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de a transporta 
la Solea la Arad 
Oradea la Sucea- 
nu are rațiuni spe- 
un bobîrnac dat

Inteligența =

Ce pot să vă fac ?’, nu co
miți numai o nepolitețe 
(freacă-meargă I), ci te în
scrii împotriva demersului 
minim, simplu și eficace 
care se cheamă inteligență. 
Ești grăbit? Și eu sînt. Va
loarea timpului dumitale 
este teoretic egală cu va
loarea timpului meu (fiind
că toți muncim în socia
lism) și 
economie 
realizată pe 

mele.
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Reflecții despre
Intre 15 și 22 martie 

1966 se va desfășura re
censământul populației 
șt al locuințelor. In legă
tură cu această acțiune 
importantă, am solicitat 
unele precizări tovară
șului Ion Marinescu, 
șeful secretariatului teh
nic al Comisiei Centrale 
de recensământ.

Care este scopul re- 
censămîntului ?

n

Portul Constanța. O nouă Instalație de foraj 4 L.D. va apuca In curînd calea apelor Foto : R. Cosita

— Luca la telefon.
Prietenul meu, căruia 

i-am telefonat la serviciu, 
spune îndată cine e. Mi-a 
făcut o economie. Am cîș- 
figat un timp.

— Tovarășul lonescu ? E 
plecat la Direcția generală. 
Aici Popescu. în ce pro
blemă ? Vă dau legătura cu 
tovarășul Georgescu care 
răspunde.

S-au cîșfigaf alți timpi. 
Demersul e eficace, 
la țintă.

— Aveți vagonul 4, locul 
12. In gară vă așteaptă 
mașina 4021. Aveți la hotel 
camera 9. In cameră găsiți 
programul complet al ma
nifestărilor. Efc.

Și totul corespunde, 
merge șnur. S-au econo
misit alți nenumărați timpi.

Inteligența e, printre al
tele, organizare. Găsirea

demersului celui mai util, 
celui mai puțin costisitor, 
celui mai rentabil.

Un proces tehnologic e 
un fapt de inteligență. Un 
plan de producție de ase
menea. La fel un orar de 
transporturi, un dispecerat 
energetic, un buget. Tot ce 
economisește timpi morți și 
efort inutil ține de inteli
gență. Tot ce coroborează 
elementele după criteriul 
demersului celui mai simplu 
și mai direct se află sub 
zodia inteligenței. De sule 
de ani inteligența organi
zează, finde la schemele 
cele mai dinamice, cu efi
ciența maximă. Nu se poate 
altfel, într-o lume care 
merge îmbogățindu-se în 
complexitate.

Cînd dumneata îmi în
chizi telefonul după ce-mi 
spui grăbit : „Nu știu unde 
e. Reveniți. Nu mă ocup eu 
de problemă. In altă parfe.

aparenta d-fale 
este, pe total, 

seama pier
derii mele. Deci nu e o 
economie reală, ci o eco
nomie compensată cu pier
derea mea, adică nulă. Și 
d-ta și eu, pe planuri di
ferite, tindem să înfăptuim 
același lucru, iar d-ta ești 
pus înadins ca să sprijini 
realizarea lui. Atunci de ce 
te grăbești în altă parte ca 
să mă faci pe mine inefi
cient, scăzînd porțiunea 
mea de eficiență din totalul 
comun ?

Fapful 
bere de 
și de la 
va, cînci 
dale, e
inteligenței. Ca și faptul de 
a aduce înfr-o regiune pă- 
duroasă cherestea de la alt 
capăt al țării, sau pe malul 
Mureșului balast de pe va
lea Crișului (v. Scînteia nr. 
6803). Ca și faptul de a nu 
corela existența unui exce
dent de mere cu aceea a 
unui depozit de lădițe și 
de a le lăsa supuse stri
căciunii pe 
Scînteia nr.
faptul de a asfalta șanțul 
conductei de apă și a 
sparge apoi din nou, în 
același loc, pentru con
ducta de gaz sau de tele
fon. Ca și faptul de a re
nova un local supus peste 
două luni demolării etc.

Inteligența noastră — 
s-a dovedit capabilă 
organizeze un proces 
obișnuit de complex,

de 
din.
re- 
din 
la

cu

Să nu uităm
cei care COLECTIVUL RAFINĂRIEI

muncesc BRAZI
a r n a

in pădure

tot ce 
regiunea 

Maghiară 
muncitori- 
500 de ca-

Munca forestierilor este as
pră. Pădurea nu are acoperiș 
ca să-i apere de zăpezi și 
viscole. De aceea, cînd înce
tează lucrul, cabanele tre
buie să le ofere un adăpost 
cald pentru odihnă.

Am vizitat cîteva „locali
tăți“ forestiere. în parchete
le Zemeș, Pietrosu, Izvor și 
altele din cadrul întreprinde
rii forestiere Comănești, re
giunea Bacău, s-au montat 
28 de cabane noi din prefabri
cate, înzestrate cu 
este necesar ; în 
Mureș - Autonomă 
stau la dispoziția 
lor forestieri circa
bane ; un interior primitor o- 
feră și cabanele de la gurile 
de exploatare Tomnatic și 
Chei din raionul Vatra Dor- 
nei, cele de la gura de ex
ploatare Bîtca-Lomaș din ca
drul I.F. Toplița etc.

Sînt însă și unii gospodari 
după care iarna ar trebui a- 
mînată pînă se vor hotărî ei 
să facă pregătirile de rigoa
re. De pildă, cei de la între
prinderea forestieră Dărmă- 
nești, raionul Moinești. Vizi
tăm cabana din parchetul Tul
burea. Aici încăperile n-au 
mai fost de mult curățite, iar 
așternuturile nu te prea îm
bie să le folosești. Sobele a- 
fumă pereții, cabana nu este 
iluminată electric.

— La o sută de metri de 
cabană — ne-au spus munci
torii — trece rețeaua electri
că ce leagă stațiile Sărătuc 
și Poiana. De un an de zile 
s-a făcut în cabană instalația 
electrică. A mai rămas de pus 
doar un stîlp. 
s-a găsit în 
lemn pentru 
lui...

O înfățișare 
au și cabanele din parchetul 
Șovete al aceleiași întreprin
deri, de la gurile de exploa
tare Prihod, Straja, Lespezi 
din sectorul Ciutacu aparți- 
nînd întreprinderii forestiere 
Broșteni, regiunea Suceava. 
Cum se explică asemenea ne
glijențe? Contabilul sectoru
lui Ciutacu, VLADIMIR PA- 
RASCA, ne-a demonstrat, cu 
acte în regulă, că s-a cerut 
în nenumărate rînduri între
prinderii inventarul necesar.

Pesemne că nu 
toată pădurea 

confecționarea

asemănătoare

\(Continuare în pag. a III-a)

® Cum trebuie asigurata funcționarea irepro
șabilă a instalațiilor ® O zi de Întrerupere 
complexul de reformare catalitică înseamnă 
minus de producție de peste un milion de 
® Cum se organizează lucrările de revizii 
reparații © Asistența tehnică a specialiștilor 
este asigurată în toate schimburile • Califi
carea profesională

Caracteristic pentru noile insta
lații tehnologice de la rafinăria 
Brazi este dotarea lor cu utilaje și 
aparatură de înaltă productivitate, 
la nivelul tehnicii moderne. Dezba
terea sarcinilor de plan pe 1966 cu 
cadrele de conducere din rafinărie 
a fost un bun prilej de discuție 
gospodărească, aprofundată, toc
mai asupra punerii în valoare a 
posibilităților și rezervelor de fo
losire cu maximum de eficiență a 
potențialului tehnic al întreprin
derii, de creștere a randamentului 
instalațiilor.

— Anul acesta — a spus ing. BU
JOR OLTEANU, directorul general 
al rafinăriei — noi am reușit să 
realizăm principalii indicatori de 
plan. Pe 11 luni, producția marfă 
vîndută și încasată este cu peste 9 
milioane lei mai mare față de pre
vederi ; au fost livrate în plus can
tități însemnate de motorină, pe
trol, produse aromate. întrebarea 
este : am făcut oare totul pentru ca 
instalațiile să lucreze cu întreaga 
lor capacitate de producție ? Răs
punsul nu poate fi nici pe departe 
afirmativ. Dispunem de impor
tante rezerve de capacități de 
producție pe care va trebui să le 
punem mai susținut în valoare, 
prin aplicarea de măsuri bine gân
dite în fiecare secție.

