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VOM FRUCTIFICA TIMPUL

— In ultimii ani în întreaga 
țară s-a lărgit continuu baza 
obștească a muncii de partid, 
s-a accentuat diversificarea for
melor ei. Care este, în această 
privință, situația în regiunea 
Cluj ?

Amploarea acestui proces, sem
nificativ pentru progresele realizate 
în dezvoltarea democrației interne 
de partid, în atragerea unui număr 
tot mai mare de comuniști la rezol
varea problemelor politice, econo
mice și culturale aflate în -uța or
ganelor de partid, este ilustrată de 
faptul că în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
numărul activiștilor obștești a cres
cut în regiunea Cluj de la 550 la 
1100. Contribuția sporită a acestora 
în toate domeniile muncii de partid 
a înlesnit menținerea aceluiași efec
tiv al aparatului salariat de partid, 
deși numărul organizațiilor de bază 
a crescut în acest răstimp cu aproape 
1 000.

Prezența în cadrul activului ob
ștesc a unor muncitori cu înaltă ca
lificare, ingineri, economiști, cadre 
didactice, oameni de știință și altor 
specialiști din rîndurile comuniști
lor cu temeinică pregătire și bogată 
experiență ne-a dat posibilitatea să 
lărgim sfera de cuprindere a muncii 
de partid, să ajungem pe baza unor 
investigații multilaterale la soluții cu 
fundamentare științifică. Or, în con-

dițiile marii complexități a sarcini
lor actualei etape de dezvoltare a 
țării, aceasta constituie condiția e- 
sentială a creșterii rolului conducă
tor al organizațiilor de partid. Orien
tarea generală trasată de conducerea 
de partid privind înlăturarea meto
delor empirice, a diletantismului, gă
sește un sprijin eficace în participa
rea sistematică a numeroși specia
liști din activul de partid la activi
tatea de conducere, îndrumare și 
control desfășurate de organele de 
partid. Aceasta este, de altfel, una 
din principalele concluzii desprinse 
din munca organizației regionale de 
partid Cluj.

— Vă rugăm să concretizați, 
prin rezultatele obținute în ur
ma unor acțiuni întreprinse cu 
ajutorul activiștilor obștești, a- 
portul efectiv al acestora la re
zolvarea unor probleme ac
tuale ale vieții social-economice.

Cu ajutorul specialiștilor din acti
vul obștesc am putut da un ajutor 
operativ și eficace unui mare număr

de întreprinderi care în primul se
mestru al anului trecut ridicaseră 
nivelul cheltuielilor planificate. Ana
liza efectuată de secția economică a 
comitetului regional a dat posibili
tate biroului regional să recomande 
conducerilor acestor unități măsuri 
privind îmbunătățirea ritmicității 
producției, lichidarea stocurilor su- 
pranormative, eliminarea cheltuieli
lor neeconomicoase, precum și mă
suri ținînd seama de condițiile spe
cifice ale fiecărei întreprinderi : re
ducerea consumurilor specifice Ia 
Fabrica de ciment Turda și „Steaua 
Roșie" Zălau ; mai buna întreținere a 
utilajelor la „Someșul" Gherla, „Ra
pid" ipsos Aghireș. După ce au fost 
dezbătute în organizațiile de partid, 
aplicarea măsurilor stabilite a de
venit principalul obiect al muncii de 
partid în întreprinderile respective, 
ceea ce a determinat ca de la o de
pășire de 1,7 milioane a prețului de

Convorbire realizată do 
Tudor OLARU

In toate întreprinderile industriale din țara noastră se desfășoară o amplă acțiune de organizare științifică a producției și a mun
cii, care are o însemnătate deosebită pentru ridicarea eficienței generale a activității lor economice. In acest scop, au fost create colec
tive formate din cadre de conducere, ingineri și economiști din întreprinderi, oameni de știință, specialiști din ministere și institute centrale, 
care examinează principalele aspecte legate de organizarea producției și a muncii și elaborează planuri concrete de măsuri pentru per
fecționarea acesteia. încă de pe acum, activitatea acestor colective a început să dea rezultate, cristalizîndu-se măsuri a căror aplicare con
tribuie la valorificarea de noi rezerve interne existente în întreprinderi, la fructificarea mai bună a potențialului tehnic și uman de care 
dispun.

în cadrul acțiunii, un accent deosebit se pune pe folosirea completă și productivă a timpului de muncă, care constituie un obiectiv 
important al organizării pe baze științifice a producției și a muncii, o latură componentă a acesteia. Oamenii muncii sînt direct interesați 
în utilizarea maximă a timpului de lucru, întrucît aceasta are consecințe favorabile asupra producției, beneficiilor, acumulărilor socialiste, 
asupra cîștigurilor lor, contribuind la ridicarea nivelului de trai al întregului popor.

într-o serie de fabrici și uzine, unde s-a studiat aprofundat folosirea timpului de muncă, s-a ajuns la concluzia că în acest domeniu 
există mari posibilități care, puse în valoare, vor asigura creșterea suplimentară a producției și productivității muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție și sporirea beneficiilor. Muncitorii, inginerii și tehnicienii din aceste întreprinderi au făcut numeroase propuneri pentru înlă
turarea formelor de irosire a timpului de lucru, pentru crearea condițiilor necesare desfășurării normale, neîntrerupte a producției.

Pe baza analizelor temeinice întreprinse, colectivele din unitățile respective au găsit noi posibilități și rezerve pentru îndeplinirea 
exemplară, pînă la sfîrșitul anului, a planului de stat la toți indicatorii, pentru sporirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă pe 
1567. în scrisori adresate C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, colectivele din aceste întreprinderi își exprimă hotărîrea 
să depășească planul la principalii indicatori, să întărească disciplina în muncă și să folosească complet și eficient timpul de lucru, con- 
siderînd aceasta ca o sursă importantă de sporire a avuției naționale, de ridicare a bunăstării întregului popor. în felul acesta, ele vor 
întîmpina cea de-a XX-a aniversare a proclamării republicii cu un bilanț și mai bogat de realizări.

Publicăm mai jos cîieva din aceste scrisori. în zilele următoare vor fi publicate scrisorile altor colective de întreprinderi.

3JZINA „23 
BUCUREȘTI

Colectivul întreprinderii noastre 
— Uzina „23 August" din Bucu
rești — animat de dorința de a 
aduce o contribuție -cit mai în
semnată la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966, a analizat, în 
cadrul amplei acțiuni privind or
ganizarea științifică a producției 
și a muncii, posibilitățile utilizării 
complete și eficiente a timpului de 
lucru în toate 1 secțiile, serviciile 
tehnice și administrative.

Dezbaterile care au'avut loc cu 
acest prilej, la care au ■ participat 
toți. salariații uzinei, au reliefat 
sursele dobîndite de colectivul 
r^h.’u în îndeplinirea planului de 

ij i pe primul trimestru al anului, 
. x ridicarea eficienței economice. 
Sarcinile de plan au fost realizate 
la producția globală în proporție 
de 103,2 la sută, iar la producția 
marfă de 100,3 la sută ; de aseme
nea, a fost depășită sarcina de 
creștere a productivității muncii și 
de reducere a prețului de cost. Tot
odată, au fost scoase la iveală re
zerve însemnate în folosirea fon
dului de timp. Deși în primul tri
mestru indicele de utilizare exten
sivă a timpului de lucru a crescut, 
față de 1966, de la 96,8 la 97,4 la 
sută, totuși, din cauza neasigurării 
prompte a locurilor de muncă cu 
documentație tehnică, materiale și 
S.D.V.-uri, începerii cu întîrziere 
a lucrului și încetării acestuia îna-

inte de încheierea programului, ab
sențelor nemotivate, concediilor 
fără plată și învoirilor, părăsirii 
nejustificate a locului de muncă în 
timpul serviciului etc., s-a pierdut 
o producție de 14 milioane lei.

Dezbaterile au exprimat hotărî
rea unanimă a muncitorilor, ingine
rilor, economiștilor, tehnicienilor și 
funcționarilor de a acționa cu fer-

(Continuare în pag. a II-a)

COMBINATUL
SIDERURGIC HUNEDOARA

Colectivul Combinatului siderur
gic Hunedoara, aplicînd în viață 
sarcinile stabilite de Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, a 
îndeplinit cu succes planul pe pri
mul trimestru al anului 1967, dînd 
suplimentar economiei naționale 
5 000 tone de fontă,, aproape 2 900 
tone de oțel și importante canti
tăți de laminate.

Analiza privind folosirea capa
cității furnalelor, cuptoarelor și li-

UZINA TEXTILĂ 

„MOLDOVA" - BOTOȘANI
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni ai Uzinei „Moldova" 
din Botoșani, răspunzînd grijii 
partidului și statului pentru dez
voltarea întreprinderii și îmbună
tățirea condițiilor noastre de mun
că, și-a sporit eforturile în vede
rea îndeplinirii exemplare a sar
cinilor ce i-au revenit din planul 
de stat. Atît în anul 1966, cît și în 
primul trimestru al acestui an, pla
nul a fost îndeplinit la toți indi
catorii, producîndu-se totodată în
semnate cantități de țesături și fire 
peste plan.

Pe baza indicațiilor Plenarei din

decembrie 1966 a Comitetului Cen
tral, am întreprins o largă acțiu
ne de studiere a resurselor între
prinderii noastre, pentru perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, ieftinirea produselor, folo
sirea eficientă a întregului poten
țial tehnic și uman de care dispu
nem.

Una din rezervele importante a- 
supra căreia ne-am concentrat a- 
tenția este utilizarea deplină a 
timpului de lucru. în urma studii
lor făcute, a dezbaterilor ce au a-

niilor de laminare efectuată cu 
prilejul acțiunii de organizare .ști
ințifică â producției și a muncii 
ne-a arătat că dispunem încă de 
mari rezerve în ce privește fruc
tificarea deplină a avantajelor teh
nicii moderne cu care este înzes
trat combinatul nostru. O rezervă 
importantă de utilizare deplină a 
capacităților de producție o repre
zintă folosirea’ integrală și cu 
înaltă eficiență a timpului de lu
cru de către fiecare salariat.

în dezbaterile care au avut loc 
zilele trecute, comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din combinat au 
analizat multilateral și cu exigență 
problemele perfecționării organiză
rii procesului de producție și a 
muncii, au scos la lumină impor
tante rezerve de sporire a produc
ției și productivității muncii pe 
seama folosirii complete a timpu
lui de lucru. Din cauza absențelor 
nemotivate, învoirilor, concediilor 
fără plată etc., în primul trimestru 
al acestui an s-a irosit 3 la sută 
din fondul de timp de lucru. Unii 
salariați încep lucrul cu 10—20 mi
nute mai tîrziu, pleacă înainte de 
încheierea programului, părăsesc 
locul de muncă în mod nejustifi- 
cat, parlicipă în timpul producției 
la activități obștești și la diferite 
ședințe.

DUPĂ NOIIE REDUCERI

DE PRETURI IA UNEIE1

BUNURI 0 E CONSUM

magazinele 
orașului

Luni, 24 aprilie. în fața vitrine
lor, în rafturile unor magazine, 
cumpărătorii consemnează cu inte
res noile reduceri de prețuri. De 
la prima oră a dimineții toate măr
furile ale căror prețuri au fost re
duse sînt prezentate cu etichete 
modificate : prețul vechi e șters, iar 
alături e înscris prețul nou.

Discuțiile se înfiripă repede. 
Recenta hotărîre a Consiliului de 
Miniștri — care prevede include-' 
rea în reducerea de prețuri a 600 
de sortimente de produse alimen
tare, metalurgice, electrotehnice, 
din lemn, textile și încălțăminte — 
este apreciată ca o nouă dovadă 
a politicii consecvente a partidu
lui și guvernului de ridicare siste
matică a nivelului de trai al popu
lației.

Așa cum s-a menționat în hotă
rîre, reducerile de prețuri privește 
trei grupe mari de produse. Anali- 
zînd însă în amănunt sortimentele 
respective, rezultă, înainte de toate, 
că și în această măsură se exprimă

Maria BABOIAN
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In spiritul
internaționalismului 

proletar
DUPĂ VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ
A DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST MAROCAN

Comunicatul comun, publicat în 
„Scînteia" de duminică, a consemnat 
rezultatele fructuoase ale vizitei pe 
care a făcut-o în România, între 
13—19 aprilie, delegația- Partidului 
Comunist Marocan la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român. Oaspeții noștri stimați, 
tovarășii Aii Yata, secretar general 
al C.C. al P.C. Marocan, și Ab
dallah Layachi, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. Ma
rocan, au fost salutați și înconjurați 
cu căldură de poporul nostru, ca 
reprezentanți ai unui partid frățesc, 
care militează pentru dezvoltarea de
mocratică și de sine stătătoare a tării 
lor, pentru satisfacerea revendicărilor 
economico-sociale ale maselor, pentru 
interesele vitale ale națiunii maro
cane. Convorbirile care au avut loc 
între delegația P.C. Marocan și dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceau
șescu, secretar general al C.C. al 
P.C.R., au prilejuit un rodnic schimb 
de păreri în probleme privind situa
ția internațională, mișcarea comunis
tă și muncitorească mondială, au ex
primat dorința comună de a dezvolta 
în continuare relațiile dintre cele 
două partide.

Relevînd uriașa influență a forțelor 
sociale care militează pentru socia
lism, independență națională, liberta
te, democrație și pace, cele două de
legații au subliniat totodată că cercu
rile imperialiste, în primul rînd im
perialismul american — centrul reac- 
țiunii mondiale — îsi intensifică ac
țiunile agresive, exercită presiuni e- 
conomice și politice și încalcă suvera
nitatea unor state libere, organizează 
comploturi și lovituri de stat, spriji
nă cercurile neonaziste și revanșarde 
din Republica Federală a Germaniei, 
forțele reacționare din alte state. 
Planurile agresive ale cercurilor im
perialiste, forțelor colonialiste și

reacțiunii internaționale pot fi zădăr
nicite, pacea poate fi apărată și con
solidată numai prin mobilizarea și ac
țiunea unită a celor mai largi forțe 
sociale, prin întărirea coeziunii în
tregului front antiimperialist al ță
rilor socialiste, partidelor comunis
te, clasei muncitoare internaționale, 
tinerelor state suverane, mișcării de 
eliberare națională, forțelor demo
cratice și popoarelor de pretutindeni.

Considerînd că apărarea păcii este 
strîns legată în prezent de lupta 
pentru curmarea agresiunii imperia
lismului american în Vietnam, cele 
două partide, alături de celelalte 
partide comuniste, de toate forțele 
înaintate ale omenirii, și-au reafir
mat solidaritatea cu lupta dreaptă a 
eroicului popor vietnamez. P.C.R., 
întregul nostru popor, condamnă cu 
toată energia recentele acțiuni cri
minale ale agresorilor — bombarda
rea portului Haifong — și cer ferm, 
împreună cu toate forțele iubitoare 
de pace, încetarea imediată a bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam, curmarea agresiunii.

Partidul nostru este un prieten 
devotat și un sprijinitor activ al 
cauzei popoarelor subjugate, care 
luptă pentru eliberarea de sub do
minația imperialismului, al străduin
țelor țărilor recent eliberate, pentru 
consolidarea independenței lor eco
nomice și politice, pentru afirmarea 
ființei naționale și înfăptuirea aspi
rațiilor de progres ale popoarelor lor, 
împotriva oricăror forme ale colo
nialismului și neocolonialismului. 
Această poziție și-a găsit o puterni
că expresie și în comunicatul pri
vind convorbirile dintre partidele 
comuniste român și marocan, în 
care se afirmă sprijinul celor două 
partide pentru lupta popoarelor din

V. ILIESCU
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Au coexistat întotdeauna 
adevărul și minciuna, cinstea 
și nedreptatea, lenea și 
munca, iubirea și ura, neîn- 
durarea și mila, vitejia și la
șitatea, onoarea și rușinea, 
foamea și risipa, umilința și 
vanitatea. Balanța a atîrnat de 
multe ori de partea binelui 
pentru că spre el aspiră 
însăși natura omului. Dar alte
ori societatea a ’nregistrat 
îngrozitoare reculuri provo
cate de preponderența geniu
lui rău.

Sensul suprem al revoluției 
socialiste a fost blocarea 
izvoarelor din care țîșnește 
vîna groasă a nedreptății, a 
oprimării, a minciunii și jos
niciei, a viciilor omenești. 
Dar răul a dispărut oare cu 
desăvîrșire ? Clasele antago
niste și-au încrucișat lăncile.

Lăncile burgheziei s-au rupt 
și masele au alungat această 
bătrînă crudă și vicioasă de la 
putere. Dar fizic, oastea în
vinsă și risipită a supraviețuit. 
Unii au înțeles că bătălia a 
fost pentru totdeauna pier
dută. Pe alții i-a limpezit 
viața. Dar în mulți a rămas 
venin. Ințepînd cu limba, ca 
șarpele, ei îl inoculează și 
altora. Prin iarbă șarpele se 
strecoară neauzit și mușcă pe 
drumețul narcotizat de aroma 
florilor.

Desigur, socialismul a de
venit modul de producție și 
modul de viață al poporului 
român. Dar el se suprapune 
pe un mod de producție și 
pe un mod de viață sfărî- 
mate de puțin timp. Printre 
dărîmături au rămas și celule 
vii.

Constatăm uneori în orga
nismul social regenerări 
brusce ale unor viruși ce 
păreau uciși. Cu un ultim 
și infim rest de viață, ei ve
getau. Un sol prielnic, un 
contact propice cu micro
organisme din aceeași specie, 
un vînt dinafară, din lumea 
veche, îi înviorează. Un om 
s-a născut în trecut înfr-un 
mediu infectat de patima 
îmbogățirii (chiar dacă nu a 
fost bogat). Au trecut ani și 
el părea vindecat. Dar s-a. 
văzut într-o zi lingă o casă 
de bani deschisă și nesupra
vegheată și vechea boală a 
renăscut fulgerător. Altul a 
crescut înfr-un cămin în care 
nu era curățenie sufletească. 
Mult timp totul a părut uitat. 
Dar intr-o zi omul și-a aban
donat familia'și s-a rostogolit

pe povîrnișul desfrîului. Pe 
un al treilea, trezit la viață 
în disprețul muncii, împreju
rările l-au silit un timp să 
muncească. Dar deodată ceva 
i-a reamintit că se poate trăi 
și fără muncă. Existența spri
jinită pe expediente îl împin
ge la înșelăciune, la cinism. 
Nesiguranța și instabilitatea 
vieții îi ucid scrupulele și îi 
ascut simțurile brutale, sălba
tice, așa cum jungla îi ascute 
tigrului ghearele și colții.

Și în societatea noastră 
binele și răul conviețuiesc. 
Cei doi poli au rămas, s-a 
schimbat raportul de forțe 
și poziția lor în societate. De
sigur, dreptatea a triumfat. 

, Dar ea trebuie să triumfe 
nu numai pe plan social 
general, ci în fiecare îm
prejurare, în fiecare zi, în fie
care loc. Aceasta se poate 
face în condițiile conviețuirii 
pașnice a ideilor și mentali
tăților opuse ? Somnolența, 
subaprecierea adversarului, su- 
persiguranța de sine au fost 
întotdeauna nechibzuite. Poți 
subaprecia un individ, con- 
siderîndu-l fizicește inofensiv, 
neputincios. Nu ai voie să 
subapreciezi însă ideea strîm- 
bă din capul lui. Dacă ea nu 
e făcută inofensivă, nu e în
vinsă, se poate mufa în alt 
cap. In capul cuiva care nu 
mai e neputincios.

în. mintea unora se petrece 
o metamorfoză a imaginii 
trecutului. Anumite clișee do- 
bîndesc aură. Ceea ce 
era rău se estompează și ca-

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)

BB

Pagina a lll-a în Satul 00U, SOCÎaliSt, 
potențialul de energie și pricepere al 
cooperatorilor fructifică din plin

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Marii Britanii

Telegramă

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNII
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice

Tovarășului A. N. KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socia
liste România, al poporului român și al nostru personal, vă exprimăm 
profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a colonelului 
Vladimir Komarov, cosmonaut, Erou al Uniunii Sovietice, căzut la dato
rie în lupta nobilă pentru progresul științei și cucerirea Cosmosului.

Vă rugăm să transmiteți compasiunea noastră familiei colonelului 
Vladimir Komarov pentru pierderea grea suferită.

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Cen

tral al Partidului 
Comunist Român

CIIIVU STOICA
Președintele Consi
liului de Stat al Re

publicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Consi
liului de Miniștri 

al Republicii Socia
liste România

La 24 aprilie, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, a 
primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Marii Bri
tanii în Republica Socialistă Ro

mânia, Sir John Chadwick, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare. (In pag. a V-a cuvîntările 
rostite).

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
A DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

CHINA-ROMÂNIA
Luni, 24 aprilie, tovarășul Emil 

Bodnaraș, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
delegația Asociației de prietenie 
China — România care, la invitația 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, ne vizi
tează țara.

Delegația este alcătuită din tova
rășii Liu Lu-min, membru al Con
siliului asociației, conducătorul de
legației, Ciao Cin-cian, muncitor, 
Kuo Fen-lian, șefa unei echipe din 
brigada de producție agricolă Daț- 
zai din județul Si-ian, Van Dun, 
lucrător din domeniul științei, Cian

Dian-fo, activist al Asociației de 
prietenie China — România, Iuan 
Gia-pan, translatoare.

La primire au participat tovară
șii Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Costică 
Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.

Au fost de față Li Bin, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Populare Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

în aceeași zi, tovarășul Emil 
Bodnaraș a oferit un dejun în 
cinstea delegației chineze.
_ (Agerpres)
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ORAȘELOR (Urmare din pag. I) ră. știință și cultură. felul ■•-n-tiț;. 
în urnia unei analize temeinice, 
multua.erale, se va ajunge la soluții.’ 
bine chibzuite, nu la provizorate^ 
necesitînd mereu completări si revi
zuiri. ; i

rarea unor suplimente de măsuri lor îndatorire, ca parte componentă
’ organizatorice, sau de a privi orga- a activului de partid,-este de a ’lu-*'

era prin intermediul organizațiilor 
de bază, nu peste capul lor.

