua de 
primire și azi vastele bulevarde ale 
Bucureștiului au fost pline de sute 
de mii de cetățeni — de la Pala
tul Republicii și pînă la 
tul Băneasa.

Evocînd atmosfera în 
desfășurat vizita, presa 
apreciază că aceasta s-a transfor
mat într-o adevărată sărbătoare a 
prieteniei frățești româno-bulgare.

socialismului, păcii în 
în întreaga lume'', 
special al ziarului „Ra- 
Delo" scrie, referindu-se

aeropor-

care s-a |
bulgară “

cu prilejul Împlinirii a 97 de ani

DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN

Adunarea solemnă române in
După o scurtă plimbare prin oraș, 

delegația română a făcut o vizită 
la Muzeul Hitit, cuprinzînd va-

CorespondentulMOSCOVA 22. —
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
22 aprilie, în sala Congreselor din 
Kremlin a avut loc adunarea so
lemnă consacrată celei de-a 97-a 
aniversări a zilei de naștere a lui 
V. I. Lenin.

' La adunare au participat Niko
lai Podgornîi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem- aLU.R.S.S., și alți conducători 
de partid și de stat, veterani ai 
mișcării comuniste, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Moscova. Ra
portul la adunare a fost prezentat 
de Andrei Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

o La Moscova a fost dată publi
cității Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și 
a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

cu privire la decernarea Premiului 
Lenin pe 1967.

In total pentru știință și tehni
că, premiile Lenin au fost decer
nate unui număr de 45 de savanți 
și ingineri.

în domeniul literaturii și artei 
laureați ai premiului Lenin pe a- 
nul 1967 sînt: poetul Mihail Svet
lov, pentru volumul „Versurile ul
timilor ani“, compozitorul Kara 
Karaev, pentru baletul „în calea 
trăznetului", maestrul de balet Igor 
Moiseev pentru activitatea din anul 
1965 a ansamblului pe care-1 con
duce, pictorul Iuri Pimenov, pen
tru seria de tablouri „Cvartale noi", 
și regizorul Ruben Simonov pentru 
montarea unor piese ale dramatur
giei clasice și contemporane pe 
scena Teatrului Vahtangov.

ANKARA 22. — Trimisul special 
Agerpres, N. Ionescu, transmite: 
Sîmbătă dimineața, oficialitățile 
municipale ale vilaetului și orașului loroase mărturii ale vechii istorii 
Ankara au fost gazdele de
legației parlamentare române con
duse de Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, pen
tru a le împărtăși din preocupările 
și realizările lor. Vizitele făcute lâ 
guvernatorul Ankarei, Celalettin, 
și la primarul capitalei turce, Halii 
Erkut, au oferit membrilor delega
ției române prilejul de a cunoaște 
îndeaproape organizarea și acti
vitatea Consiliului municipal și ale 
Consiliului vilaetului, să aibă un 
interesant schimb de păreri pri
vind probleme edilitare. Atît gu
vernatorul, cît și primarul Anka
rei au subliniat satisfacția pen
tru vizita delegației, exprimîn- 
du-și convingerea că ea adu
ce o nouă contribuție la dezvoltarea 
și consolidarea relațiilor dintre cele 
două țări.

. a Turciei.
După-amiază, ambasadorul Ro

mâniei la Ankara, Ion Drînceanu, 
a oferit, la sediul ambasadei, o re
cepție care s-a desfășurat într-o 
atmoșferă deosebit de cordială și 

■ la care aii participat președintele 
Senatului, Ibrahim Sevki, pre- 
ședințele Adunării Naționale, Fer- 
ruh Bozbeyli, vicepreședinții celor 

’ două camere ale Parlamentului, 
ministrul de externe, Caglayangil, 
și alți membri ai guvernului, gu
vernatorul și primarul Ankarei, se
natori-și deputați, lideri ai partide
lor politice, oameni de artă și cul
tură, ziariști.

Seara, oaspeții români au asistat 
la un spectacol prezentat în cinstea 
lor la Teatrul de Operă din Ankara.
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MADRID

Adunarea clandestină a
■ ■■

JJ

MADRID. Agenția France 
Presse relatează amănunte des
pre adunarea clandestină a re
prezentanților „comisiilor mun
citorești" care a avut loc la Ma
drid. Participanții la adunare au 
discutat și aprobat un document
program, semnat de 300 condu
cători ai muncitorilor, în care se 
subliniază că apariția și dezvol
tarea „comisiilor muncitorești" 
ca „formă de opoziție uni
ficată a oamenilor muncii și 
mișcării independente a cla
sei muncitoare în apărarea 
intereselor sale", constituie un 
eveniment de cea mai mare în
semnătate în istoria mișcării 
muncitorești spaniole din ulti
mul sfert de secol. Programul 
revendică printre altele o struc
tură sindicală proprie ; sindicate
le să fie independente de stat.