Mulți dintre cei care au luat cu- 
vîntul la discuții s-au referit la 
necesitatea asigurării unei funcționări 
ireproșabile a instalațiilor, problemă 
deosebit de importantă dacă avem 
în vedere că procesul de fabricație 
este aproape în întregime automa
tizat și orice abatere de la pre
scripțiile tehnologice inf-luențează 
considerabil nivelul producției. 
„Insist asupra acestei probleme, a 
spus inginerul șef TEODOR NI
COLAU, întrucît cele mai mul
te neajunsuri ne-au provocat în 
acest an opririle accidentale de or
din tehnologic, mecanic și energe
tic. Am făcut un calcul și am con
statat că o singură zi de oprire a 
complexului de reformare catali
tică înseamnă pierderea unei pro
ducții în valoare de peste un mi
lion de lei. Planul pe 1966 — care 
este mai mare față de acest an cu 
7,83 la sută la producția globală și 
cu 7,97 la sută la producția marfă 
— poate fi nu numai îndeplinit, ci 
și depășit. Cu condiția ca să se ia

măsuri pentru a se asigura buna 
funcționare a instalațiilor, pentru 
a se evita întreruperile tehnice și 
organizatorice“.

în legătură cu aceasta, atît in
ginerul șef cît și ceilalți vorbitori 
au făcut propuneri de măsuri 
care vizează creșterea indicilor de 
utilizare a instalațiilor. în primul 
rînd, să se acorde o mai mare aten
ție lucrărilor de revizii 
Au fost cazuri cînd 
presoare, pompe și 
măsură și control 
bine reparate în atelierele rafină
riei, îngreunînd funcționarea nor
mală a instalațiilor. La secția cra
care termică, de exemplu, aproa
pe după fiecare revizie s-au ivit di
ficultăți în reluarea procesului teh
nologic. Electricianul SORIN PO
PESCU a propus conducerii rafi
năriei să ia măsuri pentru spori
rea răspunderii echipelor de lăcă
tuși și electricieni care execută re
vizii și reparații la utilaje și apa- 
rataj electric.

Șeful serviciului mecanic, ing. 
ALEXANDRU NEAGU, răspun- 
zînd la unele întrebări și critici, 
s-a angajat să ia toate măsurile în 
vederea respectării graficelor de 
reparații pe 1966, micșorării timpu
lui planificat pentru revizia insta
lațiilor. El a cerut conducerii teh- 
nico-administrative să acorde mai 
multă atenție activității atelierelor 
de întreținere ale rafinăriei. „Să 
fie urgentată amenajarea atelieru
lui de conducte-cazangerie și să se 
rezolve mai operativ problema pie
selor de schimb — a spus vorbi
torul. Pînă în prezent nu cunoaș
tem ce piese de schimb vom primi 
de la uzinele constructoare de ma
șini din țară și, cel puțin, nu știm 
nici care sînt aceste uzine, ca să 
luăm legătura cu ele. Nu-mi ex
plic de ce direcția generală 
tutelară din minister a neglijat re
zolvarea acestei probleme atît de 
importante pentru rafinăria noastră 
și pentru celelalte rafinării din 
localitate".

și reparații, 
unele com- 
aparate de 
n-au fost

Scopul principal al recen- 
sămîntului populației și locu
ințelor este de a se obține 
date cît mai complete și e- 
xacte asupra numărului și 
structurii populației, asupra 
clădirilor de locuit, locuințe
lor și condițiilor de locuit ale 
populației țării noastre.

Recensămintele populației 
și locuințelor se efectuează, 
în general, la intervale 
timp mai mari, de obicei 
zece în zece ani. Ultimul 
censămînt al populației 
țara noastră s-a efectuat 
21 februarie 1956.

Dezvoltarea industriei
diferitele ei ramuri, a construc
țiilor, transporturilor, institu
țiilor culturale, de ocrotire a 
sănătății etc a determinat 
schimbări în repartizarea for
ței de muncă pe ramurile eco
nomiei naționale, cît și pe 
teritoriul țării. înzestrarea e- 
conomiei naționale cu tehni
că modernă a dus la apari
ția unor noi ocupații și la 
dispariția altora. încheierea 
procesului de transformare 
socialistă a agriculturii a mo
dificat structura socială a 
populației țării în mediul ru
ral, a făcut să crească numă
rul cadrelor cu pregătire me
die și superioară. Structura 
socială și profesională a sa
telor de azi nu mai seamănă 
cu cea de acum zece ani.

Industrializarea socialistă a 
țării a determinat un proces 
de urbanizare, care a schim
bat raportul dintre populația 
rurală și cea urbană. Prin 
grija continuă a partidului 
s-au creat condiții de trai din 
ce în ce mai bune pentru cei 
ce muncesc. O atenție deose
bită s-a acordat condițiilor 
de locuit. Numai în ultimii 10 
ani s-au construit din fonduri
le statului, ale organizațiilor 
cooperatiste și din fondurile 
proprii ale populației peste

la
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Producția de energie electrică urmează să atingă în anul viitor — primul 
an al noului cincinal — 20,2 miliarde kWh, sporul față de 1965 înscriin- 
du-se în limitele creșterii medii anuale necesare pentru realizarea pro

ducției prevăzute pentru anul 1970. I

dimineața aceea, Rio Doce 
curgea posomorit, mînîndu-și în 
mare grabă apele tulburate de ur
gia unei ploi din ajun. La cotituri 
izbea cu năpraznică ciudă în les
pezile mușcate cîndva din țărmul 
stîncos, împrăștiindu-se în talazuri 
înspumate. Neastîmpărul fluviului 
contrasta izbitor cu calmul desă- 
vîrșit dimprejur.

O barcă 
vertiginos, 
țos mi s-a 
mistui cu 
muncea de zor, cu o prăjină 
servea de vîslă, să-și scoată barca 
la mal. Băiatul e dibaci la vîslă. 
Acostează alături de mine și-mi

lungă șl strimtă cobora 
La un prag mai col- 
părut că valul o va 
totul. Un băietan se 

ce-i

propune să-i cumpăr cîteva „pietre 
prețioase", păstrate în sîn într-o 
batistă înnodată. De fapt erau 
cîteva cristale semiprețioase, des 
întîlnite în această regiune. Ele sint 
comercializate de locuitori mai ales 
în orașul Governador Valadares, 
unde mișună negustori dispuși să 
achiziționeze asemenea cristale la 
un preț derizoriu, pentru a cîștiga 
apoi cel puțin întreit. Aflu că băia
tul e cel mai mare la părinți (mai 
are cinci frați și surori), tatăl lu
crează la cărbunărit, într-o pădure 
de eucalipți a unei firme belgiene 
și nu vine acasă toată săptămîna. 
El îi ține locul la treburile gospo
dăriei : uneori
pînă la moară (vreo zece kilome
tri), alteori, ca acum, de exemplu, 
cară fructe — abacate, mango, ba
nane — pînă la o așezare minieră 
(ceva mai îndepărtată decît moa
ra), unde capătă un preț mai bun. 
îmi arată în barcă două coșuri cu 
fructe. Puștiul a umblat numai 
un an la școală, frații lui deloc. 
Școala e departe șl familia nu-1 
poate ține, pe cheltuială.

coboară cu barca

Vînătoare de... păpuși
Polițiștii americani 

au avut, slavă domnu
lui, destule misiuni di
ficile în ultima vreme. 
Dacă ar fi să amintim 
doar una — aceea a 
„menținerii ordinii“ 
în cursul demonstra
țiilor împotriva agre
siunii din Vietnam — 
și tot ar fi destul. De 
curînd însă le-a picat 
pe cap încă o misiune: 
să vîneze... păpuși sus
pecte. Stranie și, tot
odată, delicată misi
une.

Totul pornește de la 
un capriciu. Unii sol
dați și ofițeri ameri
cani trimiși în Viet
namul de sud ait în 
clipele de răgaz dintre 
două lupte (teferi sau 
răniți, pentru că mor- 
ților nu le mai arde 
de capricii) o plăcere : 
să trimită acasă pă
puși de fabricație viet
nameză. Copiii, soții
le, mamele sau iubi
tele primesc de la ei, 
în semn că sînt încă 
în viață, cîte o păpu
șă. Nimic de zis ; după

Ion BÂIEȘU

o misiune de bombar
dament sau o „opera
ție de curățire", sol
dată cu localități dis
truse, sate incendiate 
și copii nimiciți — a- 
cest gest de atenție 
față de propria fami
lie e de-a dreptul în
duioșător.

Iată însă că nu se 
știe cărui dibaci detec
tiv i-a venit ideea 
că aceste păpuși ar 
putea fi subversive 
sau chiar... infernale. 
Dacă — s-a întrebat 
el — partizanii Viet- 
congului pun în aces
te păpuși bombe și 
alte explozibile ? Și 
zvonul s-a răspândit 
rapid, alimentat cu 
generozitate de cîteva 
mari ziare americane.