Experiența arată că potențialul 
activuluji obștesc este folosit' din 
plin atunci cînd participă nu nu
mai la efectuarea de studii sau ela
borarea de materiale pentru dife
rite ședințe, ci Ia toate aspectele 
muncii de partid și îndeosebi la în- 
— ... ----  - _____ ,-----de baza.
Rezultatele pozitive obținute în ri
dicarea nivelului muncii de partid 
pe baze obștești în, orașul Cluj se 
datoresc în bună măsură faptului 
că, după efectuarea diferitcloi- xna- 
lize, activiștii nesalariați sînt atrași 
în munca pentru aplicarea conclu
ziilor ce se desprind din acestea, 
iau parte efectivă la controlul în
deplinirii hotărîrilor.

II — Se pare însă că tocmai în 
i acest domeniu al muncii de
i partid inerția, manifestările de
Ș rutină stînjenesc uneori folosi-
i ret), cu maximum de. eficacitate
i a marilor resurse ale activului
|j obștesc.

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

întreprinderii de 
ibiu se întorcea | 

rion. 
pro- I 
ițele |

I
I
I
I
I
!
I
l
I
I

Memoria 
sertarului

în noiembrie 1966, Direcția 
regională de îmbunătățiri fun
ciare și organizarea teritoriului • 
Dobrogea a întocmit uri proiect 
de organizare a 186 hectare ale 
C.A.P. din comuna Ciobanu . și 
l-a predat Uniunii regionale a 
cooperativelor agricole de pro- i 
ducție. Aici, proiecțijl. a fost a- . , 
runcat' (de ' către' ' ing.-'Iulian^ 'I 
Gheorghiu) într-uri sertar unde i 
a zăcut uitat pînă la 1 aprilie 
cînd, după numeroase căutări, I
a fost trimis beneficiarului. Lu- i 
crările de irigație au început de | 
cîteva zile. Dar merg încet deoa
rece cooperatorii sînt în toiul 
campaniei agricole de primă
vară (cînd oamenii erau liberi, 
timp de patru luni, proiectul a 
stat în sertar). După logica ingi
nerului Gheorghiu s-ar părea că 
rînduiala în - agricultură trebuie 
schimbată : iarna se seamănă și 
vara se fac- irigații# Brevetați in-, 
venția ? ' , ’

,1

•? Jtty V? • N .țjty M-'lr-’V > »-*Ș r,'
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Arh. Constantin VODĂ
director tehnic la D.S.A.P.C. Banat

Cine sînt ?
O mașină a î 

electricitate Sibiu.....
de pe un șantier din raion, 
înăuntru, doi-, pasageri :' i 
iectantul lucrării și dirigintele 
șantierului. In comuna Veș- 
tem, au ajuns din urmă auto
turismul l-Bv-4005. Două femei 
facSău gesturi disperate. La 
uiî moment dat, sare din ma
șină (în plin’mers) prima fe
meie, apoi cealaltă. Șoferul 
mașinii din spate a reușit să 
evite accidentul. Le-a luat și 
a pornit în urmărirea autotu
rismului l-Bv-4005, pe care l-a 
ajuns și depășit. în Șelimbăr 
a anunțat miliția, care a re
ținut mașina huliganilor. Erau 
beți. încercaseră să le siluias- 
că. A cui este mașina ? Și cine 
sînt acești indivizi decăzuți ?

Patiserie

Despre orașul Timișoara, docu-
I mentele ne vorbesc încă din anul 

1200, iar orașele Arad, Lugoj, Ca
ransebeș, Orșova și Oravița sînt cg- . 
noscute din cele mai vechi timpuri,- 
O rețea dezvoltată de așezări urban’e 
a existat în Banat încă din timpul 
romanilor, care, spre a-și forma o 
bază puternică pentru stăpînirea . 
Daciei, au dezvoltat o serie de caș- 
tre și municipii. Recentele lucrări cu 
caracter arheologie, efectuate sub 
egida Muzeului regional al Banatu
lui, au scos la iveală ruinele muni
cipiului roman Tibiscum de lîngă 
Caransebeș, unde s-au găsit, pe lîn
gă contururi ale vechilor ziduri, și 
elemente de arhitectură. Vestigiile 
cetății Șoimoș din Lipova sînt 
mărttirie strălucită a ăritițcCt;__
medievale din. această parte a Bana- 

’ tuliii.
Influența pe care o înregistrează 

dezwltgrea orașelor în secolul al 
1 .jXViil-'iea, ca ;Urmare a eliberării a- 
ytce’Stei regiuni de sub stăpînirea tur- 
■’ ceasCă, ăd&Oe cu sine un nou urba

nism și o nouă arhitectură. Se -trece 
la o dezvoltare mat ordonată a lo
calităților, ,1a o regțilaritațe geome
trică îh alcătuirea piețelor și chiar 
a Străzilor/ ecou îritîrziat al epocii 
Renașterii. Arhitectură barocă e pre
zentă- 'în zonă centrală a orașului 
Timișoara ; edificii publice intere
sante se’ pot vedea și la Arad, în 
vechea cetate — important punct 
turistic, care trebuie redat orașului, 
circuitului cultural, făcînd parte din
tre puținele mărturii, în acest gen, 
din zona centrală, a Europei.

Secolele XVIII și XIX ne-au lă- 
, sat importante construcții. Mai ales 

creșterea rapidă din secolul XIX 
este pregnantă în cele două orașe 
mai mari — Timișoara și Arad. De 
altfel, influențele arhitecturale se 
succed una după alta, la fel ca în 
apusul Europei. Un exemplu demn 
de . reținut este esplanada cen
trală a orașului Timișoara, una din
tre cele mai reușite realizări de acest 
fel din Europa centrală. Esplanada

păstrării fondului vechi de locuințe, 
demolîndu-se doar acolo unde este 
strict necesar și în cantități minime. 
Acest procedeu

cost pe primele cinci luni ale anu
lui' trecut să se ajungă la sfîrșltul 
anului ,1a peste 25 milioane lei eco
nomii suplimentare.

Covrigii din Ploiești, cu sare, cu 
susan, cu mac sînt deosebit de 
gustoși. Dar cum or fi cei cu gla
zură de praf? Despre acest nou 
sortiment, numai responsabilii 
chioșcurilor de legume și fructe pot 
da relații. Lor le aparfine „inven
ția". Rețeta ne-a fost comunicată : 
se iau covrigii proaspeți, rumeniji, 
curați (cantitățile diferă de la un 
chioșc la altul) și se așează la un 
loc descoperit, în praf. După cîteva 
săptămîni, cînd glazura măsoară 
cîtiva milimetri, se pun în vînzare, 
Clienți, doar vreo cîjiva. Erau de la 
Inspectoratul sanitar de sfat al re
giunii Ploiești.' Ce o să fie, vom 
vedea.

Cu mîinile 
murdare

Șeful biroului contabilitate — 
sectorul amenajări construcții al 
I.G.L.A.C.-Galați, Cristache Gher- 
ghișan, întocmea formele de plată 
pentru imobilele expropriate de 
la diverși cetățeni, (necesitate im
pusă de sistematizarea orașului) 
și efectua și controlul preventiv. 
Lucra cu amîndouă mîinile și 
mînă-n mînă cu Traian Tomescu. 
Cînd dreapta întocmea forme de 
plată a unor imobile care apar
țineau unor persoane decedate și 
fără moștenitori, stînga constata 
că totul este în regulă. Și uite 
așa, și cu dreapta și cu stînga, 
și cu sprijinul lui Traian To
mescu, prin abuz și fals ș-au de
lapidat 83 016 lei. Pînă la urmă 
a pus justiția mîna pe ei. Și au 
primit, primul 13 ani, și al doilea 
8 ani muncă silnică. Au tot timpul 
ca să-și spele mîinile. Șf coft- L . 
știința.

Cînd se por
nesc hîrtiile

Ovidiu Teodoru, din Iași, str. 
23 August nr- 40, Bloc B2. ap. 20 
a fost amendat în această pri
măvară de Sfatul popular oră
șenesc Iași cu 50 lei pentru că 
în noiembrie 1966 (vai ce memo
rie) ar fi aruncat hîrtii în parcul 
Copou. Știindu-se nevinovat, tov. 
Teodoru s-a dus la Secția gospo
dărie comunală a sfatului popular 
orășenesc: „Vom repara această 
greșeală". Dar cum „verba vo
lant", hîrtiile au pornit mai de
parte parafate și ștampilate de 
către cei care au promis că vor 
îndrepta greșeala. Cetățeanul a- 
mendat a fost chemat la tribu
nal. Sentința a rămas definitivă : 
să plătească amenda. Și de cînd 
a venit primăvara, tov. Teodoru 
nu s-a mai plimbat prin Copou.

Rubrică redactată de
Stefan ZIDĂRIJA
Ștefan DINICĂ 

eu sprijinul corespondenților 
.Scînteii"w4

nizarea științifică a muncii numai în 
contextul economiilor (așa cum se 
petrec lucrurile în unele întreprin
deri în raionul Năsăud,,'Antrepozitul 
frigorific Baciu, Fabrica’ „11 Iunie" 
Dej).

Continuăm acțiunea începută a- 
nul trecut de mai multe colective 
de activiști obștești ai comitetului 
regional pentru găsirea căilor de drumarea organizațiilor 
rentabilizare a tuturor gospodăriilor 
de. stat. în urma identificării a noi 
rezerve de sporire a producției și 
beneficiilor, • am putut determina 
Trustul regional Gostat, care inițial 
își prevăzuse o pierdere anuală de 
3 milioane lei, să stabilească planul

un 
lei.

vom

— Nu credeți că ar fi necesare 
și unele măsuri menite să pre> 
vină apariția succesivă a mai 
multor colective care studiază 
aceleași aspecte în aceleași ti
uită# ? La numai cîteva zile 
după ce un .colectiv al secției- 
economice a comitetului regional 
a controlat stadiul investițiilor 
în orașul Cluj,' a sosit pe șan-r 
tiere un colectiv al comitetului 
orășenesc urmărind același o- 
biectiv. ij

Tendința de. a „dublă" activitatea 
organelor de partid este frică de
parte de a fi înlăturată. Tocmai spre 
a preveni asemenea cazuri de 'iro
sire a forțelor și timpului, am hotărît 
să includem în colectivele de acti
viști de, partid obștești trimise pe 
teren și activiști ai organizațiilor de 
masă, sau, cînd e cazul, delegați a* 
forului tutelar. Pe de altă parte vom 
asigura o mai bună coordonare a ac
țiunilor întreprinse de organizațiile 
de masă și organele locale ițe stat, 
astfel incit să fie evitate manifes
tările de paralelism, copierea me
canică a preocupărilor organelor de 
partid.

Continuînd să extindem munca de 
partid pe baze obștești, perfecțio- 
nînd metodele și formele de atragere 
a unui număr crescînd de comuniști 
la munca de conducere a organelor 
locale de partid, vom contribui atît 
la creșterea competenței acestora, 
cît și la pregătirea de noi contin
gente de cadre cu temeinică pregă
tire pentru aparatul de partid, de 
stat și economic.

— Eficacitatea muncii de 
partid pe baze obștești este, 
cîteodată, diminuată de mani
festări de formalism în selecțio
narea sau folosirea activiștilor 
nesalariați. Uneori, componența 
activului obștesc rămîne ne--, 
.schimbată deși, mereu se ridică, 
cadre tinere, apar noi domenii- 

I ale muncii de partid sau so- 
cial-economice. Se întîlnesc și 
cazuri cînd munca activului ob
ștesc este orientată unilateral 
doar spre intervenții operative. 
Ce întreprinde comitetul regio
nal pentru înlăturarea unor a- 
semenea fenomene I

Intr-adevăr, au fost cazuri cînd co
mitetele orășenești Cluj și Turda, 
comitetele raionale- Cîmpeni și Aiud 

!. au inclus în rîndurile activului. ob- 
"■ ștesc oameni cu slabă pregătire) fără, 

perspective de dezvoltare. Comitetul' 
regional a luat măsuri pentru înlă
turarea acestor neajunsuri, precum 
și a tendinței de a selecționa ca. actin, 
viști nesalariați cadre, cu munci .de 
conducere pe-linie profesională,-căre 
au și așa destule sarcini.

Cu prilejul controlului efectuat pe 
teren de comitetul regional, a fost 
criticată deprinderea Comitetului fa- ■ 'an de' studiu 'în învățămîntul 
ional de partid Gherla de a' folosi 
comisia pentru munca politică și cul
turală de masă în mod sporadic, în 
stil de „campanie". Sîntem preocu
pați de a pune capăt unor. asemenea 

’ manifestări de superficialitate și ru
tină ca cele constatate într-un timp 
la Comitetul raional de partid Hue
din, unde nu exista o evidentă a 
propunerilor făcute de membrii dife
ritelor comisii, iar unele studii în
cepute de comisia pentru învățămîn- 
tul de stat au fost părăsite- la jumă
tatea drumului.

de producție menit să asigure 
beneficiu de peste 7 milioane 
Tot în domeniul agriculturii 
folosi activul obștesc la sprijinirea 
cooperativelor agricole mai slab dez
voltate, asigurarea unei mai bune 
utilizări a fondului funciar, precum 
și îmbunătățirea activității econo- 
mico-financiară a S.M.T.-urilor.

Dintre acțiunile mai importante 
ce vor fi întreprinse în cursul a- 
cestui an de comisiile pe probleme 
ale Comitetului regional mai amin
tesc cele referitoare la : controlul 
îndeplinirii măsurilor privind pre
gătirea cadrelor necesare obiective- 

• lor industriale ce urmează a'”intra în 
funcțiune ; realizarea planului de 
cercetare științifică ; îmbunătățirea 
protecției muncii ; pregătirea noului 

' .................. . "j............ de
partid ; înfăptuirea propunerilor fă
cute de cetățeni în preajma alegeri
lor pentru sfaturile populare comu
nale.

este normal. La
un ax

0
Lugoj, Timișul- formează 
de- compoziție a orașului. Pe 

un impunător li- 
... * arhitectură barocă, și 

teatrul comunal, iar pe partea cea- 
. laltă, în directă legătură cu centrul 

: civic, se mențin o serie de case insa
lubre, producînd o impresie detesta
bilă în cea mai frumoasă parte a 
orașului. Din păcate, realizarea noi
lor construcții de locuit nu se face 
aici pentru completarea acestui ax 
major al orașului, ci în zone ascunse.

Astăzi, cînd turismul devine o 
.... __ t’ o preocupare de prim ordin,- cerința
arhitectțfrli f ' de păstrare a unor valori «le tre

cutului istoric apare cu atît mai evi
dentă. Avem datoria de a ne în
drepta atenția asupra acestei pro
bleme, să analizăm în mod critic 
anumite greșeli, în vederea preve
nirii lor în viitor. La amplasarea 
noilor construcții, trebuie să avem 
o deosebită grijă pentru a se găsi 
formele cele mai adecvate de legă
tură cu arhitectura existentă. Să ne 
ferim de o arhaizare a noilor clă
diri, însă nici să nu modernizăm 
parterele unor clădiri monumentale 
într-o manieră care nu se leagă de 
etajele de deasupra. Individualitatea 
orașelor trebuie păstrată ca un bun 
de preț.

Expresivitatea arhitecturii se poate 
obține numai prin folosirea întregu
lui arsenal de mijloace de compo
ziție arhitecturală, printr-o bună 
încadrare în specificul local, printr-o 
bună proporționare a volumelor, 
prin armonizarea formelor și a ritmu
rilor. Pe lingă sarcina de a realiza 
o maximă eficiență economică a so
luțiilor, este necesară și o muncă 
susținută pentru crearea trăsăturilor 
noi, proprii arhitecturii noastre. E- 
ducarea estetică a oamenilor muncii 
trebuie să formeze o preocupare de 
bază în strădania pentru păstrarea 

___ _ ______ _______ __ valorilor trecutului, în realizarea 
este închisă la capete ' de ' clădirea construcțiilor de astăzi. Numai astfel 
Teatrului de stat și de aceea a Cate-________ J“ ’ ’ J‘ ’
dralpi ortodoxe. Edificii masive, în 
stil seccession, completează fronturile 
lungi, oferind o plăcută imagine 
ochiului. Este remarcabil faptul că, , 
cu toată amestecătura de stiluri ar- | 
hitecturale din secolul al XIX-lea 
și începutul celui de-al XX-lea, nu 
se produc note discordante, păstrîn- 
du-se o ambianță generală plăcută, 
o încadrare armonioasă în structura 
generală a orașelor.

Arhitectura contemporană — rezul
tat al unor noi metode de construc
ție și cerințe de confort — pune pro
bleme dintre cele mai dificile tocmai 
în legătură cu armonizarea ei în ra
port cu edificiile și ansamblurile du
rate de-a lungul veacurilor. Umple
rea unor intervale rămase libere pe 
străzi, care sînt în cea mai mare 
parte construite, completarea unor 
spații mai mari, libere, din cuprinsul 
orașelor, impun nu numai stăpînirea 
la perfecție a tehnicii contemporane, 
ci și cunoașterea profundă a zestrei 
afhitectural-Urbanistice. Rezolvarea 
este foarte complexă și ea îțace obiec
tul- unor studii susținute, în toăte 
orașele din țară.

Se vorbește mereu de specificul 
local, despre lupta împotriva mono
toniei. O gamă prea redusă de 
proiecte tip, o lipsă de varie
tate în finisarea fațadelor con
duc la monotoriie, la o. nereușită 
încadrare a noilor constricții din- 
tr-un oraș. Realizarea proiectelor-tip 
și directive de către un singur insti
tut centralizat este una dintre cau
zele apariției peste tot a acelorași 
blocuri. Același gen de finisare a pa
nourilor mari prin stropire sau sim
plă vopsire cu vinacet provoacă, 
după un anumit număr de ani, un 
aspect general dezagreabil. In com
punerea microraioanelor s-au folosit 
clădiri cu parter și 4 etaje, cu rare 
accente mai înalte. Acest fel de re
zolvare a condus la un aspect lipsit 
de varietate. In general, este bine să 
se țină cont de scara orașului. Nu 
ne putem plînge de vreun asemenea 
neajuns în. caz.ul; .orașelor bănățene, 
însă' consider că-rin alte părți ale țării

că, 
ca- 
in-

s-au făcut mari greșeli în sensul 
în mici așezări unde predominau 
sele cu o înălțime redusă au fost 
troduse blocuri cu multe nivele.

în arhitectura contemporană a 
unor țări din nordul Europei se ur
mărește o legătură între partea 
veche și nouă a orașelor. Acolo unde
— la casele edificate în diferite pe
rioade istorice — predomină placajul 
în cărămidă aparentă (foarte practic 
contra intemperiilor), s-a aplicat și 
în arhitectura actuală, la volume și 
deschideri realizate cu tehnici mo
derne, același gen de placaj, iar în 
locul ornamentelor realizate în tre
cut cu piatră de culoare albă, s-au 
folosit ancadramente simple, din ma
teriale deschise la culoare, 
cest gen de tratare a fațadei, 
bilit o legătură între vechi 
Exemplul nu este, poate, cel 
merit, dar există' o mulțime 
menea soluții posibile. Pînă 
zent însă se merge la noi pe o linie 
destul de comodă, repetînd greșelile 
îndelung și unanim combătute. Ace
leași blocuri din panouri mari con
struite la Reșița se plantează, după 
aceleași tipare, și în orașul nou Or
șova sau chiar la Timișoara. O con
strucție tip, realizată pentru com
pletarea unui loc liber pe o stradă 
veche— dacă se încadrează în ace
lași regim de construcție și aliniere
— nu produce un efect estetic dis
cordant atîta timp cît domină vechile 
construcții, însă străzi întregi și o- 
rașe întregi realizate în același sis
tem nu ne oferă o rezolvare cores
punzătoare.

Amplasarea noilor ansambluri în 
cadrul orașului este una dintre pro
blemele cele mai importante, deoa
rece acestea trebuie să se integreze 
armonios în specificul local. In ulti
mul timp, se merge pe principiul

Prin a- 
s-a sta- 
și nou. 
mai ni- 
de ase- 
în pre-

de...- compoziție 
parte se află 
ceu, în

(

— In ce direcții principale va 
fi orientată munca activului ob
ștesc în cursul aăestui an ?
Folosim activul obștesc ca spri- 

permanent în realizarea sarcini- 
ce decurg din hotărîrile plenare- 
C.C. al P.C.R. din decembrie

vom da milioanelor de oameni 
muncii orașe demne de perioada 
care trăim.

(Urmare din pag. I)

ai 
în

jin 
lor 
lor .........    gL
1966 și martie 1967. ' în prezent, pe 
baza unui plan de muncă aprobat de 
biroul regional de partid, colective 
alcătuite din peste 200 activiști ob
ștești ai comitetelor regional, raio
nale și orășenești dau ajutor organi
zațiilor de partid și conducerilor ad
ministrative ale întreprinderilor pe 
linia organizării științifice a produc
ției și a muncii. Colectivul regional 
analizează bilunar rezultatele obți
nute, stabilind totodată direcțiile în 
care trebuie intensificat controlul și 
ajutorul. Noi am cerut acestor colec
tive să combată- tendința manifestată 
de conducerile.} unor întreprinderi, 
printre care „Turdeaha",' I.M.I.F., 
Prefabricate beton' Turda, de a li
mita această vastă acțiune la elabo-

f — Practica, experiența acu- 
S mulată in munca de partid pe 
j baze obștești a sugerat desigur 
ț comitetului regional anumite- 
; concluzii privind perfecționarea 

acesteia. Ce aspecte vă preocu-
■ vă în mod deosebit ?
Avem în vedere, în primul rînd, 

să asigurăm dezvoltarea pregătirii 
politico-ideologice și profesionale a 
activiștilor obștești. Totodată, tin
dem să înlăturăm încărcarea exce
sivă a unor activiști obștești cu 
sarcini politice primite pe diferite 
„linii", ceea ce duce la fărîmițarca 
eforturilor acestora, împiedicînd tot
odată valorificarea a numeroase alte 
cadre care scapă din cîmpul vizual 
al celor deprinși să lucreze mereu 
cu un număr restrîns de oameni.

Deși experiența comitetelor oră
șenești Cluj, Turda și a comitetului 
raional Zălau a relevat utilitatea în
drumării efective, îndeosebi la înce
put. a muncii activiștilor obștești pe 
teren, unii secretari ai comitetelor 
raionale Aiud, Huedin. Turda se în
tîlnesc cu. activiștii obștești doar la 
instruirea lunară. Subliniez în mod 
deosebit necesitatea unui asemenea 
ajutor concret la fața locului, cu cît 
unii activiști obștești ai comitetelor 
raionale Gherla și Bistrița își limi
tează activitatea pe teren la contac
tul cu cadrele de conducere adminis
trative, uitînd pare-se că principala

Formalismul se manifestă deose
bit de acut într-o anumită tendință 
de fetișizare a hîrtiilor. Unii consi
deră că din moment ce a fost în
tocmit un studiu sau s-a adoptat o 
hotărîre, problema a’’ și fost rezol
vată.

