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Conducătorii de partid și de stat
Maramureș

Pe șantierele construcțiilor de locuințe

Cîtu-i Maramureșu, ține bucu
ria“. Am întîlnit aceste cuvinte în
scrise cu cretă pe oblonul unei case 
aflate undeva de-a lungul zecilor 
de kilometri ce au format itinera
rul celei de-a doua zile a vizitei 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Maramureș.

Regiunea celor cinci „țări“ își 
trăiește din toată inima bucuria. 
Viața nouă, bogată în împliniri a • 
anilor noștri, mîndria, înnoirile pe 
care le-a adus aici — și în întrea
ga țară — socialismul au generat 
în rîndurile populației maramure
șene impresionante manifestări ale 
dragostei și atașamentului față de 
partid, față de conducerea sa în
cercată.

Programul zilei de ieri a înce
put cu o vizită în orașul Satu 
Mare. Părăsind orașul de reședință 
al regiunii, oaspeții ies. pe „poarta 
nouă“ a cartierului Săsar, care-și 
aliniază blocurile pastelate pe mar
ginea șoselei. Constructorii și loca
tarii noului cartier, pe care

turii cerealelor, îndeosebi griului 
și sectorului zootehnic.

în curtea cooperativei, zootehni- 
cianul Ștefan Pop și ciobanul Deszi 
Ioan au informat despre dezvolta
rea sectorului zootehnie.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că, prin mun
ca și entuziasmul lor, locuitorii co
munei, români și maghiari, răs- 
punzînd chemării partidului, au de
monstrat primii în regiune, prin e- 
xemplul viu, că agricultura coope- 
rativizată este singura cale care a- 
sigură bunăstarea și fericirea țără
nimii muncitoare. Secretarul 
neral al C.C. al P.C.R. a urat 
cuitorilor comunei să obțină 
succese în creșterea producției
getale și animale, baza întăririi 
cooperativei lor și a ridicării con
tinue a nivelului de trai al țăra
nii oi- cooperatori.

nala pîine maramureșeană — „cît 
roata carului“ și sare.

La sediul cooperativei agricole a 
avut loc apoi o însuflețită convor
bire. Cu entuziasm și încredere 
nețărmurită în cuvîntul partidu
lui, cu aceasta am început de fapt 
— spune inginerul Marin Bob, pre
ședintele cooperativei, și în același 
timp membru al ei. în ziua cînd 
s-a semnat actul de naștere al coo
perativei averea noastră obștească 
consta în 20 de bovine, cîteva că
ruțe, pluguri și unelte manuale. 
Astăzi cooperativa numără 763 de 
familii și are un fond obștesc de 
5 milioane de lei. Folosind cu pri
cepere condițiile favorabile, coo
peratorii au dezvoltat mult legu
micultura. Ei au valorificat anual 
circa 500 de tone de legume. 
Totodată, ei acordă o atenție deo
sebită dezvoltării altor ramuri a- 
ducătoare de mari venituri — cul-

cătorii de partid și de stat i-au vi
zitat la ei acasă în prima zi a so
sirii în regiune, sînt prezenți cu 
toții pentru a-i saluta pe oas
peți. Ei reprezintă, 
o
de oameni care, sub soarele aces
tei dimineți frumoase de toamnă, 
au ținut să fie prezenți pe străzile 
orașului.

Și nu numai orașul, ci fiecare a- 
șezare de pe frumoasa șosea ce-și 
desfășoară panglica de asfalt spre 
Satu Mare a ținut să-i salute pe 
oaspeți. La Tăuții-Măgherăuș și 
Bușag, la Ilba și Săbișa, la Seini, 
peste tot, ne întîmpină săteni îm- 
brăcați în haine de sărbătoare sau 
în simple straie de lucru, cu fețele 
luminate de bucurie, cu brațele 
încărcate de flori, care, la trecerea 
oaspeților, transformau șoseaua 
într-un adevărat covor multicolor. 
Peste tot, la porți, balcoane sau 
ferestre — steaguri, zeci de mii 
de steaguri tricolore și roșii.
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Ziarul nostru a publicat în ultimul timp o se

rie de articole care semnalau rămînerea în urmă 
a unor șantiere de construcții de locuințe în pre
darea apartamentelor planificate. Care este sta
diul lucrărilor acum, la mal puțin de două 
luni pînă la slîrșitul anului? Ce măsuri s-au luat 
pe aceste șantiere în vederea recuperării restan
țelor șl dării în folosință la termenul stabilit a 
noilor locuințe? Iată constatările prilejuite de un 
nou raid-anchetă efectuat pe șantierele vizate.
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Din 2 856 de aparta
mente, cîte are de con
struit în acest an, T.R.C. 
Hunedoara a predat pînă 
acum 1 830. De la TEO
DOR ȘERBU, director 
adjunct al trustului, 
aflat că șantierele 
Cugir, Lupeni și Alba 
lia mai au de dat
„cheie“, pînă la finele a- ' 
nului, între 40—80 de a- 
partamente. în ritm sus
ținut se desfășoară lucră
rile și pe șantierul Gojdu 
din Deva, care în 7 luni 
predase doar 80 de apar
tamente din 732. Pînă 
acum s-au recepționat 
325 de apartamente, iar 
pentru restul s-au stabi
lit grafice precise de pre
dare care se urmăresc 
zilnic. „Pentru prima 
oară, după multe trimes
tre — ne-a spus interlo
cutorul — trustul nostru 
raportează îndeplinirea a- 
tît a sarcinii de creștere a 
productivității muncii, cît 
și a celei de reducere a 
prețului de cost, la care 
s-au realizat economii su
plimentare în valoare de 
peste 800 000 lei“.

S-a confirmat în prac
tică eficiența intervenției 
prompte a biroului comi
tetului regional de partid 
care, pe baza unei analize 
temeinice a activității 
șantierelor, a ajutat con
ducerea trustului să ia 
măsuri hotărîte în vede
rea îmbunătățirii organi
zării muncii, folosirii cu 
maximum de randament 
a utilajelor, perfecționării 
metodelor de conducere și 
îndrumare a șantierelor, 
în prezent, conducerea 
frustului se ocupă cu stă
ruință de coordonarea 
muncii pe șantiere, de a- 
provizionarea ritmică cu 
materiale. Inginerii din 
cadrul trustului îndrumă 
f’ răspund de un sector 
e.-x.cis de activitate. Me
rită apreciată, de aseme
nea, activitatea susținută 
desfășurată de organiza
țiile de bază de pe șan
tiere. La indicația birou
lui comitetului regional 
de partid, comitetele oră
șenești de partid Hune
doara, Petroșeni și Deva 
exercită un control exi
gent și sistematic pe șan
tiere, urmăresc operativ 
execuția locuințelor po
trivit graficelor stabilite.

Pe șantierele hunedo- 
rene se fac pregătiri in- 
-nse și pentru anul 1966.

popular orășenesc, a acce
lerat stabilirea amplasa
mentelor, ceea ce ne-a dat 
posibilitatea să începem 
construirea a încă unui 
bloc cu 120 de aparta
mente. în grăbirea ritmu
lui de execuție pe șantier, 
de un real folos ne-a fost 
sprijinul acordat de or
ganizația de partid. înfr-o 
adunare generală, comuniș
tii au propus conducerii 
șantierului să mute centrul 
activității cadrelor tehnice 
la punctele de lucru, să a- 
nalizeze decadal nu numai 
realizările pe loturi, ci și pe 
brigăzi. S-au luat și alte 
măsuri. Prin aplicarea 
lor, ritmul de lucru s-a 
intensificat, a scăzut sim
țitor numărul brigăzilor 
care nu-și îndeplineau 
sarcinile de producție. în 
octombrie, de pildă, din
tre cele 96 de brigăzi cite 
lucrează pe șantier, doar 
șase au realizat o produc
tivitate mai mică decît 
cea planificată. Acesta 
este un rezultat direct al 
organizării mai judicioase 
a muncii.

— S-a îmbunătățit co
laborarea cu celelalte în
treprinderi care contri
buie la construirea aces
tui microraion ?

Colecllvul uzinei „Vulcan" din Capitală participă 
la construirea unor importante obiective indus
triale. Ca furnizor de utilaje, el se străduiește să ridice 
nivelul calitativ al agregatelor, să le livreze în cît mai 
bune condiții și la termen. Zilele acestea, în uzină s-a 
terminat o nouă instalație. Este vorba de răsturnăto
rul de tablă groasă (în fotografie) destinat Combina

tului siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" din Galați

Colaboratori
in
contratimp

Cum a reacționat con
ducerea șantierului mi- 
croraionului 1 Tătărași 
din Iași la sesizările din 
articolul publicat cu a- 
proape trei luni în urmă 
in „Scînteia“ ?

— Critica a venit în 
ajutor — ne-a spus ing. 
MIRCEA ROMAȘCANU, 
șeful șantierului. Benefi
ciarul, respectiv sfatul

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Mal mult ca oricînd, în condițiile vieții moderne gospodi
na solicită fel de fel de obiecte de uz casnic care-1 pot eco
nomisi timpul și efortul. Practic, modern, de calitate superi
oară — iată principalele însușiri pe care trebuie să le în
trunească orice ustensilă destinată muncii în gospodărie. Ba
rometrul comerțului indică precis jaloanele după care tre
buie să 
cole de 
duselor

aparate. Nu esfe însă cazul să-l 
apreciem. Ca I 
gospodine, ei au ales cu pricepere 
mărfuri 
prețuite

cu regu- 
creșterea 

fiert sub 
prețios de

rapidă a mîncării ; îmbu-

în față un articol publicat
„A în-

sub- 
buni specialiști și... . .... ...

caro, fără îndoială, vor fi 
în uzul casnic.

Se poate spune că,
„fîrgul” de contractări de

Raid-anchetă: ESTE PREGĂTIT 
CĂMINUL CULTURAL 
PENTRU IARNĂ?

H Un „joc serios

® Un indicator prețios — barometru! comerțului 
® Dialogul de la Sinaia : oferte și necesități 
@ Mu numai variațiuni pe aceeași temă

Pnmul popas este făcut 
muna Livada, al cărei nume este 
strîns legat de activitatea unui 
harnic colectiv de cercetători agro
nomi și de muncitori ai stațiunii 
agricole experimentale de 
Urării 
gustin 
lui de 
daugă 
și manifestări de caldă ospitalitate. 
Tineri și tinere, pionieri umplu cu 
flori brațele oaspeților, îmbrăți- 
șîndu-i cu drag. Soții Ana și 
Gheorghe Costin au ieșit în întîm
pinarea oaspeților cu coșuri pline 
de mere din grădina lor. „Rugăm 
frumos să le mîncați sănătoși și cu 
plăcere — spun ei. Sînt din 
bogat al acestui an, și-s 
faine“.

La sediul stațiunii are loc 
tîlnire cu specialiștii de aici. Di
rectorul ei, inginerul Dumitru 
Domuța, și inginerul Ion Vlăduțiu, 
secretarul științific, vorbesc oas
peților despre activitatea stațiunii 
și preocupările actuale ale cadre
lor ei de conducere. înființată în 
urmă cu 3 ani, prin reprofilarea 
unei gospodării agricole de stat, 
stațiunea și-a propus ca obiectiv 
principal găsirea unor soluții me
nite să asigure sporirea producti
vității terenurilor podzolice, tere
nuri care ocupă circa 80 la sută 
din suprafața totală a Maramure
șului. S-a experimentat cu succes 
folosirea ca amendamente a diferi
telor reziduuri industriale, ..prove- 

‘ Pite'1* îndeosebi Ade "la combinatele 
siderurgice, fabricile de ciment și 

■ zahăr. Cea mai mare eficiență a 
fost obținută însă prin aplicarea 
amendamentelor calcaroase, 
au asigurat un 
producție.

Conducătorii 
liniat sprijinul 
partea partidului și guvernului în 
organizarea și dezvoltarea acestei 
stațiuni de cercetări științifice. 
Ei au arătat totodată că, în pre
zent, ca urmare a investițiilor 
făcute de stat, la Livada se află 
în plină construcție un pavilion 
modern, care va găzdui 12 labora
toare bine dotate și 15 cabinete de 
specialitate, o bibliotecă, săli de 
lectură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de ajutorul pe care sta
țiunea îl acordă unităților agricole 
socialiste din regiune în sporirea 
producției agricole. Specialiștii sta
țiunii au arătat că în mai multe 
unități agricole socialiste au fost 
amenajate puncte de sprijin, prin 
intermediul cărora stațiunea pune 
la dispoziția gospodăriilor de stat 
și cooperativelor agricole semințe 
selecționate, reproducători de rasă 
și asistență tehnică. în anul viitor 
numărul acestor puncte de sprijin 
va fi considerabil sporit.

Șeful laboratorului agrofitoteh- 
nic al stațiunii, inginerul loan Bo- 
eriu, arăta că în aplicarea amenda
mentelor calcaroase și a lucrărilor 
de drenare se simte nevoia unei

game mai largi de utilaje, cum ar 
fi tractoarele de 120 cp și plugurile 
de desfundat terenul. Valoarea a- 
cestor utilaje, care sporesc mult 
productivitatea muncii, poate fi a- 
mortizată în timp de 2—3 ani.

Luîndu-și rămas bun de la lu
crătorii stațiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat contribuția a- 
cestei unități la dezvoltarea unei a- 
griculturi moderne, pe baze științi
fice, în această parte a țării. El a 
recomandat, totodată, specialiștilor 
de aici să pună în centrul preocu
părilor lor de viitor o muncă per-

Mașinile oficiale pătrund pe stră
zile orașului Satu Mare: întreg o- 
rașul, de la copii la oameni cu pă
rul cărunt, au fost prezenți cu to
ții pe străzi. în fața unei mici 
estrade, mașinile opresc pentru cî- 
teva minute. Tovarășul Paul Nagy, 
prim-secretar al comitetului oră
șenesc de partid, urează oaspeților 
bun sosit.