A urmat alarma. O 
alarmă care a cuprins 
aproape întreaga țară. 
In Pennsylvania, Ca
rolina de nord, Virgi-

Ten-
Was-

fost 
a fi 
dez- 
ex-

nia, New York, 
nessee, Ohio, 
hington, polițiști, sol
dați, geniști cu detec
toare au descins fur
tunos în casele celor 
care aveau pe cineva 
trimis în Vietnam. Pă
pușile găsite au 
ridicate, urmînd 
sfîrtecate și a-și 
vălui conținutul
ploziv. La Columbus 
(statul Georgia) au fost 
,,reținute" 50 de pă
puși, iar alte zeci, des
pre care se știa că so
siseră, erau căutate 
cu asiduitate. In cele 
din urmă totul a fost 
cercetat. Și — cul
mea ! Nu s-a găsit nici 
o bombă ; păpușile e- 
rau absolut normale.

Alarma a trecut ; 
dar nu fără a lăsa în 
urmă unele întrebări 
firești. Ce a fost a- 
ceastă vînătoare ? Re-

zultatul unei farse, al 
intenției unor mucaliți 
de a pune puțin pe 
alergătură poliția și 
celelalte organe care 
au participat la acea
stă faimoasă operație? 
Sau... rodul unor in
tenții cu adresă ? A- 
vînd în vedere am
ploarea ce s-a dat în
tregii operații, răspun
sul nu poate fi căutat 
decît în cea de-a 
doua variantă. Este 
vorba de intențiile a- 
numitor cercuri de a 
menține o 
de panică 
populației, 
în rîndul
simpli sentimente osti
le față de poporul 
vietnamez și a justi
fica astfel politica de 
menținere și extin
dere a agresiunii.

In orice caz, mas
carada s-a dezumflat. 
Și, după cît se pare, 
ea n-a izbutit să adu
că vreun cîștig celor 
ce-au pus-o la cale.

O casa într-o barca

atmosferă 
în rîndul 
de a sădi 
oamenilor

Micul meu cunoscut ocazional 
sintetizează într-un fel viața și 
preocupările tradiționale ale majo
rității locuitorilor din regiune. Baza 
ocupației lor este agricultura și 
creșterea vitelor. Comercializarea 
produselor muncii rămîne încă o 
treabă dificilă și puțin avantajoa
să. Timp de secole, Rio Doce a fost 
drumul principal al regiunii. Bar
ca, scobită într-un trunchi de ar
bore, continuă și azi să înfrunte ca
priciile fluviului. Cînd cineva plea
că la lucru ori după treburi, de o- 
bicei nu folosește potecile: canoa 
— cum i se spune bărcii — îl aș
teaptă „la scară". încă de mici, 
copiii încep să învețe arta de a 
cunoaște și a domina misterele 
unei navigații în zig-zag, pline de 
surprize, uneori fatale. Am văzut și 
o schimbare de domiciliu, tot cu

Vasile OROS

(Continuare în pag. a IV-a)
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la cele mărunte, 

infeli-

oriunde șablonul în- 
gîndirea vie, punîn- 
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Aștepta cu inima sfrînsă. Se 
făcuse ora zece. Și dacă nu 
se întorcea ? A avut prea 
mare încredere în el ?. l-a 
dat o sută întreagă, l-a trimis 
după cumpărături. Oare n-a 
făcut bine? în definitiv, era 
un vagabond ; fugise de a- 
casă, furase...

— Am avut mari emoții, își 
amintește Elena Ciuturescu. 
Așteptam, așteptam... îmi era 
teamă să nu-și dea în petec. 
Era un băiețel de 12 ani. Era 
îmbrăcat cu haine noi, din 
cap pînă-n picioare, avea 
bani pe mînă. Dar dacă ple
ca însemna 
de făcut...

întrebarea 
sau nu ceva 
a dat multor oameni de furcă 
cu patru ani în urmă.

— Nu mai știm ce să fa
cem cu el, avea să declare 
tata la proces, cînd copilul a 
fost trimis în fața tribunalului 
„Tudor Vladimirescu" pentru 
isprăvile lui. E o fire neascul
tătoare, fuge de acasă, a co
mis furturi. Nu-mi pot asuma 
răspunderea faptelor lui. Să 
fie trimis la un institut de re
educare. Altă solufie nu-i.

Și mama spunea la fel. Nu 
mai era nimic de făcut. Nu 
poate să-l supravegheze. Și 
ea socotește că institutul...

Doi vecini, Rozalia Dogaru 
și Ion Drăghicescu, au întărit 
spusele lor. E un copil foarfe 
rău. Părinții sînt oameni liniș
tiți, au o purfare frumoasă în 
cartier.

Deci : iarbă rea. L-a strîns 
miliția de vreo trei ori de pe 
drumuri, părinții au plătit a- 
menzi.

Și totuși — cîteva lucruri 
tulburau. Întîi caracterizarea 
dirigintelui M. Dobrescu des
pre elevul Ion C. din cl. a 
V-a :

— „E un copil deștept. în 
școală nu supără pe nimeni. 
Nu are o atitudine necuviin
cioasă. Cred că îngrijit șl su
pravegheat, zi de zi, poate să 
devină un băiat de treabă".

Reprezentantul autorității 
tutelare, pe baza anchetei 
sociale făcute, declara :

— „în condifii normate 
viață și îngrijire familială 
putea fl un copil bun”.

MedicuJ-legisf care l-a exa
minat — „Se pare că antu
rajul a avut o influență ne
gativă asupra lui".

Completul de judecată avea 
convingerea că măsura trimi
terii într-un Institut de reedu
care era prea aspră. S-a in
sistat pe lîngă părinți să le 
fie încredințat copilul în li
bertate supravegheată. La re
fuzul părinților sentința s-a 
dat în felul următor :

„Avînd în vedere că mama 
și tata au declarat în instanță 
că nu au posibilități să-i asi
gure în viitor condiții de 
creștere și educare corespun
zătoare și că instanța nu dis
pune în prezent de posibili
tatea de a-l încredința unor 
persoane sau instituții care să 
se ocupe de el, hotărăște tri
miterea într-un institut 
reeducare".

Septembrie 1962. Trei 
după senfinfă. în fafa 
colegiu al tribunalului Capi
talei se prezintă spre judecare 
un recurs ieșit din comun. îm
potriva senfinfei de mai sus 
făceau recurs procurorul și a- 
vocaful din oficiu al copilului. 
Aceiași care la prima instanfă 
ceruseră trimiterea la insti-

fuful de reeducare. Ce piese, 
ce fapte noi au apărut în do
sar ? O singură piesă. Dar e- 
sențială. O declarație. Cităm :

„Menționăm că ne luăm a- 
ceasfă obligație de a-l crește, 
considerînd că în felul acesta 
minorul își va schimba atitu
dinea și va deveni util socie
tății, avînd un fond bun, 
fiindcă de la pronunțarea 
sentinței și pînă în prezent a 
fost îndeaproape suprave
gheat și a dovedit că are o 
comportare bună și cu mul
te posibilități de îndreptare 
într-un mediu sănătos".

Semnatarii declarației prin 
care solicitau să li se încre
dințeze minorul Ion C. erau 
asesoarea Elena Ciuturescu, 
muncitoare la fabrica „Se
lect”, și soțul ei.

Reprezentantul procuraturii 
a cerut admiterea recursului.

Reprezentantul autorității 
tutelare — la fel.

Avocatul din oficiu — de 
asemenea.

Părinții copilului au decla
rat că n-au nimic împotrivă.

Decizia tribunalului : „De la 
pronunțarea sentinței instanței 
de fond și pînă la recurs a 
intervenit o situație nouă". Se 
admite recurșul, copilul e în
credințat familiei Ciuturescu 
în libertate supravegheată.

Iarbă rea ?
La 12 ani, Nelu termina 

clasa a 5-a cu două corijente : 
la matematică și botanică. Și-a 
luat corijențele în toamnă. A 
absolvit apoi
trei clase. Fire independen
tă și un pic încăpățînată a 
rămas și azi. Ce să mai spu
nem despre el ? La clu
bul de peste drum de fa
brica „Select" e printre citi
torii de căr(i cei mai pasio
nați. E în continuare un co
pil încredințat spre supra
veghere și educare. Dar e un 
copil salvat.

...Un copil salvat, dar ca
zul lui e plin de semnifica
ții. în definitiv, de ce alune
case pe o pantă greșită, de 
ce fugise de acasă și se a- 
pucase de furtișaguri copilul 
Ion C. ? Pentru că acasă, pă
rinții săi „n-aveau timp de 
el” ; sau cînd au avut fimp 
au folosit asemenea mijloace 
de educație care l-au înrăit 
și mai mult pe copil. La pă
rinții săi copilul n-a găsit căl
dura și înțelegerea nece
sare. Nepriceperea — sau 
dezinteresul — părinților de 
a se apropia de sufletul pro
priului copil, recurgerea, a- 
desea prea grăbită, la argu
mentul umilitor al bătăii — 
toate acestea au fost de na
tură să-l îndepărteze pe co
pil de cămin, de viafa de 
familie. Neglijenta, lipsa de 
răspundere a părinților față 
de educarea copilului lor lă
sau urme adînci.