Aș vrea să relev și alt aspect. 
Este vorba despre necesitatea ca, 
în anumite cazuri, să imprimăm stu
diilor întreprinse un caracter com
plex, pe baza conlucrării activiștilor 
obștești de diferite specialități. Va 
trebui să acționăm pe un front mai 
larg, îndreptîrid în aceeași direcție 
forțele activiștilor obștești din co
misiile secțiilor organizatorică,: pro
pagandă și agitație, economică, agra-

CONCURS
DE PROIECTARE

Sfatul popular al regiunii 
Brașov, Direcția de sistemati
zare, arhitectură și proiecta
rea, construcțiilor organizează 
un concurs de proiectare cu 
tema : „Concurs pentru 
iectarea unui ansamblu 
cuințe pe un teren cu 
caracteristic regiunilor 
toase ale țării".

pro- 
de lo- 
pantă 
mun-

Tema program poate fi ri
dicată de la secțiunea planifi
care a Sfatului popular al re
giunii Brașov și de la direc
țiile de sistematizare, arhitec
tură și proiectarea construcții
lor din regiuni începînd cu 
data de 25 aprilie a. c.

Condițiile de participare 
sînt cuprinse. în tema pro
gram.

S3E

profund 
mîna ce

I 
I

pătă patină. Cineva, căzuse . 
înfr-o zi in reverie și zicea : 
„îmi amintesc de X. Ce om 
era I Era foarte bogat, și 
petrecea, și era elegant, și 
arunca banii cu gesturi 
de noblefe. Nu l-am 
tremurîndu-i mîna 
pungii. Era un om 
tate“. Și pe ochi i 
visătorului o ceafă 
tot mai ciudate il 
Ar fi vrut și el să fie așa, 
să aibă bani cu găleata, să 
petreacă, să arunce în dreapta 
și-n stingă ca un nabab. Or, 
de- la aceasta pină la furtul 
din avutul obștesc, nu mai 
e decit un pas. Trebuie îm
prăștiată cu răceală melan
colia acestui paseism viciat.
■ Sînt 
scurtă. Experienfa altora, ori- 
cît de concludentă, li se pare 
străină. Ei cred că, pornind 
de la același punct, indivizii 
ajung sigur la deznodămînturi 
diferite. Este oare o fatalitate 
ca omul să 
propria sa 
priile sale încercări ? Poate 
că nu. Dar 
trebuie 
memoriei. Să nu uităm că 
putem uita.

Cite un defetist spune : 
„de ce trebuie să dezvăluim 
răul, nu facem astfel mai 
rău ? Cînd vorbești despre 
rău — afirmă el — trebuie 
să-l descrii. Și atunci nu-l 
răspindești ?“ Un asemenea 
raționament indică o gravă 
anemie morală. Așa proce
dează un bolnav laș care nu 
vrea să atace răul din el 
de frică să nu-l îndirjească 
și să 
să-și 
cînd. 
iește 
du-l. 
neric, 
cile. Dacă îl scoți în lumină, 
îl distrugi, îi idi vlaga. Despre 
ceea ce este urît trebuie să 
vorbești. Minciuna trebuie 
dusă pe masa de operație a 
adevărului, înșelăciunea pe

pline 
văzut.
gura 

jumă-
la

se punea 
și dorinfi 
tulburau.

oameni cu memoria

învețe numai din 
viafa ? Din pro-

pentru aceasta 
cultivată vigilența

nu-l întindă. Care vrea 
îmbuneze durerea, tă- 
Care crede că-și mitu- 
organul infectat, cruțîn- 
Răul prosperă la întu- 
proliferează ca ciuper

cea a cinstei. Și disecate în
tocmai cum se disecă un- 
cadavru pentru a se arăta 
privitorilor cauza morții. Nu
mai așa oamenii pot învăța 
arta de a extermina părțile 
putrede ale organismului so
cial. Și de a tămădui.

Viața pune între rău și 
bine o întrebare tranșantă : 
care pe care ? Toate forțele 
materiale și morale ale so
cietății noastre’sînt pîrghii pe 
care se sprijină virtutea. 
Putem admite deci să o ve
dem timorată? Intr-adevăr, 
se știe că răul, este prin ex
celență agresiv, îndîrjit, vi
clean, că, pentru a-și atinge 
scopul, el nu-și alege mij
loacele. Dar, oațe, |ipsind.u-i 
aceste arme, virtutea e ne
putincioasă ? Ea prezintă o 
inferioritate intrinsecă ? Ea nu 
are arme de luptă ? Nu poate 
fi ofensivă ? Unii își închipuie 
că, neputînd recurge la mij
loacele murdare dar virulente 
ale viciului, noblețea rămîne 
dezarmată. O persoană se 
lamenta într-o zi : ,,m-au ata
cat, d-le. Au spart zidul apar
tamentului ca să-mi ia holul. 
M-au amenințat. Ce puteam 
să fac ? Pot să mă cobor la 
nivelul lor l Pot eu să răs
pund cu aceeași monedă ?" 
Cel care îl asculta i-a repli
cat : „dragul meu, cînd ai 
de-a face cu măgari, trebuie 
să fii măgar". El ar fi ripostat, 
cu riscul unui scandal. Dar 
nici unul, nici celălalt nu se 
gîndeau în clipa aceea la 
justiția socialistă, sau măcar 
la instituția căreia îi aparținea 
agresorul.

Adevărul, dreptatea au 
propria lor putere de 
luptă. Dar armele sînt altele 
decîf ale imposturii și violen
ței. Trebuie să cunoaștem bine 
armele pe care ni le oferă 
societatea și să învățăm să 
le folosim. Altfel, idealul, ori- 
cît ar fi de nobil, sau 
compromite, sau rămîne
simplu deziderat și cade în 
lupta cu adversarul lipsit de 
scrupule și înarmat pînă-n 
dinți. Cum am putea con-

se 
un

cepe virtutea socială a a- 
cestei epoci viguroase, a 
acestei societăți care s-a 
făurit prin revoluție, în 
ipostaza de debil descăr
nat pe care o haimana 
oarecare îl poate pune la 
pămînt cu o lovitură ?

Cei vechi și-au imaginat 
binele,ca pe un zeu piușchiu- 
los, atletic care, în înfruntare 
deschisă, piept la piept, în
vingea' întotdeauna' vrăjmașul. 
Făt Frumos — reprezentare 
mitică a virtuților poporului 
român — nu e un milog, nu 
cerșește dreptatea ; e un 
cavaler viteaz care înfruntă 
temerar toate spiritele dez
lănțuite, toate forțele iadului, 
le dejoacă manevrele -diabo
lice și le răpune. Răul îl în
vinge temporar. Dar el nu 
se demoralizează și nu aban
donează lupta. Infrîngerea de 
o clipă îl îndîrjește și mai 
mult. Și cu cît eșecurile sînt 
mai multe, și par mai hotă- 
rîtoare și mai definitive, cu 
atît mai puternice țîșnesc in
teligența și energia lui, Sa 
nu uităm că răul se bizuie 
cel mai adesea pe dizolva
rea voinței și 
adversarului, pe 
a demoraliza.

Dar astăzi, la 
nea „care pe care 
alt sens : care îl influențea
ză și îl schimbă pe celălalt. 
Ce exemplu se impune pînă la 
urmă și cîștig.ă aderenți ? 
Nimic nu a salvat vreodată 
mai multe destine, de-a lun
gul istoriei, ca revoluția pro
letară ; nici o societate nu a 
recuperat mai mult material 
uman ca societatea noastră 
socialistă ; niciodată nu s-a 
exercitat asupra omului o mai 
salutară înrîurire spirituală ca 
astăzi, în statul muncitorilor 
și țăranilor. Dar 
actelor antisociale 
încă prozeliți. Ei 
în eroare pentru 
individului slab un 
de moment, imediat și pal
pabil, și pentru că se adre
sează răspicat și nemijlocit

rezistenței 
puterea de

noi, chestiu- 
" are și Un

promotorii 
pot face 

pot duce 
că oferă 

avantaj

egoismului acestuia. Virtutea 
îi poate părea unui asemenea 
individ gratuită, platonică. 
El nu înțelege că ea vine mai 
mult și mai esențial în aju
torul său, prin aceea că vine 
în ajutorul colectivității, chiar 
dacă efectul nu este momen
tan vizibil.

Oamenii reacționează di
ferit față de influența răului. 
Unii se lasă ispitiți. De obi
cei, aceia în care răul se 
află în stare embrionară. 
Receptivi exemplului nega
tiv, ei se justifică așa : „proștii 
rămîn ioideauna de căruță", 
„nu vreau să fiu fraier", „în 
viață trebuie să știi să te 
descurci". E materialul uman 
din care se recrutează com
plicii tuturor faptelor repro
babile. Au vocația oricărei 
îndeletniciri care le poate 
aduce profit material cu 
scadență apropiată.

Sînt și alții cărora le place 
să afirme, cu o nuanță de 
mîndrie : „eu nu mă mîn- 
jesc pentru nimic în lume". 
Desigur, nu te poți opri să 
lauzi un om care are tăria 
de caracter de a nu coborî 
sub treptele demnității, de 
a rămîne el însuși în fața 
oricărei ispite. El are o me
morie mai bună și înțelege 
mai bine pilda existenței 
altora. El spune : „lasă-l să-și 
facă de cap. O să i se în
funde odată". Dar asemenea 
oameni „nu se bagă", 
se amestecă" 
stă greșeala 
tală. Ei nu-și dau seama că, 
în ultimă instanță, această 
atitudine este în mod obiec
tiv complicitate. Convinge
rile lor morale nu au sufi
cientă vigoare, 
Virtutea lor e matură, dar 
nu are energie. Ea vrea să 
se conserve numai pe sine, 
nu țintește să 
să înmulțească 
general.

Dintre aceștia, 
se indignează prea tare, 
forul lor intim chiar îi 
vidiază pe „deștepți". li sal

„nu
— și aici con- 
lor fundamen-

sînt flasce,

conserve 
virtutea

unii nici

ci
în

nu 
în 

in-

vează bunul simț 
care le paralizează 
ar vrea să facă rău. Alții se 
simt cu adevărat revoltați de 
ceea ce văd, dar tac. Din 
lașitate. Sînt fricoși și 
și nu îndrăznesc să 
arenă, să dea piept 
țele răului.

Societatea noastră 
voie de virtutea militantă. 
De bunul simț care se afirmă 
și se înfruntă. Dacă binele 
este inactiv, e bine numai pe 
jumătate. E numai o treaptă 
spre superioritate. Oameni 
corecți au existat întotdea
una. „Sărac și curat” se spu
nea odată și, poate pentru 
vremea aceea, suna destul 
de frumos. Cu toate că ac- 
ceptîndu-se pe ei săraci, ase
menea oameni îi lăsau pe 
alții să se îmbogățească.. As
tăzi, însă, o asemenea deviză 
sună fals. După criteriile mo
ralității noastre socialiste ea 
este ipocrizie. Poți accepta 
să fie ultragiată cinstea, lă- 
sîndu-i pe alții să se bucure 
în voie de necinstea lor ?

Și cei activi sînt diferen- 
țiați. Există indivizi care re
acționează, dar numai la ceea 
ce îi vizează personal, la ceea 
ce îi frustrează direct. în ase
menea cazuri ei turbează, 
acționează orbește. Altfel 
însă dau din umeri și chiar 
bagatelizează. „Ei, n-o fi 
chiar așa domnule, zic. Mai 
exagerează și lumea". Necin
stea care se dirijează în altă 
direcție, 
le apare estompată, 
nuată. Ei nu judecă răul în 
sine ; acesta nu-i scandali
zează ca esență umană ne
gativă, ci numai ca adver
sar individual. Prin jocul ha
zardului, pe ei poate să-i le
zeze și virtutea. Cînd binele 
îi dezavantajează, ei nu 
pregetă să-1 califice drept 
rău. Pentru că nu judecă, fon
dul fenomenelor, ci numai ra
portul acestora cu interesele 
lor personale.

Tipul reprezentativ al So
cietății noastre, al eticii so
cialiste, este cel care intră 
în luptă din pasiune pentru 
virtute, conștient că virtutea 
este hrana sufletească a so
cietății, implicit a lui. El nu 
se rezumă la afirmarea prin
cipiilor. Aceasta este ușor, 
dar ineficient : te ridici, faci 
profesiuni de credință, te 
așezi, satisfăcut că ți-ai făcut 
datoria. Frazele generale se 
învață și se memorează ușor, 
dar esența moralei stă în 
fapte. O bătălie de princi
pii pe deasupra fenome
nelor realității, pe deasu
pra faptelor, este ca o bă
taie de confeti.

Se mai folosește cîfeodată 
un vechi proverb : „nu fe 
amesfeca în tărîțe, că te mă- 
nîncă porcii". Se înțelege

comozi, 
iasă în 
cu for-

are ne-

care îi ocolește, 
, dimi-

prin aceasta că dacă te apro
pii prea mult de faptele mur
dare, chiar pentru a le incri
mina, te murdărești tu în
suți. Și că deci nobil și ele
gant este să aperi morala mai 
de departe. Adevăratul militant 
pentru etica nouă îșî ferește 
spiritul, nu mîinile. AK'nile 
care ating un lucru 'rtiu'''tar 
pentru a-1 scoate la liti^ i 
se curăță ușor, se spală. C’. - 
ce acțiune de ecarisaj cere 
un contact nemijlocit cu ele
mentul care trebuie înlătu
rat. Cineva este întrebat : 
„Cum s-a putut săvîrși, sub 
nasul dumitale, această pot
logărie ?" Iar el răspunde : 
„ce să fac, eu le-am spus, 
mi-am făcut datoria I" El a 
spus într-adevăr ceva, dar 
n-a mai urmărit nimic, n-a 
controlat, și mai ales nu a 
îngrădit posibilitățile de 
manifestare a răului, prin 
norme restrictive precise. 
Dacă îl sfătuiești pe un hoț să 
nu fure, dar îi lași toate posi
bilitățile s-o facă, nu ai drep
tul să spui că ți-ai făcut da
toria.

Amatorii de fraze generale 
să nu uite că primul gînd al 
celor cu gînduri rele esfe de 
a se deghiza sub frazele noa
stre generale. Sînt indivizi 
care adaptează idealurile so
cialismului propriei lor devize 
de viață. Cite unul spune : 
„de ce mă arătați cu decre
tul că agonisesc, că mă zbat 
pentru bunăstarea mea ? Nu-i 
acesta țelul socialismului ?" 
Omul care se căpăfuiește prin 
necinste se 
cei ridicați 
demnitatea 
la bucuria 
Și strigă în 
priviți-ne ce frumos 
încăput, cum ne-a săltat pe 
noi socialismul I" Intr-ade
văr, socialismul aspiră la bu
năstarea tuturor. Dar nu cu 
orice preț, tfumai cu prețul 
muncii și al cinstei, al efor
turilor solidare — recompen
sate după aceleași măsuri ’— 
cu toți ceilalți membri ai so
cietății. Pe unii însă invoca
rea ^cestui țel al socialismu
lui îi, dezarmează,-) îi intimi
dează. „Intr-adeVăr.;- domnu
le, spun, are dreptate. Doar 
pentru asta luptăm cu toții", 
Uitînd că de fapt omul des
pre care e vorba, nu luptă 
pentru acest țel, nu contri
buie la bunăstarea tuturor, ci 
dimpotrivă, prin actele lui in
dividualiste lovește.în bună
starea celorlalți.' ’i

Sînt elemente ale vechiu- 
ui care trebuie nimicite. Al

tele care trebuie recuperate. 
In afară de cele care, prin 
valoarea lor perpetuu nouă, 
s-au încorporat definitiv pa
trimoniului societății ’socia
liste, s-au transfigurat în vir-i 
tute etică comunistă.

îndeasă printre 
de socialism la 
muncii libere și 
roadelor muncii, 
gura mare : „ia 

ne-am



„GlRBOVIȚII" 1ȘI
RIDICĂ FRUNTEA

Prin părțile Urzicenllor, 
nu s-a uitat vechea denu
mire a comunei Satul 
Mare. Această așezare în
tinsă, aflată în plină ini
mă a Bărăganului, care 
cuprinde între hotarele ei 
vreo 6 400 ha, purta un 
nume — Gîrbovi — cu un 
puternic corespondent în 
viața din trecut a localni
cilor.

„Pămintul era mănos —• 
ne povestea tov. PETCU 
MIRON, președintele sfa
tului popular comunal. De 
muncit se muncea pe 
brînci. Cu toate astea greu 
se agoniseau cele de tre
buință. Sgîriat cu plugul 
tras de animale costelive, 
pămintul era zgîrcit. Ne 
gîrboveam — cum se spu
ne •—• lucrînd, dar din să
răcie nu ieșeam. Cei mai 
mulți dintre noi ne hră
neam prost, ne îmbră
cam sărăcăcios, locuiam 
‘ta vai de lume".

/c-' Acesta este trecutul. 
Cînd îl cunoști, chiar așa 
sumar, cum ne-a fost pre
zentat, scrutezi cu multă 
luare aminte prezentul. El 
îți oferă numeroase as
pecte demne de luat în 
seamă, cu o bogată sem
nificație i străzile —largi,- 
drepte sînt străjuite de 
multe, foarte , multe case 
noi. Comuna are cămin 
cultural nou-nouț, cu 500 
de locuri, stadion de 
fotbal, creșă pentru 300 
copii, casă de naștere, 
dispensar, magazine, două 
școli cu 16 clase în care 
învață 1 200 elevi.

. Intrăm într-una din 
gospodării. Gazda, CON
STANTIN NĂSTASE, ne 
j,*X.astește :

n „Am șase băieți și două 
ete. Pe vremea cînd erau 

mici i-am crescut cu greu, 
în două odăi. Și mai greu 
era să le dau de-ale gurii; 
abia ne ajungeau buca
tele de pe un an pe altul. 
In 1959 am intrat în coo
perativă. Lucrurile au 
prins să se schimbe. Ui- 
tați-vă cum o duc acum. 
Am pătulul plin. Trăiesc 
cu nevasta și copilul ăl 
mic în casă nouă, de două 
ori mai mare decît cea 
veche, bătrînească. Ne-am

i

1962 1964 1966

Averea 
obștească 6.828.900 lei 11.074.700 lei 13.819.000 lei

Venituri bănești
totale 7.293.700 lei

Valoarea totală
a zilei muncă 19 lei 

(din care în
numerar) 8 ’’

într-un timp scurt deci 
au avut loc prefaceri a- 
dînci, care au influențat 
viața locuitorilor acestei 
comune din toate punctele 
de vedere : al condițiilor 
de muncă, al situației lor

IN CE SE VĂDEȘTE
SUPERIORITATEA
AGRICULTURII

Consolidarea economică 
a cooperativelor agricole 
este un proces complex, 
multilateral, condiționat 
de mulți factori. în rîn- 
dul acestora, la loc de 
frunte se situează orien

tras lumină electrică, 
ne-am cumpărat televizor, 
mobilă, haine. Și nu ui
tați : nu mai sînt omul 
în putere de altădată, am 
70 de ani".

Asemenea scurte bio
grafii, concludente pentru 
viața de ieri și de azi a 
sătmărenilor, poți afla bă- 
tînd la oricare altă poartă. 
Cifrele, prin puterea lor 
sintetică vin să le între
gească, să le generalizeze. 
Ele spun : din 1 608 case 
existente, 1 260 sînt nou- 
nouțe sau renovate ; mai 
mult de 430 cooperatori 
și-au înălțat pe acoperiș 
antene de televizor ; în 
fiecare locuință există lu
mină electrică, aparate de 
radio sau difuzoare ale 
stației de radioficare; 
prin magazinele sătești se 
desfac tot mai multe măr
furi cooperatorilor — în 
1963 valoarea lor era de 
3,5 milioane lei, pentru 
ca în 1966 să ajungă la 8,8 
milioane. Nu se poate ca, 
aflînd toate acestea, să 
nu fi încercat, alături de 
localnici, de un puternic 
sentiment de mîndrie pen
tru toate cîte s-au înfăp
tuit în ultimii ani.

Prefacerile în viața sa
tului, a oamenilor sînt 
strîns legate de crearea și 
consolidarea continuă a 
cooperativei agricole.

„In anii care s-au scurs 
de la încheierea coopera
tivizării — ne spunea 
tov. BADEA VÎLCEA pri
mul secretar al comitetu
lui raional P.C.R. — da
torită muncii harnice a 
cooperatorilor, sprijinului 
puternic, multilateral pri
mit din partea statului — 
concretizat în credite, 
tractoarele și mașinile 
S.M.T., îngrășăminte, se
mințe productive etc., a- 
ceastă unitate a crescut 
într-un ritm rapid, și-a 
sporit substanțial puterea 
economică. Iată explicația 
veniturilor bune ale coo
peratorilor și a nivelului 
lor de trai tot mai ri
dicat".

Cifrele din tabelul de 
mal jos confirmă întru to
tul aceste aprecieri.

13.734.900 lei 27.679.000 lei 

25 lei 39 lei

12 ” 26 ”

materiale, al traiului de 
zi cu zi, al gradului de ci
vilizație și nivelului cul
tural, al demnității umane. 
Ce factori au condus la 
obținerea unor asemenea 
rezultate ?

tarea rațională a produc
ției, în funcție de condi
țiile concrete, naturale și 
economice, existente în 
fiecare unitate, stabilirea 
cu discernămînt a struc
turii culturilor și a spe-

ilanțul bogat al anilor parcurși 
e la încheierea cooperativizării 

agriculturii în comuna 
atul Mare, r

.lib

ciilor de animale, precum 
și a ponderii pe care a- 
cestea trebuie s-o aibă 
în ansamblul economiei 
unității respective. La 
Satul Mare, cooperatorii, 
sprijiniți de specialiști, au 
ținut seama de această ce
rință esențială.