în ovațiile miilor de locuitori 
care și-au dat întîlnire la intrarea 
în oraș, tovarășul Nicolae Ceau
șescu adresează mulțimii un 
cald salut și urări de noi succese 
în muncă, sănătate și fericire.

Mașinile își fac cu greu loc prin 
mulțimea aflată pe frumoasele bu
levarde ale orașului. Din nou ră
sună cîntece, saluturi de bun ve
nit, urări adresate partidului, con-

mul obiectiv al vizitei în orașul 
Satu Mare.

în salopete sau șorțuri albastre, 
muncitorii și muncitoarele fabricii 
aclamă puternic sosirea oaspeților 
dragi, dînd expresie recunoștinței 
față de partid, încrederii nețărmu
rite în politica sa, care a rodit pu
ternic și aici, în munca și viața a- 
cestor oameni. înființată acum 
două decenii, pe locul unor modeste 
ateliere de croitorie, „Mondiala“ s-a 
dezvoltat vertiginos pe coordonate
le socialismului, devenind astăzi 
una din marile și modernele fa
brici de confecții ale țării. Sînt vi
zitate secțiile a IV-a și a V-a, spe
cializate în confecții pentru copii, 
secția de croit și secția 1 — secție 
ce deține steagul roșu de fruntașă 
pe fabrică. „Titlul de fruntașă

care
important spor de

stațlunii au sub- 
eficient primit din

La uzinele „Unlo" Satu Mare

manentă pentru extinderea meto
delor bune de cultură a solului și 
îngrijire a animalelor, metode care 
să devină un bun al tuturor unită
ților agricole socialiste din regiune.

Oaspeții sosesc 
Botiz.

Răspunzînd cu 
credere chemării 
de familii de țărani din Botiz au 
pus, în anul 1949, bazele primei 
cooperative agricole din Maramu
reș.

In uralele și aplauzele puternice 
ale tuturor locuitorilor comunei, 
ieșiți în întîmpinarea oaspeților 
dragi, bătrînul 
Mihai Dragoș, 
al cooperativei, 
toare Livia Pop

apoi în comuna

entuziasm și în- 
partidului, 52

țăran cooperator 
primul președinte 
și tînăra învăță- 
au oferit tradițio-

ducătorilor săi. întregul oraș, a- 
dunat aici, trăiește momente de 
intensă 
caselor, 
blocuri, 
oamenii 
trotuare 
paratele numeroșilor fotografi ama
tori nu încetează o clipă să prindă 
în obiectiv aceste emoționante mo
mente. Din mașina deschisă, încăr
cată de flori, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
împart, la rîndu-le, flori mulțimii. 
Sînt clipe de mare entuziasm.

A trecut mai bine de o jumătate 
de oră și abia am reușit să par
curgem scurta distanță pînă la Fa
brica de confecții „Mondiala“, pri-

bucurie. De la ferestrele 
de la balcoanele noilor 
de pe acoperișuri chiar, 
care n-au mai încăput pe 
fac semne prietenești. A-

de alji ani,
la Sinaia a oferit nu numai o gamă 
mai bogată de mărfuri, dar și un nu
măr mai
bună calitate, practice și moderne. 
Merită consemnata : producerea fie
rului de 
lafor de 
producției 
presiune 
preparare 
nătăjirea simțitoare a aspiratorului 
„Record", a periei rotative de cu
rățat covoare ; intrarea în producjie 
a unui nou tip de perie pentru lus
truit parchetul. E vorba de mii și mii 
de produse, mai mari sau mai mici, 
pe care cumpărătorii le vor identi
fica, începînd din primele săplămîni 
și de-a lungul întregului an viitor, 
în rafturile magazinelor 
fate. Era de altfel un 
adevărat inedit să vezi 
ba)i (pentru că și de 
numărul femeilor 
contractări ni s-a părul nefiresc de 
mic) sucind și învîrfind pe toate fefele 
fot soiul de obiecte de bucătărie, 
cutii cu felurite soluții, detergenti sau 
creme, fel de fel de dispozitive sau

Avem 
cu un an în urmă. Spicuim : 
ceput dezvoltarea întreprinderii 
„Emailul roșu“; avem deci motive 
să credem că nu va trece mult — 
dacă se vor depune toate efortu
rile — șl vom avea aprovizionarea 
necesară și cu vase de bucătărie".

Au trecut 12 luni. Și, pentru prima 
dată, întreprinderea s-a angajat să 
onoreze absolut toate comenzile fă
cute de corner). Se vor găsi deci în 
magazine cantifăji suficiente de vase 
în forme, modele și dimensiuni va
riate. Vor fi produse și artico
le mărunte (ibrice, capace, căni, 
polonice, spumătoare). Dar nu numai 
atit.

Bun venit la noi, conducători Iubiți (La sosirea în comuna Păulești, raionul Satu Mare)

ne spune o muncitoare — ne-a fost 
acordat pentru realizările noastre 
în domeniul calității“. Secția este 
principala unitate a fabricii care 
realizează produse destinate ex
portului. Și, așa cum a ținut să in
formeze pe conducătorii partidului, 
directorul fabricii, Ernestin Stein
berger, producția întreprinderii es
te tot mai solicitată la export.

O prezentare a noilor modele, 
o „paradă a modei“ improvizată 
pe loc — dă o imagine a progre
selor înregistrate de colectivul fa
bricii pe linia calității. Sînt pre
zentate modele de confecții reali
zate din țesături de lînă, celofibră 
și tergal, mantouri din blană arti
ficială, taioare și pardesie de 
damă, sacouri pentru adolescenți, 
produse aflate în fabricație cu
rentă sau care urmează să fie rea
lizate în anul viitor. Ele rețin 
atenția prin eleganță și bun gust, 
prin modul îngrijit în care au fost 
executate.

— Vă felicităm pentru tot ceea 
ce ați realizat, vă urăm să obțineți 
noi și cît mai mari succese în mun
ca dv. — spune la plecarea 
din întreprindere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Unio“ — cu peste 30 de ani în 
urmă sub această denumire func
ționa aici la Satu Mare o mo
destă întreprindere care lucra di
ferite piese pentru vagoane. In 
anii reconstrucției, la chemarea 
partidului, muncitorii — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
au refăcut din temelie fabrica, 
transformînd-o într-o unitate mo
dernă a industriei noastre construc
toare de mașini. Mîinile harnice ale 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de aici făuresc și pun la 
dispoziția economiei naționale ma
șini și utilaje moderne.

în toate secțiile vizitate, condu
cătorii de partid și de stat s-au 
întreținut cu numeroși muncitori 
și specialiști.

— Să ne trăiască partidul nos
tru I — salută bătrînul muncitor 
Gordo Victor de la turnătorie, unul 
din veteranii uzinei. Noi muncim 
bine, îndeplinim planul și vom în
deplini și sarcinile puse de Con-«

Constantin MITEA 
Mircea MOARCAȘ 
loan VLANGA

(Continuare în pag. a Œ-a)
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CĂMINUL

Două planuri gemene

Repetiție la harpă

Un

te venite de la comitetele raionale 
de cultură și artă în întocmirea și 
îndeplinirea propriului plan de 
activitate, consultîndu-se în per
manentă cu oamenii, cerîndu-le 
părerea, cunoscîndu-le preferin
țele, conducerea căminului cultu
ral poate imprima în toată această 
perioadă, iiecărei manifestări un 
scop precis, legat de sarcinile de 
producte ale cooperativei, de edu
carea politico-ideologică și îmbo
gățirea cunoștințelor științifice ale 
țăranilor, de satisfacerea nevoilor 
lor culturale.

In co
de con- 

cultural 
de ac-

„joc

In curînd începe anotimpul cel 
mai propice pentru dezvoltarea, 
activității culturale la sate. Ce au 
întreprins sfaturile populare, comi
tetele de cultură și artă, organi
zațiile de masă și obștești pentru 
ca această activitate să se desfă
șoare în perioada de iarnă cît mai 
susținut ?

Să vedem care e situația pregă
tirilor. la fața locului, în satele și 
comunele raionului Băilești — re
giunea Oltenia. în multe localități 
vizitate, căminele culturale au 
reușit să asigure manifestări per
manente interesante, pe baza unui 
program de activitate care are la 
bază cunoașterea temeinică a vie
ții satului, a problemelor concrete 
privind dezvoltarea cooperativei 
agricole din localitate, 
muna Afumați, consiliul 
ducere al căminului 
și-a definitivat planul 
tivitate încă de la începutul lui 
octombrie, sub rezerva includerii 
„din mers" a recomandărilor — 
ce se lăsau așteptate — ale comi
tetului raional de cultură și artă. 
„In comună am difuzat, încă de 
pe acum, tematica și bibliografia 
uftor Concursuri „Cine știe cîști- 
gă" — spune directorul căminului 
cultural, FLOREA CEAUȘU. Am 
organizat un simpozion „V. Alec- 
sandri", cîteva expuneri pe teme 
etice, printre care : „cum să ne 
comportăm în familie, în sala de 
Spectacol etc". Așadar, cu spirit de 
inițiativă, a fost asigurată conti
nuitatea activității culturale în 
comună. în alte locuri însă, înce
perea acesteia este tărăgănată, 
fiind condiționată birocratic fie de 
sosirea planului de măsuri al co

de cultură și 
sfaturilor

mitetului raional 
artă, fie de sesiunile 
populare comunale în problema 
muncii culturale. La Giubega, de 
pildă, am aflat de la tov. EOZEFA 

căminului 
săptămîni 
la cămin, 
lucrurile 

argument 
ca și în alte părți, 

planul de măsuri n-a

ȘTEFAN, directoarea 
cultural, că „în ultimele 
nu s-a prea făcut nimic 
dar după 15 noiembrie 
se vor îndrepta". Drept 
ni se oferă, 
faptul că 
fost discutat încă de activul cul
tural al comunei. „Anul trecut, a- 
firmă librarul ION MATARA, în 
sat au fost prezentate numeroase 
spectacole artistice de către echi
pele din comună sau din raion. 
Anul acesta, însă, peste tot dom
nește o inexplicabilă amorțeală".

La Boureni situația e aproxima
tiv identică. Aici se așteaptă cu 
seninătate definitivarea planului 
la nivelul comunei. Și, în acest 
timp, activitatea culturală se re
duce la 
trecut, 
sânte, 
brigăzi 
conferențiari bine pregătiți, echi
pe artistice bune, sala căminului 
se dovedea neîncăpătoare.

Esențial pentru buna desfășura
re a muncii, pentru generalizarea, 
do la un an la altul, a experien
ței înaintate — planul este Un 
Instrument de lucru intern. Pe coo
peratori nu-i interesează dacă el 
a fost elaborat la vreme și nici 
dacă numără multe pagini ci, în 
primul rînd, calitatea manifestări
lor prezentate, varietatea lor, a- 
bordarea problemelor cu compe
tență șl într-un mod accesibil, 
transmiterea de noi cunoștințe. 
Valorificînd creator recomandări-

filmul săptămânal. Anul 
cînd erau acțiuni intere- 
adică atunci cînd veneau 
științifice de la centru,

Rețeliști la Înălțime
Fo ta t M. Clac

1 ESTE PREGĂTIT
CULTURAL PENTRU IARNA?

se- 
de

Ne aflăm la Comitetul raional 
de cultură și artă Băilești, unde 
sîntem informați cu mult optimism 
că în iarna aceasta activitatea 
culturală va cunoaște în raion un 
avînt deosebit. Dovada ne este ser
vită prompt : un plan de măsuri 
gros cît o broșură și aprobat de 
comitetul raional de partid.

— Cum l-ați conceput ?
— Pe baza constatărilor unui in

spector al nostru — răspunde to
varășul TRAIAN UNCHEȘU, 
cretarul comitetului raional 
cultură și artă.

Poate oare un inspector, indife
rent dé pregătirea sa, să cunoască 
toate necesitățile culturale ale ra
ionului ? Evident că nu ! Care sint 
rezultatele unei asemenea munci 
de unul singur ? Cităm de exem
plu din planul de activitate : „Fie
care abonat al bibliotecii raionale 
va Citi în perioada de iarnă 15 cărți, 
cei din comune 10—11 cărți, iar cei 
din sate 6 cărți“. Dar oare rostul 
bibliotecii este să țină o evidență 
contabilă a numărului de volume, 
sau să caute să-i atragă pe cititori 
spre rafturile cu cărți prin moda
lități cît mai interesante, mai ori
ginale ? Iată cum o alcătuire su
perficială a planului de activitate 
poate deschide larg porțile forma
lismului.

La alcătuirea acestui plan s-a lu
crat timp de două săptămîni. Ce a 
necesitat un asemenea volum de 
muncă, ce obiective noi au fost pre
văzute față de anul trecut ? Surpri
za întrece așteptările : avem în față 
două planuri de muncă gemene, la 
care similitudinile merg de la pro
blemele de conținut pînă la cele de 
ordin stilistic. Activiștii culturali 
au copiat pur și. simplu pla
nul anterior. In acest fel, ei 
au neglijat una dintre realitățile 
cele mai de necontestat ale satului 
cooperativizat: odată cu creșterea 
nivelului cunoștințelor țăranilor și 
a gradului lor de pregătire, conți
nutul muncit culturale la sate se 
modifică la rlndul său. De la un 
an la altul, fantezia organizatorilor 
e tot mai mult solicitată în găsi
rea unor forme noi de activitate, 
cu o problematică utilă și intere
santă, care să țină pasul cu progre
sul vieții. Permanentizarea unor 
șabloane nu poate avea alt rezultat 
deoît golirea activității culturale de 
orice sîmbure de atrâctivitate.

Tonul face muzica
Comuna Bîrca este un adevărat 

orășel. Are peste 7 000 de locui
tori, un liceu, o școală profesională 
agricolă, mai multe școli generale.

Ne-am adresat directorului cămi
nului cultural, SILVESTRU GUR- 
GIU.

— V-ați pregătit pentru iarnă ?
— încă nu ! Așteptăm întîi să se 

termine construcția noii clădiri a 
căminului cultural, pentru că pînă 
atunci nu prea avem unde să ne 
desfășurăm activitatea (cu tot opti
mismul lor, gazdele nu au putut 
să precizeze data la care va avea 
loc prima manifestare în noul lo
cal, căruia abia i se ridicaseră zi
durile).