Că aici avem de-a face, 
în primul rînd, cu serioase 
carenfe de educație o con
firmă faptul că, trăind acum 
în alt mediu, copilul Ion C. 
și-a schimbat cu fotul com
portarea, a devenit parcă 
altul. „Iarba rea" a fost deci, 
în esență, o plantă sănătoasă 
sădită într-un teren nepriel
nic.

O fi avut tovarășa Ciutu
rescu vreun 
Mi-am 
plarea

Podoabe pentru pomul de 
iarnă

Foto A. Carto) an

A tost o vreme cînd aproape ori
care doctor îți prescria sulfamide. A 
venit; apoi valul antibioticelor și ni-' 
meni' nu i-a scăpat chiar dacă avea 
numai o bubă pe braț. Apoi s-a pro
dus o alarmă, exagerată și ea, împo
triva antibioticelor. Am avut o pe
rioadă cînd deconectantele’ rezolvau, 
miraculos, totul. Și o contraperioadă 
cînd au fost denunțate ca nocive.

• Vitamina Bl 2 fortissimo și-a avut și 
ea gloria ei,, administrată și unde tre- 

\buia și unde nu. l-a luat locul 
mina E, ș.a.m.d. Multă vreme 
ultraviolete se cunoșteau a fi 
neața. Apoi, într-un răsfimja,

vifa- 
razele 
dimi- 

he-am 
pomenit că sînt la prînz. Cartofii erau 
ușori pentru ficat, au devenit grei și 
iar ușori. Și lămiile și vitamina C și 
ciuperca japoneză și lăptișorul de 
matcă și-au avut puseurile lor acute. 
Firește, aceste fluctuații nu s-au pro
dus exclusiv la noi. Dar unele influen
țe s-au repercutat cu o vigoare mai 
mare decît dădea dreptul discernă- 
mîptul nostru.

Unele teatre au ignorat, o vreme, 
literatura dramatică a Occidentului. 
Dar apoi unii au început să-și apro
pie chiar și acele mediocrități pe care 
Occidentul însuși le ține în umbră. 
Unele teatre au trecut de la un na
turalism scenografic la un modernism 
forțat și cînd aud de un decor con
struit, nu sugerat, sar arse. După un 
schematism riguros cutare pictor 
repede cu aerul că face nou 
unele „experimente" consumate 
mult. Insuccesul relativ pe care 
pare că l-am înregistrat de curînd la

!

• De exemplu : Uzinele sodice din 
Govora au fost profilate pe o tehno
logie a fabricației care, foarte moder
nă atunci, s-a găsit ulterior depășită 
pe plan mondial de o alta. Uzina a 
reușit, totuși, printr-un spor de orga
nizare și prin perfecționarea procesului 
de fabricație, adică pînă Ia urmă prin
tr-un spor de inteligență, să dea un 
produs de o calitate la fel de bună ca 
și cel obținut prin tehnologia cea mai 
recentă. Și exemplele pozitive sînt ne
numărate.

Schimb de impresii și timbredin Suceava.filatelicCercul „Ciprian Porumbescu"
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Va semnalam ca 
în fabrica noastră se 
rețin în mod automat 
bani din salariu, sub 
diferite motive. De 
pildă, s-au oprit cîte 
5 lei de fiecare sala
riat pentru bilete de 
bal fără a se cere 
nimănui consimță- 
mîntul. Trebuie a- 
dăugat că balul nici 
măcar n-a mai avut 
loc, dar banii adunați 
nu ne-au mai fost 
restituiți, și nu știm 
în al cui buzunar au 
intrat. La fel, în 
urma unei dispoziții

a conducerii fabricii, 
s-au reținut cîte 35 
de lei de fiecare 
muncitor pentru a

Nota redacției. Se
sizări despre rețineri 
abuzive din salariu 
s-au mai primit de 
la D.R.N.C. Galați, 
unde navigatorilor li 
se opresc de către 
casier, în fiecare 
lună, cîte 5 lei pen
tru sport ; de la Uzina 
mecanică din Tr. Se
verin, unde, de ase
menea, se rețin bani 
pentru sport, din co
muna Tansa, regiu
nea Iași, unde direc
torul școlii reține di
ferite sume cadrelor 
didactice 
scrisoare 
redacției,

etc. într-o 
adresată

____ ___  un cores
pondent voluntar de 
la întreprinderea de

de cherestea a 
constatată în 

inventarului

se acoperi valoarea 
unei cantități de ma
terial lemnos, a că
rei lipsă din depozi-

fost 
urma 
efectuat în luna no
iembrie a.c. Dacă lip- 

. sește materialul, să 
se găsească și vino
vatul ! De ce să su
porte alții paguba ?

După cîte știm, a- 
cestea sînt procedee 
abuzive și credem 
că cei care le-au să- 
virșit' ar trebui trași 
la răspundere.

Un grup de muncitori 
de la Fabrica de 
mobilă Bucea-Cluj

★ ★

aprovizionare cu uti
laje și piese ăe 
schimb din Capitală 
ne semnalează com
portarea unor sala- 
riați care au plasat 
bilete de tombolă la 
o recentă reuniune 
organizată în aceas
tă întreprindere. „Re- 
fuzînd să cumpăr bi
letele distribuite de 
responsabilul cultu
ral și de șefa servi
ciului personal, scrie 
el, aceasta din urmă 
m-a etichetat drept 
„înapoiat", „lipsit de 
nivel politic". Ce le
gătură are tombola 
cu „nivelul politic" e 
greu de spus. în 
schimb, e ușor să de-

duci la ce nivel duc 
„muncă de convinge
re" oameni care folo
sesc astfel de metode 
și care lipesc ase
menea etichete.

Practica reținerilor 
ilegale din salariu a 
mai fost semnalată 
și combătută în pre
să. Trebuie spus încă 
o dată că reținerile 
neconsimțite din sa
lariu reprezintă abu
zuri și constituie în
călcări ale legilor în 
vigoare. Conducerile 
întreprinderilor, or
ganele sindicale au 
datoria de a com
bate și stîrpi aseme
nea practici.

Paris nu se adresează, poate, 
compozitorului Boulez și muzicii sale, 
destul de contestată, cît dorinței 
T.O.B. de a epata cu orice preț prin- 
tr-un fals modernism (de mult depă
șit), în loc de a convinge printr-o 
originalitate reală.

Uneori, în vreo verigă din admi
nistrație sau cultură, o măsură foarte 
potrivită luată la un nivel superior 
se exagerează, se diformează, o 
discuție devine un caz, o critică li
niștită ia proporții neașteptate, stîr- 
neșfe efecte singulare. Mai tîrziu 
acest exces se corectează prinfr-alful. 
Ce însemnează asta ? Că balanța 
bunei și dreptei judecăți are cîte- 
odată la unii un joc, și atunci ei nu 
preiau măsura exactă, impulsul în 
proporțiile lui eficace, ci pun mai 
mult sau mai puțin. Dar singurul fel 
de a nu greși e de a înțelege, de 
a judeca, de a pune la contribuție 
inteligența, care e o facultate de 
măsură și ordine, de echilibru și 
statornicie.

în mod evident măsura e în spi
ritul poporului nostru. El nu iubește 
excesele. El n-a avut fanatisme into
lerante, excese de bigotism, nopți 
ale Sfîntului Bartolomeu, porniri co
tropitoare. O decență și o măsură 
prezidează la arta sa. Inteligența lui 
nativă l-a ferii și l-a 
inteligență măsurată, 
buie să stea mereu 
lucrurile mari, dar și 
pofrivindu-le. Aș spune că 
gența e un transformator care preia 
curentul și-l adaptează în așa fel 
încît becul de la capătul firului să 
lumineze mereu : nici să nu cli
pească, nici să nu se spargă.

Asta ne va feri de a mai vedea, să 
zicem, pe Tifu Maiorescu sau pe Blaga 
cînd foarfe puțin, cînd foarte mult, 
sau de a juca șapte Eugen lonescu 
după șapte Brecht. (Am exagerat : 
nici eu n-am măsură...)

Structura noastră socială, practica 
vieții de fiecare zi au statornicit în 
mod firesc unele relații stabile, care 
să facă posibilă comunicarea cît mai 
lesnicioasă a unor idei simple și di
recte, preluarea lor de către mase, cu 
eficiența maximă. Realitatea crescînd 
impetuos în bogăție și complexitate, 
o sumă' întreagă de formulări devin 
însă neîncăpăfoare, altele rămîn fi
xate ca niște locuri comune din care 
miezul viu al tîlcului s-a deplasat. 
Sînt unele schelării și cofraje ale gîn- 
dirii care între timp și-a clădit temei
nic edificiul, ce devin uneori parazi
tare. Inteligența se izbește de ele, 
spiritul critic le satirizează. Ele devia
ză sensul puternic, creator al gîndirii, 
închizîndu-l inutil într-o frază gata 
făcută, mortificîndu-l.