„După unificarea celor 
trei cooperative agricole 
care au existat în comună 
am ajuns să lucrăm lao
laltă 5 770 hectare teren 
arabil — ne spune tov. 
MARCEL DOBRA, pre
ședintele cooperativei. Pă- 
mîntul este principala 
noastră avuție, mijlocul 
de producție cel mai de 
preț. Am chibzuit deci 
cum e mai bine să-l folo
sim pentru a obține ve
nituri cît mai mari. In 
calculele noastre am.ținut 
seama de o mulțime de 
factori: fertilitatea natu
rală a solului, tradiția 
existentă în comună, con
dițiile climatice și econo
mice, forța de muncă de 
care dispunem. Pe această 
bază am ajuns la conclu
zia că, în sectorul vegetal, 
trebuie să ne îndreptăm 
atenția în primul rină 
spre cultura griului și a 
porumbului — plante tra
diționale în zona noas
tră, iar în al doilea rind 
spre plante tehnice ca 
floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și tutun care aduc 
mari venituri bănești. In 
zootehnie, ne-am gîndit 
că este bine să dezvoltăm 
atît creșterea vacilor și a 
oilor, cît și a porcinelor și 
păsărilor".

în general a fost o ori
entare judicioasă a struc
turii culturilor și a spe
ciilor de animale. Ea a 
asigurat obținerea unei 
producții agricole ridicate, 
realizarea de venituri bă
nești tot mai mari. To
tuși, în decursul anilor 
cooperatorii i-au mai adus 
unele îmbunătățiri deter
minate de condițiile nou 
create în unitate, de ne
cesitatea de a pune tot 
mai bine în valoare posi
bilitățile de sporire a pro
ducției și de a îmbina cît 
mai armonios interesele 
cooperativei lor cu cele 
ale statului.

„In fiecare an — ne po
vestea, în continuare, tov. 
Dobra — agricultura 
noastră socialistă solicită 
cantități tot mai mari de 
semințe valoroase, cu o 
înaltă productivitate. Dis
punem de condiții favora
bile pentru a putea pro
duce și vinde statului a- 
semenea semințe. înainte 
de a deveni însă producă
tori de semințe selecțio
nate am pus mîna pe cre
ion și am început să fa
cem tot felul de calcule 
pentru a afla precis ce 
pondere trebuie să dăm 
culturilor semincere, în 
detrimentul căror plante, 
ce cîștig vom avea. Așa 
a început în cooperativa 
noastră, în 1964, produce
rea de semințe de soi, în
deletnicire care a luat o 
tot mai mare extindere. 
Anul trecut, de exemplu, 
am produs și contractat 
cu Agrosemul, sămînță de 
porumb hibrid, mazăre, 
fasole, in, măzăriche, ri
cin și iarbă de Sudan pe 
1100 hectare".

Această nouă ocupație, 
care necesită pricepere, 
hărnicie și multă migală, 
s-a dovedit extrem de bă
noasă. Ea a determinat 
creșterea rapidă și sub
stanțială a veniturilor co
operativei. Anul trecut, 
bunăoară, de pe cele 1100 
hectare cu plante semin
cere s-au obținut 10 mi
lioane lei, adică un venit 

mediu la hectar mal mare 
decît la oricare altă cul
tură.

Avînd o asemenea pers
pectivă clară, concretizată 
precis prin cifrele planu
lui de producție, coope
ratorii au putut să-și ca
nalizeze eforturile spre 
dezvoltarea în ritm rapid 
a ramurilor cele mai ren
tabile. Ceea ce trebuie re
ținut este că ei nu s-au 
dovedit deloc zgîrciți cînd 
a fost vorba de a investi 
importante sume de bani 
pentru dezvoltarea averii 
obștești. Creșterea într-un 
ritm foarte susținut a pro
prietății obștești, dublarea 
valorii ei în intervalul 
1962—1966 (de la 6 828 900 
lei, a ajuns la 13 819 000 
lei), constituie cea mai 
convingătoare dovadă. Or, 
tocmai acest lucru — dez
voltarea rapidă a proprie
tății cooperatiste — re
prezintă elementul esen
țial în ascensiunea rapidă 
a cooperativei, sursa 
de mărire necontenită a 
veniturilor.

„Era și firesc să se în- 
tîmple așa — ne spunea 
tov. GHEORGHE DUMI
TRESCU, contabilul coo
perativei. Folosind cu gri
jă fondurile de investiții, 
fiecare leu cheltuit ne 
aduce maximum de veni
turi, într-un timp scurt, 
asigură desfășurarea pro
cesului de producție în 
condiții din ce în ce mai 
bune. Concret, din sumele 
alocate am procurat nu
meroase animale de pro
ducție, am înălțat zeci de 
grajduri, saivane, adă
posturi pentru porci și pă

CEEA CE SLUJEȘTE 
CAUZEI GENERA
LE, FOLOSEȘTE 
FIECĂRUIA

Cooperatorii din Satul 
Mare sînt foarte receptivi 
la metodele noi, avanta
joase pe care le aplică cu 
discernămînt pe ogoare 
sau în zootehnie. Despre

Cultura Producția medie la hectar în kg

1962 1966

Gr îu 1711 2 433
Porumb 3 070 3 466
Floarea-soarelui 1 675 1900
Sfeclă de zahăr 18 950 24 500

în cele ce urmează nu 
ne propunem să vorbim 
despre metodele concrete 
de lucru folosite de coo
peratori pe ogoare sau 
la fermele de animale. 
Ele sînt metode obișnuite, 
recomandate de știința 
și practica agricolă. în 
schimb considerăm că me
rită să scoatem în evi
dență factorii care, de-a 
lungul anilor, și-au pus 
vizibil amprenta asupra 
stilului de muncă al coo
peratorilor, i-au ajutat să 
transforme miile de hec
tare proprietate obștească 
în surse de bogăție cres- 
cîndă. 

H

sări, magazii, pătule și 
ateliere, am amenajat 
pentru irigat circa 300 
hectare, am făcut lucrări 
de electrificare și alimen
tări cu apă, am cumpă
rat 14 autocamioane, 5 
aspersoare, 5 tractoare cu 
remorci și multe alte ma
șini și utilaje".

Dezvoltarea intensivă și 
armonioasă a ramurilor de 
producție — pe baza in
vestițiilor mari făcute an 
de an, a dus la sporirea 
substanțială a producției 
globale și marfă. Anul 
trecut, cooperativa a va
lorificat 3 613 tone de ce
reale, 343 456 litri de lap
te, 1 800 porci grași, 24 000 
păsări, circa 450 de bo
vine îngrășate, precum și 
sute de vagoane de sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui, 
tutun, semințe selecțio
nate și altele.

Toate acestea demon
strează elocvent că trece
rea la agricultura coope
ratistă a dat putință coo
peratorilor să obțină, an 
de an, venituri tot mai 
importante care, alături 
de sprijinul puternic pri
mit din partea statului sub 
formă de credite, le-a per
mis să investească sume 
masive pentru dezvoltarea 
celor mai importante sec
toare de producție, să îm
bunătățească organizarea 
muncii și a producției, să 
introducă în practica cu
rentă cuceririle științei a- 
gricole. Aceasta vădește 
superioritatea agriculturii 
mari, socialiste, posibili
tățile ei multiple de ri
dicare a producției pe o 
treaptă superioară.

aceasta vorbesc elocvent 
cifrele care arată crește
rea producțiilor la ha la 
principalele culturi (ta
belul de mai jos).

Folosirea zilei-lumină 
este unitatea de măsură 
care ilustrează cel mai 
bine hărnicia lucrătorilor 
ogoarelor. La Satul Mare, 
acest etalon este la loc de 
cinste. Oamenii nu pre
getă să iasă la cîmp în 
zori și să se întoarcă acasă 
pe înserat. Așa se ex
plică faptul că. terenul 
este foarte bine lucrat, de
venind darnic, indiferent 
de starea vremii.

„Lucrurile n-au stat în
totdeauna așa. A fost o 
vreme — ne spunea tov. 
ION SMEU, unul dintre 
inginerii cooperativei — 
cînd o parte din oameni 

întîrziau să iasă la lucru, 
făceau treabă de mîntuia- 
lă sau pur și simplu ve
neau la muncă după pof
tă. Am ieșit din acest im
pas folosind pîrghia pu
ternică a cointeresării ma
teriale în sporirea produc
ției, stimulîndu-le — prin 
diferite forme — hărnicia, 
priceperea și spiritul de 
inițiativă".

Una dintre aceste forme 
— cea mai importantă de 
altfel — este retribuirea 
suplimentară în bani a 
acelor cooperatori care, 
prin munca lor harnică, 
contribuie la obținerea u- 
nor producții bune, mai 
mari decît cele planifica
te. Știind că în afară 
de retribuția ce li se cu
vine pentru zilele muncă 
efectuate primesc și un 
anumit procent din valoa
rea producției realizate 
peste prevederi, coopera
torii îngrijesc cu mai mul
tă atenție pămintul și a- 
nimalele încredințate, 
caută ca prin lucrări de 
cea mai bună calitate să 
obțină producții cît mai 
mari. Din aceasta are de 
cîștigat atît cooperativa, 
care obține producții bune 
cu regularitate, cît și cei 
care contribuie la sporirea 
recoltei. Este edificator în 
această privință faptul că, 
anul trecut, membrii coo
peratori au primit drept

ÎNFLORESC APTI
TUDINILE COOPE
RATORILOR _ _ _ _

BaBBOHBHBSSQ nBBBBBBEMBSn

Nu este nici un secret 
că omul lucrează cu mai 
multă rîvnă, își pune mai 
bine în valoare capacita
tea de muncă, dă maxi
mum de randament atunci 
cînd activează în branșa 
pentru care s-a pregătit, 
pentru care are aptitu
dini și înclinații, cînd do- 
bîndește o bogată expe
riență în activitatea res
pectivă.. La Satul Mare 
acest principiu a stat la 
baza muncii de promo
vare a cadrelor încă de la 
înființarea cooperativei. 
Atît în consiliul de con
ducere al cooperativei, cît 
și în funcțiile de briga
dier, șef de echipă etc. 
au fost aleși oameni pri- 
cepuți, harnici, capabili, 
cu un dezvoltat simț gos
podăresc. Promovînd ase
menea criterii juste, o- 
biective, și nu criteriul 
subiectiv al „gradului de 
rudenie" care, din păcate, 
se mai folosește pe a- 
locuri, ajutîndu-i pe oa
meni să-și perfecționeze 
stilul de muncă, școlari- 
zîndu-i la cursuri de 
scurtă durată și contro- 
lîndu-i cu exigență, per
manent, cei mai mulți 
dintre ei au devenit buni 
organizatori ai producției, 
aplică întocmai indica
țiile conducerii coopera
tivei și ale specialiștilor, 
în aceste condiții nu-i de 
mirare că. în consiliul de 
conducere sînt și azi a- 
ceiași oameni aleși la uni
ficare, că brigadieri ca 
Gheorghe Necula și șefi 
de echipă ca Dumitru 
Dragomir, Marinache Ne- 
dea, Andrei S. Costea, 
Constantin Păun și mulți 

retribuție suplimentară 2,4 
milioane lei, adică, în 
medie, încă 4,20 lei la fie
care zi muncă.

Plata lunară a avansu
rilor bănești, începînd din 
1964, a constituit o altă 
formă de cointeresare a 
cooperatorilor în rezolva
rea operativă, zi de zi, a 
treburilor obștești. Banii 
care se împart ca avans 
(6 lei pentru fiecare zi 
muncă prestată în luna 
februarie, iar apoi sume 
progresive, care ating 22 
de lei în decembrie) i-au 
determinat pe cooperatori 
să iasă la lucru cu regula
ritate, ceea ce pentru bu
nul mers al producției în
seamnă foarte mult.

Esențial este că, de-a 
lungul anilor, cooperatorii 
s-au convins că cîștigul 
realizat de fiecare, toate 
prefacerile care au avut 
loc în viața lor au ca sur
să averea obștească, co
mună. Făcînd această le
gătură între cauză și e- 
fect, ei sînt conștienți că 
numai muncind cu perse
verență pentru întărirea 
cooperativei, pentru dez
voltarea proprietății ob
ștești, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor pe 
care le ridică procesul de 
producție, zi de zi, pot 
să-și asigure o bază so
lidă de cîștiguri tot mai 
mari.

alții îndeplinesc de ani 
de zile astfel de funcții. 
Atunci însă cînd unii 
cooperatori nu s-au do
vedit demni de încre
derea acordată, nu și-au 
îndeplinit conștiincios sar
cinile ce le-au reve
nit (cazul brigadierului 
de la „a 6-a“), ei au fost 
puși în discuția colectivu
lui și apoi schimbați, pri
mind alte munci unde pot 
da un randament mai 
bun.

Grija pentru permanen
tizarea cadrelor s-a mani
festat cu putere și în ca
zul îngrijitorilor de ani
male (mai bine de 80 la 
sută din aceștia lucrează 
în sectorul zootehnic de 
5—7 ani), al conducători
lor de atelaje și al coope
ratorilor din brigăzile de 
cîmp. La Satul Mare au 
fost organizate 8 brigăzi 
de cîmp și una cu carac
ter hortiviticol. Ele au în 
jur de 700 hectare și 200— 
250 de cooperatori. De ani 
de zile, componența aces
tora, precum și a echipe
lor, este aproape neschim
bată. Oamenii dintr-o bri
gadă locuiesc în aceeași 
parte a satului, ceea ce dă 
posibilitatea șefilor de e- 
chipă să-i antreneze ope
rativ la muncă. Cunoscîn- 
du-se bine, ei se ajută și 
stimulează reciproc, con
tribuie la instaurarea u- 
nei discipline izvorîte din 
convingerea că munca fie
căruia și a tuturor este 
izvorul lor de bunăstare.

Important pentru bunul 
mers al treburilor obștești 
este faptul că la Satul 
Mare cei mai valoroși coo

peratori, oameni cu iniția
tivă, talentați, receptivi la 
tot ceea ce este nou sînt 
apreciați, li se acordă a- 
tenție, sînt sprijiniți să-și 
îmbogățească cunoștințele 
la diferite școli, sînt pro
movați în munci de răs
pundere. Exemplul oferit

De cea mai mare impor
tanță pentru bunul mers 
al treburilor obștești este 
că principiul răspunderii 
personale — stimulat 
foarte mult de retribuția 
suplimentară — se îmbină 
strîns cu cel al conducerii 
colective a treburilor ob
ștești.

„Nimic din ceea ce este 
esențial nu se hotărăște 
de unul sau de altul, ci în 
colectiv, fie în consiliul de 
conducere, fie în adunarea 
geperală — ne ■ spunea 
președintele cooperativei. 
O dată hotărît un lucru, 
acesta devine lege, trebuie 
neapărat îndeplinit".

Un asemenea stil de 
muncă a descătușat ini
țiativa maselor, a determi
nat participarea lor tot 
mai largă la dezbaterea 
problemelor ridicate de 
activitatea de zi cu zi. So
luțiile cele mai bune pen
tru rezolvarea treburilor 
obștești — ni se spunea — 
ies la iveală în adunările 
pe brigăzi și în adunările 
generale, care se țin cu 
regularitate, în ședințele 
de consiliu de conducere 
și în adunările generale 
ale organizației de partid. 
Aceste adunări au devenit 
prilej de dezbateri serioa
se, aprofundate, de con
fruntare a ideilor și pro
punerilor, de consultare a 
masei largi a cooperatori
lor asupra a tot ceea ce 
privește bunul mers al 
cooperativei agricole, de 
antrenare a oamenilor la 
toate acțiunile care se în
treprind. Unul din cele 
mai semnificative exem
ple în această privință îl 
constituie modul cum a 
fost rezolvată problema 
extinderii suprafețelor iri
gate.

Prin comună nu trece 
nici. o apă curgătoare. A- 
tunci cooperatorii au în
ceput s-o caute în pămînt, 
în pînza freatică. In 1960,

Important este că scru- 
tînd cu agerime prezentul, 
pentru a scoate la iveală 
toate rezervele de sporire 
a producției, oamenii nu 
pierd din vedere perspec
tiva, căile de dezvoltare 
pe mai departe a unității 
lor.

Cooperatorii au pro
iecte noi de perfecțio
nare a organizării produc
ției și a muncii, își con
centrează atenția spre 
dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a cooperativei, 
adică spre acele mijloace 
care asigură dezvoltarea 
neîncetată a producției. Ei 
și-au propus să facă in
vestiții pentru procurarea 
de mașini și unelte, pen
tru extinderea suprafețe
lor irigate și a chimizării, 
pentru ridicarea de noi 
construcții agrozootehnice. 
Numai în acest an coope
ratorii vor investi pentru 
lărgirea și perfecționarea 
producției aproape 4,5 
milioane lei.

„In zootehnie, sector 
care nu este încă dezvol
tat la nivelul posibilită
ților, planurile de pers

de cei mai mulți briga
dieri, șefi de echipe sau 
alte cadre care astăzi își 
îndeplinesc cu cinste dife
rite munci de răspundere, 
dovedește elocvent că tot 
ceea ce este valoros, har
nic, are posibilități largi 
de afirmare.

la inițiativa unor membri 
ai consiliului de condu
cere, brigadieri și șefi de 
echipă s-a forat prima 
fîntînă, cu caracter ex
perimental. Rezultatele au 
întrecut așteptările. în 
loc de 20 000 kg lu
carnă masă verde la hec
tar, cît se obținea îna
inte, de pe terenul irigat 
s-au strîns 80 000 kg. După 
calculele făcute, cei apro
ximativ 3 000 de lei cît 
costă forajul unei' fîntîni' 
se amortizează în mai 
puțin de doi ani. în pre
zent, în cooperativă există 
32 fîntîni care asigură iri
garea a 176 de hectare. în 
viitorii ani urmează să se 
execute noi foraje care 
vor permite irigarea a 
încă 160 de hectare. Coo
peratorii nu s-au oprit 
aici. In 1964 ei au găsit o 
altă sursă pentru extin
derea irigațiilor pe valea 
Ciocîrlia, prin amenajarea 
a patru baraje care colec
tează apa provenită din 
ploi și zăpezi. în acest 
fel cu cheltuieli nu prea 
mari se irigă alte 126 de 
hectare.

Asemenea exemple de
monstrează grăitor că în 
cooperativă s-a creat un 
climat propice pentru ma
nifestarea liberă, nestin
gherită a inițiativelor coo
peratorilor, a sugestiilor și 
sfaturilor pe care aceștia 
le dau conducerii unității. 
Determinant în această 
privință este faptul că oa
menii văd că sînt luați în 
considerație. Știind că 
propunerile prețioase pe 
care le fac pentru dezvol
tarea cooperativei sînt 
studiate amănunțit și a- 
plicate punct cu punct, 
cooperatorii caută și gă
sesc noi soluții de valorifi
care a posibilităților de 
sporire a producției și ve
niturilor, participă activ, 
într-o măsură tot mai 
mare, la rezolvarea trebu
rilor obștești.

pectivă sînt și mai mari 
— ne spuneau președinte
le și specialiștii cooperati
vei. Efectivele vor crește 
substanțial. îndeosebi por
cinele și păsările. Vrem ca 
în 1970 să ajungem să 
creștem 7 500 de porci și 
80 000 de păsări, să îngră- 
șăm cel puțin 750 de bovi
ne. Cu concentratele ne 
vom descurca mai ușor; 
le vom asigura prin spori
rea producției medii la 
hectar și extinderea po
rumbului pe noi supra
fețe. Rămîne să rezolvăm 
problema celorlalte nutre
țuri — îndeosebi fînuri și 
masă verde. Vom ex
tinde foarte mult lucer
na și vom iriga întreaga 
suprafață destinată bazei 
furajere. Recoltele vor fi 
de cîteva ori mai mari".

Toate acestea vor în
semna pentru cooperatori 
noi pași pe calea unei 
vieți îmbelșugate, se vor 
răsfrînge asupra nivelului 
general al comunei.

Pagină realizată de 
Radu ATANASESCU 
Florea CEAUȘESCU
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din capul

Edi- 
pildă,

dezvoltare ale artei uni- 
în perioada de formare cit 
de afirmare matură a con- 
George Enescu,

TAREA

operă

ENESCIANA

STADIUL
ACTUAL

Vasile TOMESCU

Fructificînd cuceririle 
școlii naționale din veacul al XlX-lea, 
asimilînd cu o forță pufin obișnuită ex
periența muzicală a timpului său, 
George Enescu se situează, prin apor
tul său multilateral, printre muzicienii 
proeminenfi ai școlii românești și ai 
artei contemporane în ansamblu. Artist 
dotat excepțional în cele mai variate 
domenii de manifestare — compozi
tor, violonist, dirijor, pianist, pedagog, 
activist neobosit pe fărîmul vieții so- 
cial-culturale —, George Enescu repre
zintă unul din rarele fenomene posibile 
astăzi de sinteză armonioasă între tra- 
difie și nou, între național și universal. 
De-a lungul unei jumătăfi de veac în 
care s-au confruntat cele mai contra
dictorii și hotărîtoare tendințe pentru 
evoluția muzicii contemporane, Enescu 
s-a afirmat alături de Debussy și Ravel, 
de De Falia și Bartok, de Stravinsky și 
Prokofiev, de Schonberg și Hindemith, 
ca unul dintre exponenții progresului 
în gîndirea creatoare, interpretativă și 
pedagogică.

De la creațiile de început — Poema 
Română, cele două Rapsodii Ro
mâne — pînă la marile lucrări simfo
nice și de cameră, de la suitele pă
trunse de o intensă vibrafie poetică- 
descriptivă pînă la tragedia lirică 
„Oedip", Enescu a cuprins un larg ori
zont de forme și genuri de creafie. 
Format la lumina iradiată de marile 
școli ale simfonismului francez și ger
man, muzicianul a știut să descopere 
în substratul melodic autentic al folclo
rului național virtuți care i-au fecun
dat stilul muzicii sale de maturitate, 
apreciat ca unul din cele mai originale 
și expresive. Reliefarea valorilor ritmi
ce subtile și inedite ale sistemului 
parlando-rubato, crearea posibilităților 
de înnoire a polifoniei moderne după 
principiul eterofoniei de esență folclo
rică, avînd totodată nebănuife impli
cații asupra lărgirii universului armonic 
cu resurse modale, dialectica personală 
a formei, scriitura instrumentală și or
chestrală emanînd din practica seculară 
a rapsozilor populari și totodată sinte- 
tizînd rezultatele experienței artistice, 
moderne — iată numai cîteva din tră
săturile care definesc muzica enes
ciană, aportul original al compozitoru
lui. Pe plan interpretativ' și pedagogic, 
profunda concepție în ce privește re
darea unor monumente ale creafiei de 
la Bach și Mozarf pînă la Bartok, teh
nica desăvîrșită a violonistului, puterea 
de sugestivitate a dirijorului, spiritul 
de emulafie și disciplinare a partene
rului de muzică de cameră au făcut 
din Enescu una din valorile nepieritoa
re date pe acest tărîm de secolul 
nostru.