In fața acestei situații, am soli
citat părerea celor care — în mod 
firesc — erau cei mai indicați să 
ne vorbească despre perspectivele 
activității culturale din această co
mună, pentru lunile următoare.

O parte din răspunsurile primite 
ne-au edificat asupra cauzelor im
pasului activității culturale. Să ne 
mai mire situația din Bîrca, cînd 
ILIE BĂLAN, președintele sfatului 
popular, afirmă : „Așteptăm ședin
ța sfatului în probleme culturale 
și pe urmă vedem noi ce-om face", 
iar FLOREA PITICHE, instructorul 
raional de partid, reduce viața cul
turală la programul unor tara
furi ? După cum ne-au spus mai 
mulți cooperatori, anul trecut sala 
căminului cultural a fost arhiplină 
Cînd au venit diferite formații ar
tistice din raion sau ansamblul 
„Nicolae Bălcescu“ din CraiOVâ, iar 
echipa de dansuri, pînă a nu se îm
prăștia, era o formație de prima 
mînă. Lîncezeala de acum îi ne
mulțumește pe cooperatorii din 
Bîrca. Care este cauza aDsenței 
unei activități culturale pe gustul 
lor ? în primul rînd. aceeași obse
sivă așteptare a ședinței sfatului 
popular care, în cel mai bun caz, 
poate să definitiveze, să oriente
ze sau să îmbogățească programul, 
dar nu să condiționeze începerea 
activității. In al doilea rînd, igno
rarea de către consiliul de condu
cere al căminului cultural a faptu
lui că are în sprijinul său o im
portanță forță culturală pe care 
este dator să o folosească cu ma
ximă eficacitate : intelectualii sa
tului.

Este de neconceput faptul că în- 
fr-o comună cu asemenea forfe in
telectuale nu există, pînă în acest 
moment, decît o echipă de teatru 
amator, a cadrelor didactice. Ce 
eficacitate au plictisitoarele confe
rințe care se țin prin diferite săli 
din comună, cînd aceleași teme pu
teau fi tratate, cu un sprijin mai 
substanțial din partea intelectuali
lor satului, mai pasionant, mai in
teresant ? Aceasta, cu atît mai 
rnulț cu cît la Bîrca există o biblio
tecă bogată, două magnetofoane, 
un picup și multe alte mijloace 
materiale. O apreciere cu adevărat 
curioasă asupra muncii culturale 
din această comună am auzit-o din 
partea instructorului raional de 
partid :

— Recunoaștem. Avem și lipsuri. 
Dar vă rugăm să nu ne criticați.

Și, cum tonul face muzica, apare 
clar una din explicațiile situa
ției la care ne-am referit : „recu
noașterea" formală a lipsurilor, 
tendința de cocoloșlre care nu poa
te duce decît la permanentizarea 
lor. Atitudinea de împăcare cu o 
stare de lucruri care ar necesita 
intervenții energice, iată cauza 
principală a deficiențelor semna
late.

Constatările prilejuite de raidul 
nostru impun luarea neintlrziată 
de măsuri menite să ducă, în cel 
mai scurt timp, la terminarea pre
gătirilor în vederea manifestărilor 
culturale din lunile de iarnă. Este 
necesar ca activul cultural, înce- 
pînd cu comitetul regional de cul
tură și artă și terminînd cu con
siliile de conducere ale cămine
lor culturale de pe întreg cuprin
sul regiunii, să mobilizeze toate 
forțele pentru a asigura o activi
tate bogată și variată, care să răs
pundă din plin preocupărilor și 
cerințelor oamenilor muncii de là 
sate.

Radu CONSTANTINESCU 
D. VICTOR

• Teatrul de Operă și Balett 
BAL MASCAT — 19,30.
« Teatrul de stat de operetJM 
ȚARA SURISULUI - 19.30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : maria 
STUART — 19,30, (sala Studio) : 
PATIMA DE SUB ULMI — 19,30.
O Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1): JOCUL DE-A VA
CANȚA — 19,30, (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : dragă 
MINCINOSULE — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ANTIGONA ȘI ME- 
DEEA — 19,30, (sala Studio)-: 
OPT FEMEI — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : BĂIATUL Ș"
VÎNTUL — 15,30 și 17,30.
O Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : PROFESO
RUL DE FRANCEZĂ — 20, (sala 
Victoria) : CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20.
O Ansamblul artistic al C.C.S.â 
MEREU MAI SUS — 20.

(Urmare din pag. I)

întreprinderea a oferit și o serie de 
produse noi : ceainice de un format 
deosebit, vase cu mînere detașabile, 
din sîrmă de ofel inoxidabil, practice 
și comode, capace fără mîner dea
supra, care pot fi folosite și pentru 
servit sau pentru acoperirea unor 
vase suprapuse.

— Ce este., nou în materie de fa- 
cîmuri ?

Pentru că destulă vreme s-a re
proșat întreprinderilor de specialitate 
lipsa de inițiativă în lărgirea mode
lelor, în crearea unor forme izbutite 
și a unui finisaj îngrijit, ne-am adre
sat cu o firească curiozitate tov. 
DUMITRU STAN, director la „Inox".

— Să discutăm pe concret...
Șl în față ne apar frumoase casete, 

cuprinzînd garnituri complete de tacî- 
muri. Sînf două noi modele (coman
date în multe mii de duzini fiecare), 
care se deosebesc prin linie și for
mat de cele existente. La aceste atri
bute se adaugă zimțarea lamei cuți
tului în partea tăioasă și încrustarea 
mînerelor cu motive decorative de 
factură modernă.

Inițial, fabrica a oferit doar garni
turi formate din obișnuitele patru 
piese. Ce se înfîmplă însă dacă un 
cumpărător dorește, din aceeași se
rie, și polonic, cuțite de pește, su
porturi de șervețele și tacîmuri, ser
vie! de ulei-oțet ? La cererea comer
țului, seturile au fost completate, în- 
cît oricine să poată cumpăra după 
dorință și necesități.

Deși destinat nu în primul rînd 
utilizării casnice, să prezentăm, prin
tre aceste obiecte, șl răciforul porta
bil oferit de inventivii creatori de la 
Guban. Ca aspect e o sacoșă mai 
lată din material plastic ; înăuntru se 
află patru baterii »Termoflx* șl o per«

nă izolatoare. Plasate între alimentele 
și băuturile pe care vrem să le trans
portăm, ele le păstrează în stare 
proaspătă și rece timp de 8—12 ore. 
Capacitatea răcitorului asigură 2 mese 
pentru 4 persoane. în același timp 
însă, el poate fi folosit și ca termos. 
Practic și simplu. Deci, atenție turiștii

Forme moderne, 
tehnologii noi

Sectorul sticlei și porțelanului. Ser
vicii de masă, ceai, cafea, piese se
parate, vaze, scrumiere. Multe lucruri 
frumoase, de bun gust. De altfel, nou
tățile în acest domeniu — prezentate 
de fabrica „PorțelanuT-Cluj — con
stau, în afara introducerii unor linii 
și forme moderne, în înnoirea teh
nologiilor de fabricație. Au apărut 
porțelanul cu fofoceramică, porțelanul 
cu fonduri în dégradé (folosit în
deosebi la confecționarea vazelor), 
serviciile cu cobalt sub glazură. 
Ne-au atras în mod deosebit atenfia 
cîteva piese — mici servicii și vaze 
— avînd un aspect inedit pentru 
porjelan : erau lipsite de luciu, mate, 
de parcă ar fi fost îmbrăcate în anti
lopă. E vorba de una din ultimele 
creații : coloranții matizafi.

Faianța, prin dezvoltarea combi
natului de la Sighișoara, cîșfigă tot 
mai mult teren în domeniul obiecte
lor de folosință menajeră și al celor 
decorative. Ne-au plăcut multe din 
noile decalcomanii (imprimări colo
rate), care dau prospețime și viață 
produselor, îmbogățesc substantial 
sortimentul. Totuși, unele observații.

Bunăoară, decorul floral e atît de 
abundent la servicii, farfurii, căni, 
îneîf devine supărător. Unele obiec
te păcătuiesc printr-un desen exce
siv de încărcat. Ni s-au arătat mici 
servicii de masă (2—3 piese) desti
nate copiilor. Sînf decorate cu ima
gini din basme. Numai că în unele 
din aceste imagini disproporțiile sînf 
flagrante : vaca e aproape cît cli
nele, iar o căpifă de fîn, lîngă care 
a adormit un copil, devine o tl- 
chlufă în vîrful unui cap imens. Si
luetele sînt reduse la o simplă func
ție decorativă — s-ar putea afirma.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Joacă ? E și joacă, dăr 
nu îndeosebi. Ora de lu
cru manual a micilor șco
lari este menită să 
concure la dobindirea 
unor deprinderi și price
peri elementare de mun
că. Tocmai de aceea ea 
poate fi considerată ca 
unul din principalele mo
mente educative din cla
sele l—IV ale școlii ge
nerale. Și totuși, in multe 
școli din Capitală și din 
alte orașe ele nu-și ating 
scopul propus, au un ca
racter formal. Cauzele, 
firește, pot fi diferite. Dar 
cauza cauzelor mi se 
pare că rezidă în carac
terul insuficient elaborat 
al programelor puse la 
indemina școlilor de că
tre Ministerul Invătămin- 
tului.

Iată despre ce este 
vorba. După părerea mea, 
autorii programelor au pre
văzut un volum prea mare 
de activități (lucrări din 
hîrtie și carton, modelaj 
din argilă sau plastilină, 
împletituri, cusături, lucrări 
în lemn, activități tn gră
dină etc|, practic irealiza
bile în r.umărul de lecții 
stabilit. Care este urma
rea? In cazuri frecvente, 
la sfirșitul orei o bună 
parte din elevi nu reușesc 
să termine de confecțio
nat obiectul prevăzut. 
Cele mai multe cadre di
dactice recurg la soluția 
cea mai simplă : cer copi
ilor să-și termine lucrul a- 
casă. în aparentă n-ar fi 
nimic, de obiectat. Dar 
acest 
rează
recomandabil.
întreaga familie se an
grenează la realizarea 
lucrului la „înalt nivel", 
bun pentru 
de sitrșit de an, dar fără 
vreun folos pentru ele
vul în cauză. Nota, în 
acest caz, ar trebui dată 
familiei și nu elevului.

Alte cadre didactice a- 
mînă terminarea lucrului

procedeu gene- 
un obicei deloc 

Deseori.

„ expoziția”

sssa

pentru Săptămina sau 
săptămîniie următoare 
sau se opresc là jumă
tatea lui șl trec ia altă 
temă din programă. In
tervalul de 
— in cazul 
vul nu și-a 
crärea și 
termine în ora următoa
re — face să scadă inte
resul pentru obiectul res
pectiv. să se piardă din 
plăcerea și satisfacția 
unui lutru făcut cu pro
pria mină.

o săptămîntî 
in care ele- 
Încheiat lu- 

urmează s-o

meroși copii din primele 
două clase, deoarece 
în momentul în care de
vin școlari, la ora de lu
cru manual în loc să afle 
lucruri noi, se trezesc că 
trebuie să confecționeze 
aceleași obiecte pe care 
le-au făcut la grădiniță. 
Nici chiar o notă mică 
în catalog nu este In mă
sură să sporească inte
resul elevilor fată de a- 
semenea obligații.

Mi Se pâre, de aseme
nea, că obiectele prevă-

® Să-i învățăm pe copii să se de-

prindă cu lucru ® Cui se dă notă:

elevuiui sau familiei ? ® Despre

plastilină, hârtie și lipsa de fantezie

a programei

Personal nu subscriu 
pentru nici uqa din aceste 
practici Consider că 
soluțiile ar fi altele : 
să se freacă la o re
vedere a programei sub 
raportul cantității și va
rietății lecțiilor propuse 
șl, totodată, să se realize
ze o mal strînsă îmbinare 
a lucrului manual cu cele
lalte discipline de învăță- 
mlnt. Concret, cum văd 
eu aplicarea în practică 
a acestor propuneri.

Mai mu/fi învățători și 
chiar părinți cu care am 
stat de vorbă s-au refe
rit la lipsa de interes a 
elevilor pentru confecțio
narea unor obiecte pre
văzute în program. A- 
ceustă lipsă de interes 
este justificată pentru nu-

zute a fi lucrate de elevi 
sînt mult prea elementa
re, Insuficient de intere
sante și de atrăgătoare 
chiar și la clasele III și 
IV. tn zilele noastre, șco
larul posedă o serie de 
cunoștințe legate de dez
voltarea tehnicii actuale 
— aflate de la televiziu
ne. cinematograf etc. Ar 
fi foarte folositor, dacă 
in alcătuirea programei 
s-ar avea mai mult in 
vedere orizontul actual 
de cunoștințe al micilor 
elevi și s-ar realiza, in 
consecință, o moderniza
re a predării lucrului 
manual. Cred că în viitoa
rea programă ar putea să 
se prevadă, bunăoară, e- 
xecutarea din hlrtie sau 
plastilină a unor rache

te, tipuri noi de mașini, 
mici machete de fabrici 
pe care multi copii le 
confecționează în timpul 
liber, din plâcéréa dé a 
sé juca

S-ar putea face obiec
ția că în viata de toate 
zilele copiii nu vor avea 
de-a face cu obiectele 
înainte enumerate. Desi
gur că nu, dar confecțio
narea acestora va oferi 
un prilej mai bun pentru 
manifestarea 
inventivității 
copilului.

Socotesc 
mai mare parte, progta- 
ma trebuie să tină seama 
de înclinat iile aparte ale 
ielelor și băieților. Alt
minteri nu se poate dez
volta și educa încă de la 
această virstă interesul 
pentru lucrările practice 
și în genera] dragostea 
pentru muncă. Cu toate 
acestea, cred că nu ar 
fi deloc rău de exemplu, 
ca și băieții să știe să-și 
coasă un nasture sau un 
ciorap, deși pentru el 
nu-l la fel de Interesant.