Automafismele verbale, stereotipia 
sînt dușmanii noului. în raportul pre
zentat la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referindu-se la unele aspecte ale 
muncii politice și ideologice, spune : 
„Se înfîlnesc deseori în activitatea 
ideologică tendințe de a înlocui ana
liza științifică a fenomenelor sociale 
actuale cu repetarea mecanică a unor 
teze depășite sau infirmate de viață, 
aprecieri simpliste care nu sînt de 
natură să ajute la înțelegerea com
plexității problemelor, a factorilor care 
acționează în societatea contempora
nă. Manifestările de schematism, 
blonul, transformarea în canoane 
ideilor vii ale învățăturii noastre,
și exprimarea acestor idei într-o for
mă neatractivă, inaccesibilă, frînează 
gîndirea creatoare, sărăcesc conținu
tul propagandei, slăbesc forța ei de 
convingere și de influențare".

Indicația este extrem de prețioasă. 
Ea poate fi aplicată cu folos, cred, ți

ța- 
a 

ca

la alfe sectoare, 
cearcă să ferece 
du-i înainte un 
vîntul secretarului general al 
telului Central, partidul ne arată 
trebuie să ne împotrivim acestor pre
fabricate canonice care sărăcesc rea
litatea, care vestejesc și șablonizează 
inteligența, gîndirea. Adevărul nu e 
niciodată mort și static, el e expresia 
cuprinderii vii a unei realități în per
petuă transformare, de-aceea nici sti
lul lui, adică forma lui expresivă nu 
poale fi dată o dată pentru totdeauna. 
Ca oameni ai vremii noastre sîntem 
chemați să cuprindem, să transfor
măm, să dominăm realități, nu să mă- 
cinăm formule.

în calea acestui avînf impetuos al 
inteligenței noastre, tot ce încearcă 
s-o șablonizeze mi se pare o barie
ră, o întîrziere, o fundătură. Șablonul 
se strecoară pe multe căi, am să mă 
opresc la cîteva :

Iubitorii de muzică ușoară sînt pe 
bună dreptate atrași de romantismul 
sau de veselia frenetică pe care acest 
gen o conține în chiar factura sa. Nu 
rareori însă — și lucrul s-a mai spus 
— tipul, schema respectivei veselii 
sau reverii limitează așa de strict con
ținutul ei încît încetul cu încetul tot 
ce este căutare, nevoie de dăruire, 
originalitate și finețe născîndă se în
groapă prematur în șablon. Aș vrea 
să adaug că acest lucru influențează 
și inteligența creatoare, care sau se 
decuplează de simțire — ceea ce nu 
e deloc bine — sau e obligată s-o ur
meze înspre poncifele sărăcăcioase 
ale unui anumit gen de muzică ușoa
ră, de satiră, de umor (uneori și de 
dramaturgie). Fără să vrem șablonul 
„fixează” și cu cît baza de emoție 
(melodică, ritmică) e mai puternică, cu 
afîf fixează mai bine. Și astfel se pre
iau pe drumul ocolit al simțirii clișee 
care fac inteligența incapabilă să de
pășească unele stadii elementare de 
exprimare.

Am văzut în ultima vreme cîteva 
montaje literare. E un gen care per
mite să încolțească clișee. Rostirea 
stereotipă, declamatorie, „cu ochi lu
minoși, cu fafa surîzătoare" (cum sună 
o indicație într-o revistă) a unor ade
văruri afirmative care substituie 
realitate adînc asimilată în noi cu 
frazeologie convențional-poefică, 
un rău serviciu făcuf și realității 
poeziei. Tot ce este fior poetic 
aceșfi tineri declamatori se găsește 
blocat la nivelul unor șabloane care 
rimînd pentru a milioana oară cuvin
tele „tractoare — ogoare — munci
toare — soare” le anulează ca pon
dere în limbajul nostru, le dau un 
aer de confecție sărăcăcioasă, opusă 
adevăratei creații. Mișcarea^ de ama
tori a crescut și s-a întărit, a cuprins 
sectoare înalte, montajele însă au ră
mas, cu unele excepții, aceleași. A- 
matorii noștri sînt capabili de mult 
mai mult, inteligența lor cere ali
mente mai consistente, fuge de clișee.

Sînt de asemenea neliniștit, mărturi
sesc, de difuziunea pe care un sport 
admirabil cum e fotbalul, poate cel 
mai spectaculos dintre toate, în orice 
caz cel mai seducător, o are în viața 
multor oameni pentru care comenta
riile oțioase, nesfîrșlfe, devin aproape 
un aliment zilnic. Nu sportul în sine, 
pe care îl iubesc, cît „suprastructura” 
teoretică pe care o generează și care 
tinde să înlocuiască în viața multora 
preocuparea activă pentru alte zone 
de înțelegere a lumii, mărunțind in
teligența în pronosticuri gratuite și 
aprecieri conjecturale, iată ce mi se 
pare șablonard și, într-un fel, nociv. 
Sportul-divertisment e un lucru tonic, 
eficace. Dar spodul-filozofie, sportul- 
problematică, sportul-culfură, sportul- 
polemică gravă sînt niște derivative 
care cresc parazitar pe spinarea inte
ligenței noastre (iertați alăturarea de 
cuvinte). Asist prea rar la o discuție 
filozofică ; nu cumva fiindcă avem 
prea multe discuții fotbalistice ?

Despre alte aspecte legate de tema 
articolului de față — într-un număr 
viitor.

0 Sala Palatului : SPECTACOLUL DE 
REVISTĂ PREZENTAT DE TEATRUL 
„C. TÄNASE" IN TURNEELE DE LA 
PARIS ȘI BERLIN — 19,30.
e Teatrul de Operă și Balet : SPĂR
GĂTORUL DE NUCI — 11, FIDELIO
— 19,30
® Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 10,30, LĂSAȚI-MĂ
SĂ CÎNT - 19,30.
0 Teatrul Național ,,I. L. ' 
(sala Comédia) : VLAICU '
10, OAMENI ȘI ȘOARECI 
REGELE MOARE — 19,30, 
dio) : O FEMEIE CU BANI 
SPECTACOL 
DRI 
TIST 
® Teatrul
— 10,30, 
FLETE — 
® Teatrul 
(sala din
1) : CLIPF DE VIAȚĂ 10; 20, O- 
PERA DE TREI PARALE — 15, (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
TACHE, IANKE ȘI CADÎR — 10, FII 
CUMINTE, CRISTOFOR 1 — 20.
® Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 10, LUNA
DEZMOȘTENIȚILOR — 15,30, OMUL 
CARE ȘI-A PIERDUT OMENIA — 
19,30, (sala Studio) : OPT FEMEI — 
10,30 : 20,-----
e Teatrul 
NOAPTEA
— 20.
0 Teatrul
QUES PREVERT 
BALANSOAR — 
FII ; CU TOT SOARELE PE MASĂ 
- 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : CROI
TORUL FERMECAT — 20.
0 Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : CIDUL — 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) • EU ȘI MATERIA 
MOARTĂ — 10; 20,30, (sala din str. 
Academiei) : NĂZBÎTIILE LUI ȚĂN
DĂRICĂ - 11.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ - 20, (sala Victoria) :
VESELIE LA 174 - 20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. : PE 
TREPTE DE LUMINĂ - 20.
» Circul de stat ■ BAL MASCAT ȘI... 
ACROBAT — 16; 19,30.

Caragiale" 
VODĂ —
— 15,30,
(sala Stu- 

I - 10,
ALECSAN- 
UNUI AR-15,30,

19,30.
de
ȘEFUL SECTORULUI SU- 

20.
„Lucia Sturdza Bulandra" 

Bd. Schitu Măgureanu nr.

0 8,50 — Gimnastica de înviorare Ia 
domiciliu 0 9,00 — Rețeta gospodi
nei 0 9,30 — Emisiune pentru copil 
și tineretul școlar 0 11,00 — Emi
siunea pentru sate 0 19,00 — Jurna
lul televiziunii (I) 0 19,15 — Cenu
șăreasa — balet pe gheață 0 19,35 — 
Desene animate ; 0 19,45 — Repor
tajul filmat : La vînătoare 0 20,00 — 
Documente de piatră : CETATEA 
SARMISEGETUZA 0 20,30 — Omul 
și lumea tăcerii : „SCAFANDRII" 0 
21,00 — Filmul Cînttnd în ploaie 
0 22,40 — Jurnalul televiziunii (II), 
Telesport.