„Surveyor-3“ a tras
prima „brazdă" pe lună

La 20 aprilie grupuri 
de avioane americane 
au atacat din nou Hai- 
fongul, 
port al R. D.

Cu 
urmă, îndată după 
alt raid de noapte al a- 
viafiei americane, într-o 
convorbire pe care am 
avut-o cu reprezentanți

cel mai mare 
Vietnam, 
zile în 

un
cîteva

secții ale uzinelor sau 
mari întreprinderi al că
ror utilaj nu poate fi eva
cuat. Tocmai asupra a- 
cestor obiective ale ora
șului, care produc exclu
siv pentru economia na
țională, a fost îndreptat 
recentul bombardament.

Sub titlul „Haifongul 
victorios", presa salută

CORESPONDENȚĂ DE LA 
ADRIAN IONESCU

Wll I IU IMMTJMWniMIWWmiU/M

ai organelor administra
tive ale orașului s-a su
bliniat că numai în ulti
mele trei luni . în zona 
orașului au fost efectua
te peste 50 de bombar
damente. In urma aces- 
fei situații, după cum ară
ta Vu Duong, șeful Birou
lui de informafii al orașu
lui, mai mult de jumătate 
din populație a fost eva
cuată. Marea majoritate 
a întreprinderilor au fost, 
de asemenea, dispersate. 
In oraș funcționează doar

riposta dată de forțele 
armate vietnameze ata
cului aviației americane.

„Bombardînd Haifon
gul, după ce au atacat 
sălbatic centre industriale 
ca Thai Nguyen, Viet Tri 
și Hong Gai — scrie 
ziarul „Nhan Dan" — a- 
gresorii americani au ex- 
caladat noi trepte foarte 
periculoase". „Denunțăm 
în fața opiniei pu
blice mondiale acest nou 
pas al războiului criminal 
dus de agresorii ameri-

cani. Chemăm toți oame
nii iubitori de pace, li
bertate și dreptate din 
lumea întreagă să con
damne energic agresiunea 
americană și să lupte ac
tiv pentru a face să înce
teze aceste crime sînge- 
roaso". La rîr.dul său, 
„Quan Doi Nhan Dan", 
organul Armatei populare, 
arată că această nouă 
escaladare a fost prevă
zută in planul elaborat de 
agresorii americani la 
conferința de la Guam. 
După această conferință 
ei au făcut noi pași în 
escaladarea războiului; ei 
continuă să trimită trupe 
expediționare în Vietna
mul de sud, violează fără 
încetare zona demilitari
zată, bombardează Viet
namul de nord cu baterii 
instalate în sudul zonei 
demilitarizate, precum și 
cu nave de război, in
tensifică atacurile lor 
barbare.

Presa scrie că agreso- g 
rii se înșală dacă nu- g 
trese iluzia că pot zdrun- " 
cina moralul și voința E 
poporului vietnamez. “

I 
I
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(Urmare din pag. I)

în afara familjei princiare — pe 
locul obținut în cursa pentru pes
cuitul de perle: comercianți, că
pitani de vapoare, pescari, mici 
pescari, servitori... etc., ulte
rior principalul criteriu a) diferen
țierii sociale a devenit locul ocupat 
în exploatarea „aurului negru". în 
prezent, în societatea kuweitiană 
se disting trei pături sociale : oli
garhia (un mănunchi de privile- 
giați care au acumulat beneficii 
fabuloase de pe urma exploatării 
petrolului) ; beduinii și muncitorii 
străini ; intelectualitatea.