Prețuită de muzicieni și iubită de un 
public tot mai larg, moștenirea lăsată 
de George Enescu intră astăzi tof mai 
puternic în conștiința muzicală de pre
tutindeni. Orchestre de renume, soliști 
și dirijori îi înscriu tot mai frecvent 

repertoriul lor, opera sa 
tipărită și imprimată pe 

și străini dedică

dinfelor de 
versale atît 
și în aceea 
tribufiei lui 
exercitate de diferite școli 
asupra propriei muzici, ca 
lui Enescu la îmbogățirea 
muzical contemporan.

Muzica lui Enescu ocupă un loc pro
priu în conștiința artistică a zilelor 
noastre și forumul științific de la Bucu
rești are menirea importantă de a dez
bate aspectele complexe ale moștenirii 
lăsate poporului român și umanității de 
către marele muzician.

Simpozionul își propune să releve, 
în lumina retrospectivei enesciene des
fășurată pe plan universal, trăsăturile 
etice și estetice ale creatorului și in
terpretului român, forja titanică a ge
niului său, prin care școala muzicală 
românească și-a făcut intrarea în miș
carea artistică modernă și contempo
rană, iar aceasta din urmă și-a cucerit 
noi orizonturi de manifestare. Coloc
viul își va concentra atenția asupra mo
dului în care, prin creafia și întreaga 
sa activitate, Enescu se orinduiește în
tre cei mai de seamă milifanfi pentru 
progresul și cultura umanită(ii, pentru 
triumful aspirafiilor nobile și democra
tice ale epocii noastre. Intruchipînd ca 
și Eminescu și Grigorescu, ca și Băl- 
cescu sau lorga, însușirile alese, gene
roase ale poporului ro.mân, dînd, ca și 
aceștia, pilda intelecfualului-pafriot 
înflăcărat, Enescu prezintă pentru cer
cetătorul contemporan atributele mari
lor umaniști din trecut și de azi :

altruismul exemplar îmbinat cu o ne
cruțătoare exigentă cu sine însuși, stră
dania neobosită pentru autoperfecțio- 
nare, generată întotdeauna de con- 
știinfa răspunderii ca. om. și ca. artist. 
In aceasta rezidă stilul de viafă, me
toda sa de lucru care se cer cercetate 
și teoretizate.

Muzicologia noastră ca și cea de 
peste hotare posedă astăzi mijloacele 
necesare pentru definirea personalității 
extrem de cuprinzătoare a lui George 
Enescu, pentru studierea unităfii de
concepfie și a permanentelor înnoiri, 
sinteze, desăvîrșiri pe care le prezintă 
opera sa. Punctele de contact cu gîn- 
direa și stilurile unor epoci de răs
cruce în istoria muzicii, raporturile pe 
cîf de subtile pe atît de structurale cu 
folclorul național, neobișnuita putere 
de receptivitate și selecție față de fe
nomenul artistic cel mai divers — iată 
coordonate capabile să distingă și să 
delimiteze, într-o infinită scară de 
nuanțe, păfrunzăfoarea originalitate a 
artei enesciene. Șfiinfa muzicologică 
va examina inovațiile fundamentale a- 
duse de Enescu în serviciul exprimării 
unui fond emoțional de profundă re
zonantă, de la dragostea fierbinte pen
tru meleagurile natale pînă la cutremu- 
rătoarea epopee a înfruntării de către 
om a destinului tragic.

Priviri de ansamblu și contribuții a- 
nalitice vor dezvălui relafiile intime 
dintre convingerile teoretice ale lui 
Enescu, devenite un bun al gîndirii es
tetice contemporane, și concretizarea 
lor artistică în creație ca și în activita
tea de interpret. Așa sînt de pildă pro
blemele originalității în artă, ale rapor
turilor nafional-universal și tradifional- 
inedit, ale programatismului în muzică, 
ale funcției social-educative a artei, ale 
rolului muncii în viafă și în artă. O a- 
tenfie deosebită o suscită studierea 
rolului împlinit de Enescu 
românească, reliefarea 
stimulator în direcția îmbogățirii 
dalifăților de afirmare a

în cultura 
aportului său 

" mo- 
școlii muzi

cale românești din perioada interbelică 
și contemporană.

A doua secțiune include probleme 
de estetică, stil și limbaj în creafia lui 
Enescu, cu referințe de specialitate a- 
supra structurii ritmice, modale, asupra 
principiilor de eterofonie, artă orches
trală, formă, asupra sistemului de dez
voltare ciclică, despre raportul între 
concepția improvizatorică și elemen
tele determinante în creafia lui Enescu. 
Studii speciale vor fi consacrate operei 
„Oedip", raporturilor între folclor și 
creafia enesciană. O altă < 
trata concepția și particularități 
Jisfice ale interpretului George Enescu, 
precum și aportul său pedagogic. Ul
tima secțiune are în vedere cercetări 
de ordin documentar (bibliografie, dis- 
cografie etc.).

Pe lingă muzicologi și compozitori, 
interprefi și pedagogi români, care își 
vor aduce contribuția la lucrările sim
pozionului, un număr de muzicieni de 
peste hotare și-au exprimat dorința de 
a prezenta comunicări.

In lumina perspectivelor 
rează încă de pe acum 
vinși că primul simpozion 
de muzicologie dedicat 
Enescu va însemna un eveniment • 
țific și artistic de răsunet, o contribuție 
la îmbogăfirea activită|ii cultural-artis- 
tice contemporane.
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ce se contu- 
sînfem con- 
internafional I 

lui George E 
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cronica filmului

Momentul

Teatrul de 
AIDA — 19.
Teatrul de
SECRETUL 
POLO — 19,30.
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ E- 
LECTRA — 19, (sala Studio): 
DINU PĂTURICĂ — 19,30.
Teatrul de Comedie: OPI
NIA PUBLICA — 20.
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚĂ — 
19,30, (sala din str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A): CAZUL OPPEN
HEIMER — 18.
Teatrul „C. I. Nottara’ (sala 
Magheru): ACEST ANIMAL 
CIUDAT — 19.30, (sala Stu-

stat de
LUI

operetă : 
MARCO

dio): ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 20.
Teatrul Mic : AMOOOR — 
19,30.
Teatrul „Ion Creangă": FILE 
DE TEATRU — 18,30.
Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : TIGRIȘO- 
RUL PETRE — 17.
Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase” (sala Savoy): HO- 
RIA și RADU ÎȘI ASUMĂ 
RISCUL — 20. (sala Victoria): 
COLIBRI MUSIC-HALL — 
19,30.
Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: CU 

\PICIOARELE PE PĂMÎNT 
— 20.

• Circul de stat: CAVALCADA 
CURAJULUI — 19,30.

t V

FRUMUSEȚEA
CĂRȚI

ceea ce intere- 
primul rînd la o 
arta celui care a 
un orb se poate 
geniul lui Tolstoi, 
a-și purta mîinile

Desigur, 
sează în 
carte este 
scris-o. Și 
bucura de 
chiar fără 
peste cuvinte, auzind pur și 
simplu frazele rostite de alt
cineva ; o poezie compusă 
pe marginea unui ziar, dacă 
e semnată Eminescu, cîntă- 
rește mai mult decît cantita
tea ei în aur, pe 
mai luxos tipărită mediocri
tate e ușoară ca fulgul. Și 
totuși, arta cărții 
înfățișării ei, a veșmîntului ei 
de fiecare zi, sau de sărbă
toare, în care intră, deopo
trivă calitatea lui materială, 
adecvarea și frumusețea lui, 
după tot afîtea criterii de 
judecată.

Primul criteriu este cel mai 
exact și cel mai obiectiv. 
Aici e vorba de hîrtie și de 
tipar și deci se pot emite 
păreri ferme și competente, 
pe baza unor norme tehnice 
cunoscute și acceptate.

Al doilea criteriu, mai la
bil, privește acordul dintre 
format, copertă, ilustrații și 
confinutul cărții, tema, stilul, 
spiritul și destinatarul ei.

In sfîrșit, al treilea, privind 
„frumusețea", este criteriul 
cel mai subiectiv, depinzînd 
de inteligenta, sensibilitatea, 
cultura și gustul celui care 
judecă, și — deși există și 
în acest domeniu repere cîș-

Știți să desenați, 
„Fram, ursul po-

17,15 — Pentru noi, fe
meile ! 18,00 — Pentru cei 
mici: 
copii ?
Iar" de Cezar Petrescu (I) 
Povestește și desenează 

Iurie Darie — 18,20 — Pentru tineretul școlar : 1001 de întrebări : 
Cheia semnelor tăinuite. 18,50 — Publicitate. 19,00 — Telejurnalul 
de seară. — Agenda economică. 19,27 — Buletinul meteorologic. 
19,30 — Călătorii geografice: Călătoria căpitanului Cook (sfîrșitul 
seriei). 20,00 — în direct. . Transmisiune de la I.P.R.S. 
Băneasa. 20,30 — Șah. 20,40 — Cabinet medical TV: Primul aju
tor în caz de electrocutare. 21,00 — Seară de teatru: „Stana" — 
dramă populară de Dumitru Stan Petruțiu și Nicolae Pîrvu, după 
Ion Agîrbiceanu. Interpretează colectivul Teatrului de Stat din

- Telejurnalul deSibiu. — Jn pauză: Poștă televiziunii. 23,00 
noapte. ■I
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tigafe — discuția comportă 
dificultăfi și riscuri.

De aceea, chiar dacă ti
tlul recentei expoziții din ho
lul I.R.R.C.S. este „Cele mai 
frumoase cărfi ale 
1966" — analiza 
dentei dintre titlul 
nutul ei rămîne 
Trebuie semnalată

fiecare editură în parte. Ast
fel, e lăudabil faptul că edi
turi cu tematici circumscrise 
la obiectul unei singure dis
cipline sau a unui grup de 
discipline, nu și-au impus o 
rigiditate grafică ce duce 
inevitabil la monotonie și 
lipsă de farmec.

Sînt cu totul remarcabile

puncte de 
vedere

locului bucuria pe care o 
simte cititorul față de oro- 
gresul realizat de grafi
ca noastră de carte în ultimii 
ani, progres pregnant pe toa
te laturile pomenite.

Prezenja a peste 10 edi
turi, unele cu profiluri pre
cise, altele cu preocupări 
compuse, asigură expoziției 
o diversitate vizuală — pe 
care o respectă aproape

eforturile și realizările 
turii Științifice, de 
care, prezentînd un stand o- 
mogen cu preferințe spre to
nul transparent, acordă so
brietatea cu eleganta și rafi
namentul (notăm reușita vo
lumului Leibniz) — ca și ale 
Editurii Academiei (de exenir 
piu „Spectroscopia atomică 
și moleculară"), după cum 
dorinfa de a da cărții o in-

lucrările în 
este astăzi 
disc. Autori români 
moștenirii lui George Enescu studii și 
conferinfe. Lucrări de sinteză, cum sînt 
monografiile realizate de Emanoil 
Ciomac, Andrei Tudor și George Bă
lan, volumul alcătuit 
Institutului de Istoria 
Academia Republicii 
nia, studii semnate 
Ștefan Niculescu,
Wilhelm Berger, Cornel Țăranu, Geor
ge Manoliu ș. a., o amplă analiză cu 
titlul „Oedip-ul enescian" de Octavian 
Cosma, alte contribuții apărute peste 
hotare constituie un puternic punct de 
plecare în activitatea de cercetare a 
operei lui Enescu. Amintirile proprii, 
gîndurile lui Enescu despre artă și ro
lul ei în societate, recomandările fă
cute discipolilor la cursurile sale, docu
mente de epocă îmbogățesc cunoștin
țele despre viafa și opera muzicianu
lui. Deosebit de rodnice pentru valo
rificarea moștenirii enesciene și cin
stirea memoriei muzicianului se dove
desc acfiunile întreprinse de statul 
nostru, cum sînt desfășurarea periodică 
a Concursului și Festivalului „George 
Enescu", organizarea Muzeului dedicat 
muzicianului și altele.

In cadrul celei de-a IV-a ediții a 
Concursului și Festivalului „George 
Enescu", care va avea loc în luna sep
tembrie a. c. la București, Comitetul 
Festivalului în colaborare cu Uniunea 
Compozitorilor din Republica Socia
listă România au inițiat simpozionul 
internațional de muzicologie avînd ca 
scop aprofundarea pe cale teoretică a 
rolului împlinit de muzicianul român 
în cultura artistică contemporană.

Conceput ca o primă contribuție pe 
plan internațional la exegeza enesciană 
(urmînd ca la viitoare edifii să-și lăr
gească aria preocupărilor tematice), 
simpozionul are în vedere patru sec
țiuni. Prima dintre acestea urmărește 
situarea muzicianului în contextul ten-

de un colectiv al 
Artei de pe lingă 
Socialiste Româ- 
de Zeno Vancea, 

Tudor Ciorfea,

Filmul acesta este poves
tea unui toreador. Un tînăr 
din sudul Spaniei care — a- 
lungat de sărăcie din 
natal — încearcă să-și 
sească un rost într-un 
industrial, nu reușește, 
caută norocul în lumea 
ridei, devenind unul 
eroii populari ai luptelor cu 
tauri. Subiect întîlnit și în 
alte filme consacrate tauro- 
machiei', Numai că de astă 
dată, realizatorul — Frances
co Roși — nu este interesat 
de evocarea romanțată a 
drumului spre glorie, ci, 
după cum precizează cineas
tul înfr-un interviu, de rapor
turile personajului cu reali
tatea spaniolă, în intenția 
obținerii unui tablou social 
mai larg.

Ca modalitate de a po
vesti, „Momentul adevăru
lui” amintește creațiile ante-

satul 
gă- 

oraș 
și-și 
cor- 
din

I

rioare ale lui Francesco Roși 
(„Salvatore Giuliâno", „Cu 
mîinile pe oraș"). Aceeași 
spontaneifate a imaginii, a- 
ceeași preocupare pentru au
tenticitatea . și dramatismul 
faptului de viață înregistrat 
direct, nemijlocit. Satul să
rac, cu pămînt sterp, ars de 
soare, resemnarea țăranului 
istovit de o muncă primitivă 
sînt înfățișate pregnant în 
primele secvențe ; cineastul 
surprinde apoi aspecte rele
vante ale mizeriei suburba
ne — periferia promiscuă a 
Barcelonei, metropola unde 
poposește Miquelin, eroul 
filmului. Secondat de un 
operator inspirat, Roși in
vestighează mediile sociale 
în secvențe a căror acuitate 
aproape documentară rezidă 
nu numai în firescul și va
rietatea tipurilor umane, în 
modul cum surprinde as-

pectul și zgomotele străzii, 
cantinei, barului etc. — ci și 
în coloritul și în eclerajul 
particular al imaginii, de na
tură să accentueze plastic 
impresia de filmat pe viu. 
Este maniera „cinematogra- 
fului-adevăr" ? Nu, nu este 
— iar cineastul italian decla
ră chiar că detestă cine-ve- 
rite"-ul, contestîndu-i viabili
tatea.

„Ce e adevărul ? Există — 
spune Francesco Roși — o 
realitate obiectivă, care este 
în afara noastră. Ea este o 
sursă de inspirație pentru 
cineast. El se inspiră din a- 
ceasfă realitate, dar trebuie 
să extragă din ea propriul 
său adevăr artistic... Eu caut 
ca filmele mele să se nască 
din această realitate, pe care 
o observ și o analizez, și 
nu să aplic realității o for
mulă, un subiect T 
Fac în așa fel încît 
pe care-l analizez și 
rurile umane pe care 
diez să-mi dicteze 
tul’.

Pornind 
faptelor 
punctul de vedere, 
revitalizat bunele tradiții ale 
neorealismului în „Cu mîi
nile pe oraș" — film cu un 
pronunfat caracter de critică 
socială, distins în 1963 cu 
„Leul de aur" la festivalul 
de la Venefia. El investigase 
atunci realități care-i erau 
familiare și care i-au dictat 
subiectul, trama vibrantei 
sale anchete cinematogra
fice. In „Momentul ade
vărului", cineastul se mișcă

fabricat, 
mediul 
adevă- 

t le stu- 
subiec-

de la adevărul 
și exprimîndu-și 

Roși a

pe un teren mai puțin cu
noscut. Metoda lui, observa
ția directă și interpretarea 
realității, se dovedeșie și în 
acest caz rodnică — îndeo
sebi în acele episoade care 
evocă un cadru și o ambian
ță specifice, în general, lu
mii occidentale. Există mult 
adevăr și în referirile la in
termediarii care-i 
pe cei în căutare 
și în atmosfera 
din „lumea bună", și în sub
linierea contrastelor citadine. 
Cred însă că în ce privește 
tauromachia, filmul este mai 
puțin concludent. Or, sub- 
stanfa lui se încheagă toc
mai în jurul corridelor care 
jalonează drumul lui Mique
lin, 
simte 
Roși 
impresiile fruste, de as
pectele șocante care i s-au 
dezvăluit filmînd. Din a- 
ceastă pricină momentele 
remarcabile ale filmului, in
clusiv cele care vădesc in
tuiție psihologică, pierd ca 
semnificație.

Desigur că luptele de fauri 
pot fi prezentate și așa — 
ca un masacru sîngeros, cu 
animale agonizînd în prim 
plan. Și că există, probabil, 
toreadori care și-au ales 
această profesie datorită ex
clusiv cîștigurilor pe care 
le promite. Poate că autorul 
filmului a intenționat să o- 
pereze și o demitificare a 
corridei, înfățișînd în mod 
special, și în acest scop, sce
ne de un naturalism insupor
tabil. Dar — fie că eșfi, fie

spoliază 
de lucru, 
petrecerii

determinîndu-l. Se 
aici, cred, faptul că 

s-a lăsat condus de 
fruste, de

că nu ești amator de astfel 
de spectacole — nu po(i 
face abstracfie de populari
tatea și de tradiția străve
che a luptelor cu tauri, imor
talizate de Goya, de Gar- 
cia Lorca, de Picasso. Inifiafii 
vorbesc despre „arta corri- 
dei”, despre afirmarea cu
rajului și a noblefei ca trăsă
turi ale ei. Probabil că tre
buie să fii spaniol ca să te 
pasioneze. Și că străin și no
vice fiind — lupta dintre 
om și fiară te poate des- 
gusta. Adevărul artistic pre
supune însă evitarea viziunii 
unilaterale. Or, în pofida ca
lităților amintite, ca și a fap
tului că Roși aduce pe 
ecran — în rolul princi
pal — un matador autentic, 
în scene de corridă filmate 
cu virtuozitate, „Momentul 
adevărului" nu atinge decît 
parțial scopul declarat al au
torului său ; analiza socială 
este copleșită de cadrele 
violente și repetate ostenta
tiv din arenele luptelor cu 
tauri. Este, poate, și influ
ența prozei dure a lui He
mingway în această 
asupra corridei. 
filmată impresionează 
mai puternic iar 
cruzimea detaliilor, 
amplificată peste 
parcă cu voluptate 
Arta cinematografică 
greu astfel de 
chiar dacă filmul are virtuți 
plastice cu totul deosebite 
și poartă girul unei puterni
ce și originale personalități 
regizorale.

optică 
Imaginea 

însă 
cruzimea, 

apare 
măsură, 
uneori, 
suportă 

îngroșări,

Seară de spectacol la Teatrul național „Vasile 
Alecsandri" din lași

Foto : Gh. Vințilă

0 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, FES
TIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop: 
REPUBLICA — 8,15; 10,15; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, EXCELSIOR — 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15, 
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
O RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : LUCEAFĂRUL 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 8; 10,15; 
12,30; 15; 17,30; 20, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 20,30, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21 (la toate completarea Proiecte).
o ROBII: CAPITOL (completare Orizont științi.- 
fic nr. 2) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FLA
MURA (completare Legenda ciocîrliei) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, VOLGA (comple
tare Muntele) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e DIN PRIMĂVARĂ PÎNĂ ÎN TOAMNĂ — 9; 
NOUĂ ZILE DINTR-UN AN — 11,45; FERI
ȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! — 14,45; HAMLET — 
17,45; 20,45: CENTRAL.
e ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE — 10; 12; 14; SÎNT 
UN EVADAT — 16,30; 18,45; 21: CINEMA
TECA.
0 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI: 
UNION — 15,30; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 10.

D. COSTIN

• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE: DOINA — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30, VITAN (completare 
Problema — 11; 15,30; 18; 20,15.
• CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE SORGE? 
— cinemascop: VICTORIA (completare Impru- 
denții) — 9,30; 12,30; 15,30.
• LENIN IN POLONIA: VICTORIA (completare 
Imprudenții) — 18,15; 20,45. '
9 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cine
mascop: LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 20,45,

PACEA (completare Adam șl Eva) — 10,30; 14; 
16; 18,15; 20,30.
• BUMERANGUL: AURORA (completare Le
genda ciocîrliei) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30.
O RIO CONCHOS — cinemascop: FLOREASCA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, BUCEGI — 9,30; 
12; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea Pallady), 
GIULEȘTI (completare De la atom la cristal) — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, ARTA (completare Pe
trol) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, DRU-

S’

MUL SĂRII (completare Orizont științific 
2/1967) — 11; 15,30; 18; 20,30.
• DACII — cinemascop: FERENTARI (comple
tare Acul) — 10; 12; 15,30; 18; 20,30, CRÎNGAȘI 
(completare Poveste sentimentală) — 15,30; 18; 
20,30, UNIREA (completare Arsura) — 15,30; 18; 
20,30, COLENTINA — 10,30; 15,30; 17,45; 20.
• MONDO CANE — ambele serii: TIMPURI 
NOI (completare Succesul) — 8,15; 11,15; 14,15; 
17,15; 20,15.
e NU SlNT DEMN DE TINE: MUNCA (comple
tare Campionii Europei) — 9,30; 11,30.
•_ BUCĂTĂREASA: MUNCA — 17; 19.
• SCARAMOUCHE — cinemascop: FLACĂRA 
— 10; 12,15, BUZEȘTI — 10; 16; 20.
• DIMINEAȚA, DEVREME: FLACĂRA (com
pletare Pe urmele lui 1907) — 17,15; 19,15, CO- 
TROCENI (completare Orizont științific nr. 
2/1967) — 17,30; 19,30.
© A TRECUT O FEMEIE: COTROCENI (com
pletare Orizont științific nr. 2/1967) — 9; 11.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN: LIRA (com- 
?letare Poveste pe un metru patrat) — 9,30; 11,30, 
NFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare 

Laptele) — 10; 16; 20.
• FIDELITATE: LIRA (completare Poveste pe 
un metru patrat) — 17,30; 19,30. I

• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN: DACIA (com
pletare Perspectiva în pictură) — 8.30—20,45 în 
continuare.