Lucea- 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 

12,30;
- 8;
21,30, 
14,45; 
11,15;

• OLD SHATTERHAND — film pen- 
tru ecran panoramic : Patria — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19) 21,30.
• COLINA: Republica — 9,30) 11,45; 
14) 16,30) 19; 21,30, Capitol — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45) 21,15.
• PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII ȘI TINERET : Cinemateca — 
9,30; 10,45.
O MUNCILE LUI HERCULE :
farul

. 20,15, București
14,45; 17; 19,15; 21,15, Feroviar 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15) 
Melodia — 8; 10,15; 12,30)
17; 19,15; 21,30, Modern — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Festival — 9,45; 
13,15; 17; 20,30, Excelsior — 9,45; 13;
16.30. 20.
• FATA LUI BUBE : Victoria —
9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Grivița — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30. 
0 CINE-I CRIMINALUL? — cinema
scop : Central (completare De la pes
cari adunate) 
18,30; 20,45.
0 AMINTIRI 
mina — 10;
Bucegi — 10: 12; 14; 16; 18,15; 20.30 
(la ambele completare Plante acvati
ce), Tomis (completare Două creioa
ne) - 10: 12: 14; 16: 18; 20
0 DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
Union - 10; 15,30; 18: 20.30.
0 POVESTEA LUI AI.IOȘA - CROI- 
TORAȘUL CURAJOS - PĂPUȘARII
— CUCURIGU - MOTANUL PES
CAR : Doina - 10: 11.15: 12,30.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Doina
— 13,45. 16; 18,15-, 20,30, Buzești — 
9,45; 11,45. 13,45: 16; 18,15: 20,15 (la 
ambele completare La carnaval).
0 SĂLBATICII PE DE RÎUL MORȚII: 
Timpuri Noi — 10—21 tn continuare. 
0 ÎNDRĂZNEȚUI PARDAILLAN — 
cinemascop : Giulești (completare
Păpușarii) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30, 
sus) 
18,45;
0 800

21.
DE LEGHE PE AMAZOANE :

Înfrățirea între popoare 
Diavolii) — 9,30; 11,30; 
18; 20,15
0 TINTIN ȘI MISTERUL 
AUR“ : Volga -L- lOi 
19; 21. t :
0 JUDEX : Cultural (completare Tot 
mai sus) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30.
0 WINNETOU — cinemascop, CO
MOARA DIN LACUL DE ARGINT — 
cinemascop : Dacia — 9,15—20 în
continuare.
0 CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- 
TULUI : Crîngași — 10,30; 16; 18,15; 
20,30.
O RAIDUL VĂRGAT: Unirea — 11; 
16; 18,15; 20,30.
0 1N COMPANIA LUI MAX LIN
DER : Flacăra (completare Plonieria 
nr. 6/1965) — 10; 15,30; 17,45; 20, 
Ferentari (completare De la pescari 
adunate) — 10; 12,15; 16; 18,15:20.30. 
0 CINEVA, ACOLO SUS, MĂ IU
BEȘTE : Vitan (completare Știați 
că?...) — 11; 15,45; 18,15; 20,45.
0 CAVALERII 
scop (ambele 
13; 16: 19.
0 DUMINICĂ 
troceni — ]
20,45.
O VESELIE LA 
Iar (completare

ACAPULCO : 
Poveste cu cartona

șe) — 11.30; 16: 18,15; 20,30. 
0 ULTIMA CAVALCADĂ 
SANTA CRUZ — cinemascop :
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
reasca (completare Diavolii) — 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45, Flamura 
(completare Universuri picturale) — 
9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15; 20.30.
0 DINCOLO DE BARIERA : Moși
lor — 15; 17; 19; 21, Drumul Sării — 
11) 16; 18: 20 (la ambele completa
re YR cere decolarea).
O A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Cosmos - 15,45; 18; 20.15. 
0 CODIN : Viitorul — 10; 15,30; 18; 
20,30.
O FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI: Co- 
lentina (completare Surorile Press)
— 15,30; 17,45; 20.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA : Raho
va (completare Calitate tn cantitate 
industrială) — 10,30; 15,30; 18;
20,30.
0 NEAMUI ȘOIMĂREȘTILOR - ci
nemascop (ambele serii) : Progresul 
(completare Pionierla nr. 6/1965) —
11) 15,30; 19.
0 SAMBA : Lira (completare Vezi, 
rîndunelele se duc) — 15,30; 18>
20,30.
0 CREDEȚI-MĂ, OAMENI : Pacea
— 11; 16; 18; 20.

Foto : M. Andreescu

Cum a fost
Ieri în țară : Vremea s-a menținut umedă și s-a încălzit ușor în vestul 

țării. Cerul a fost mai mult acoperit, exceptînd Transilvania, unde a deve
nit schimbător. Au căzut precipitații temporare sub formă de ploaie în 
Banat și ninsori în Oltenia. în celelalte regiuni, precipitațiile au fost cu 
totul izolate. Local s-a semnalat ceață, mai persistentă în sudul și estul 
țării. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Huedin și 
Rădăuți și 6 grade la Chișineu Criș, Lugoj. Vărădia și Oravița. în București: 
Vremea a fost în general umedă, cu 
Temperatura maximă a atins 2 grade.

cerul acoperit. Vîntul a suflat slab. 
Dimineața s-a produs ceată.

Cum va fi
Timpul probabil pentru următoarele trei zile. în țară : Vremea se men

ține în general umedă, cu cerul variabil, mai mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații mai ales sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit, predomi- 
nînd din sectorul sud-vestic. Temperatura în scădere ușoară către sfîrșitul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 7 grade și plus 3 grade, 
iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. Ceată locală. în București : 
Vremea se menține umedă, cu cerul variabil, mai mult acoperit, Vor că
dea precipitații mai ales sub formă de ploaie. Vint slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul sud-vestic. Temperatura în scădere ușoară către 
sfîrșitul intervalului. Ceață dimineața și seara.
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Cronica zilei

ÎNTOARCEREA in capitală
A TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE CIOARĂ

După semnarea, la Moscova, a 
noului acord comercial de lungă 
durată pe. perioada 1966—1970 în
tre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică și a protoco
lului privind livrările reciproce pe 
anul viitor între cele două țări, 
Gheorghe Cioară ministru] comer
țului exterior, s-a înapoiat sîmbătă 
în țară. Tn întîmpinarea sa, pe ae
roportul Băneasa se aflau Bujor 
Almășan, ministrul minelor, și 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior, precum și 
reprezentanți ai ambasadei U.R.S.S. 
la București.

PLECAREA AMBASADORULUI 
R. P. CHINEZE

Sîmbătă seara a părăsit definitiv 
țara noastră Liu Fan, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P Chineze în Republica So
cialistă România. La plecare, în 
Gara de Nord, Liu Fan a fost sa
lutat de Dionisie Ionescu, amba
sador, directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost de față membrii Ambasadei 
Republicii Populare Chineze, șefii 
unor misiuni diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

*

A părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Havana, Mircea Rădu- 
lescu, redactor-șef al ziarului „Ro
mânia Liberă“, membru al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, pentru a parti
cipa ca observator la conferința de 
solidaritate cu popoarele din Asia, 
Africa și America Latină, care va 
avea loc în capitala Cubei între 3 
și 10 ianuarie 1966.

(Agerpres)
© Astăzi se va disputa la Neun

kirchen (R. F. Germană) Intîlnirea 
internațională de fotbal dintre 
echipa locală Borussia Neunkirchen

0 amplă 
investigație 
socială cu caracter 
statistic

(Urmare din pag. D

1,2 milioane de locuințe. Recensă- 
mîntul va reflecta schimbările in
tervenite în toate aceste domenii.

Recensămîntul din 15 martie 1966 
se deosebește de cele anterioare 
în primul rînd printr-un program 
de cercetare mult mai bogat. Ast
fel, pe lîngă caracteristicile urmă
rite în trecut, se vor culege date 
mai amănunțite referitoare la ni
velul de instruire a populației, la 
caracterizarea mărimii și structurii 
gospodăriilor, unele aspecte în 
plus privind natalitatea etc.

Recensămîntul actual se deose
bește de cele anterioare și prin 
faptul că, în afară de caracteris
tici suplimentare referitoare la 
populație, se înregistrează și ca
racteristicile locuințelor.

Cum vor fi folosite datele 
recensământului ?

Pentru întocmirea planului eco
nomiei naționale, a balanțelor de 
plan sînt necesare date complete 
și exacte asupra numărului și 
structurii populației. Aceste date 
servesc, de asemenea, pentru 
calculul unor indicatori sintetici 
.— venitul național pe cap de lo
cuitor. consumul de produse ali
mentare și nealimentare, precum 
și a altor elemente privind apre
cierea nivelului de trai. Datele re- 
censămîntului vor constitui un 
instrument prețios în planificarea 
economiei, în luarea de noi măsuri 
menite să îmbunătățească în con
tinuare nivelul de trai material și 
cultural al populației și vor servi, 
în același timp, ca material pen
tru activitatea științifică. Datele ob
ținute prin recensămîntul locuințe
lor vor permite, pe baza cunoaște
rii totalului de locuințe existente 
Și a caracteristicilor lor esențiale,

Azi in Capitală
Volei

Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui derbiul campionatului 
masculin de volei, seria I. dintre 
echipele bucureștene Dinamo și 
Rapid. Partida va începe la ora 
11 și are în deschidere jocul 
masculin Steaua București—Fa
rul Constanța.