în 
tenția 
a

mod deosebit, atrage 
problema beduinilor 

muncitorilor străini, 
ce situația lor oferă unul din
tre cele mai contradictorii as
pecte ale Kuweitului de azi. Be
duinii, care trăiesc într-o sărăcie 
cumplită, sînt atrași în mod firesc 
de industria petrolieră. Mulți din
tre ei au și renunțat să colinde de
șertul, așezîndu-se în regiunile pe
troliere ; necesitatea de mînă de 
lucru a produs sedentarizarea unui 
mare număr de nomazi. Cu toate 
acestea, numărul de muncitori ku
weitieni rămîne mic în raport cu 
cel al străinilor. în aceasta constă 
tocmai una din caracteristicile cele 
mai frapante ale Kuweitului. 
Dintr-o populație de 475 000 per
soane, numai 216 000 sînt kuwei
tieni. Restul sînt irakieni, iranieni, 
libanezi, egipteni, refugiați pales
tinieni și aproximativ 5 000 en
glezi și americani. In afara tehni
cienilor englezi și americani, stră-

a-
Și 

deoare-

fnii pe care îi atrage Kuweitul pot 
fi clasificați în trei categorii : £ 
muncitori calificați care nu găsesa '■ 
o muncă corespunzătoare în pro
priile lor țări ; funcționari, care . 
văd în Kuweit posibilitatea de a ’ 
face avere într-un timp scurt;, 
muncitori necalificați care nu gă- .. 
sesc de lucru la ei acasă și care 
trăiesc într-o adevărată mizerie. O 
dată sosiți aici, cei mai mulți 
dintre aceștia își văd spulberate 
speranțele. Ei sînt folosiți de com
paniile petroliere ca instrument de 
manevră pentru menținerea unor 
salarii scăzute și a unor practici 
care să le asigure stoarcerea de 
profituri maxime. Pentru a limita 
afluxul de străini, Adunarea Na- ■ 
țională a Kuweitului a adoptat nu 
de mult o lege ce prevede ca anual 
să. nu se acorde cetățenia kuwei- 
tiană decît numai unui număr de 
50 de persoane.

Dacă majoritatea celor veniți 
aici, oameni cu o mizerabilă situa- . 
ție materială, văd în Kuweit un loc 
unde î.și pot 
pentru marile 
liere această 
vărată mină 
vor nesecat de . 
făcut apariția din primul 
al descoperirii petrolului 
cursul anilor au făcut totul pentru 
a-și înfige cît mai adînc tentacu
lele în solul kuweitian. Exemplul . 
lui Kuweit Oil Company, creată 
de concernul englez British Petro
leum și trustul american Gulf Oil 
Corporation, este cît se poate de 
concludent. Dispunînd de dreptul 
exclusiv de prospectări și extra-t 
gere a petrolului pe întreg cuprins

cîștiga existența, 
monopoluri petro- 
țară este 
de 
profituri.

aur,
o ade- 
un iz- 

Ele și-au 
moment 

și în de-

Misiunea pe care oamenii de 
știință americani au încredin- 
țăt-o . sondei lunare „Surve- 
yor-3" a fost îndeplinită. Unele 
amănunte ale aselenizării nu 
fuseseră însă prevăzute. Astfel, 
după’cum s-a făcut cunoscut la 
centrul de control de la Pasa
dena, în ■ realitate, ău avut loc 
trei aselenizări succesive, dato
rită continuării, neprevăzute, a 
funcționării celor trei mici mo
toare de încetinire a vitezei în 
fază finală a coborîrii.

La Pasadena s-a putut ur
mări, prin intermediul imagi
nilor televizate de sondă, mo
mentul în care, la o comandă 
de pe Pămînt, minusculul exca
vator al vehiculului spatial, ac
ționat de un brât articulat, a 
atins solul lunar începînd apoi 
să-l „brăzdeze". Eșantioane ale 
solului lunar au putut fi astfel 
prelevate și televizate. Experien
țele au fost întrerupte, camera 
de luat vederi prezentînd o în
călzire neliniștitoare. Experien
țele urmează a fi reluate în 
noaptea spre duminică o dată 
cu reintrarea vehiculului spațial 
în cîmpul de acțiune al sem
nalelor trimise de la Pasadena,

Imagine transmisă de „Sur
veyor" : lopâfica minusculului
excavator și-a început activita

tea...

ATENA 22 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Greciei a 
prezentat ziariștilor străini o primă 
declarație oficială în care a 
anunțat că o serie de per
sonalități politice grecești, în
tre care fostul prim-ministru și 
lider al E.R.E., P. Canelopoulos, li
derul Uniunii de centru, G. Papan- 
dreu, și fiul acestuia, Andreas Pa- 
pandreu, fostul ministru al apără
rii, P. Papaligouras, și C. Mitsota- 
kis, fost ministru al coordonării eco
nomice. au fost arestați. Fiind în-! 
trebat de ziariști dacă personali
tățile politice arestate vor fi jude
cate, purtătorul de cuvînt a preci
zat că dacă actualul guvern va 
considera că aceștia prezintă în mo-

mentul de față o primejdie pentru 
țară, ei vor fi judecați de tribu
nale speciale. Referindu-se la acti
vitatea corespondenților de presă 
străini, purtătorul de cuvînt a de
clarat că aceștia vor putea trans
mite informațiile lor numai după ce 
primesc aprobarea cenzurii.