Și în domeniul lucru
lui manual, ca 
fel în oricare 
vieții școlare, 
bine să se facă 
zati’. Consider 
tr-o consultare largă a ca
drelor de specialitate, Mi
nisterul Invățămîntulul 
poate culege datele nece
sare pentru o îmbogățire 
șl perfecționare a predării 
lucrului manual. Dacă se 
repartizează o oră săptă- 
mlnal din programul șco
lii lucrului manual, este 
necesar ca să se asigure 
și condițiile ca ea să-și 
realizeze scopul educativ 
propus.

inițiativei, 
și fanteziei

că, in cea

de alt
oitul al 
nu este 
improvi- 
că, prln-

Aurelia TURCU 
cercetător științific 
la Institutul 
de psihologie 
al Academiei Republicii 
Socialiste România

Un lucru e totuși sigur : cu puterni
cul lor simț al exactității, primii care 
vor protesta vor fi copiii.

Rentabilitatea 
unei investiții

Arta de a face bibelouri e o arfă 
străveche. Dar bibelourlle pe tare 
le-am văzul în standurile „Faianței" 
par a dovedi, o dată mai mult, că în 
stilizarea modernă a acestor obiecte 
sîntem încă departe de a-i mulțumi 
pe cumpărători.

— Ați văzut struțul ? —
am fost întrebafi. L-am identificat cu 
greu. Din pozifia în care-l privisem, 
părea o ciudată... maimu|ă. Mai erau 
acolo o pisică și o pupăză, lipsite de 
grafie, și un iepure vernil (e drept, 
cu chip amuzant), căruia i se lipise o 
coadă din blănifă albă.

— De ce se produc asemenea o- 
bieefe ?

— Lumea le cumpără, comerțul 
le cere.

Ce pofi replica unui asemenea 
argument „befon-armat" ? în fabrici 
există destui creatori, destui meșteri 
pricepufi, care pot da lucruri într-a- 
devăr reușite. Artiștii Fondului Plas
tic, la rîndul lor, șl-au oferit nu o 
dată colaborarea. Costă ceva mai 
mult investifia ? Se poate. Dar e o 
investifie rentabilă, fără risc. Și în 
interesul dezvoltării bunului gust ea 
trebuie făcută.

Promisiuni uitate
în ansamblu privite, produsele 

destinate gospodăriei, inferiorului, 
prezentate Ta Sinaia, răspund mai 
bine cerințelor publicului. Un capi
tol care ni se pare însă deficitar 
este acela al obiectelor menite să 
ușureze efectiv munca casnică.

August 1963. Un director tehnic 
din Ministerul Industriei Ușoare 
ne scria : „...nu putem trece cu
vederea lipsurile care mai exista 
în sectorul nostru de activitate 
faptul că nu s-a ținut pasul cu 
cerințele crescînde ale cumpără
torilor față de aceste produse 
(casnice — n.n,), Așa, bunăoară, fa
brici din București, Tg. Mureș au 
posibilități de a produce u- 
nele dispozitive cum ar fi robotul

de bucătărie, cel de spălat gea
muri, mozaic etc., care ar fi desi
gur bine primite de gospodine. Nu 
este mai puțin adevărat că nici 
direcția de specialitate din mini
ster nu s-a ocupat în mod hotărît 
de îndrumarea acestor întreprin
deri, nu a dat impuls activității 
de creație și n-a insistat suficient 
asupra necesității lărgirii sorti
mentelor".

Noiembrie 1965. Robotul de bucă
tărie —■ nici electric, nici ac(ionat pe 
altă cale — nu există în magazine 
și nici n-a fost oferit pentru 
1966. Nu s-a realizat nici mașina de 
tocat electrica, solicitată de comer|. 
Se poate admite că obiectele în dis
cuție acum doi ani și jumătate nu 
erau cele mai moderne, că de atunci 
cerinfele au evoluat. Așa și este. 
Numai că ceea ce a lipsit n-au fost 
modelele pe care comerful a avut 
grijă să le ofere industriei, ci do
rința, interesul de a le face.

★
în încheierea vizitei la Sinaia, am 

avut o convorbire cu tov. ADRIAN 
PATRAULEA, director general în 
Ministerul Comerțului Interior.

— Întîi o apreciere generală.
— Mulțumitor. Mai multe lu

cruri noi, mai multe eforturi din 
partea întreprinderilor de a ridi
ca calitatea mărfurilor. Observa
țiile publicului, sugestiile comer
țului au fost luate în considerație.

— Sectoare mai slabe ?
— Jucăriile și geamantanele. 

Dar acestea nu intră în sectorul 
obiectelor casnice propriu-zise. La 
jucării ne învîrtim într-un cerc 
vicios : se produc aceleași și ace
leași jucării de ani de zile, care 
stochează în comerț și pe care nu 
le mai comandăm, iar industria 
nu introduce cu curaj destule 
produse noi pentru că seriile 
scurte, pe care i le cerem, nu-i 
asigură, pare-se, o producție ren
tabilă, Problema merită să fie a- 
nalizată cu toată, răspunderea 
Pentru că a face jucării intr-a
devăr nu-i o jucărie. La geaman
tane se mențin deficiențe mai 
vechi : sint grele, iar materialele 
și feroneria — necorespunzătoare. 
Tot variațiuni pe o temă veche. 
Am cerut furnizorului, fabrica 
„Stăruința"-București, aparținînd 
Ministerului Industriei Chimice,

să se prezinte pentru semestrul 
II cu produse simțitor îmbunătă
țite. Cîteva cuvinte despre lămpi. 
In fond, acestora li Se cere nu 
numai să fie frumoase, să se ar
monizeze cu construcția aparta
mentelor și cu linia mobilei. E- 
sențiale sînt caracteristicile teh
nice — factorii fotometrici, re
partiția în spațiu a fluxului lu
minos, dispersia luminii prin aba
jur și atîtèa altele. Or, din lipsa 
unei coordonări în acest sector 
(fabricile sint ale mai multor mi
nistere), tocmai orientarea tehnică 
a proiectării și producției are de 
suferit. Așteptăm rezolvarea aces
tei probleme.

— V-am ruga să vă referiți și la 
asigurarea articolelor mărunte de uz 
casnic și a pieselor de schimb.

— La articolele mărunte — tot 
felul de mici obiecte necesare în 
orice gospodărie — sortimentul a 
fost timp îndelungat extrem de 
sărac. Pentru un fleac de inel sau 
cîrlig, cumpărătorul alerga prin 
tot orașul Spre a rezolva o dată 
problema, s-au comandat indus
triei cantități foarte mari de pro
duse, iar multe altele vor fi soli
citate industriei locale. Ră- 
mîne acum ca o sarcină ime
diată. a comerțului să alinieze 
rețeaua la noile condiții, atît sub 
raportul extinderii și specializării, 
cît și sub acela al aplicării forme
lor rapide de vînzare. La piesele 
de schimb, lucrurile sînt clare. 
Așteptăm ca livrările să exprime 
hotărîrea producătorilor de a se 
achita conștiincios de obligațiile 
asumate.

— Un cuvînf despre calitate.
— Lucrările de contractare au 

fost folosite și pentru organizarea 
unor consfătuiri privind îmbună
tățirea calității produselor — în 
ramura sticlărie și ceramică fină, 
jucării și produse chimice. Au fost, 
după părerea noastră, foarte utile

Fără îndoială, așa a fost. Aceasta 
este un stimulent ca exigenfa comer
țului să se manifeste in continuare. 
Pătrunderea oricărei mărfi în raft în
seamnă că ea este înso|ită de un ne
văzut certificat de garanție, semnat, 
alături de producător, și de acela 
care i-a dat cale liberă spre consu
mator.

O Circul de Stat : PARADA CIRi 
CULUl (spectacol prezentat de 
Circul Mare din Budapesta) — 20.

0 DUMINICA LA NEW YORK : 
Sala Palatului : (seria de bilete 
1530 — orele 20,15). Republica — 
8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 16,45; 19;
21,15, București — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21, Excelsior — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30. Grivița 
— 10,15; 12.30: 14,45: 17; 19,15; 21,30, 
Modern — 9,45; 12; 14,15; 16,30:
18,45; 21.
0 FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ — film pentru ecran 
panoramic ■ Patria (completare 
Vezi rîndunelele se duc) — 10 : 
12; 14 15; 16,30: 18,45: 21.
0 FURTUNA DEASUPRA ASIEI: 
Luceafărul (Completare Călătorie 
în paradisul păsărilor) — 9.15: 
11,30; 13,45; 16- 18,15; 20,30, Union 
(completare Cine a luat pelica
nii 7) - 14,30: 16.30; 18,45: 21.
0 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Capitol — 9,30; 11,45: 14:
16,30; 18,45; 21, Feroviar (comple
tare Pionieria nr. 5/1965) — 9.30; 
11,45; 14; 16,15; 10,45: 21.
e CĂPITANUL ZERO — cinema
scop : Festival (completate so
clul) — 10 ; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21.
0 CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
Victoria — 10 ; 12,30; 15; 17,45;
20.30, Glulești — 10.30; 15: 17,45:
20.30. Melodia — 9,15; 12; 15; 17,45:
20.30.
0 ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Central - 9.45: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Moșilor
— 11; 15,30; 18; 20,30 (la ambele 
completare Prima zi).
0 PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop : Lumina — 10: 12: 
14: 16,15; 18,30: 20,30. Ferentari
(completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a F - 
publici! Socialiste România in 
U.R.S.S.) — 15,30; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
0 HANKA : Doina — 11,30; 13,45 ; 
16: 18,15; 20,30.
0 FUGI PlRlIAȘULE - INTER
MEDIARUL CU ARIPI - ANUL 
NAȘTERII 1805 — POVESTEA
CEASULUI — UNIVERSURI PIC
TURALE — VREAU SA ȘTIU 
TOT NR. 30 : Timpuri Noi - 10— 
21 în continuare.
0 LANȚUL . Cultural — 10,30:
15,30; 18; 20,30.
0 ULTIMUL TREN DIN G UN 
HILL : Dacia (completare Com
pozitorul Aram Haciaturlan) — 
9,45 — 1215 tn continuare : 15; 
17,45; 20.30
0 PĂCAT DE BENZINA : Munca 
(completare Au fost salvați) — 
16; 18,15; 20.30.
0 UNCHIUL MEU : Buzesti - 9: 
11,15. 13,30: 15,45; 18,15: 20,30. Arta
— 8,45: 11; 13.15: 15.30: 18: 20.30.
0 A TRECUT O FEMEIE - cine
mascop : Crîngași (completare 
Elevul de serviciu) — 10,30; 16: 
18,15: 20,30
0 MArilyn — cinemascop : Bu- 
cegi (completare Calitate în Can
titate industrială) — 10; 12; 14; 16; 
18.15: 20,30, Lira (completare Că
lătorie în paradisul păsărilor) — 
15; 17; 19; 21
0 CAPORALUL Șl CEILALȚI : 
Unirea (completare Ceramica din 
Oboga) — 15,45; 18,15; 20.45, Pro
gresul — 15,30: 18: 20,15.
0 CARTIERUL VESELIEI : To
mis — 9,15; 11,30; 13,45: 16: 13,15;
20.30, Pacea — 16: 18,15; 20,30.
0 CEAPAEV ; Flacăra (comple
tare Pionieria nr. 5/1965) — 15,30- 
17.45: 20.
® JUDEX : Vitan — 11; 15; 17; 
19: 20,45, Miorița (completare
Apele) — 9,30: 11.45; 14: 16.15:
18,45; 21, Volga (completare Călă
torie în paradisul păsărilor) — 
9,45; 12; 14,15: 16,30; 18.45; 21.
• .CĂLĂTORIE IN JURUL PA- 
M1NTULUI : Popular (completare 
Simetrie) — 16; 18,15: 20.30
• CARAMBOL : Cosmos (comple
tare Calitate în cantitate Indus
trială) - 16; 18: 20.
0 CINEVA
IUBEȘTE
Știați că...)

ACOLO SUS MĂ
Viitorul (completare 

— 11 ; 15.30: 18: 20.30 '
0 VESELIE LA ACAPULCO «A’ 
Colentina (completare Artiști 
amatori) _ io: 15 30: 17,45; 20.
* DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII r cinemascop : Floreasca
— 10; 13: 15,30- 18: 20.30. Flamura
- 9.15: 11,30; 13.45; 16; 18.15: 20.30. 
® SPĂRGĂTORUL — cinema
scop : Rahova — 14: 16,15; 18,30; 
20,45,
• CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop : Drumul Sării — 
15,30: 17,45; 20.
0 CAMERA IN FORMA DE ,L" : 
Cotroceni - 13.45; 16,15; 18,45;

Ieri în țară : Vremea s-a men- * 
ținut frumoasă. cu cerul mal 
mult senin, vîntul a 6uflat slab 
Și a predominat din sud-est. 
Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 2 grade la Dej 
Și 14 grade la Berzeasca. In 
București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de io, ii și 12 noiembrie a.c. tn 
țară . vremea în răcire ușoară, 
mai ales în nord-estul țării. Ce
rul variabil la încéput, se va 
înora accentuat spre sfirșitul 
intervalului, cînd vor cădea pre
cipitații locale. Vînt potrivit, 
predominînd din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 șl plus 2 
grade iar maximele între 5 șl 15 
grade. Ceață dimineața șl seara. 
In București : Vreme relativ 
rece, cu cerul variabil. Vînt po
trivit predominînd din sectorul 
estic. Temperatura aerului în 
scădere ușoară. Ceață dlmlneaț*,
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Conducătorii de partid și de stat 
în regiunea Maramureș

VIZITELE DELEGAȚIEI 
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(Urmare din pag. I)

greșul partidului nostru. „Uzina a 
crescut sub ochii noștri, din mîini- 
le noastre", spune muncitorul Ba
logh Francise, care lucrează în u- 
zină de la înființarea el. „O vom 
face mereu mai puternică și mai 
frumoasă, prin munca noastră“, 
completează muncitoarea Maria 
Văleanu.