Handbal

Tot în sala Floreasca se des
fășoară, începînd de la ora 15, 
un bogat program handbalistic. 
Tn cadrul „Cupei F.R.H.“ se 
dispută meciurile ■ Rafinăria Te- 
leajen—Știința București (mas
culin), Fabrica de timbre—Pro
gresul București (feminin), 
I.C.F.—Voința București (femi
nin) și Dinamo București— 
Steaua București (masculin).

Hochei pe gheață
La ora 17, pe patinoarul arti

ficial „23 August" are loc par
tida amicală dintre selecționate
le de tineret ale României și Un
gariei.

La antrenament pe pîrtlile de 
schi

orientarea fondurilor de investiții 
pentru locuințe, a fondurilor pentru 
reparații capitale, servind totoda
tă la studiile de sistematizare a 
orașelor și satelor.

Cum se va desfășura recen
sămîntul ?

Oparațiile de înregistrare a date
lor se vor desfășura în intervalul 
15—22 martie 1966 Recenzorii re
crutați și instrulți în acest scop vor 
completa buletinele de recensă- 
mînt pe baza răspunsurilor date 
de populație Pentru a se „fotogra
fia” situația populației într-un mo
ment dat, pentru a se evita dublele 
înregistrări s-a stabilit așa-numitul 
„moment critic" al recensămîn
tului Aceasta înseamnă că răspun
surile date de populație se vor re
feri la situația existentă la ora 0 
din noaptea de 14 spre 15 martie. 
Orice schimbări survenite ulterior 
— pînă la sosirea recenzorului în 
locuință — nu vor fi trecute în for
mularele de recensămînt.

Ce fel de formulare se vor 
completa ?

La operația de recenzare pro- 
priu-zisă vor lua parte circa 100 de 
mii de persoane. Pe baza răspun
surilor populației, recenzorii vor 
completa următoarele formulare de 
bază :

— „Lista membrilor gospodăriei" 
care cuprinde întrebări referitoare 
la situația membrilor față de capul 
gospodăriei, locul nașterii, sexul, 
data nașterii, starea civilă, numă
rul copiilor, cetățenia, naționalita
tea, limba maternă, felul școlii ab
solvite, locul de muncă, ocupația 
la acest loc de muncă și altele.

— „Buletinul clădirii", în care se 
însoriu date cu privire la scopul 
în care este folosită clădirea, tipul 
clădirii de locuit, anul cînd a fost 
construită, materialul de construc
ție a pereților exteriori și a înveli- 
torii acoperișului, numărul nivelu
rilor și al etajelor, suprafața con
struită, gradul de uzură a clădirii, 
diferite racorduri etc.

— „Buletinul locuinței", în care 
se vor înscrie date privitoare la 
tipul locuinței, modul de folosință, 
etajul la care este situată, numă
rul și dimensiunile camerelor de 
locuit, dependințe, instalații etc.

In perioada premergătoare înre
gistrării, recenzorii vor vizita lo
cuințele și vor discuta cu popu
lația asupra obiectului și impor
tanței recensămîntului. Pentru a se 
asigura exactitatea și operativita

învingând aseară cu 21-19 echipa Steaua

Așteptările au fost 
confirmate ; echipa 
de box a clubului Di
namo București, pre
gătită de antrenorul 
emerit C. Nour și 
prof C Dumitrescu, 
și-a păstrat și în a- 
cest an titlul de cam
pioană a țării Asea
ră, în sala Floreasca, 
pugîliștii dinamoviști 
au susținut meciurile 
decisive în compania 
acelorași rivali din 
ultimii ani — boxerii 
clubului Steaua De 
această dată însă vic
toria finală a fost 
realizată mult mai 
greu Este suficient 
de arătat că dina- 
movi.știi și-au văzut 
asigurat punctajul 
necesar cîștigă.rii ti
tlului de-abia după 
disputarea ultimei 
partide „Veteranul" 
greilor, Vasile Mariu- 
țan (Dinamo), l-a 
întrecut net pe mai 
tânărul său adversar 
1W. Gheorghioni (Stea

ua). Scorul general 
al . partidei — care 
pînă la meciul greilor 
era 18—18 — a deve
nit astfel 21—19 în 
favoarea pugiliștilor 
de la Dinamo.

Celelalte nouă par
tide ale galei de a- 
seară s-au încheiat 
astfel : muscă : Ciu- 
că (S) l-a învins la 
puncte pe Davidescu 
(D) ; cocoș : Gîju (S) 
pe Crudu (D) ; pană : 
Stanev (D) — Vanea 
(S) meci nul ; semi- 
ușoară : Antoniu (D) 
l-a învins pe Murg 
(S) ; ușoară : Mihalik 
(D) pe Tudose (S) : 
semimijlocie : Nicu- 
lescu (S) pe Vasiliu 
(D) ; mijlocie mică : 
Covaci (D) — Stumpf 
(S) meci nul ; mijlo
cie : Olteanu (D) l-a 
învins pe Nicolau (S); 
semigrea : Monea (D) 
— Trandafir (S) meci 
nul.

Dintre învinși se 
cuvin remarcați tine

DE PESTE HOTARE

tea înregistrărilor, este indicat ca 
cetățenii să-și consulte în preala
bil diferite documente personale 
sau referitoare la locuință, aceasta 
fiind o acțiune care se efectuează 
cu sprijinul populației și în intere
sul ei.

Hotărîrea cu privire la efec
tuarea recensământului pre
vede și o cercetare selectivă la 
un număr restrîns de gospodă
rii Care este scopul acestei 
cercetări ?

Cercetarea selectivă are drept 
scop obținerea unor date suplimen
tare față de cele cuprinse în bule
tinele recensămîntului propriu-zis. 
Aceste date se referă la condițiile 
de locuit ale populației, la dotarea 
gospodăriilor cu diverse obiecte de 
folosință îndelungată. In felul aces
ta se va putea caracteriza mai 
complet nivelul de trai al popu
lației. Această înregistrare va cu
prinde circa 1 la sută din numărul 
total al locuințelor recenzate, alese 
în așa fel îneît să fie reprezentati
ve pentru diferitele categorii de 
gospodării. E de la sine înțeles că 
includerea unor întrebări suplimen
tare în legătură cu problemele care 
fac obiectul cercetării selective în 
programul general al recensămîn
tului ar fi sporit considerabil volu
mul lucrărilor de înregistrare și 
prelucrare a datelor, timpul nece
sar pentru obținerea lor.

Interviu realizat de Al. PLĂIEȘU

își spune cuvîntul 
colectivul rafinăriei 
de la Brazi

(Urmare din pag. D

In cadrul dezbaterii s-a subliniat 
că pentru utilizarea mai bună a ca
pacităților de producție este ne
cesar să se ia măsuri urgente pen
tru îmbunătățirea asistenței tehnice în 
toate schimburile. Vorbitorii au a- 
rătat că în timp ce în schimbul de 
zi lucrează marea majoritate a 
maiștrilor și inginerilor, în schim

rii Murg și Tudose 
(ambii de la Steaua), 
deosebit de curajoși 
în fața mai expert - 
mentaților lor adver
sari : Antoniu și res
pectiv Mihalik.

In general decizii
le arbitrilor-judecă- 
tori au reflectat si
tuația din ring. După 
părerea noastră însă 
(părere confirmată și 
de unii specialiști) 
două dintre decizii 
n-au fost conforme 
cu realitatea : este 
vorba de meciul din
tre Covaci și Stumpf 
(în care ultimul a a- 
vut un ușor avantaj, 
suficient pentru a 
primi victoria.) și de 
meciul Monea — 
Trandafir, încheiat 
cu avantajul clar al 
lui Monea. în ambele 
cazuri a fost pronun
țată. în mod eronat, 
decizia de „meci nul"

I. D.

și echipa de tineret a României. 
Pentru acest joc, antrenorii români 
s-an fixat asupra formației : Cons- 
tantinescu-Sătmăreanu, Boc, Grăj- 
deanu, Deleanu-Stefănescu. Dobrin- 
Matei, Frătilă. Cuperman, Moldo
veana.