8 VIAȚĂ PARTICULARA — cinemascop: GLO
RIA (completare Comoara din Panagjurist) — 
9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop: MOȘILOR 
(completare Hrăpărețul Ahmed) — 15 30; 18- 
20,30.
0 LEAC CONTRA DRAGOSTEI: POPULAR 
(completare Orizont științific nr. 2/1967) — 15 30' 
20,30. ’ ’
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și
MINUNATA ANGELICA: MIORIȚA — 10 • 15- 
19,15. ’ ’
® UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
PROGRESUL (completare Autobiografia) _
10,30; 15,30; 19,30.
O SĂRMANII FLĂCĂI: VIITORUL (completare 
Pe urmele lui 1907) — 10,30; 17,30; 20.
• APELUL — cinemascop — COSMOS — 10 30; 
16,30; 19.
O DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE: GRI-
VIȚA — 18.
• SECRETUL CIFRULUI : LUMINA — 18. 

A FOST PRIETENUL MEU: BUZEȘTI 18. 
POST RESTANT : POPULAR — 18.
DUMINICA LA ORA G :PROGRESUL — 
RUNDA 6: UNION - 18.
CARTIERUL VESELIEI: ÎNFRĂȚIREA ÎN-

©

©
TRE POPOARE — 18

18.

fățișare cît mai variată se 
observă și la Editura Politică 
(„Cibernetica și societatea") 
și la Editura Militară (în ca
zul copertei la „Pădurea 
spînzurafilor").

Pe aceeași linie, a primei 
impresii, o excelentă prezen
tare de ansamblu oferă și E- 
ditura Meridiane, a cărei 
menire pretențioasă (mai a- 
les în ce privește reprodu
cerea operelor de arfă) este 
îndeplinită cu exigentă și 
pricepere.

Cercetind exponatele mai 
în amănunt, îmi permit cîfe- 
va aprecieri pe tema cea 
mai conlroversabilă : frumu
sețea. E frumoasă colecfia 
„Poesis" a Editurii pentru li
teratură universală (prin de
taliul original care o defi
nește), e frumoasă o copertă 
ca aceea la Schewood An
derson (lapidară, bine ritma
tă) ; în schimb colecfia „Me
ridiane" ca și colecfia de 
monografii rămîn nesafisfăcă- 
toare (prin stereotipia în ba
nalitate a coperfilor și colo
rata lor nediferenfiată).

„Biblioteca pentru toți" a 
Editurii pentru literatură mi 
se pare mult mai reușită, 
precum și o serie de cărți 
dintre care semnalez Odi
seea lui Homer într-o admi
rabilă edifie. Neașteptat de 
școlărească, în două nuanțe 
coloristice certate coperta la 
volumul „Călcîiul vulnerabil" 
de Ana Blandiana.

Editura Tineretului prezin
tă, de asemenea, cîteva lu
crări de tinută artistică in
contestabilă, ca de pildă 
„Povestea scrisului" de Vla
dimir Colin sau „Unde fu
gim de-acasă ?" de Marin 
Sorescu, deși standul e des
tul de eterogen, și aceasta 
nu numai din pricina mult 
prea multelor obligații 
care le are editura ci și 
inconsecvențe de punct 
vedere.

Inconsecvența pornește 
în acest caz, dar mai ales în 
cazul Editurii didactice și 
pedagogice de la o insufi
cientă armonizare a criteriu
lui estetic cu cel didactic și 
pedagogic, lată o foarte fru- 
mb'âsă ediție din Remain 
Rolland „Pierre et Luce", 
alături de manualul de limba 
română de clasa I cu coperți 
și ilustrații primitive, cu chi
puri de copii desfigurate, de 
schematism, cu o plastică 
neatrăgătoare și ieftină.

Vreau să precizez că e 
vorba aici de o problemă 
veche și încă nouă : aceea 
a educării estetice treptate 
a copilului. CriferiuT'p,’dago- 
gic și cel estetic nu ti-^uie 
să intre în dispute flă&ț'He. 
Astfel de hiaturi grev ă 
cu totul nefavorabil forrhK 3 
viitorilor consumatori de artă.

In privinfa „adecvării", mi 
se pare nepotrivită coperta 
la albumul „Nopți cu lună 
pe Oceanul Atlantic" de Ion 
Gheorghe, cu o ilustrat e 
mai potrivită unui basm de
cît gravelor, austerelor poe
me pe care le cuprinde car
tea — ca și fondul colori'- 
tic al coperfii. corespunzîrd 
mai degrabă unei povestiri 
despre un cartier mizer lon
donez în ploaie decît cărfii 
care poartă titlul „Studii cri
tice de estetică".

Aplauze „la stand des
chis" merită cartea pe care 
o tipărim pentru export. 
Cele pentru inferior nu se 
cuvine să aibă (cel pufin) tot 
afîtea calități ? Cărfile noas
tre să aibă un carton de co
pertă mai flexibil, o hîrtie 
mai subțire, pînza să fie mai 
mătăsoasă, litera mai curată, 
îmbrăcămintea de celofan 
sau material plastic să-i asi
gure trăinicia, frumusețea și 
„igiena".

O problemă de mare im
portanta cum este aceea a 
specificului national, poate 
să găsească, după părerea 
mea, forme mai clare de 
manifestare. Sugerez în trea
căt că tonurile palide, 
griurile, bejurile, tonuri mai 
reci, mai nordice, sau a- 
buzul de negru — răspund 
mai pufin sensibilității noas
tre decît culorile vii, lumi
noase, fireștq, cu pondere 
folosite, sau solufii plastice 
proprii experienței noastre 
populare și culte, fără a că
dea în arhaism forjat, în 
desuetudine, dar refuzînd și 
excese modernist-mimetice.

„Cele mai frumoase cărfi 
ale anului 1966* nu sînt poa
te, toate, cele mai frumoase, 
poate că organizatorii au și 
omis cîteva, toi atît de fru
moase sau mai frumoase.

Cert este că 
ne-a dat un legitim 
ment de 
ceea 
dinfarea că 
realiza va fi 
ra dragostei 
cititorii pentru frumoasa lor 
prietenă : cartea.

șî

ce s-a

expozifia 
senti- 

mîndrie fafă de 
realizat și încre- 
ceea ce se va 

și mai pe măsu- 
pe care o au
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MINISTRULUI CULTURII 
AL R. P. UNGARE

Cuvîntarile rostite

a

în cuvîntarea rostită cu această 
ocazie, după ce a transmis preșe
dintelui Consiliului de Stat urări 
pentru prosperitatea și bunăstarea 
Republicii Socialiste România, din 
partea Maiestății Sale Regina Eli- 
sabeta a Il-a, ambasadorul Marii 
Britanii a relevat că în ultimii ani 
relațiile româno-engleze s-au îm
bunătățit mult. Acest fapt, a spus 
Sir John Chadwick — este foarte 
îmbucurător pentru guvernul bri
tanic, care de mult timp acordă o 
mare importanță dezvoltării rela
țiilor prietenești cu România.

Ambasadorul Marii Britanii
scos în evidență evoluția pozitivă 
a schimburilor de vizite între cele 
două țări, dezvoltarea relațiilor co
merciale, tehnico-științifice și cul
turale. Sir John Chadwick a relie
fat că progresul care s-a înregistrat 
în îmbunătățirea relațiilor bilate
rale româno-engleze a început să 
stîrnească un interes nou, și mai 
larg, față de România în rîndurile 
poporului britanic.

în încheiere, ambasadorul Marii 
Britanii s-a referit la datoria pe 
care și-o recunosc cele două gu
verne de a contribui la prosperi
tatea și la menținerea păcii în Eu
ropa și în întreaga lume și și-a ex
primat convingerea că în îndepli
nirea misiunii sale va primi spri
jinul guvernului român.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit noului ambasador al 
Marii Britanii pentru urările adre
sate Republicii Socialiste România 
și s-a declarat de acord cu apre
cierea acestuia că relațiile dintre 
cele două țări au înregistrat pro
grese în numeroase domenii.

Republica Socialistă România — 
a arătat în continuare președintele 
Consiliului de Stat — acționează 
consecvent pentru relații active de 
colaborare și schimburi vii, multi
laterale, întemeiate pe egalitate de
plină, respect și avantaj mutual cu

toate țările, indiferent de orândui
rea lor social-politică.

Subliniind că dezvoltarea unor 
asemenea raporturi interstatale 
servește intereselor fundamentale 
ale fiecărei țări în parte și, în ace
lași timp, reprezintă unul din fac
torii esențiali ai păcii și securității 
în Europa și în lumea întreagă, 
președintele Consiliului de Stat a 
spus că în acest cadru guvernul 
român acordă, în mod firesc, toată 
atenția îmbunătățirii continue a 
relațiilor româno-engleze.

Vorbitorul a reliefat faptul că 
crearea unei industrii moderne, ca 
și întregul program de dezvoltare 
economică și social-culturală, care 
se înfăptuiește în România, reali
zările poporului britanic în dome
niile științei, tehnicii și culturii, 
care se bucură de prețuire in țara 
noastră, deschid perspective bune 
dezvoltării relațiilor româno-brifa- 
nice. De asemenea, și-a exprimat 
convingerea că, prin eforturile am
belor părți, aceste perspective vor 
fi transformate în realitate.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului Marii Britanii succes în acti
vitatea sa, asigurîndu-1 că, în înde
plinirea misiunii sale, se va bucura 
de tot sprijinul Consiliului de Stat, 
al guvernului Republicii Socialiste 
România și al său personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul 
Marii Britanii, Sir John Chadwick, 
a avut loc apoi o convorbire cor
dială

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditareși la convor- 

Gea- 
de 

mi-

La invitația președintelui Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei, luni a so
sit în Capitală ministrul 
R. P. Ungare, Ilku Pal.

La sosire. în Gara de 
petele a fost întîmpinat 
liu Macovei, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. Au 
fost de față ambasadorul R. P. Un
gare la București, Jozsef Vince, și 
membri ai ambasadei.

Nord; oas- 
de Pompi-

Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Comunist 
Sirian, condusă de tovarășul Yous
sef Faysal, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Sirian, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Maurice Salibi, membru al C.C. al 
P. C. Sirian, Rame 
Badre Gazzi și Fayez 
membri ai unor comitete 
ale P. C. Sirian.

La aeroportul Băneasa 
a fost întîmpinată de 
Alexandru Drăghici, membru

Chekmouss, 
Jalahech, 
regionale

delegația 
tovarășii 

al

Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Petrescu, 
membru al C.C. 
secție la C.C. al 
Necula, membru 
prim-secretar al 
gional București 
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Dumitru, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R., acti
viști de partid.

al P.C.R., șef de 
P.C.R., Gheorghe 
al C.C. al P.C.R., 
Comitetului re
al P.C.R., Con-

(Agerpres)

biri au luat parte Grigore 
mănu, secretarul Consiliului 
Stat, și Corneliu Mănescu, 
nistrul afacerilor externe.

Ambasadorul Marii Britanii a 
fost însoțit de R. Hanbury-Tenison, 
prim-secretar, colonel E. L. K. A. 
Carr, atașat militar și naval, și de 
alți colaboratori ai ambasadei.

VIZITELE
PRIM-VICEPREȘEDINTELUI 

CAMEREI FEDERALE
DE COMERȚ A AUSTRIEI
Luni dimineață, Dumitru Bejan, 

prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior, a primit pe dl. Ru
dolf Seidl, prim-vicepreședinte al 
Camerei Federale de Comerț a Aus
triei, care face o vizită în țara 
noastră. în aceeași zi, oaspetele a 
avut o întrevedere cu Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț. La convorbiri a fost pre
zent Gerhard Loschnigg, atașatul 
comercial al ambasadei Austriei la 
București. La amiază, Titus Cristu- 
reanu a oferit un dejun, iar seara 
Gerhard Loschnigg a dat un di
neu în cinstea oaspetelui.

CU PRILEJUL 
CELEI DE-A XXII-A 

ANIVERSARI A ELIBERĂRII 
CEHOSLOVACIEI

I
La ambasada R. S. Cehoslovace 

a avut loc luni la amiază o confe
rință de presă prilejuită de cea de-a 
XXII-a aniversare a eliberării 
Cehoslovaciei. Despre însemnăta
tea zilei de „9 Mai“ și despre reali
zările obținute de poporul cehoslo
vac de la eliberare și pînă în pre
zent a vorbit Cestmir Cisar, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

A apărut

nr. 4/1967
Numărul pe luna aprilie al 

revistei cuprinde articolele: 
Contemporaneitatea concepției 
leniniste despre imperialism 
de A. OPREA, I. ȘERBANES- 
CU, N. S. SANESCU, 90 de 
ani de la cucerirea independen
tei de stat a României de NI 
CHITA ADANILOAIE, Cali
tate și productivitate în lumi
na teoriei valorii de NICOA- 
RA IONESCU, Muncitorul și 
calificarea sa în producția mo
dernă de STELIANA PERI'. 
Chimia și producția de C. D. 
NENIȚESCU, Coordonate de
mografice de ALEXANDRU 
PESCARU, Sociologie și sta
tistică în gîndirea socială ro-

La invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Turcia, Excelența Sa, Domnul

UZINA „23 AUGUST
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mitate în vederea înlăturării în 
cel mai scurt timp a deficiențelor 
existente. Numeroase propuneri 
fășuî i în cadrul adunărilor „s-au 
co>n etizat într-o serie de măsuri 
t .ico-organizatorice cum sînt: 
1 ,pectarea riguroasă a momentu
lui de începere a lucrului și de în
cetare a acestuia, înlăturarea pier
derilor de timp la predarea și pre
luarea schimbului, organizarea pro- 
gramului de lucru astfel încît să 
se asigure folosirea completă și 
eficientă a celor 480 de minute ale 
zilei de muncă, îmbunătățirea pro
gramării producției, a întreținerii

și reparării utilajelor, organizarea 
judicioasă a locurilor de muncă, 
aprovizionarea ritmică a acestora 
cu materii prime,
S.D.V.-uri și documentație, întări
rea asistenței tehnice în toate 
schimburile.

Pe baza aplicării măsurilor teh- 
nico-organizatorice propuse și a- 
doptate, care asigură punerea în 
valoare a rezervelor de folosire a 
timpului de lucru la nivelul capa
cității mașinilor și utilajelor exis
tente, ne angajăm să îndeplinim 
exemplar sarcinile planului de stat 
pe 1967 și să realizăm pînă la 
sfîrșitul anului peste prevederi :

materiale,

Planul producției globale va fi 
depășit cu 50 milioane lei, iar cel 
al producției marfă vîndută și în
casată-cu 35 milioane lei, produc
tivitatea muncii va crește cu 2 450 
lei pe salariat, se vor realiza eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 8 milioane lei 
și beneficii de 13 milioane lei.

Considerăm că asemenea analize 
privind folosirea integrală și pro
ductivă a timpului de lucru sînt 
necesare în toate întreprinderile. 
Măsurile stabilite vor ajuta fiecare 
colectiv să dobîndească rezultate 
însemnate în îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, a angaja
mentelor luate, în ridicarea conti
nuă a nivelului întregii activități 
economice.

îndeplinirea exemplară a anga-

jamentului luat constituie pentru 
siderurgiștii hunedoreni o datorie 
de onoare, o contribuție la reali
zările însemnate cu care întregul 
nostru popor va întîmpina cea de-a 
XX-a aniversare a proclamării Re
publicii.

In numele colectivului Combina
tului siderurgic Hunedoara :

Ing. Nicolae AGACHI 
director general

Ion NICULESCU 
secretarul comitetului 
de partid

Ștefan SOLYMOSI 
președintele comitetului 
sindicatului

Nicolae MUNTEANU 
secretarul comitetului U.T.C.

4

— două locomotive Diesel hidraulice de 350 CP ;
— o locomotivă Diesel hidraulică de 1250 CP ;
— 300 garnituri echipament de frînă ;
— 300 tone piese brut turnate din oțel ;
— 800 tone construcții metalice ;
— să depășim planul producției marfă vîndută și încasată 

cu 15 milioane lei ;
— să sporim productivitatea muncii cu 3,1 la sută ;
— să obținem economii suplimentare la prețul de cost în 

valoare de 2,5 milioane lei;
— să obținem beneficii peste plan în valoare de 2,5 milioa

ne lei.

(Urmare din pag. I)

n

mânească de Z, ORNEA, 
N. MARCU.

Revista mai publică mate
rialele : Controverse de AL. 
DIMA, Tendințe înnoitoare de 
GEORGE MUNTEANU, Cer
cetarea monografică de CON
STANTIN CIOPRAGA, For
mulă unică de lucru ? de MA
RIN BUCUR — la rubrica 
„Probleme actuale ale criticii 
și istoriei literare" ; Domeniul 
muncii productive prin prisma 
„pierderilor planificate" de 
FLORIN BURTAN, Despre 
caracterul muncii direcțiilor 
generale ale ministerelor eco
nomice de ȘTEFAN ȘTEFA- 
NESCU

Ihsan Sabri Caglayangil, va face o 
vizită oficială în România între 
17—20 mai 1967.

cu tineretul și studenții care luptă

împotriva colonialismului, pentru

ADUNAREA
DIN CAPITALA
La Casa de cultură a studenților 

din Capitală a avut loc luni după- 
amiază o adunare consacrată 
zilei de 24 aprilie — Ziua 
solidarității internaționale cu tine
retul și studenții care 
triva colonialismului, 
berare națională.

A luat cuvîntul Ion 
cretar al C.C. al U.T.C., care a re
levat, printre altele, că tineretul și 
studenții din țara noastră își re
afirmă solidaritatea deplină eu lupta 
dreaptă a poporului și studenților 
vietnamezi, înfierează ororile săvîr- 
șite de imperialiștii americani în 
Vietnam și își exprimă hotărîrea 
de a sprijini pînă la victoria finală 
poporul vietnamez în lupta 
dreaptă.

luptă împo- 
pentru eli-

Popescu, se-

Angola, Mozambic, Guineea numită 
portugheză, Aden, Oman, protestul 
împotriva politicii colonialiste duse 
contra popoareloi- din Africa de’sud- 
vest și Rhodesia.

In comunicatul comun al delega
țiilor de partid română și marocană 
se subliniază că, pentru cauza păcii, 
securității și progresului social o 
însemnătate deosebită are intensifi
carea relațiilor economice, politice 
și culturale dintre state, fără deose
bire de sistemul lor social-politic, pe 
singura bază pe care ele se pot dez
volta cu succes și anume respec
tarea principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne ale altor țări șt a avantaju
lui reciproc.

In comunicatul comun își găsește 
oglindirea aprecierea celor două par
tide cu privire la asigurarea securită
ții în Europa, care corespunde inte
reselor arzătoare ale popoarelor eu
ropene, ale forțelor revoluționare și 
democratice de pretutindeni și con
tribuie la cauza generală a luptei 
antiimperialiste, pentru pace în lu
mea întreagă. Viața a confirmat 
justețea tezelor Declarației Consfă
tuirii de la București a țărilor so
cialiste, a căilor și modalităților de 
înfăptuire a securității europene pre
conizate în acest document. în reali
zarea acestui obiectiv trebuie să se 
pornească de la recunoașterea reali
tăților istorice, în primul rînd a 
existenței celor două state germane 
— R.D. Germană, primul stat socialist 
al muncitorilor și țăranilor germani, 
și R. F. a Germaniei — a inviola
bilității frontierelor postbelice, a ne
cesității normalizării relaților între 
toate statele europene, inclusiv stabi
lirea de relații cu cele două state 
germane.

Atît P.C.R. și P.C.M. consideră că 
interesele păcii în Europa și în lume 
cer să se militeze cu hotărîre pentru 
încetarea cursei înarmărilor, retra
gerea trupelor americane și a altor 
trupe străine în granițele naționale, 
lichidarea bazelor militare de pe te
ritorii străine, desființarea blocurilor 
militare, crearea de zone denucleari- 
zate, interzicerea armelor nucleare, 
distrugerea stocurilor existente, eli
minarea pericolului nuclear. O ce
rință esențială a vieții internaționale 
este restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U.

în convorbirile cu delegații P.C. 
Marocan, ca și în cursul întîlnirilor 
conducerii partidului nostru cu nu
meroase alte partide frățești, s-a a- 
cordat cea mai mare atenție pro
blemelor actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești. în comunicatul 
comun publicat duminică se arată că 
grija și eforturile pentru întărirea 
unității și coeziunii mișcării comunis
te mondiale constituie suprema înda
torire internaționalistă a fiecărui 
partid marxist-leninist, hotărîtoare în 
această direcție fiind respectarea cu 
strictețe a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
politică. respectarea normelor de 
bază ale relațiilor dintre partide, a 
principiilor independenței, egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, internaționalismului pro
letar. în condițiile complexe și de 
mare diversitate, în care partidele 
comuniste își desfășoară activitatea, 
partidul din fiecare țară este singurul 
în drept să stabilească strategia și 
tactica, căile, formele și metodele de 
luptă, aplicînd în mod creator adevă
rurile generale ale marxism-leninis- 
mului la situația concretă din țara 
respectivă. Deosebirile de vederi care 
pot apărea între partide în aceste 
condiții se cer dezbătute în spirit 
tovărășesc, de stimă și înțelegere re
ciprocă, de respect și receptivitate 
față de părerile fiecărui partid, ex- 
cluzîndu-se orice formă de a se im
pune unui partid puncte de vedere 
pe care nu le împărtășește. Deosebi
rile de păreri nu trebuie să afecteze 
sub hici o formă prietenia și solidari
tatea dintre partide.