Răspunzînd unor întrebări, lă
cătușul Erseki Emeric arată că-și 
depășește planul, cîștigă în me
die 1 500 lei pe lună, că „mai sînt 
unele lucruri care merg așa și 
așa", dar că el și tovarășii lui 
vor munci pentru ca totul să 
meargă din ce în ce mai bine.

Intr-una din curțile interioare 
ale uzinei s-a organizat o expozi
ție unde produsele fabricii sînt 
prezentate în funcțiune. Se află 
aici o locomotivă Diesel de mină, 
un troliu, o remorcă basculantă, un 
transportor mobil, un transportor 
cu racleți și alte utilaje. Directo
rul uzinei, Vasile Codariu, și alte 
cadre de conducere din uzină dau 
explicații și informează pe oaspeți 
asupra caracteristicilor tehnice ale 
produselor. Și pentru ca oaspeții 
să rămînă și după plecarea din 
uzină cu o imagine a acestor pro
duse, le sînt dăruite machetele lor, 
realizate cu măiestrie de 
torii fabricii.

munci-

Spre Țara Oașului
înainte de a porni spre Negrești

— inima Țării Oașului — oaspeții 
au făcut un popas la 
cooperativă agricolă de 
din Păulești.

„Ziua aceasta, în care 
cut cinstea să ne fiți oaspeți, va 
rămîne în istoria comunei, a co
operativei“ — spune președinta 
Maria Zidaru. Erou al Muncii So
cialiste. Se aflau în sala de la se
diul gospodăriei „oameni harnici“
— așa cum președinta îi prezenta 
conducătorilor de partid și de stat: 
brigadieri cu o bogată experiență, 
țărani de nădejde care au luat 
parte la înființarea și dezvoltarea 
cooperativei pînă la înflorirea pe 
care o cunoaște acum. Căci Pău- 
leștiul, cum sublinia Maria Zidaru 
la una din sesiunile Marii Adunări 
Naționale, era cunoscut odată ca 
satul cu o singură casă de cără
midă ; azi există doar un singur 
bordei cu pereți de lut și acope
rișul de paie, care este păstrat pen
tru ca oamenii să-și aducă aminte 
cum trăiau odinioară, iar fiii și 
nepoții acestora să știe ce viață 
grea au dus părinții lor.

Din roadele bogate pe care le 
culeg cu vrednicie, cooperatorii au 
ținut să ofere oaspeților bucate 
pregătite chiar atunci.

— Cu mare bucurie v-am aștep
tat, oaspeți dragi. Să ne trăiți, re
peta de cîteva ori Vasile Meszaros, 
un bătrîn de peste 80 de ani, care 
mărturisește în graiul său sfătos că 
bucuriile pe care le încearcă la bă- 
trînețe sînt strîns legate de... „ti
nerețea“ vieții noi pe care a des
chis-o partidul țărănimii.

Andrei Balogh, brigadier de mai 
bine de 15 ani, rostește în maghia
ră, limba sa maternă, cuvinte din 
inimă : „Vreau să mulțumesc 
partidului încă o dată pentru grija 
pe care ne-o poartă, 
ne-a scăpat de boieri 
E o mare bucurie că 
spun direct ceea ce 
români sau maghiari, 
toată convingerea : cuvîntul parti
dului e pentru noi întotdeauna un 
îndemn și, urmîndu-1, muncim 
frățește să ne facem viața mai 
frumoasă, iar România socialistă 
să fie mai bogată".

Brigadierii se apropie de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, le urează sănătate, multă 
fericire, le împărtășesc sentimente
le lor de dragoste și încredere în 
partid, în politica sa înțeleaptă.

însoțiți de urările sătenilor, con
ducătorii de partid 
continuă călătoria, 
spre Negrești.

...Intrăm în Țara 
gănul unor milenare tradiții, ce au 
înflorit pe meleaguri unice: coline 
repezi și domoale, piscuri mîndre 
și văi adînci, se îngemănează rit
mic într-o horă de frumusețe în 
care găsești parcă izvorul de vi
goare al dansului oșenesc. Uitat o- 
dinioară, acest pămînt vitregit s-a 
trezit in anii noștri la o viață nouă, 
care pulsează aici în același ritm 
cu al întregii țări. Vizita conducă
torilor de partid și de stat în Țara 
Oașului este tocmai de aceea sim
bolică, căci acest meleag al 
României s-a pregătit să raporteze 
partidului despre înfăptuirile oșe- 
■■'ilor, despre noua viață a oameni- 
. jr de aici.

La Orașul nou și la Vama mași
nile sînt pe drept cuvînt oprite de 
mai multe mii de oameni care ies 
în intîmpinare cu „pită și sare, cu 
palincă aspră oșenească". La intra
rea in inima Oașului, la Negrești, 
străjuiesc soli ai oșenilor, pe cai cu 
frîiele împodobite cu ștergare, cin
stind după datina locului trecerea 
oaspeților pe care îi salută ceremo
nios cu

„Bun 
Urarea 
primul 
partid, dă semnalul unei entuziaste 
manifestații populare ce încinge 
toate străzile Negreștiului. Cetățe
nii conduc cu alai pe oaspeți în su
netele „steagurilor" cu panglici și 
clopoței, în acordurile ceterașilor, 
în urale puternice spre parcul din 
centrul orașului. Și aici au ve
nit, cu mic cu 
din toate colțurile 
mîndre. Se îndreaptă spre con
ducătorii de partid și de stat 
soli ai satelor de pe aceste melea
guri. familii de oșeni din Bixad, 
Certeze, Turț, Tirșolț, Gherța 
Mică, Comlăușa, Camirzana, care 
se prezintă, dau mîna cu oaspeții, 
le mulțumesc pentru înalta cinste 
de a-i avea în mijlocul lor.

Luînd cuvîntul, în aplauzele ce
lor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus oamenilor mun
cii din raionul Oaș salutul Co
mitetului Central al P.C.R. și al 
guvernului, felicitîndu-i pentru 
realizările obținute. în continuare, 
secretarul general al C.C. al P.C.R. 
a spus : Frumoasa țară — Oașul — 
este o părticică din patria noastră. 
Am vizitat Oașul în urmă cu 11

cunoscuta 
producție

ne-ați fă-

pentru că 
și de grofi, 
pot să vă 
noi, țăranii 
gîndim cu

și de stat îșl 
îndreptîndu-se

Oașului, lea-

dopurile lor pitorești, 
venit în mijlocul oșenilor“. 
adresată de Ludovic Mîrza. 
secretar al raionului de

mare, oșeni 
„țării“ lor

arătau 
ne bu

ani, cînd aceste meleaguri 
altfel. înfățișarea lui de azi 
cură. Pretutindeni în Oaș s-au ob
ținut bune rezultate. Ele arată grija 
partidului pentru dezvoltarea tu
turor regiunilor și raioanelor pa
triei. Cunoașteți hotărîrile celui do 
al IX-lea congres, care a trasat un 
vast program pentru o viață pros
peră și îmbelșugată în patria noas
tră. în realizarea acestui program 
și dv. vă revin sarcini importante. 
Sîntem convinși că oșenii, oamenii 
muncii din raionul Oaș, nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a 
traduce în viață hotărîrile parti-

dului nostru, luptînd alături de în
tregul popor pentru ridicarea 
României Socialiste spre culmile 
progresului și civilizației.

Ultimele cuvinte ale secretaru
lui general al C.C. al P.C.R. sînt 
acoperite de aclamațiile mulțimii. 
O revărsare entuziastă a sentimen
telor oșenilor care se transformă 
în curind într-o impresionantă 
sărbătoare populară ce atrage în 
iureșul ei pe oaspeți. Dar ca să 
iei parte la sărbătoare trebuie să 
fii oșan. Tinere fete le oferă do
puri, le anină straițe cu alese cu
sături, invitîndu-i la joc Apoi se 
perindă prin fața oaspeților gru
puri folclorice din toate colțurile 
Oașului, în costume specirice fie
cărui sat, compunînd o feerie a jo
cului și cîntecului popular.

Urmează o vizită pe străzile 
Negreștilor, semnificativă pentru 
calda primire, pentru felul de trai 
al oșenilor de azi. „Poftiți, trece- 
ți-ne pragul, dragi oaspeți", îi invi
tă pe conducătorii de partid și 
de stat soții Gliga și Maria Ar
delean. „Casa noastră e casa 
dumneavoastră, faceți-ne bucuria 
și intrați". Oaspeții pătrund în 
gospodărie, apoi în casa nouă a 
acestei familii de cooperatori, con
struită în ultimii ani. în bucătă
rie se pregătește mămăliga cu ju- 
mări și brînză de burduf, masa e 
întinsă, se aduce pita și slana. La 
întrebările oaspeților, gospodarii 
răspund pe îndelete, apoi le arată 
încăperile bogat împodobite.

cu . mobila 
„Dacă buni- 
pămînt, spu-

„Odaia domnească“ 
nouă, radio, covoare, 
cui s-ar deștepta din 
ne Gliga Ardelean, ar zice că s-a 
trezit în altă lume, n-ar mai cu
noaște Negreștii, felul cum trăim 
azi“.

Dar la ieșirea din această casă 
oaspeții sînt întîmpinați de alți 
gospodari. „Casa noastră e mai ve
che, spune Maria Ijac, dar vă ru
găm să nu treceți pe lîngă ea fără 
să vă opriți și la noi“.

E o casă tipică pentru vechea 
artă a meșterilor oșeni, cu pereții 
împodobiți cu scoarțe, ștergare și 
talgere de lut, cu laviți sculptate 
pe care se află clădită toată zes
trea — covoare, poclade, cergi de 
o rară frumusețe. Casa e' veche, 
dar oamenii sînt noi. Ei și-au fău
rit în anii noștri un nou destin. 
„Avem trei feciori, tovarășe secre
tar general, spune gospodarul loan 
Ijac, și toți trei au ajuns oameni 
cu carte ; unul e inginer, altul pro
fesor, celălalt e în armată. înainte, 
chiar 
n-aș fi putut da la carte nici unul".

Au venit și vecinii. Ei le poves
tesc oaspeților fapte semnificative 
din viața lor, despre felul cum 
s-a ridicat Oașul în anii puterii 
populare, mulțumind partidului 
pentru copiii trimiși la învățătură, 
pentru școlile și dispensarele con
struite aici, pentru sprijinul pe 
care statul nostru îl dă perma
nent cooperativelor de producție.

dacă munceam toată viața,

NegreștL Oșenll întîmpînâ cu căldură pe oaspeți dragi

Întîlnirea cu activul de partid din Baia Mare

în continuarea vizitei prin țara 
noastră, delegația parlamentului 
englez în frunte cu Ian Mikardo, 
membru al Comitetului Național 
Executiv al Partidului Laburist, a 
sosit luni după-amiază în orașul 
Cluj. La sediul sfatului popular 
regional, Clement, Rusu, președin
tele comitetului executiv, a înfăți
șat oaspeților aspecte privind con
tinua dezvoltare a acestei regiuni. 
Seara, la Teatrul Național din lo
calitate a avut loc un spectacol 
folcloric prezentat în cinstea par
lamentarilor britanici. Pe drum, 
oaspeții au făcut un popas la Sibiu, 
unde aü vizitat orașul și Muzeul 
Brukenthal.

DELEGAȚIA ASOCIAȚIEI
DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMÂNE 
— ÎN REGIUNEA ARGEȘ

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de Eka
terina Alexeevna Vasiukova, vice
președintă a Asociației de priete
nie sovieto-române, doctor în 
științe medicale, directorul Insti
tutului de endocrinologie din Mos
cova, care a participat la mani
festările din țara noastră prile
juite de cea de-a 48-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a făcut luni o vizită în 
regiunea Argeș. Delegația a vizi
tat șantierul Hidrocentralei 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe 
Argeș, orașele Curtea de Argeș și 
Pitești, Muzeul din Golești.

CU PRILEJUL TURNEULUI 
TEATRULUI DE COMEDIE 

DIN LENINGRAD
Cu prilejul turneului în țara 

noastră al colectivului Teatrului 
de Comedie din Leningrad, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
covei, a oferit luni la amiază un 
cocteil la restaurantul Athenée 
Palace. Au participat reprezentanți 
ai Consiliului General A.R.L.U.S.,
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, precum și I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, și 
membri ai ambasadei.

Cineaștii sovietici Samson Sam
sonov, Margarita Volodina, Galina 
Polskih și Vasili Livonov, aflați în 
vizită prin țara noastră, au fost 
luni oaspeții orașului Déva. La ci
nematograful „Patria", unde în ca
drul Festivalului filmului sovietic 
a rulat producția „Trei surori", ei 
au fost prezentați spectatorilor.
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Luni după-amiază a plecat la g 
Paris, pentru a participa la cel - 
de-al 9-lea Congres al Uniunii fe- | 
meilor franceze, tov. Cornelia Di- “ 
nescu, secretara Consiliului Națio- g 
nai al femeilor din Republica So- g 
cialistă România.
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Baletul Operei din București 
la festivalul de la Paris
Interviu cu Jean Robin, 
al festivalului

Festivalul internațional al dan
sului de la Paris creat în 1963 s-a 
înscris, prin reușita sa excepțio
nală, în rîndul marilor manifestări 
artistice internaționale.

Cinci din marile companii de 
balet ale lumii vor evolua pe sce
na sa timp de cîteva săptămîni : 
baletul operei din Hamburg, al 
operei din București, baletul aus
tralian, baletul secolului XX con
dus de Maurice Bej art — Belgia, 
baletul teatrului „Kirov“ din Le
ningrad.

Un juriu internațional va decer
na șase premii Oscar sub numele 
„Steaua de aur“ pentru cel mai 
bun balerin și balerină, coregraf, 
decorator și cea mai bună compa
nie și partitură muzicală.

în plin sezon la teatrul Champs 
Elysées, am izbutit totuși să adre
sez cîteva“ întrebări lui Jean Ro
bin, directorul general și animato
rul festivalului.