Postul de radio al armatei gre
cești a difuzat sîmbătă dimineața 
un comunicat al Ministerului de In
terne în care se arată că s-a hotă- 
rît menținerea interdicției de circu
lație pe timpul nopții. Comunicatul 
precizează însă că sălile de teatru 
și cinema vor putea să-și reia acti
vitatea normală începînd de sîmbă
tă seara. Continuă să fie interzisă 
adunarea în grupuri mai mari de 
cinci persoane.

GENEVA 22. (Agerpres). — 
Comisia econojnică O.N.U. pentru 
Europa a încheiat discuțiile asu
pra raportului Comitetului pentru 
dezvoltarea comerțului.

în intervenția sa, delegatul ro
mân Victor Aldea, evocînd expe
riența țării noastre, a arătat că in
tensificarea relațiilor economice 
corespunde intereselor cooperării 
generale europene. El a subliniat 
că atît comitetul, cît.și comisia în 
ansamblul ei pot contribui în mod 
substanțial la eforturile pentru 
dezvoltarea schimburilor comercia
le între țări avînd sisteme sociale 
și economice diferite. în acest 
sens, delegatul român a propus să 
se constituie un grup de lucru al 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa, cu participarea unor ex-

perți din toate țările membre in
teresate, care să elaboreze reco
mandări practice pentru stimula
rea comerțului. De asemenea, el a 
făcut sugestii în vederea promo
vării între state a unor noi forme’; 
de cooperare economică, industria
lă și tehnică.

In discuțiile pe marginea rapor 
tului Comitetului gazului, delegat 
română Iosefina Maurer a sugera 
crearea unui grup permanent d;' 
lucru, care să se ocupe de asp^ 
tele economice ale distribuirii^ 
zului. Avînd în vedere importâr . 
gazului pentru industria chimică, 
delegația română a .propus orga
nizarea în țara noastră, în toamna 
anului 1968, a unui simpozion pe 
această temă sub auspiciile Comi
tetului gazului.

agențiile de presa transmit
® Patrioții laoțieni au eliberat citeva localități' H CONVORBIRILE CEHOSLOVACA^ 
BRITANICE Rezultatele alegerilor din Swaziland contestate a industria cauciucul* 
din S.U.A. paralizată de grevă

ÎN NOUL PARLAMENT DIN SWAZILAND, partidul Congresul de eli
berare națională, deși a obținut 20,20 la sută din voturi în alegerile din săp- 
tămîna aceasta, nu deține nici un loc. Toate cele 24 de locuri au fost atribuite 
partidului „Imbokodo", de tendință conservatoare, creat de regele Sobhuza 
al II-lea. Alegerile au fost organizate în vederea formării primei adunări 
legislative și a constituirii guvernului acestui protectorat britanic, pînă la 
acordarea independenței, în 1970. Liderul partidului Congresul de eliberare 
națională a contestat rezultatele alegerilor care, a declarat el, au dezavantajat, 
prin actualul sistem electoral, unele partide.

AMIN AREA REUNIUNII MI
NISTERIALE A C.E.N.T.O. Reu
niunea Consiliului Ministerial 
al C.E.N.T.O., care urma să aibă 
Ioc la. 25 aprilie la Londra, a 
fost amînată. pentru o dată ul
terioară. (A.F.P.).

sul țării pe o perioadă de- 75 de 
ani, compania a manevrat pentru 
â obține noi facilități, pentru a-și 
întări și mai mult pozițiile. în 1951 
acordul a fost reînnoit, urmînd să 
expire în anul 2026. Așa cum am 
mai arătat, sub presiunea luptei 
duse de popoarele arabe, monopo
lurile străine din Kuweit au fost 
nevoite să facă unele concesii, să 
revizuiască acordurile de concesio
nare și să verse statului jumătate 
din beneficii. Kuweit Oil Company 
a trebuit, de asemenea, să cedeze 
companiei petroliere naționale, Ku
weit National Petroleum,. spre ex
ploatare o parte din teritoriul țării 
pe care îl acaparase.