Așa cum a arătat în repetate rîn- 
duri partidul nostru și cum se sub
liniază și în comunicatul comun, al 
P.C.R. și P.C.M., esențial este ceea 
ce unește partidele comuniste și a- 
ceasta trebuie să prevaleze. în con
dițiile actuale, cerința esențială este

de a nu se întreprinde nimic care să 
agraveze divergențele existente, sâ 
adîncească pericolul sciziunii. Dim
potrivă, orice acțiune constructivă, 
chiar și cel 'mai mic pas de natură 
să contribuie la statornicirea unor 
raporturi normale între partide, răs
punde intereselor unității mișcării 
comuniste, cauzei socialismului și 
luptei antiimperialiste din întreaga 
lume. în acest spirit, partidul nos
tru a făcut și va face și în viitor 
tot ce depinde de el pentru a-și a- 
duce contribuția la întărirea unității 
și solidarității partidelor comuniste 
și muncitorești.

Partidul Comunist Român acțio
nează 
girea 
toate partidele comuniste și mun
citorești, de care partidul nostru 
se simte unit prin trainice le
gături1 de solidaritate internaționa- 
listă, prin ideologia comună — mar- 
xism-leninismul — prin lupta co
mună împotriva imperialismului, prin 
telurile Comune ale păcii și socialis
mului. Scopului dezvoltării relațiilor 
dintre partidul nostru și partidele 
frățești îi slujesc vizitele. întîlnirile 
și contactele tot rriai frecvente în ul
tima vreme dintre partidul nostru și 
reprezentanții a numeroase partide 
frățești.

Pe linia orientării consecvente a 
politicii externe a României. în cen
trul căreia se află prietenia, alianța 
și colaborarea frățească cu toate ță
rile socialiste. P.C.R. dezvoltă rela
țiile frățești, internaționaliste, cu 
partidele comuniste și muncitorești 
din țările socialiste ; au loc vizite re
ciproce, întîlniri la nivel înalt ale 
conducătorilor de partid și de stat ro
mâni cu conducătorii de partid și de 
stat ai țărilor socialiste — cea mai 
recentă manifestare în această pri
vință fiind vizita în România a dele
gației de partid și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria.

De asemenea, s-au intensificat în 
ultimul timp legăturile partidului 
nostru cu partidele comuniste din. 
celelalte țări ale lumii. Numai în ul
timul an au venit în România și au 
purtat convorbiri cu conducătorii 
partidului nostru delegații de partid 
din Franța. Italia. Spania, Austria, 
Grecia. Danemarca, Finlanda, Sue
dia, Norvegia, din Japonia, din 
S.U.A., Venezuela, Chile, Guadelupa, 
Izrael. Totodată delegații ale parti
dului nostru au participat la congre
sele sau au făcut vizite prietenești 
partidelor comuniste din Franța. Ita
lia. Japonia. Belgia. Finlanda. Chile. 
Cipru, Danemarca. Austria.

Vizitele și întîlnirile dintre condu
cătorii partidului nostru cu repre
zentanții partidelor comuniste și 
muncitorești din,.țările socialiste, din 
țările capitaliste, din tinerele state 
independente au prilejuit informări 
reciproce, schimburi de vederi si de 
experiență, discuții sincere si tovă
rășești în problemele relațiilor bila
terale. în problemele situației inter
naționale si ale mișcării comuniste 
și muncitorești. Toate acestea au con
tribuit la strîngerea legăturilor din
tre partide. Ia adîncirea prieteniei 
cu popoarele respective, la cauza 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

Pornind de la însemnătatea covâr
șitoare pe care o are în momentul 
de față unitatea tuturor forțelor care 
militează pentru eliberarea națională 
și socială, pentru independentă na
țională, pentru excluderea posibili
tății izbucnirii unui nou război mon
dial și lărgirea cooperării intersta
tale, partidul nostru dezvoltă tot
odată legături cu partide socialiste 
și alte forțe politice democratice din 
țările occidentale, cu partide și miș
cări progresiste din țările recent eli
berate.

Politica externă a partidului si sta
tului nostru, emanație a voinței și 
intereselor partidului și poporului, se 
bucură de aprobarea și sprijinul co
muniștilor. întregului nostru popor : 
în același timp ea trezește o pro
fundă simpatie în rîndurile oameni
lor progresiști de pretutindeni, ale 
opiniei publice internaționale, făcînd 
să crească numărul prietenilor Ro
mâniei socialiste pe toate meridia
nele, contribuind la sporirea forței 
de atracție și influenței ideilor so
cialismului în lume.

în permanență pentru lăr- 
și dezvoltarea relațiilor cu

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate e- 
forturile pentru îndeplinirea întoc
mai a angajamentului asumat, fiind 
hotărîți să întîmpinăm cea de-a 
XX-a aniversare a proclamării re
publicii cu noi și importante suc
cese în ridicarea pe o treaptă su
perioară a eficienței întregii acti
vități economice a uzinei.

Ținînd seama că folosirea inte
grală și productivă a timpului de 
lucru constituie o importantă re
zervă de creștere a producției, pro
ductivității muncii și a beneficiilor, 
de sporire a cîștigului salariațllor, 
socotim că este util să se analizeze 
în toate întreprinderile construc
toare de mașini și să fie luate mă-

suri corespunzătoare pentru valori
ficarea maximă a acestei rezerve în 
vederea creșterii contribuției fiecă
rui om al muncii la sporirea avu
ției țării, la ridicarea continuă a ni
velului de trai al poporului nostru.

în numele colectivului Uzinei 
„23 August" :

Cicerone GORUNESCU 
director general 
Marin ENACHE 

secretarul comitetului 
de partid 

Gheorghe STUPARU 
președintele comitetului 

sindicatului
Ion SIMIONESCU

secretarul comitetului U.T.C.

cu 
cu

de-
cu

re-

a
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fală
fe-

COMBINATUL
SIDERURGIC HUNEDOARA
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de 
au

Pe baza propunerilor făcute 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
fost stabilite măsuri tehnice și or
ganizatorice menite să asigure creș
terea timpului de funcționare a a- 
gregatelor, executarea unor repara
ții de calitate, îmbunătățirea pro
gramării producției și cooperării 
între secții, respectarea graficelor 
de aprovizionare și transport, eli
minarea absențelor nemotivate și

învoirilor, perfecționarea evidenței 
muncii prestate, ridicarea califică
rii profesionale a tuturor salaria- 
ților. Organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C. vor desfășura o sus
ținută muncă politică pentru întă
rirea’ disciplinei, creșterea răspun
derii personale a fiecărui salariat 
față de realizarea sarcinilor încre
dințate.

Pe baza aplicării acestor măsuri 
ne angajăm să producem peste pla
nul anual:

31 de milioane 
și circa 
în țesă-

organi-

— 5 000
— 15 000
— 20 000
— 15 000

tone cocs metalurgic ; 
tone fontă ;
tone oțel ;
tone laminate finite.

vut loc cu toți salariații, a rezul
tat că există încă multe deficiențe 
cauzate de programarea nejudi- 
cioasă a producției, aprovizionarea 
neritmică a locurilor de muncă. în
treținerea și supravegherea neco
respunzătoare a utilajelor, manifes
tări de indisciplină concretizate în 
absențe nemotivate, întîrzieri, fo
losirea timpului de muncă pentru 
diverse ședințe, activități cultural- 
sportive și alte acțiuni nelegate de 
procesul de producție etc. Exis
tența acestor neajunsuri a condus 
la folosirea incompletă a timpului 
productiv și a capacităților de pro
ducție. Numai în anul trecut s-au 
înregistrat peste
ore-fuse oprite în filatură 
800 000 ore-război stagnări 
torie.

Cu prilejul dezbaterilor 
zate în toate secțiile întreprinderii
s-au făcut propuneri și s-au sta
bilit măsuri menite să ducă la în
tărirea disciplinei în producție, la 
mai buna folosire a timpului de 
lucru, la creșterea răspunderii fie
cărui salariat pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de produc
ție. în planul adoptat se prevăd : 
unificarea reparațiilor curente de 
gradele I și II ; îmbunătățirea în
treținerii utilajelor ; îmbunătățirea 
programării producției în fazele de 
preparație, filatură și țesătorie; or
ganizarea judicioasă a fiecărui loc 
de muncă ; introducerea pontajului 
operativ în ateliere etc.

Ținînd seama de rezervele de 
care dispunem, de hotărîrea fer
mă a întregului colectiv de a lupta 
neobosit pentru creșterea eficien
ței economice a activității între
prinderii, în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării re
publicii ne angajăm ' să depășim

în 
su- 
din

planul la producția globală 
7 390 000 lei, la producția marfă 
7 390 000 lei, să creștem productivi
tatea muncii cu 4,6 la sută, să rea
lizăm economii la prețul de cost 
în valoare de 2 000 000 lei și să 
pășim beneficiile planificate 
2 000 000 iei.

Sîntem convinși că asemenea
zerve există și în alte întreprin
deri textile din țară, fapt pentru 
care propunem efectuarea unui 
larg studiu privind utilizarea tim
pului de lucru și adoptarea unor 
măsuri a căror traducere în viață 
să ducă la folosirea deplină a a- 
cestuia, întărirea disciplinei 
muncă, ridicarea pe o treaptă 
perioară a activității economice 
întreaga industrie textilă.

Colectivul întreprinderii noa
stre, în frunte cil comuniștii, se 
angajează în fața conducerii parti
dului, a dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
continue acțiunea de studiere și 
valorificare a tuturor rezervelor 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție, creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
produselor, conștient că în felul a- 
cesta își aduce contribuția la efor
tul întregului popor, condus de 
partid, pentru înflorirea neconte
nită a României socialiste.

In numele colectivului uzinei 
textile „Moldova" :

Ing Augustin CORDOȘ 
director

Domnica SIPOT 
secretarul comitetului 

de partid
Viorica IACOBIȚĂ 

președintele comitetului 
sindicatului

Paraschiva CRISTESCU 
secretarul comitetului U.T.C.

grija statului nostru 
de copii, .față de 
meia-mamă și gospodină. Se 
ușurează îndeosebi familiilor 
cu copii posibilitățile de a le 
procura îmbrăcăminte și în
călțăminte, de a le mobila ca
mera sau colțul ce le este 
rezervat, de a-i hrăni consis
tent, de a le asigura o igienă 
corespunzătoare, ba chiar și 
de a le ocupa timpul liber.

Ne aflăm la raionul obiec
telor pentru noii născufi de 
la magazinul copiilor din cen
trul Capitalei. Aici, prețurile 
modificate au fost afișate pe 
115 articole de îmbrăcămin
te : jachete, botoșei, bonete, 
pieptărașe, costumașe de joc, 
„ursuleți” etc. La cosfuma- 
șele matlasate mai ales — 
în care afîfor mame le place 
să-și îmbrace bebelușii — re
ducerea este substanțială : de 
la 70 lei la 49 lei.

La raionul cu cărucioare 
pentru copii, mai multe vii
toare mame veniseră din pri
mele ore ale dimineții să se 
intereseze de noile prețuri. 
Reducerile s-au aplicai la 20 
de tipuri de landouri, căru
cioare decapotabile, pliante 
etc. Pliantul „Rodica", de 
exemplu, este cu 130 de lei 
mai ieftin, iar landoul deca
potabil „Doina" —cu 164 lei. 
N-au fost uitate nici obiecte 
mai mărunte.

O afluență deosebită era 
și la raioanele cu mărfuri 
pentru copiii mai mari. S-au 
redus prețurile unor tricotaje 
din fire sintetice (unele ja
chete, de exemplu, de la 
63,50 lei la 56 lei, sau panta
loni de la 78,50 la 64 lei), și

ale tuturor sortimentelor de 
ciorapi supraelastici : cei 
3/4 — de la 14,50 lei la 9,25 
lei, de la 13,75 lei la 8,75 lei, 
iar șosetele de la 11 lei la 6 
lei, de la 9 lei la 5,25, în 
funcție de mărime.

In grupa încălțămintei pen
tru copii, după cum se știe, 
are o mare căutare cea de 
cauciuc, pentru joacă și sport. 
„Cu cîf s-a ieftinit?" Unora le 
răspundeau vînzătorii, alții se 
lămureau singuri privind ma
rea vitrină special amenajată 
la etajul I : tenișii de la 33,80 
la 24 lei, de la 23 la 18 lei și 
de la 17 la 15 lei, iar basche
ții — de la 55 la 52 lei, de la 
69 la 58,50, de la 74,50 la 
57 lei. „Cu banii pe care sîm- 
bătă îi pregătisem să cumpăr 
băiefilor mei, de 15 și 12 ani, 
o pereche de pantofi de te
nis și o pereche de ghete de 
baschet — ne-a spus Iov. 
B. Dumitru, salariat la o între
prindere poligrafică — am 
pufuf să le cumpăr și trei pe
rechi de ciorapi supraelastici. 
în special la aceste obiecte, 
pe care copiii de toate vîr- 
stele le „consumă" în canti
tăți industriale, reducerea este 
foarte binevenită".

Reducerile nu se aplică 
doar la produsele amintite, ci 
și la altele ; de exemplu, la 
mobilă pentru copii : măsufe, 
paturi, scaune — în total la 
19 sortimente. Paturile „Pio
nier" s-au ieftinit de la 502 
lei la 437 lei, paturile Aleșd 
— de la 232 la 202 lei, cele 
semilustruite — de la 261 la 
227 lei. Așadar, o familie, 
care intenfiona să cumpere 
un pat „Pionier", poate să-și 
procure, cu un adaos de nu
mai 14 lei, și o măsuță 
„Bebe".

fața
„U- 

toate 
erau 
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Aminteam despre, grija 
pentru femeia-gospodină. Ea 
se exprimă cifric : în redu
cerea cu 535 lei a prefului 
la apreciata mașină de cusut 
„Ileana", cu 125 lei al aspi
ratorului de praf „Record" și 
cu procente însemnate la 
unele produse chimice.

Ne-am oprif în 
standurilor magazinului 
nic“. Pe aproape 
sortimentele de biscuiți 
afișate prefuri reduse,
atît de multe (72 de sorturi 
și ambalaje), încît esfe im
posibil să le înșiri pe toate. 
Am reținut totuși că biscuiții 
„Constanța" au scăzut de la
5.50 la 3,75 lei pachetul, cei 
cu denumirea de „Litoral" 
•— de la 7,25 la 6 lei, 
„București" — de la 3,40 la
2.50 lei.

Hotărîrea prevede reducerea 
prețurilor la toate nectaru- 
rile de fructe. Sucul de toma
te se vinde acum cu 3 lei 
sticla de 1 000 ml (în loc de 
4,25) și cu 1,50 lei cea de 
500 ml (în loc de 2,15 lei), 
exclusiv sticla. S-au 
ieftinit simțitor, dintre dul
ciuri, toate sorturile de 
— cu fructe, cu cacao etc., 
precum și grăsimile : untura 
de porc de la 19 la 15 lei kg, 
iar cea de găină și gîscă (ca
litatea I) cu 13 lei la kilo
gram. In depozitele comerțu
lui sînt cantități suficiente din 
toate aceste produse și se va 
asigura, în continuare, o 
bună aprovizionare a tuturor 
magazinelor din Capitală și 
din țară.

$i la capitolul „igienă" s-au 
făcut reduceri. S-au ieftinit să
punurile neambalate — în 17 
sorturi, săpunurile speciali
tăți — în 29 de sorturi, să-

mai

rahat

punurile pentru copii — în 
12 sorturi, casetele cu săpun 
și apă de colonie, pastele 
de dinți. Pentru exemplifi
care, cităm : „București” de 
la 6,40 la 6 lei bucata, „Eli- 
da” (lanolină) de la 7 la 
5,50 lei, „Femina" de la 
7,65 la 6 lei, „Santal" de la 
11,20 la 8 lei bucata ; paste
le de 
„Perla”, 
cu cîte 1,50 lei 
pasta pentru copii 
doar cu 1 leu.

Reducerile n-au 
aparatele de radio, discurile. 
Radioreceptorul „Dunărea" a 
fost larg solicitat astăzi de 
cumpărători la noul său preț 
de 1 200 lei, cu 340 lei mai 
ieftin decît înainte.

In hotărîre se arată lim
pede : succesele obținute în 
îndeplinirea planului de sfat 
pe 1966 în domeniul pro
ducției industriale și agricole, 
sporirea productivității mun
cii și reducerea prețului de 
cost, depășirea planului în 
primul trimestru al acestui 
an au creat condițiile pentru 
aceste noi măsuri — |
care populația va realiza 
economie anuală de pesta 
300 milioane de 
vederea înfăptuirii sarcinilor 
trasate de Congresul al IX- 
lea al P.C.R. cu privire la 
creșterea sistematică a nive
lului de trai. Oamenii muncii 
își sporesc aportul la mă
rirea producției și a produc
tivității muncii, la reducerea 
prețului de cost, la ridicarea 
eficienței economice în toa
te sectoarele de activitate 
— aceasta fiind, după cum 
ne arată partidul, calea sigu
ră a ridicării continue a ni
velului de frai.

dinți „Clorofila", 
„Cristal" au scăzut 

tubul, iar 
se vinde

omis nici
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ACUZĂ
Comisia de anchetă a 

R. D. Vietnam asupra cri
melor de război săvîrșite 
de imperialiștii americani 
în Vietnam a organizat 
sîmbătă o conferință de 
presă în legătură cu 
tacurile aeriene din 20 a- 
prilie asupra orașului Hai
fong. în . fața ziariștilor 
vietnamezi, și a corespon
denților de presă străini, 
președintele comisiei, 
Fam Ngoc Thach, 
nistrul sănătății, : 
o declarație oficială.

Denunțînd energio în 
numele comisiei „acest 
nou pas al escaladei răz
boiului", vorbitorul a che
mat pe toți oamenii de 
bună voință, toate orga
nizațiile progresiste din

paji sub dărîmăturile lo
cuințelor.

A reținut atenția ziâriș- ? 
tilor faptul că pînă la 
bombardamentul din 20 
aprilie zona orașului Hai
fong a fost atacată înce- 
pînd de la 26 aprilie 1965, 
de sute de ori. La recen
tul atac- au participat 86 
de avioane. După cum s-a 
subliniat, dacă la 20 apri
lie au fost ucise numai 44 
de persoane, în cea mai 

a făcut mare parte femei și copii, 
și rănite 117, faptul se 
datorește măsurilor deo
sebite luate de autorități 
pentru protecția popu
lației. Astfel, pentru locui
torii orașului au fost con
struite adăposturi indivi
duale pe stradă, și colec-

a-

dr. 
mi-

CORESPONDENTA din hanoi 
DE LA ADRIAN IONESCU

IZMIR 24. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : Delegația Marii Adunări Naționale a Româ
niei'condusă de tovarășul Ștefan Voitec, care între
prinde o vizită în Turcia, însoțită de Muslih Gorentaș, 
membru al Prezidiului Medjilisului, de Semsettin Mar- 
din, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe al 
Turciei, și de ambasadorul țării noastre la Ankara, Ion 
Drînceanu — a vizitat vestigiile anticei cetăți a Efe- 
sului, situată, la 77 km sud de Izmir.

Oaspeții români au admirat impresionantele monu
mente arhitectonice, care dezvăluie asemenea unei isto
rii săpate în marmură y— succesiunea civilizațiilor că
rora le-au supraviețuit și datorită cărora Efesul a 
rămas .nemuritor. De asemenea, oaspeții români au 
vizitat muzeul din Selcuk, în care sînt expuse obiecte 
și opere de artă de o valoare inestimabilă, descoperite 
de arheologi în ruinele Efesului. Seara, membrii dele
gației s-au înapoiat la Izmir.

PRELUNGIREA

„SCADENTEI"

LA RUNDA KENNEDY?

Conferință la Karlovy-Vary j 
In problema securității europene ’

rinței, Partidul Comunist Român n 
nu participă la această conferință. | 

După cum anunță agenția C.T.K. s 
la conferință nu iau parte Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, Par
tidul Muncii din Albania, Partidul 
Comunist din Olanda, Partidul Co
munist din Norvegia, Partidul So
cialist Unit din Islanda. Partidul 
Comunist din Suedia — informează 
agenția C.T.K. — nu a trimis o 
delegație, ci un reprezentant în 
calitate de observator.

In ziua de 24 aprilie s-a deschis 
la Karlovy Vary-Cehoslovacia, o 
conferință în problemele securității 
europene. La conferință participă 
partide comuniste și muncitorești 
din țări socialiste și din țări capi
taliste din Europa.

întrucît în cursul schimbului de 
păreri și consultărilor care au avut 
loc nu s-a ajuns la un acord comun 
prealabil privind caracterul, scopul 
și modul de desfășurare a confe-

a Adunării
a ONU

Generale

lume să condamne și să 
lupte cu vigoare împotriva 
acestui război de agresiu
ne. Descriind cum a fost 
săvîrșit atacul, vorbitorul 
a arătat că, venite în mai 
multe valuri, avioanele a- 
mericane și-au concentrat 
bombardamentele împo
triva unui număr de uzine 
ji zone populate mai ales 
contra cartierelor Hong 
Bang și Ngo Guyen. în 
același timp au fost ata
cate numeroase sate din 
districtele Kien Thui, An 
Lao, An hai, Thui Ngu
yen, Virih Bao și Tien 
Lang. Agresorii au făcut 
uz în mod combinat de 
diferite tipuri de bombe 
explozive de mare calibru, 
de bombe cu bile, de 
fuzee și rachete în vede
rea masacrării a unui cît 
maijnare număr de civili. 
Un oarecare număr de u- 
zine au fost avariate. Nu
mai asupra fabricii de 
produse emailate au fost 
aruncate 50 de bombe ex
plozive, zece bombe cu 
bile și peste 100 de ra
chete. Numeroase case și 
mai multe sate au fost 
distruse.

In continuare, Do Chin, 
vicepreședintele Comisiei 
de anchetă, a prezentat 
celor de față dovezile ma
teriale aduse de la Hai
fong. Sînt imagini zgu
duitoare prinse pe peli
culă la cîteva minute după 
bombardamente. Ele în
fățișează Victimele atacu
rilor, mai ales femei și 
copii, ciuruite de bombele 
cu bile și de schije 
formă cubică, cu 
groaznice provocate 
gloanțele de mare calibru 
ale' mitralierelor. In 
fotografii se văd 
căutîndu-și

tivs ■— acasă șl la locul 
de muncă. Două atacuri 
consecutive au fost efec
tuate asupra cartierului 
muncitoresc. Patru bombe 
cu bile au fost lansate a- 
supra satului Lam Dong. 
Carcasa uneia dintre bom
be a fost prezentată zia
riștilor avînd imprimată 
data încărcării: aprilie 
1967. Bombe de peste o 
mie de livre au fost arun
cate asupra satului Dong 
Khe.