— Cum a apărut ideea acestei 
întreceri, consacrate dansului ?

— Ideea aparține comitetului de 
turism francez. S-a hotărît ca în 
fiecare noiembrie, o lună „mai 
tristă“ la noi, din pricina toamnei, 
dar și pentru că pe scene nu mai 
sînt premiere, să se organizeze un 
asemenea festival, care să dea mai 
multă strălucire orașului ; să per
mită parizienilor să mențină con
tactul cu dansul din diverse țări, 
iar companiilor străine de balet să 
se poată manifesta aici ; în plus 
pentru a atrage pe străini și pe 
turiștii din provincie. Ideéa a fost 
sprijinită de municipalitatea ora
șului și de Camera de Comerț, iar 
eu am materializat-o, o dată cu 
primul festival internațional.

Programul festivalului oferă un 
tur de orizont foarte larg nu nu-

Congresul Partidului 
din Danemarca si-a

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
Cel de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Danemar
ca și-a încheiat duminică lucrări
le. în cadrul ședinței de închidere, 
Congresul a ales membrii Comite
tului Central al partidului și a 
adoptat Manifestul politic și Rezo
luția Congresului.

Manifestul se pronunță pentru o 
politică neutră și independentă a 
Danemarcei, care să nu parti
cipe la Pactul atlantic și la 
alianța militară cu Germania 
federală Manifestul condamnă po
litica de agresiune a S.U.A. din 
Vietnam subliniind că Danemarca 
trebuie să acorde sprijin material 
victimelor agresiunii americane.

Rezoluția Congresului arată că 
cea mai importantă sarcină a Par-

directorul genera!

mai al trupelor de balet din lume, 
dar și al tendințelor dansului, fie 
el baletul clasic, cel de mare tra
diție, fie baletul secolului XX ce 
ne poartă pe culmea investigați
ilor coregrafice moderne.

— Criteriu de selecție ?
— Am invitat marile companii 

de reputație mondială pe care 
le-am cunoscut și la fața locului 
și cu care am stabilit programele, 
în acest scop am fost de mai 
multe ori și în România.

— Cum apreciați baletul româ
nesc ?

— Am o impresie excelentă des
pre baletul țării dvs. Aveți o bună 
companie. Dovada că se va pro
duce acum la festivalul de la Pa
ris cu actul II din „Giselle" și cu 
o creație franceză în premieră 
mondială „Ciocanul fără maestru“, 
opera unui tînăr muzician francez 
foarte modern — Pierre Boulez. Ea 
a fost selecționată de dl. Bredicea- 
nu căruia i-a plăcut. Consider pre
zentarea acestei opere ca un oma
giu adus Franței și muzici’i fran
ceze. Privim gestul cu simpatie și 
interes.

Sper, sînt sigur, că baletul ro
mânesc, a cărui premieră are loc 
la 10 noiembrie, va repurta un fru
mos succes la festivalul de la Paris.

O asemenea confruntare este 
interesantă dar mai ales utilă în- 
trucît permite judecarea valorilor, 
calităților artistice reciproce, ofe
rind și un prilej de emulație la 
nivel internațional. Cred că arta 
este cel mai bun ambasador peste 
hotare, ea putînd contribui nu nu
mai la o mai bună cunoaștere ar
tistică a valorilor reciproce ale po
poarelor. dar și la o mai mare a- 
propiere între ele.

Al. GHEORGHIU

Comunist
încheiat lucrările
tidului Comunist din Danemarca 
este lupta pentru pace, care tre
buie să reunească toate forțele 
progresiste din lume.

în politica internă partidul chea
mă la intensificarea influenței cla
sei muncitoare asupra diferitelor 
laturi ale vieții societății, la întă
rirea mișcării sindicale, rezolvarea 
problemei locuințelor, problemei 
învățămîntului și culturii, îndepli
nirea revendicărilor oamenilor 
muncii îndreptate spre îmbunătă
țirea situației lor.

A fost ales noul Comitet Central 
al partidului Congresul a ales, de 
asemenea, Comisia de control a 
C.C. și Comisia de revizie. 
K. Jespersen a fost reales pre
ședinte al P.C. din Danemarca.

în încheierea vizitei în regiunea 
Maramureș a avut loc o întîlnire 
cu activul de partid din Baia 
Mare — cadre din aparatul de 
partid și de stat, cu muncitori mi
neri, metalurgiști fruntași în pro
ducție, țărani cooperatori, cu con
ducători ai organizațiilor obștești, 
din instituții de 
țămînt, ofițeri.

Luînd cuvîntul, 
prim-secretar al 
gional de partid, 
numele 
partid, 
muncii 
bucurie 
conducătorii de partid 
în regiunea Maramureș. După ce 
a prezentat un tablou al marilor 
realizări obținute în construcția 
socialismului de muncitori, țărani 
și de intelectualitatea din regiune, 
el a subliniat că oamenii muncii, 
în frunte cu comuniștii, vor munci 
neobosit, cu tot entuziasmul, pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile Congresului al 
IX-lea al partidului. în îndepli
nirea acestor sarcini, un ajutor de 
neprețuit îl constituie recomandă
rile conducătorilor de partid și de 
stat făcute în timpul vizitei în re
giune.

Adresîndu-se celor de față, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că primirea călduroasă făcută 
de populația maramureșeană, înce- 
pînd de la intrarea în regiune pînă 
în inima Țării Oașului, manifestă
rile entuziaste la adresa partidului 
și a conducerii sale constituie o 
vie expresie a dragostei oameni
lor muncii pentru partidul nostru 
comunist. Subliniind că în între
prinderi, la sate, în instituții de cul
tură, oamenii muncii manifestă o 
profundă încredere în partid, în 
Comitetul "—U1
torul a arătat că 
rezultatul liniei politice generale a 
partidului nostru, a cărei justețe 
s-a verificat pe deplin în viață. 
Totodată, aceasta oglindește și 
activitatea bună desfășurată de 
organizația regională de partid, de 
comitetul regional, de activul său, 
care au știut să desfășoare o muncă 
rodnică pentru a traduce în viață 
politica marxist-leninistă a parti
dului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis activului de partid, co
mitetului și biroului regional, tu
turor comuniștilor, tuturor mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor 
din Maramureș un salut călduros 
din partea conducerii partidului și 
multe felicitări pentru rodnica lor 
activitate. Subliniind că pretutin
deni, în toate locurile vizitate s-a

cultură și învă-

tov. Iosif Uglar, 
comitetului re- 
a exprimat, în 

organizației regionale de 
al tuturor 
din regiune, 
pentru vizita

oamenilor 
profunda 

făcută de 
și de stat

său Central, vorbi- 
aceasta este

constatat că oamenii muncii 
și-au însușit cu entuziasm pre
vederile Congresului al IX-lea 
al partidului, că ei sînt hotărîți să 
realizeze în practică sarcinile ce le 
revin, vorbitorul s-a referit la 
vastul program trasat de Congres, 
arătînd că pentru îndeplinirea lui 
este necesar să fie concentrate toa
te eforturile, energia și capacitatea 
creatoare a poporului. Trebuie să 
dezvoltăm și mai mult industria — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— să ridicăm continuu agricul
tura, care ocupă un loc important 
în economie și asigură hrana popu
lației. Datoria organizațiilor de 
partid din regiunea Maramureș — 
regiune cu o puternică industrie și 
cu o agricultură dezvoltată — este 
de a-și organiza în așa fel întreaga 
activitate încît să asigure îndepli
nirea tuturor sarcinilor trasate de 
Congres atît în industrie, cît și în 
agricultură, arătînd marile posibi
lități pe care le are regiunea Ma
ramureș pentru dezvoltarea zoo
tehniei.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat justețea 
politicii naționale a partidului 
nostru. Ca rezultat ai acestei po
litici — a spus el — oamenii mun
cii români, maghiari și de alte 
naționalități, care trăiesc de secole 
pe aceste meleaguri, au muncit 
înfrățiți și și-au adus din plin 
contribuția la lupta întregului 
popor pentru cucerirea puterii po
litice, pentru făurirea României 
socialiste. La fel, ei desfășoară as
tăzi împreună o entuziastă acti
vitate pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Vorbitorul a 
necesitatea de a munci 
pentru întărirea continuă 
dintre poporul român și 
litățile conlocuitoare.

După ce a arătat că 
Maramureș are o veche și bogată 
tradiție revoluționară, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a spus : 
Partidul nostru comunist, mișcarea 
revoluționară au avut aici organi
zații demne, care au desfășurat o 
intensă activitate. în lupta înde
lungată a oamenilor muncii, con
dusă de comuniști, împotriva ex
ploatării și asupririi, s-a închegat 
unitatea frățească dintre oamenii 
muncii români, maghiari și ai ce
lorlalte naționalități conlocuitoare. 
In regiunea Maramureș sînt mulți 
ilegaliști din care unii sînt aici în 
sală — a spus vorbitorul. Să educăm 
tineretul în așa fel încît el să ur
meze întotdeauna pilda acelora că
rora le datorăm viata nouă de as
tăzi. să-1 educăm în spiritul res
pectului față de cei ce s-au jertfit

subliniat 
neobosit 
a frăției 
naționa-

regiunea

pentru interesele clasei muncitoare 
și ale poporului, față de cei ce nu 
și-au precupețit și nu își precupe
țesc eforturile în lupta și munca 
pentru construirea socialismului.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la activitatea 
rodnică desfășurată de femeile din 
regiune, la rolul important ce re
vine femeilor în construcția socia
lismului, subliniind că egalitatea 
deplină în drepturi a femeilor cj 
bărbații este o importantă realiza
re a regimului nostru. El a chemat 
femeile din orașele și satele regiu
nii să participe, alături de întregul 
popor, la o muncă cît mai rodnică 
în toate domeniile construcției 
socialiste. Partidul — a spus vor
bitorul — acordă, de asemenea, o 
deosebită grijă tineretului, care știe 
să prețuiască viața fericită de as
tăzi și care își aduce contribuția 
entuziastă la dezvoltarea continuă 
a patriei socialiste. Tineretului nos
tru, viitorul țării, copiilor noștri să 
le asigurăm toate condițiile, să creș
tem un tineret bine pregătit, sănă
tos, cu o înaltă educație comunistă, 
patriotică, un tineret care să par
ticipe cu tot elanul și energia ce-i 
sînt caracteristice la măreața operă 
de făurire a noii orînduiri.

în încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a felicitat activul de 
partid, pe toți comuniștii, pe toți 
oamenii muncii din regiunea Ma
ramureș pentru rezultatele obți
nute, urîndu-le noi succese în ac
tivitatea lor pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul 
IX-lea al partidului.

întîlnirea conducătorilor 
partid și de stat cu activul 
partid din regiunea Maramureș s-a 
desfășurat într-o atmosferă deose
bit de caldă

ora
și de

și tovărășească.
★

21 conducătorii 
stat, încheindu-și 

regiune, s-au

al

de 
de

de 
vi- 
in

La 
partid 
zita în această 
dreptat spre gară. Largile artere 
ale orașului par adevărate rîuri de 
lumină, de o parte și de alta mii 
de torțe comunicau în noapte sim
bolurile dragostei și bucuriei cu 
care maramureșenii i-au înconju
rat tot timpul pe oaspeți. Pe cer 
explodează miile de steluțe ale ar
tificiilor seînteietoare. Văzduhul se 
umple de uralele și ovațiile mul
țimii.

„Trăiască și să înflorească scum
pa noastră patrie, Republica So
cialistă România I“. „Trăiască Par
tidul Comunist Român și Comitetul 
său Central !“. „Trăiască unitatea 
de nezdruncinat a întregului popor 
în jurul partidului și guvernului!“

A fost o vizită de neuitat pentru 
întregul Maramureș.

RÄMlNERILE 

IN URMĂ 

POT FI 

RECUPERATE

(Urmare din pag. I)

— Nu prea — ne spune inter
locutorul. Deși au fost criticate, 
întreprinderea de utilaje și trans- 
porturi-Iași ne trimite și acum, la 
întîmplare, betoanele și mortarele, 
iar Autobaza nr. 2 I.R.T.A.-Iași nu 
ne asigură zilnic numărul de ma
șini stabilit. Nici întreprinderea 3 
izolații-București nu satisface 
pe deplin cerințele șantierului. 
Cum s-ar zice, aceste întreprin
deri continuă să ne provoace nea
junsuri, să lucreze în contratimp.

Ne-am adresat conducerilor uni
tăților în cauză. C. Corbu, inginer 
șef la I.U.T.-Iași, T. Firu, șeful 
șantierului nr. 304 al întreprinde
rii 3 izolații-București, și R. Rozen
baum, șeful Autobazei nr. 2 
I.R.T.A.-Iași, parcă vorbiți dinain
te, ne-au dat același răspuns : 
„Lipsurile au fost lichidate, dar 
constructorul este prea pretențios".

Oare așa să fie ? Discutăm cu 
doi șefi de brigadă pe care-i întîl- 
nim pe șantier. în ziua de 26 oc
tombrie — ne-a relatat Grigore 
Macovei — 13 oameni au fost re
partizați să lucreze în schimbul II, 
la blocul F-6. Au stat cu toții de
geaba pînă la 12 noaptea pentru 
că nici o mașină n-a venit cu be
toane. Constantin Vizitiu ne-a spus 
că mortarele sînt uneori de cali
tate necorespunzătoare. în zilele 
de 26 și 27 octombrie, un excava
tor n-a lucrat fiindcă nu erau 
mașini care să transporte pămîn- 
tul. Iată deci că nu e vorba de pre
tenții exagerate din partea construc
torilor, cl de aceeași nepăsare, sem
nalată cu luni tn urmă, de care dau

dovadă conducerile întreprinderilor 
care concură la construirea mlcroraio- 
nulul Tătărațl 1 din lași.