Dar lupta 
exploatarea propriilor sale 
gății ■ este

Kuweitului pentru 
bo

gății este de-abia la început. 
Ea se anunță grea și îndelun
gată, deoarece cercurile mo
nopoliste nu sînt dispuse să re
nunțe ușor la marile lor privilegii 
în această țară a cărei producție 
petrolieră crescînd rapid tinde să a- 
jungă în 1975 ■ la aproape 250 mi
lioane tone anual și ale cărei re
surse economice joacă un rol atît 
de important în viața financiară a 
Orientului Mijlociu.

Prin intermediul Fondului pen
tru dezvoltarea economică a 
țărilor arabe, creat în 1961 
(720 milioane lire sterline), Ku
weitul oferă împrumuturi pe ter
men lung unui șir întreg de țări ale 
regiunii (R.A.U., Irak, Algeria, Ma
roc, Iordania, Sudan etc.) cu o do- 
bîndă de 3—4 la sută. Rolul său de 
bancher al Orientului arab a cres
cut șl mai mult după crahul băncii 
libaneze „Intra" la al «ărel fall-

irient a contribuit el însuși (ghi
șeele băncii s-au închis în urma re
tragerii capitalurilor depuse de că
tre marii financiari din Arabia 
Saudită și Kuweit). „Criza băncii 
„Intra" — scrie ziarul francez „La 
Tribune des Nations" într-un arti
col intitulat „Kuweit, putere invi
zibilă" — atestă că de acum înainte 
Libanul nu mai este în măsură să 
gireze din punct de vedere finan
ciar afacerile arabe. Kuweitul, con
curent redutabil, vine să preia a- 
ceastă responsabilitate". Importan
ța Kuweitului ca centru bancar de
pășește însă limitele zonei în care 
este situat. El este unul dintre cei 
mai fermi sprijinitori ai lirei ster
line. In 1965 suma capitalurilor de
puse de particularii kuweitieni la 
băncile engleze se ridica la 280 mi
lioane dolari, iar cea a băncilor ku- 
weitie.ne la 420 milioane dolari.

Locul important al acestei țări ara
be în politica economică a Angliei 
îl atestă, de altfel, și împrejurările 
în care Kuweitul și-a obținut inde
pendența. Acordul semnat la 16 iu
nie 1961 între șeicul Abdulla as Sa
lem as Sabah, fostul suveran al Ku
weitului, și rezidentul politic brita
nic pentru Golful Persic, prin care 
a fost abrogat tratatul din 1899 și 
proclamată independența țării, a 
surprins pe multă lume, deoarece 
n-a intervenit sub presiunea opi
niei publice sau la cererea șeicu- 
lui. Atitudinea britanică, credem, to
tuși, că putea fi prevăzută, și aceas
ta din mai multe motive. După cri
za Suezului și, mai ales, după re
voluția irakiană din 1958, Anglia a 
început să fie îngrijorată că ar pu
tea să-și piardă pozițiile în regiu
nea Golfului Persic, care erau lega
te nu numai de existența petrolu
lui. Aportul Kuweitului la zona li
rei sterline era încă pe atunci atît 
de considerabil încît unii econo
miști afirmau că nu văd cum s-ar 
putea menține lira sterlină fără 
contribuția Kuweitului. Kuweitul

era considerat, după Australia, ca 
cel mai important garant al balan
ței lirei sterline. Așa se explică de 
ce, a doua zi după revoluția ira
kiană din 1958, un observator en
glez își sfătuia guvernul să acorde 
cinci ani unui șeic din Kuweit pen
tru a introduce o constituție și re
forme democratice și să semneze a- 
poi cu el un „acord de prietenîe,‘, 
în conformitate cu care flota și a- 
viația Angliei ar sta la dispoziția 
sa. Mai bine zis, se urmărea ca 
Anglia să mențină și după inde
pendență Kuweitul în orbita inte
reselor sale. Nu au trebuit decît 
trei ani pentru ca acest sfat să se 
realizeze.

Punctul slab al regimului kuwei- 
tian constă în faptul că viața poli
tică a țării este dominată de fami
lia domnitoare, strîns legată de An
glia. A doua zi după proclamarea 
independenței s-a constatat că mi
niștrii primului guvern aparțineau 
toți — cu excepția a trei dintre ei 
— familiei Al-Sabah. Chiar și as
tăzi, portofoliile cele mai importan
te: apărarea, afacerile externe, in
ternele, finanțele și informațiile fi
gurează în ceea ce se poate numi 
domeniul rezervat familiei princia
re. Iar în ceea ce privește președinția 
Consiliului, aceasta este totdeauna 
ocupată de un prinț moștenitor. Să 
adăugăm la aceasta că articolul' 80 
din constituție prevede că toți'mi
niștrii sînt, de drept, membri ai 
Adunării Naționale, ocupînd o bună 
parte din cele numai 50 de locuri 
ale acestui organism, care în felul 
acesta are un caracter mai mult 
formal.