Detaliile aduse la cu
noștința presei demons
trează clar intenția Sta
telor Unite de a bombarda 
deliberat populația civilă 
și obiective economice.

La Haifong a avut loc 
un miting consacrat do- 
borîrii de către forțele ar
mate și populația orașului 
a cinci avioane
cane. Vorbitorii, printre 
care Duc Thinli, 
dintele comitetului 
nistrativ al orașului, au ex
primat hotărîrea popu
lației și forțelor armate de 
a lupta pentru apărarea pa
triei, pentru a-i învinge pe 
agresorii americani. Pre
ședintele Ho Și Min a a- 
dresat un mesaj popu
lației și forțelor armate 
din Haifong, felicitîn- . 
du-le pentiu doborîrea ce
lor cinci avioane.

Duminică, în pofida a- 
tacurilor aviației america- • 
ne, în R. D. Vietnam au 
avut loc alegeri pentru ; 
sfaturile populare 
nale și districtuale,
fășurarea lor mărturisește. 
încrederea poporului în 
forțele și viitorul său spre 
care este condus cu înțe
lepciune de Partidul celor 
ce muncesc.
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„Divergențele se mențin* ; „Situație dificilă" ; „Nici o schim
bare în pozițiile cunoscute" : în aceste trei propoziții agențiile 
de presă caracterizează aspectul negocierilor tarifare ale rundei 
Kennedy de la Geneva, după ultimele întrevederi ale șefului 
delegației Pieței comune cu reprezentantul președintelui John
son, cu delegații țărilor scandinave și Angliei, 
rămîne însă cu «data limită» a negocierilor prevăzute la 30 
aprilie?" In cercurile informate din Geneva — a transmis 
agenția France Presse — s-a aflat că scadența a fost «revizui
tă». 10 mai ar fi acum termenul „cel mai devreme" pentru 
un eventual acord.

„Cum

NEW YORK 24 (Agerpres). — Se
siunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. a început luni dez
baterile propriu-zise consacrate si
tuației din Africa de sud-vest. 
Kifle Wodajo (Etiopia) a prezentat 
raportul Comitetului ad-hoc al 
O.N.U. (Comitetul celor 14) însăr
cinat la sesiunea din toamna anu
lui trecut cu studierea posibilități
lor privind preluarea mandatului 
asupra acestui teritoriu de către 
O.N.U. Raportul este de fapt un 
„proces verbal" privind dezbaterile 
la diferite proiecte elaborate în 
cursul celor trei luni de consultări 
ale membrilor comitetului. El con
semnează faptul că nici unul din
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dez-proiectele prezentate în cursul 
baterilor din comitet nu a întrunit 
unanimitatea. In continuarea dez
baterilor, delegatul etiopian, Endal- 
kachew Makonnen, urmează să 
prezinte un plan — elaborat de E- 
tiopia și alte trei state africane, în 
care se propune numirea unui re
prezentant al O.N.U. pentru Africa 
de sud-vest, acordarea i 
denței teritoriului pînă în 
anul viitor și adoptarea unor sanc
țiuni de către Consiliul de Securi
tate în cazul în care Republica Sud- 
Africană va refuza — așa cum se 
presupune — să predea O.N.U. 
drepturile de administrare a Africii 
de sud-vest.

S5Z

„Vrem o lume mai buna ; „educație— nu 
apartheidului din Transkei, una din cele

menii de culoare din Africa de Sud

sclavie . revendica victimele 
mai întinse rezervafii pentru oa-

I

AGRESORII
SUPRA R.D. VIETNAM

AU PIERDUT 1 785

„înainte de 
toate, S.U.A. ar 
trebui să pună 
capăt războiului 
din Vietnam, să 
suspende bom
bardamentele a- 
supra Vietna
mului de nord 
și să negocieze 
cu toate elemen
tele reprezenta
tive din Viet
nam" — a de
clarat senatorul 
Robert Kenne
dy, într-un in
terviu acordat 
ziarului cana
dian „Le De
voir". După pă
rerea mea, a 
spus senatorul, 
cele 30 miliarde 
dolari pe care 
S.U.A. le chel
tuiesc anual în 
acest război, ar 
putea fi folosite 
pentru scopuri 
constructive și 
nu destructive.

Ziarul „New 
York Times" 
subliniază într- 
un articol redac
tional că 
bardarca 
fongului 
„încă un 
strategici 
mandate 
Barry 
ter în 
care 
tele a 
cum de acord".
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AVIOANE DEA-

HANOI 24 (Agcrprcs). — Agenția V.N.A. anunță că 
roase avioane americane au pătruns la 24 aprilie în 
aerian al R. D. Vietnam, bombardînd și mitraliind mai multe 
regiuni populate. Unitățile antiaeriene ale Armatei Populare 
Vietnameze au dat o ripostă cuvenită agresorilor, doborind 9 
avioane și avariind multe altele. Un număr de piloți ameri
cani au fost luați prizonieri. Agenția precizează că pînă la 24 
aprilie au fost doborîte 1785 de avioane agresoare.

nume- 
spațiul

Rezultatele competiției 
electorale din două 
landuri vest-germane

BONN 24 (Agerpres). — Au fost 
anunțate rezultatele oficiale provi
zorii ale alegerilor de duminică 

• pentru reînnoirea dietelor landuri
lor vest-germarie Schleswig-Hol
stein și Renania-Palatinat.

Partidul creștin-democrat a reali
zat un anumit progres, obținînd 49 
de mandate în dieta landului Re
nania-Palatinat (cu trei. mandate 

■ mai mult decît în dieta precedentă) 
și 34 de mandate în Schleswig-Hol
stein (cîte a avut și pînă acum). 
Partidul social-democrat a înregis

trat pierderi în primul dintre lan
durile menționate, obținînd numai 
39 de mandate (cu 4 mai puțin de
cît în trecuta dietă) și un ușor cîș- 
tig în celălalt land (30 de mandate 
în noua dietă, cu unul mai mult 
decît în cea precedentă). Confir
mând tendința manifestată și în alte 
landuri, Partidul liber-democrat a 
pierdut numeroase voturi și man
date și urmează să dețină doar pa
tru mandate în dieta din Schleswig- 
Holstein (cu unul mai puțin) și opt 
în cea a landului Renania-Palati
nat (cu trei mai puțin). Partidul

național-democrat va avea, pentru 
prima dată, cîte patru deputați în 
fiecare din cele două diete.'

O trombă a uraganului care a pustiit 
unele regiuni din California

Lovitura de stat
militară din

solidaritatea internațională cu de
mocrații greci. £

Partidul comunist, care după cum 
se știe este ilegal în Grecia, s-a 
adresat prihtr-un apel către toți 
bărbații și femeile din țară, che- 
mîndu-i ca, indiferent de diversita
tea opiniilor politice;?sa;.'dea dovadă 
de demnitate națională, opunîn- 
du-se dictaturii militare. „Poporul, 
se spune în apelul publicat în zia
rul „l’Humanite", are puterea să pa
ralizeze mîna loviturii de stat, răs- 
turnînd tirania și restaurînd lega
litatea democratică".

Studenții greci aflați în străină
tate au organizat manifestații de 
protest împotriva loviturii de stat, 
la Paris și în Berlinul occidental, 
unde o delegație a remis șefului 
misiunii diplomatice a Greciei o 
petiție în care se cere restabilirea 
drepturilor democratice în Grecia, 
eliberarea tuturor oamenilor poli
tici arestați și repunerea completă 
în vigoare a Constituției.

Corespondentul din Nicosia al 
ziarului parizian „Le Monde" rela
tează că lgvitura de stat a prici
nuit o profundă neliniște în cercu
rile politice grecești din Cipru. Zia
rele cipriote au condamnat cu vi
goare lovitura de stat. Cotidianul 
„Teleftea Ora" a cerut poporului 
cipriot să reacționeze cu orice preț 
împotriva loviturii de stat, iar zia
rul proguvernamental „Philelephte- 
ros" a scris: „că luarea puterii de 
către, armată slăbește poziția Gre
ciei și izolează țara".

O vie reacție au produs eveni
mentele din Grecia în întreagă 
lume. în Italia, la Roma, Milano, 
Florența și alte orașe au avut loc 
manifestații de protest împotriva 
loviturii de stat. Partidul Comunist 
Italian a cerut guvernului „să con
damne lovitura de stat monarho- 
fascistă", iar Partidul Socialist Ita
lian al Unității Proletare a prezen
tat în Camera deputaților o inter
pelare cerînd guvernului să-și facă 
cunoscută atitudinea sa în această 
privință. Partidul Socialist Unifi- 
cat, care face parte dip coaliția gu
vernamentală a apreciat, într-un 
comunicat al secretariatului său, 
că „lovitura de stat din Grecia 
constituie o amenințare monarho-

Evenimentele declanșate în Gre
cia în noaptea de joi spre vineri 
rețin atenția opiniei publice mon
diale. Din cauză că pentru cîtva 
timp comunicațiile de orice fel cu 
Grecia au fost întrerupte iar difu
zarea știrilor supusă unui control 
sever, informarea asupra desfășu
rării evenimentelor este sumară. 
Din relatările agențiilor și cores
pondenților de presă din Atena, s-a 
conturat următorul film al eveni
mentelor. După preluarea condu
cerii țării de către armată prin 
lovitura de stat s-a procedat la 
arestarea a numeroase personalități 
politice printre care fostul prim- 
ministru și lider al partidului 
E.R.E., P. Canelopoulos, fostul 
prim-ministru și lider al Uniunii 
de centru, G. Papandreu, și fiul 
acestuia Andreas Papandreu. Ma
rea majoritate a celor arestați au 
fost însă exponenți ai partidelor și 
grupărilor de stînga. Au fost ares
tați Ilias Iliu, Manolis Glezos și 
alți conducători ai partidului 
E.D.A. După cum relatează agenția 
Associated Press noul ministru de 
interne, generalul Patakos, a de
clarat că majoritatea celor arestați 
sînt comuniști. Potrivit ziarului 
vienez „Expres" stadionul de fot
bal din Pireu a fost transformat 
într-un lagăr de deținuți politici 
și complet izolat de celelalte car
tiere ale orașului prin unități mi
litare. Agenția U.P.I. anunță că 
peste 500 de comuniști greci ares
tați după lovitura de stat au fost 
deportați în închisoarea din insula 
Iura, din nordul Mării Egee, unde 
au fost deținuți prizonierii politici 
după războiul civil din Grecia care 
a luat sfîrșit în 1949.

Duminică dimineață au reapărut 
numai trei din cele șase ziare coti
diene ale capitalei: Akropolis și 
Elephteros Kosmos (de dreapta) și 
To Vima (de centru). Primii călă
tori străini care au putut părăsi 
capitala Greciei pe calea aerului 
după declanșarea loviturii de stat 
au relatat că sîmbătă s-au mai au
zit schimburi de focuri pe Străzi. 
Agenția U.P.I. a semnalat de ase
meni ciocniri și angajamente. între 
militari și civili.

Oameni politici greci aflați în- 
tîmplător în afara hotarelor țării 
au luat atitudine. în cadrul unei 
conferințe de presă ținută la Lon
dra, ,S. Merkuris, fost deputat în 
parlamentul grec recent dizolvat, 
ales pe listele EDA, a dat următoa
rea explicație evenimenteloi' de la 
Atena: „regele și cercurile de 
dreapta nu pot să ierte poporului 
rezultatele alegerilor din 1964 (cîș- 
tigate de Uniunea de centru — n.r.). 
Lovitura a fost precedată de înlo
cuirea de către rege a primului 
ministru ales pe cale democratică 
(G. Papandreu — n.r.) și a celor 
trei guverne următoare. Dar voința 
poporului nu a putut fi înfrîntă și 
atunci, cu sprijinul elementeloi’ fas
ciste, s-a trecut la instituirea dicta
turii". Președintele Ligii grecești a 
drepturilor omului, Someritis, aflat 
la Paris, a trimis ziarelor o decla
rație în care se spune printre al
tele : „Poporul grec nu va accepta 
faptul împlinit al dictaturii". Sem- _ ■ 
natarul declarației face apoi apel la I Iui exterior al Poloniei.
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I..... .......I și industriale, la invita- 
“ ția ministrului comerțu-

FORMAREA UNUI 
NOU GUVERN IOR
DANIAN. Saad Jumaa, 
este prim-ministru și 
ministru al apărării, iar 
portofoliul Ministerului 
de Externe este deținut 
de Ahmed Tukan.

MINISTRUL DANEZ 
AL COMERȚULUI A 
SOSIT LA VARȘOVIA, 
însoțit, de reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri

MOSCOVA 24 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că cosmo
nautul sovietic Vladimir Komarov 
a încetat luni din viață, la ateri
zarea navei cosmice „Soiuz—1“.

Luni, cînd programul cercetă
rilor s-a încheiat, colonelului Ko
marov i s-a ordonat să înceteze 
zborul și să efectueze aterizarea. 
După. îndeplinirea tuturor pperații- 
lor legate de' trecerea la aterizare,
nava a trecut cu bine părțile cele 
mai grele și mai complicate ale în
cetinirii zborului în păturile supe
rioare ale atmosferei și a amorti
zat prima Viteză cosmică. La des
chiderea parașutei principale, la 
înălțimea de 7 000 m, potrivit da
telor preliminare, în urma răsu
cirii corzilor parașutei, nava a 
coborît cu o viteză mare, ceea ce 
a pricinuit moartea lui Komarov.

La 23 aprilie a fost plasată pe 
orbită, în scopul cercetării Cosmo
sului, noua navă „Soiuz—1“ pilota
tă de col. Vladimir Komarov. A- 
cesta era cel de-al doilea zbor al 
lui în Cosmos. în 1964, el a coman
dat nava „Voshod". în timpul zbo
rului, care a continuat peste 24 de 
ore, Komarov a îndeplinit întru 
totul programul stabilit de verifi
care a sistemului noii nave și a 
făcut, de asemenea, cercetările ști
ințifice planificate. în timpul zbo
rului, Komarov a efectuat manevre 
cu nava, a desfășurat cercetări de 
bază asupra sistemului navei în 
diferite situații și a făcut o apre
ciere calificată a caracteristicilor 
tehnice ale noii nave.

Pentru eroismul, curajul și vi
tejia sa, de care a dat dovadă în 
timpul efectuării zborului de în
cercare a navei cosmice „Soiuz—1“, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a decorat post-mortem pe
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sus, lovitura de stat militară ăn- g 
ticonstituțională din Grecia, cursul | 
profund antidemocratic pe care-1 H 

evenimentele trezesc îngrijora- □ 
și dezaprobare în opinia publi- |
Apare tot mai evident că ra- 0 

stui puci trebuie căutată a
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fascistă evidentă pe care opinia 
publică1 din Europa nu poate să nu 
o condamne".

Waldeck Rochet, secretarul gene
ral al P. C. Francez, a cerut în- 
tr-o scrisoare adresată primului 
ministru francez, ca noul guvern 
al Greciei să nu fie recunoscut. El 
a arătat că această lovitură de stat 
a fost îndreptată „împotriva majo
rității poporului" și a „lichidat 
principiile democratice, suprimînd 
libertatea". La rîndul său biroul 
Federației stîngii democratice și 
socialiste a asigurat „viteazul popor 
grec de întreaga solidaritate a so
cialiștilor și democraților francezi". 
In Anglia, un grup de 35 de depu
tați laburiști au adresat regelui 
Greciei un mesaj de protest împo
triva puci-ului militar. In Dane
marca, primul ministru Jens Otto 
Krag a făcut apel la noul guvern 
grec să-l elibereze din închisoare 
pe fostul premier grec Papandreu.

Așa cum reiese din știrile de mai

Eroul Uniunii Sovietice Vladiim 
Komarov cu a doua medalie 
„Steaua de Aur" și a hotărît să se 
ridice un bust al eroului la Mos
cova.

în legătură cu încetarea din via
ță, a lui. Vladimir Komarov, la 
Mcfscova' a fost dat publicității un 
necrolog semnat de Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Pod- 
gornîi și alți conducători ai parti
dului și statului sovietic, oameni 
de știință, cosmonauți.

Pentru organizarea funeraliilor 
lui Vladimir Komarov a fost for
mată o comisie guvernamentală, în 
frunte cu Mihail Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Vladimir Komarov va 
fi înmormântat în Piața Roșie din 
Moscova, în zidul Kremlinului.

agențiile de presâ
transmit:

iau evenimentele trezesc îngrijora
re f 
că. Apare tot mai evident că ra
țiunea acestui puci trebuie căutată 
în teama f 
de dezvoltarea vieții 
Grecia pe calea democrației. Așa 
cum a arătat de atîtea ori expe
riența internațională, acțiunile de 
acest fel, represiunile împotriva co
muniștilor și forțelor democratice 
și progresiste, lovesc în interesele 
naționale fundamentale. încercarea 
de excludere din viața politică a 
unor largi și reprezentative forțe 
politice interne, dăunează dezvol
tării normale a unei națiuni, devin 
o frînă în calea realizării aspira
țiilor popoarelor respective spre 
prosperitate și progres.

Opinia publică din România își 
manifestă profunda solidaritate cu 
forțele democratice din Grecia. Re
stabilirea libertăților constituționa
le reprezintă singura cale pentru 
dezvoltarea normală a țării în di
recția democrației și progresului. •
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■ PARTIDUL MUNCII A OBȚINUT VICTORIA 
IN ALEGERILE DE LA GENEVA ® Atentat
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| LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂ- 

0 RII POPULARE SUPREME A R.P.D. a COREENE. La lucrări iau parte Kim 
H Ir Sen, secretar general al C.C. al I Partidului .Muncii din Coreea, pre

ședintele Cabinetului de Miniștri, și 
alți conducători de partid și de stat. 

SPe ordinea de zi figurează examinarea 
rezultatelor executării planului bugetar 
pe 1966 și aprobarea bugetului pe 

- anul în curs, precum și a unor de-

ALEGERILE DE DUMINICĂ DIN ORAȘUL ȘI CAN
TONUL GENEVA pentru desemnarea consilierilor munici
pali din 44 de comune și din orașul de reședință au marcat 
o netă victorie a candidaților Partidului Muncii din Elveția, 
care au obținut cele mai multe locuri (16) în Consiliul orășe
nesc și locuri suplimentare în alte localități. într-o declarație 
a Comitetului Director al Partidului Muncii se subliniază că 
este cel mai mare succes obținut de partid în alegerile muni
cipale desfășurate la Geneva în perioada pbstbelică. Reparti
ția 'celorlalte locuri la Geneva : socialiștii — 15 ; liberalii. — 
13 ; radicalii — 13 ; alte partide — 23.

CONGRESUL UNIUNII POPU
LARE AGRARE, la care participă 
pește 1 200 delegați și invitați din 
străinătate s-a deschis ieri la Sofia. 
Raportul de activitate al Consiliului 
de conducere intitulat „Uniunea 
populară agrară bulgară luptătoa
re pentru cauza socialismului, pentru 
pace și înțelegere între popoare" a 
fost prezentat de Gheorghi Traikov, 
secretar al Uniunii. Congresul a fost 
salutat de Stanco Todorov, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.B.

DUPĂ ARESTĂRILE DIN COLUMBIA, secretarul po
litic al Partidului Comunist din Columbia, Gilberto Vieira, 
împreună cu membri ai C. C. și alți comuniști .columbieni a- 
restați, au adresat președintelui țării, Carlos Lleras Restrepo, 
o scrisoare în care cer să fie imediat puși în libertate. Arestați 
în urmă cu aproape o lună și jumătate, comuniștii columbieni 
sînt menținuți în închisoare, deși împotriva lor nu a fost 
formulată nici un fel de acuzație concretă.

O CONFERINȚĂ DE STU
DII DEDICATĂ MEMORIEI 
LUI ANTONIO GRAMSCI, în
temeietorul Partidului Comu
nist Italian are loc la Cagliari 
(Sardinia). Participă savanți 
italieni și străini. Vor fi pre
zentate referate cu teme ca : 
„Politica și cultura lui Gram
sci". „Gramsci și concepția 
societății civile", „Gramsci și 
dezbaterea teoretică în miș
carea muncitorească interna
țională", „Educația și școala lui

Gramsci". „Gramsci și proble
ma literaturii" , ,,Gramsci și 
problema meridională", „Moș
tenirea lui Gramsci și cultura 
sardă" etc.

O MARE DEMONSTRAȚIE 
LA BRUXELLES. 20 000 de 
persoane, membri ai. organiza
țiilor de tineret de diferite ten
dințe politice, au manifestat 
împotriva înarmării atomice, a 
N.A.T.O. și au condamnat răz
boiul dus de S.U.A. în Vietnam.

EXPOZIȚIA PICTO
RULUI MIHU VUL- 
CĂNESCU, DE LA 
VIENA, s-a bucurat de 
succes. „Picturile și grafi
ca lui, scrie „Volksblatt", 
vădesc o personalitate, in
teresantă". Cronicarul 
ziarului „Volkstimme" 
scrie că expoziția a pri
lejuit „ o confruntare in
teresantă cu un artist ro
mân tînăr și neobișnuit 
de multilateral... El folo
sește în creația sa in
fluențe ale folclorului ro
mânesc și se sprijină 
pe el".

CEL DE-AL VI-LEA CONGRES 
AL SINDICATELOR DIN R. P. AL
BANIA, s-a deschis luni. Participă 
Enver Hodja, Mehmet Shehu și alți 
conducători de partid și de stat al
banezi. La lucrări asistă delegați 
străini, printre care și o delegație 
a sindicatelor din România, condu
să de Gheorghe Petrescu, secretar 
al Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor. (A.T.A.).

LT. COL. EYADEMA, ȘEFUL STA
TULUI TOGOLEZ, A SCĂPAT CU 
VIAȚĂ în urma unui atentat comis 
luni dimineața de unul din mem
brii plutonului de onoare al jan
darmeriei. Potrivit primelor infor
mații, motivul atentatului ar fi fost 
o răzbunare personală. Autorul a- 
tentatului este rudă cu comandan
tul Bodjolle, fostul șef de stat ma
jor, închis pentru delicte de drept 
comun.
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