Ce urmează 
după „ceremonia“ 
de recepție

La Craiova, Tr. Severin, Motru 
și Tg. Jiu, cîteva sute de aparta
mente, care acum o lună erau ră
mase în urmă, se află în prezent 
în faza de recepție sau la ultimele 
finisaje. Dar... . Există totuși un 
„dar" pe șantierele de locuințe din 
Oltenia. Pe șantierul Calea Bucu- 
reștl-Craiova, din 866 apartamente 
planificate pentru acest an s-au 
predat doar 116, iar la Tr. Seve
rin — din 700 d^, apartamente,
abia 200. „Restul le vom termina 
pînă la sfîrșitul anului" — au afir
mat inginerii Alexandru Pop din 
Craiova și Sever Surucêanu din Tr. 
Severin.

Am reținut această precizare, 
dar se pune întrebarea : vor fi 
oare gata noile blocuri pînă la ul
timul amănunt ? După cîte am 
aflat, multe dintre noile aparta
mente din cartierul Calea Bucu
rești din Craiova vor fi predate cu

instalații incomplete. La aproape 
toate blocurile din Craiova, Tr. 
Severin și Motru, fațadele vor fi 
executate abia în primăvara anu
lui viitor Nu sînt încă terminate 
căile de acces, aleile și celelalte 
amenajări exterioare.

Din capul locului se observă 
că este vorba de o practică dău
nătoare care trebuie serios combă
tută. Conducerile șantierelor s-au 
obișnuit, iar beneficiarii acceptă 
cu o ușurință inexplicabilă ca 
după „ceremonia“ de recepție să 
rămînă de terminat diferite lu
crări. La Craiova și Motru. de 
exemplu, s-au executat în acest 
an fațadele la blocuri date în fo
losință cu doi-trei ani în urmă.

Cum se explică o asemenea sta
re de lucruri, care se repetă și în 
acest an ? Iată ce ne-a spus în le
gătură cu aceasta ing. VICTOR 
GRUIA, șeful serviciului tehnic 
din cadrul trustului regional de 
construcții :

— Cauza constă în faptul că am
plasamentele pentru noile locuințe 
se predau constructorilor cu mari 
întîrzieri și nu eșalonat în timp. 
Pe șantierul Calea București. în 
afară de cele patru blocuri înce
pute recent, nici acum nu se știe 
ce urmează să Se execute în If)66. 
La Tr. Severin, constructorii nu 
cunosc încă documentația celor 
aproape 600 de apartamente d'in 
planul anului viitor. Toate acestea 
Vor duce la perpetuarea eșalonării 
neraționale a predării locuințelor 
planificate în anul viitor și, deci, 
a practicii de a se tărăgăna termi
narea definitivă a blocurilor.

* *
Pe multe șantiere au fost luate, în ultimele luni, mâsuri eficiente 

pentru recuperarea tămînerii în urmă și grăbirea ritmului de 
execuție a lucrărilor Organele șl organizațiile de partid au ac
ționat cu competentă șl operativ, determlnînd luarea de măsuri 
imediate în vederea organizării mai fudlcioase a muncii, folosirii 
cu randament sporit a utilajelor, extinderii metodelor înaintate de 
muncă Se desprinde, totodată, că pe anumite șantiere nu s-au 
tras învățămintele cuvenite, lucrările continuînd să se desfășoare 
în ritm nesatlsfăcător Conducerile acestor șantiere sînt datoare să 
dovedească inițiativă, spirit organizatoric, operativitate în solu
ționarea problemelor legate de accelerarea ritmului lucrărilor, tn 
scopul terminării tuturor locuințelor planificate pe anul în curs. 
Este necesar ca intensificarea ritmului de lucru pe șantiere să nu 
ducă nicidecum la slăbirea exigenței față de calitatea noilor lo
cuințe.

Specificul muncii pe șantiere, unde anii își predau „ștafeta' din 
mers, cere ca acum să fie îmbinate eforturile pentru rea
lizarea integrală a sarcinilor pe acest an Cu asigurarea fron
tului de lucru pentru locuințele anului viitor. Este o cerință deose
bit de actuală în această perioadă și tocmai în acest séns se cu
vine să acționeze acum, cu promptitudine, organele și organiza
țiile de partid. Sînt întrunite condițiile ca sarcinile de plan pe 1965 
să fie îndeplinite în întregime, ca lucrările de construcții de lo
cuințe prevăzute pentru primul an al cincinalului să fie pregătite 
exemplar.

(Raid-anchetă realizat de Laurentiu VISKI, Manolo 
CORCACI, Victor DELEANU)



Adunarea Generală a început dezbaterea

punctului
Va continua 
dialogul epistolar ?

„Restabilirea drepturilor
Întîlnirea

ARMATA FILIPINEZÄ 
IN STARE DE ALARMĂ
Azi au loc alegerile prezidențiale

Sărbătoarea națională 
a Cambodgiei

1 P. Chineze la O. N. U 66

NEW YORK 8.— Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Luni după-amiază (ora 
22, ora Bucureștiului), ședința ple
nară a Adunării Generale a O.N.U. 
a luat în discuție punctul de pe or
dinea de zi intitulat : „Restabili
rea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U.“, problemă în
scrisă pe agenda actualei sesiuni 
la cererea unui grup de 11 țări, 
printre care și România.

încă din cuvîntările rostite de 
șefii de delegații în cursul dezba
terilor generale a ieșit în evidență 
importanța deosebită pe care ma
joritatea țărilor membre o acordă 
acestei probleme legate nemijlocit 
de respectarea principiului univer
salității O.N.U. „Restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U. și în toate organismele 
sale — se arată în memorandu
mul explicativ dat publicității de 
reprezentanții grupului amintit de 
țări — constituie un imperativ ca
tegoric".

• La 8 noiembrie s-a întrunit, 
de asemenea, Consiliul de Secu
ritate pentru a continua dezbate
rile consacrate situației din colo
niile portugheze din Africa.

Q In Comitetul economic și fi
nanciar a fost luat în discuție un

proiect
14 țări,
referitor la activitatea O.N.U. în 
domeniul științei și tehnicii. In 
discuțiile de luni au luat cuvîntul, 
printre alții, delegații Australiei, 
Argentinei, României, S.U.A., 
U.R.S.S., Franței, Iranului, Pakis
tanului, care au sprijinit proiectul 
de rezoluție. In intervenția sa, re
prezentantul țării noastre, Costin 
Murgescu, a subliniat că fiecare ța
ră trebuie să rezolve exigențele ri
dicate de propria sa dezvoltare eco
nomică în conformitate cu princi
palele direcții ale evoluției științei 
și tehnicii contemporane.

de rezoluție prezentat de 
printre care și România,

la „jumătatea 
drumului“ ratată

Ian Smith a respins 
și noua propunere 

britanică

La 24 de ore după respingerea 
oficială de către Ian Smith a pro
punerii guvernului englez în pro
blema situației din Rhodesia, 
premierul Wilson a adresat dumi
nică un răspuns la mesajul trimis 
din Salisbury. Londra a propus 
o nouă întîlnire la Malta pentru a 
se continua tratativele. Luni, Ian 
Smith a respins și noua propu
nere.

Manila s-a anunțat :Din
Trupele filipineze au fost puse 

luni in stare de alarmă, măsură 
ce urmează incidentelor electora
le violente care s-au soldat in 
ultimele zile cu peste 40 de victi
me.
In aceste condijii au loc astăzi, 

mărfi, alegerile prezidențiale la 
care urmează să se prezinte în 
fața urnelor peste opt milioane de 
cetățeni. La alegeri candidează ac
tualul președinte, Macapagal, pre
ședintele senatului, Ferdinand Mar
cos, precum și senatorul Rau Man- 
glapus.

După cum subliniază corespon
dentul agenției United Press In
ternational, „alegerile din Filipino 
au prin tradiție un caracter vio
lent”. Și anul acesta, din luna ia
nuarie, de cînd a început campania 
electorală, în diverse provincii au 
avut loc ciocniri serioase între par-

tizanii diferitelor fracțiuni și par
tide politice filipineze.

Arhipelagul fflipinez, format din 
7083 insule, cu o suprafață 
299 404 km p și o populație 
32 345 000 locuitori, este așezat 
partea de sud-est a Asiei.

Aceste insule sînt acoperite 
păduri tropicale, de plantații 
cauciuc, trestie de zahăr, calea 
cao, etc.; subsolul este bogat 
cărbune, cupru, metale prețioase. 
Agricultura, principala ramură a e- 
conomiei, este ioarte înapoiată, iar 
industria, formată dfn mici îabrici, 
dă numai 19 la sută din venitul na
țional. Monopolurile străine conti
nuă să exploateze principalele 
se de materii prime. Filipinele sînt 
independente din 1946.

Pe teritoriul fillpinez 
numeroase baze 
tă apartenenței țării la 
S.E.A.T.O.
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Templul „Preah Vihea" — vechi monument istoric situat în apropie
rea graniței cu Tallanda
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Ceremonie tradițională BELGRAD

Grav incident 
la frontiera 
dintre Argentina 
și Chile

• AST AZI ARE LOC DES
CHIDEREA SESIUNII 
PARLAMENTULUI

• MAJORITATEA LABU
RISTA REDUSĂ LA UL
TIMA EI EXPRESIE

• CE VOR ADUCE ALEGE
RILE PARȚIALE DE JOI?

la Westminster

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager- 
pres). — Relațiile dintre Argentina 
și Chile s-au înrăutățit brusc, ca 
urmare a unui grav incident de 
frontieră ce s-a produs sîmbătă 
seara, chiar în aceeași zi în care 
un comunicat comun, publicat după 
încheierea convorbirilor dintre pre
ședinții celor două țări, sublinia 
dorința de reglementare pașnică a 
tuturor diferendelor. în urma 
schimbului de focuri, un ofițer chi
lian a fost ucis și doi soldați chi
lieni au fost luați prizonieri, din
tre care unul este rănit.

Guvernul chilian a ținut dumi
nică o ședință extraordinară, după 
care a anunțat într-un comunicat 
că condamnă „violarea flagrantă“ 
a acordului încheiat la 6 noiembrie 
de guvernele celor două țări. Co
municatul precizează totodată că 
Republica Chile nu va începe nici 
un fel de tratative cu Argentina 
pînă ce prizonierii nu vor fi îna- 
poiați. Duminică, în capitala chilia- 
nă poliția a intervenit pentru a 
împrăștia o demonstrație organiza
tă în fața clădirii ambasadei ar- 
gentinene. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor occidentale de presă s-a 
aflat că unități de jandarmerie chi
liene au fost îmbarcate în avioane 
speciale și trimise spre regiunea de 
frontieră cu Argentina. La Buenos 
Aires, unde, de asemenea, a avut 
loc o ședință a guvernului, autori
tățile au declarat că vina pentru 
incident revine militarilor chilieni, 
care ar fi pătruns pe teritoriul ar- 
gentinean.

Palatul Westminster va deveni 
astăzi scena pitorească a unei cu
noscute ceremonii anuale — deschi
derea sesiunii parlamentare — cu 
tradiționalele costume de epocă și 
cu întregul ritual păstrat din seco
lele trecute. Cu acest prilej va fi 
citit mesajul tronului, al cărui text, 
tot potrivit uzanței, a fost redactat 
în Downing Street, reședința primu
lui ministru Harold Wilson.

Ajunul deschiderii sesiunii a fost 
marcat de vestea încetării din viață 
a deputatului laburist Henry Solo
mons. Dureroasă în sine, această ves
te a căpătat un caracter și mai dure
ros pentru liderii laburiști, a căror 
majoritate parlamentară a devenit 
prin acest deces de numai un vot. 
Se știe cite emoții a încercat 
conducerea partidului laburist pe 
vremea cînd majoritatea de care dis
punea în parlament era nu de unul, 
ci de trei voturi. Cu o grijă deosebi-

tă au fost supravegheate prezența 
deputaților la scrutin, sănătatea lor, 
asigurarea mijloacelor de locomoție 
necesare etc. ; nu o dată, în zilele de 
vot, au fost aduși la parlament de- 
putați pe targă; nu o dată li s-a in
terzis unor deputați să plece în străi
nătate sau în concediu; nu o dată a 
fost necesară rechemarea lor urgentă 
dintr-o astfel de situație. Apoi, ma
joritatea s-a redus la doi deputați, 
prin alegerea unui laburist ca spea
ker (președinte) al Camerei Comune
lor, știut fiind că în mod 
speakerul nu votează. în 
cesul semnalat mai sus a 
tuație mai critică decît 
care o exprimă zicala : 
evangheliști au fost trei, Luca și Ma
tei.

Reducerea 
la ultima ei 
tanță cu atît 
tot mai largi ale membrilor de rînd 
ai partidului și ale opiniei publice 
în general își manifestă dezaproba
rea față de unele aspecte ale politi
cii guvernului. Dacă în politica in
ternă unul dintre aceste aspecte îl

traditional 
sfîrșit, de- 
creat o si- 

aceea pe 
cei patru

majorității laburiste 
expresie are o impor- 

mai mare cu cit cercuri

constituie promisiunea nerealizată 
pînă acum în ce privește naționa
lizarea industriei siderurgice, în po
litica externă se reproșează laburiș
tilor atitudinea lor de sprijinire ne
condiționată a agresiunii americane 
în Vietnam sau politica lor concilia- 
torie fată de guvernul rasist al Rho- 
desiei.

Cu toate acestea, liderii laburiști 
nu disperă sau cel puțin declară că 
nu disperă. Speranțele lor se în
dreaptă spre alegerile partiale de 
joi din circumscripția electorală 
Erith and Crayford, rămasă vacantă 
în urma mortii recente a unui alt 
deputat laburist. Toate calculele pre
liminare arată că acest loc va fi re- 
cîștigat, iar majoritatea în parlament 
va fi ridicată la doi. La Hull North, 
situația este însă diferită. De
ținut de conservatori în mai multe 
rînduri, acest loc a fost cucerit a- 
nul trecut de laburistul Solomons 
cu o mică majoritate, ceea ce face 
să se întrevadă din nou o luptă foar
te strînsă.