Marea bogăție a Kuweitului este 
exploatată fără milă de monopolu
rile străine. Va reuși această mi
nusculă țară să iasă de sub domina
ția lor, să devină pe deplin stăpînă 
pe destinul ei, pentru a asigura 
maselor populare o viață pe mă
sura muncii lor și a bogățiilor lor ■ 
naționale ?

SUCCESE ALE PATRIOȚI- 
LOR LAOȚIENI. Date incomplete 
transmise de postul de radio Patet 
Lao arată că între 1 ianuarie și 20 
martie 1967 forțele patriotice lao- 
țiene din regiunea Vientiane au 
purtat 76 bătălii împotriva forțelor 
de dreapta și a intervenționiștilor 
americani, scoțînd din luptă 507 
militari inamici. Patrioții au elibe
rat 12 sate. (Postul de radio Patet 
Lao).

PRIMUL CONGRES AL COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE din Ungaria s-a încheiat. 
Președinte al Consiliului Național al 
Cooperativelor a fost ales Istvan Szabo.

PROCESUL AUTORILOR LOVI
TURII DE STAT EȘUATE DIN 
GHANA. Săptămîna viitoare urmează 
să se deschidă procesul grupului de 
militari care au încercat la 17 aprilie 
să înlăture actualele autorități de la 
Accra. Președintele Consiliului Națio
nal de Eliberare, generalul Ankrah, 
a declarat că principalul autor al lo
viturii de stat eșuate este locotenen-* 
tul Sam Arthur. (A.F.P.)

GREVA MUNCITORILOR
CAUCIUCULUI. Pesfe 
„Goodrich’, „Firestone* și 
revendicărilor lor. Greva a 
teritoriul S.U.A.

AMERICANI DIN INDUSTRIA 
muncitori de la trei mari corporații — 

— au declarat grevă, cerînd satisfacerea
50 000 de
„Uniroyal*
cuprins aproape toate întreprinderile de cauciuc de pe

A PREȘEDINTELUI ACADEMIEI ROMANE. înVIZITA IN U.R.S.S. .
continuarea vizitei sale, acad. Miron Nicolescu a fost oaspetele orașelor 
Leningrad și Riga, unde a făcut cunoștință cu activitatea filialei leningrăden» 
a Academiei de Științe a U.R.S.S. și cu cea a Academiei de Științe a R.S.S. 
Letone.

CONVORBIRI TRIPARTITE 
ÎNTRE SPECIALIȘTI DIN DO
MENIUL TRANSPORTURILOR 
MARITIME. In portul iugoslav 
Rieka au luat sfîrșit convorbi
rile dintre specialiștii în dome
niul transportului maritim din 
India, R.A.U.. și R.S.F. Iugo
slavia, care au examinat timp 
de cinci zile probleme legate de 
colaborarea dintre cele trei țări 
în acest domeniu. Au fost con
statate largi posibilități de co
laborare între țările mențio
nate.

SESIUNEA SPECIALA A ADU
NĂRII GENERALE A O.N.U. s-a 
deschis vineri seara pentru dezbaterea 
problemei Africii de sud-vest, în pre
zența secretarului general al O.N.U. 
Pe agendă este înscrisă și chestiunea 
operațiunilor O.N.U. pentru menți
nerea păcii. Dezbaterile propriu-ziso 
vor începe luni.

Conferințo de presă Ia Praga a Iui George Thomson. 
Referindu-se la convorbirile cu Vaclav David, ministrul de externe cehoslovac, 
G. Thomson, ministru de stat în ministerul de externe britanic, a declarat că 
ele au fost utile, sincere și prietenești. Referindu-se la perspectivele relațiilor 
bilaterale, vorbitorul a spus că cele două părți au subliniat necesitatea extin
derii în primul rînd a schimburilor de ingineri, tehnicieni și oameni de știință. 
Ministrul britanic a făcut cunoscută cu acest prilej propunerea guvernului 
țării sale cu privire la încheierea unui acord între cele două țări referitor la 
colaborarea tehnico-științifică, al cărui proiect urmează să fie supus spre 
examinare R. S. Cehoslovace. Invitația transmisă președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. 8. Cehoslovace, Jozef Lenart, de a face o vizită oficială în 
Anglia a fost acceptată.
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