Liviu RODESCU

GENEVA

„dezechilibrul cronic
Aproape 70 la sută din populația 

globului dispune de mai puțin de 
2 500 calorii, iar 24 la sută de mai 
puțin de 2 000 calorii. 213 din 
populația lumii suferă de o foame 
endemică — „foamea ocultă", cum 
a numit-o Josue de Castro. Pe H3 
din suprafața Pămîntului tractorul 
încă nu și-a făcut apariția...

Un alt fenomen negativ : analfa
betismul, care în țările în curs de 
dezvoltare atinge chiar și peste 90 
la sută din numărul populației. 
Dramatic este, mai cu seamă, fap-

&6

că majoritatea celor menținuți 
ignoranță sînt tineri.

Vizita
premierului 

italian

tul 
în

în această configurație istorică 
s-au deschis luni dimineață, la Pa
latul Națiunilor din Geneva, lucră
rile celei de-a patra sesiuni a Co
mitetului consultativ pentru apli
carea științei și tehnicii în vederea 
dezvoltării. Cei 18 membri ai 
comitetului — printre care și 
prof. Nicolae Cernescu, de 
Institutul agronomic din Bucu
rești — au explorat pînă acum o 
serie de domenii prioritare și au 
formulat recomandări în scopul or-

la

ganizării unei „ofensive concerta
te" pentru ameliorarea aprovizio
nării cu produse alimentare, îm
bunătățirea situației sanitare,- înțe
legerea problemelor demografice, 
folosirea resurselor naturale, indus
trializarea, construcția de locuințe, 
transporturi și educație. Sarcinile 
Comitetului consultativ nu sînt din 
cele mai ușoare față cu realită
țile existente.

Starea de subindustrializare se 
reflectă în indici de consum pe 
cap de locuitor. America Latină 
consumă de 6—8 ori mai puțin 
oțel și energie decît țările capita
liste dezvoltate, Asia — de aproxi
mativ 18 ori mai puțin, iar Africa 
de 30—40 ori mai puțin. Dezechi
librul cronic dintre cele două 
grupe de țări nu se datorește însă 
lipsei de materii prime necesare 
industriei de bază în țările în curs 
de dezvoltare. Problema principală 
este eliberarea de sub dependență, 
creșterea potențialului productiv 
prin reforma agrară, mecanizarea 
agriculturii și crearea unei indus
trii proprii puternice.

Realizarea acestui ultim obiectiv 
este legată și de formarea unor 
cadre naționale. In iulie trecut, la 
sesiunea Consiliului economic și 
social al O.N.U. de la Geneva, de
legația română, a făcut noi propu
neri în vederea dezvoltării educa
ției tehnice și formării profesiona
le a cadrelor naționale din țările în 
curs de dezvoltare. Aceste propu
neri au fost primite cu mult inte
res de participanții la sesiune.

Horia LIMAN

Luni dimineajă a sosii la 
Belgrad primul ministru al 
Italiei, Aldo Moro, care la 
invitația președintelui Vecei 
Executive Federale, Petar 
Sfambolici, face o vizită ofi
cială de cinci zile în R.S.F. 
Iugoslavia. Călătoria pre
mierului italian a stîrnit un 
interes viu în Iugoslavia cît 
și în Italia, fapt dovedit și 
de deplasarea unui număr 
de 40 ziariști italieni la 
Belgrad. După cum sublinia
ză cele două părfi, în ca
drul convorbirilor iugoslavo- 
italiene cea mai mare aten
ție va fi acordată relațiilor 
reciproce. în ultimii ani, Ita
lia a devenit unul din cei 
mai importanți parteneri în 
comerțul exterior al Iugosla
viei, volumul schimburilor 
atingînd 300 milioane do
lari. „Cînd șefii celor două 
guverne se vor așeza la masa 
tratativelor, scrie ziarul „Bor- 
ba”, ei vor putea con
stata cu satisfacție saltul po
zitiv în bilanțul relațiilor 
dintre Italia și Iugoslavia, 
precum și existența condi
țiilor pentru dezvoltarea lor 
mai departe”. La rîndul său, 
premierul Aldo Moro și-a 
exprimat convingerea că 
schimbul de vederi „va în
lesni dezvoltarea relațiilor 
bilaterale în sectorul eco
nomic".

Privită în cadrul mai larg 
al relațiilor internaționale, 
vizita primului ministru ita
lian se înscrie pe linia efor
turilor depuse în ultimul 
timp de țara sa (turneul 
președintelui Saragat în 
America Latină, luna trecu
tă în Polonia) de a-și lărgi 
contactele cu un număr cît 
mai mare de țări.

„Vizita mea la Belgrad, 
a declarat Aldo Moro, arată 
că Italia caută să dezvolte 
relații prietenești cu toate 
țările, îndeosebi cu țările 
vecine, deoarece contactele 
pe baza respectului reci
proc servesc la înțelegerea 
și mai buna colaborare între 
popoare".

Astăzi este sărbătoarea națio
nală a Cambodgiei — Ziua in
dependenței.

Timp de aproape un veac 
străvechiul popor khmer, alături 
de celelalte popoare din Indo
china, a dus o luptă eroică îm
potriva asupririi colonialiste. 
Ca rezultat al acestei lupte, la 9 
noiembrie 1953, poporul cam
bodgian și-a cucerit independen
ța, iar un an mai tîrziu, confe
rința de la Geneva cu privire 
la restabilirea păcii în Indochi
na a consfințit această cucerire 
și a garantat independența și 
suveranitatea noului stat.

In anii care s-au scurs de la 
proclamarea independenței, po
porul Cambodgiei a depus mari 
eforturi în vederea lichidării 
grelei moșteniri a trecutului și 
dezvoltării unei economii și cul
turi naționale.

Pe plan extern, guvernul 
cambodgian, sub conducerea 
prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului, promovează o politică 
de pace, de neaderare la blocu

rile militare agresive, de dezvol
tare a relațiilor cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor so
cială. Situată în inima Asiei de 
sud-est, Cambodgia este ținta 
acțiunilor agresive și provocă
rilor permanente din partea u- 
nor țări membre ale S.E.A.T.O. 
sau legate de acest bloc. Ase
menea acțiuni stîrnesc indigna
rea legitimă a pașnicului popor 
cambodgian.

Poporul român urmărește cu 
caldă simpatie realizările obți
nute de poporul cambodgian în 
eforturile sale îndreptate spre 
propășirea țării și apărarea in
dependenței naționale. Intre Re
publica Socialistă România și 
Cambodgia s-au statornicit rela
ții de prietenie, care cunosc o 
continuă dezvoltare în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii.

Cu prilejul sărbătorii de azi, 
poporul român transmite po
porului cambodgian sincere fe
licitări și urări de prosperitate 
și pace.

ÎN URMA PUTERNICELOR ATACURI
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

TRUPELE SAIGONEZE Șl AMERICANE
SUFERĂ PIERDERI GRELE

Nicolae PLOPEANU

SAIGON 8 (Agerpres). — Luni 
dimineața, agențiile occidentale de 
presă au transmis noi date referi
toare la luptele violente ce s-au 
desfășurat duminică pînă noaptea 
tîrziu (în total 20 de ore) în regiu
nea platourilor centrale, în ime
diata apropiere de tabăra „forțelor 
speciale“ de la Piei Me. Agenția de 
presă „Eliberarea“ a precizat că 
în urma puternicului atac lansat 
prin surprindere de forțele patrio
tice în această localitate, forțele 
armate americane și sud-vietname- 
ze au înregistrat pierderi deosebit 
de grele. O întreagă companie ae
riană americană, scrie agenția „E- 
liberarea“, a fost realmente distru
să, iar o alta, trimisă în ajutor, a 
suferit pierderi grele în oameni și 
armament. Au fost uciși în total 
mai bine de 1 000 de soldați și ofi
țeri sud-vietnamezi și americani.

Luni dimineață, un detașament 
al forțelor patriotice a atacat în 
provincia ‘ ' 
nord-est 
fortificat 
mentale, 
mandamentului 
lîficat pierderile garnizoanei gu
vernamentale ca fiind grele, 
adăugind că Ia sosirea avia
ției pentrn a sprijini pe cei ata
cați, unitatea partizanilor s-a re
tras fără a înregistra pierderi.

Agențiile de presă relatau că 
cinci bombardiere americane de 
tipul „Kyhawks" au bombardat 
duminică din „greșeală" 
situat 
Guang Ngai, 
printre localnici.

HANOI 8 (Agerpres). — Misiunea 
de legătură a înaltului comanda-

ment al Armatei populare vietna
meze a adresat Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
din Vietnam un mesaj de protest, 
în care se arată că la 6 noiembrie 
numeroase grupuri de reactoare de 
luptă americane au pătruns în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, bom- 
bardînd și mitraliind regiuni popu
late.

cal troian?

SCURTE ȘTIRI
PEKIN. în Încheierea viziîei In 

China a delegației culturale a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de Ion Moraru, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ministerul Cul
turii al R. P. Chineze a oferit un 
dejun. Și Si-min, adjunct al mi
nistrului culturii, și Ion Moraru 
au vorbit despre strîngerea rela
țiilor de prietenie și intensificarea 
.schimburilor sulturale dintre cele 
două țări. Luni, delegația română 
a părăsit R. P. Chineză, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

teritoriul tura se află practic sub 
suveranitatea americană", sub
liniază agenția, a provocat pro
teste din partea deputaților Parti
dului dreptății.

Bînh Thuan, la 217 km 
de Saigon, un punct 
al unităților guverna- 
Un comunicat al co- 

american a ca-

un sat 
în apropierea orașului 

provocînd victime

și primar al orașului Dijon, a 
oferit un dejun în cinstea oaspe
ților români.

SANTO DOMINGO. Președin
tele guvernului provizoriu domi
nican, Hector Garcia Godoy, a fă
cut cunoscut într-o declarație ho- 
tărîrea sa de a lua măsuri pentru 
prevenirea și 
teroriste din 
cană.

lichidarea
Republica

actelor 
Domini-

vest-german, olan- 
belgian să poa-

încercărilor de a strecura cit mai repede prin parlament ratificarea tratatului japono—sud-coreean, opinia 
publică Japoneză le răspunde intenslficind lupta pentru a împiedica acest act opus intereselor păcii. La 
Tokio, un val de demonstrații urmează altuia. In fotografie — aspect de Ia o demonstrație organizată în 
fața reședinței primului ministru. Poliția a încercat zadarnic să-l împrăștie pe manifestanți. Ziarul „Times" 
informează că din cauza acestei „atmosfere încinse" s-a lăsat să se înțeleagă că ar fi nimerit ca primul 

ministru de Ia Saigon, generalul Ky, să-și amîne proiectata vizită Ia Tokio

ANKARA. Agenfia France Presse 
fransmite că duminică după-amia- 
ză in Adunarea Națională a Tur
ciei au avut loo incidente, ca ur
mare a 
Mehmet 
Partidului 
criticat'
S.U.A. în Turcia. Afirmația sa că 
„35 milioane de metri pătrați din

Schiopu, mi- 
alimentare, și 
vicepreședinte 

al Camerei de Comerț a Republi
cii Socialiste România, au fost 
timp de trei zile oaspeții Tîrgului 
internațional gastronomic de la 
Dijon. Ei au fost primiți de comi
sarul general al tîrgului, Robert 
Carmier, care le-a prezentat stan
durile și diferite instalații ale 
tîrgului. Canonicul Kir, deputat

PARIS. Bucur 
nistrul industriei 
Marcel Popescu,

orașului

declarației făcute de 
Aii Aybar, președintele 

muncitoresc, care a 
prerogativele acordate

MONTREAL. în cursul unui

NICOSIA. în
Famagusta din 
în urma 
mente ale celor două comunități 
pare să fi cunoscut o anumită 
destindere. Reprezentanți ai popu
lației turce și ai autorităților ci
priote (grecești) s-au întîlnit luni, 
în prezenta unui membru al for
țelor O.N.U., pentru a discuta pro
blema comunicațiilor intre Fama
gusta și restul insulei.

regiunea
Cipru, Încordarea 

ciocnirilor dintre ele-

Interviu radiotelevizat, primul ministru 
al Canadei, Lester Pearson, a afirmat că țara sa trebuie să se degajeze de 
influența Statelor Unite. Puține sînt țările, a spus Pearson, care sini contro
late —• cum este Canada — din punct de vedere economic, în proporție 
de 60 la sută, de o țară vecină. Această dominație trebuie pusă în legătură 
cu „toate celelalte presiuni amicale" exercitate de Statele Unite asupra 
Canadei.

Or/ce 
dez sau 
tă edita un ziar la Paris, 
tot așa un irancez să 
nu întlmpine obstacole 
dacă și-ar propune să edi
teze un organ de presă la 
Amsterdam sau la Frank
furt... Pentru asemenea 
„principii“ a pledat rapor
tul reprezentantului vest- 
german Kreyssig in „par
lamentul european“, for
mat din parlamentari ai 
țărilor membre ale Pieței 
comune.

Dosarul cu raportul a- 
mintit a parcurs o cale 
lungă tnainte de a fi exa
minat in ședință plenară, 
deoarece Franța se opune 
cu hotărire aplicării unor 
astfel de practici in do
meniul presei. De ce ? O- 
poziția ei. a scris „Les 
Echos“, se bazează pe o 
teză fundamentală : presa 
nu este o marfă ; activita
tea de presă are, firește, 
aspecte ce fac să intre in 
joc legile comerciale, dar 
ea este, inainte de toate, 
un vehiculator de idei și 
de informații, ceea ce ii 
conferă un caracter atit 
cultura) cit și politic. în 
consecință, presa trebuie 
să fie obiectul unui statut 
special. Legislația france
ză stabilește condiții pre
cise in acest domeniu : 
conducătorii de ziare, pro
prietarii acestora trebuie 
să aibă naționalitatea fran
ceză.

Nu este insă greu de 
descifrat subtextul „dosa
rului Kreyssig“ : o presă ce 
ar putea fi folosită drept 
„cal troian“, drept 
voce pentru anumite 
rese din străinătate.

port- 
inte-

Eva SZABO
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