© Comitetul olimpic francez con
tinuă lucrările de amenajare fn lo
calitatea Font Romeu, situată In 
munții Pirinei, la altitudinea de
2 200 m. Pină la Olimpiada din 
Mexic, aici va funcționa tabăra de 
pregătire a loturilor olimpice fran
ceze și un centru climato-sportiv 
pentru tineret. Oficialitățile spor
tive franceze au declarat că la Font 
Romeu pol veni să se antreneze și 
sportivi din alte țări.

® în ziua a doua a concursului de 
patinaj viteză „Memorialul lakov 
Melnikov", care are loc pe patinoa
rul din localitatea sovietică Perm. 
Lidia Bolșakova a înregistrat cea 
mai bună performantă mondială a 
sezonului 5T0”3/10 în proba de
3 000 m. Proba de 1 000 m a fost cîș- 
tigată de campioana mondială Inga 
Voronina (l’36”8/10.

© Echipa de fotbal a Poloniei a 
acceptat invitația federației engleze 
de fotbal de a juca în luna ianuarie 
cu echipa Angliei la Liverpool. In 
luna iunie fotbaliștii polonezi între
prind un turneu in Brazilia. Ei vor 
susține două jocuri cu reprezentati
va Braziliei.

burile II și III puține cadre tehnice 
„calcă“ prin rafinărie. „Este lesne 
de înțeles că unele manevre greși
te, păgubitoare, puteau să fie evi
tate dacă asistența tehnică era asi
gurată“ — a spus unul dintre ope
ratorii care au luat cuvîntul. Pro
punerii ca repartizarea judicioasă 
a cadrelor de maiștri, tehnicieni și 
ingineri pe secții, servicii și schim
buri să facă obiectul unui studiu 
aprofundat al conducerii rafinăriei 
merită să i se acorde întreaga a- 
tenție.

Strîns legată de folosirea din 
plin a- tehnicii este problema ridi
cării calificării ți perfecționării pre
gătirii profesionale a disfilatorilor, o- 
peraforilor și rafinorilor. Inginerul 
NÄSTASE COSTACHE a relevat 
că proaspeții absolvenți ai școlilor 
profesionale au cunoștințe teoreti
ce, dar le lipsește experiența prac
tică. în același timp, muncitorii 
mai vîrstnici nu cunosc suficient 
problemele teoretice ale prelucră
rii țițeiului. Tocmai de aceea, se 
desprinde necesitatea ca fiecare 
muncitor să fie încadrat într-o a- 
numită formă de ridicare a califi
cării, bineînțeles diferențiat și ți- 
nîndu-se seama de cerințele pro
ducției. S-a propus ca conducerea 
rafinăriei și comitetul sindicatului 
să urmărească cu toată seriozita
tea desfășurarea cursurilor de ridi
care a calificării organizate pe me
serii, să extindă și alte forme de 
specializare a cadrelor, cum ar fi 
simpozioanele, sesiunile tehnico- 
științifice, conferințele tehnice.

Pentru anul viitor rafinăriei 1 
s-au repartizat importante fonduri 
de investiții. Pentru realizarea 
în termen a lucrărilor prevăzu
te, vorbitorii au insistat asupra 
necesității ca rafinăria, fn calitate de 
beneficiar, să urgenteze asigurarea 
documentației tehnice și să facă fotul 
pentru ca utilajele tehnologice să fie 
aduse la timpul oportun pe șantier.

Acestea sînt cîteva dintre pro 
blemele care au stat în atenția 
adunării de dezbatere a pre
vederilor planului pe 1966 de la ra
finăria Brazi. Cu acest prilej au ie
șit încă o dată în evidență capaci
tatea creatoare și inițiativa colec
tivului, hotărîrea lui de a trece cu 
toate forțele la realizarea produc
ției anului viitor. Propunerile fă
cute trebuie studiate cu atenție de 
conducerea rafinăriei și, pe baza 
lor. să se definitiveze planul de 
măsuri tehnico-organizatorice.

Festivalul
„Iarna rusească"

La Moscova a început ieri fes
tivalul cultural devenit tradițio
nal „Iarna rusească" Natura în
săși pare să concure la succesul 
lui, împrumutîndu-i cadrul po
trivit : de dimineață ninge ne
curmat cu fulgi mari.

Festivalul a fost inaugurat 
concomitent pe două scene — în 
marea sală a Palatului Congre
selor cu baletul „Lacul lebede
lor" de Ceaikovski și la Teatrul 
Mare cu opera „Decembriștii" de 
Iuri Șaporin.

Programul „Iernii rusești" este 
deosebit de bogat. Pe scenele 
Palatului Congreselor și Teatru
lui Mare vor avea loc spectaco
lele de operă și balet : „Boris 
Godunov" de M. Musorgski, 
„Knea.zul Igor" de A. Borodin, 
„Ivan Susanin" de M. Glinka, 
„Fîntîna din Bahcisarai" de B. 
Asafiev, „Cenușăreasa" și „Floa
rea de piatră" de S. Prokofiev 
ș.a.

în cele zece zile cît va dura 
festivalul, pe scenele Moscovei 
se vor produce artiști renumiți 
ai Uniunii Sovietice : stelele ba
letului sovietic, cîntăreți. maeștri 
ai circului, Ansamblul de cîntece 
și dansuri al armatei, corul de 
cîntece populare „Piatnițki". An
samblul de dansuri populare al 
R.S.S. Ucraina, ansamblul „Ba- 
hor" din Uzbekistan și ansam
blul „Beriozka"

în „orășelul" expoziției reali
zărilor economice ale Uniunii 
Sovietice vor fi organizate pen
tru vizitatori plimbări cu troica 
și sănii trase de reni sau crini, 
iar în Palatul sporturilor de la 
Lujniki va avea loc sărbătoarea 
pomului de iarnă. La 5 ianuarie, 
festivalul „Iarna rusească" se va 
încheia cu un mare concert, de 
gală pe scena sălii Palatului Con
greselor din Kremlin.

A. MUNTEANU

După două decenii...
Muzeul de istorie al R.P.D Co

reene a sărbătorit cea de-a 20-a 
aniversare. în ultimele două de
cenii, sub auspiciile acestei insti
tuții, au fost efectuate numeroase 
săpături și au fost colectate nu
meroase relicve istorice, care o- 
glindesc seculara tradiție și dez
voltarea culturii coreene. De 
la înființare, numărul expona
telor acestui muzeu a spo
rit de 50 de ori, unele datînd încă 
din perioada comunei primitive. 
Printre mărturiile vechii culturi

Să nu uităm 
pe cei care 
muncesc 
iarna în pădure

(Urmare din pag. I)

I-am comunicat tovarășului 
inginer Petre Bacalu, direc
torul întreprinderii, cele cons
tatate. El a fost de părere că 
principalul răspunzător pentru 
slaba gospodărire a cabanelor este 
conducerea sectorului. Au drepta
te și unii, și alții. Nepăsarea față 
de condițiile de cazare a muncito
rilor care lucrează la gurile de 
exploatare revine în egală măsură 
atît conducerii întreprinderii fo
restiere. cît și aceleia a sectorului.

Transportul mărfurilor 
și „scara motivărilor“

Ora mesei. Varietatea și consis
tența mîncării servite sînt în strîn- 
să legătură cu spiritul gospodăresc 
al celor ce se ocupă de aprovizio
narea cu alimente, de prepararea 
lor. Problema nu e prea simplă, 
dacă ne gindim la distanțele mari 
și greu de parcurs, la inaccesibi- 
litatea unor drumuri. In unele ra
ioane cu specific forestier, uniu
nile cooperativelor de consum au 
luat într-adevăr lucrurile în se
rios. Tovarășul CONSTANTIN 
STUPINEAN. vicepreședinte al 
U.R.C.C. Reghin, ne-a informat că 
în imediata apropiere a gurilor de 
exploatare au fost amenajate noi 
spatii de depozitare a legumelor ; 
o parte din cele 14 unități co
merciale din pădure au fost dota
te cu mobilier modern : prin in
termediul celor două brutării con
struite la Tsticeu și Lănușna și 
prin măcelăria de la Reghin se 
face săptămînal. pe bază de co
menzi, aprovizionarea muncitori
lor. Pentru eliminarea lipsurilor 
constatate în anii trecuți, în ca
drul U.R.C.C. Reghin a fost în
ființat un serviciu special de a- 
provizionare a forestierilor. Cu 
toate acestea, transportul mărfuri
lor pînă sus nu se face încă în 
condiții mulțumitoare. Vagonetele 
nu sînt nici suficiente, nici adec
vate unei asemenea încărcături, 
alimentele fiind uneori puse ală
turi de cărbuni sau de materiale. 
Conducerea întreprinderii a pro

coreene se numără hîrtia din cî- 
nepă, una din cele mai vechi 
hărțv astronomice din lume, care 
indică 1 467 de stele, modelul ob
servatorului astronomic Chum- 
sung', cel mai vechi și mai mare 
observator din Extremul orient, 
obiecte 'prețioase din domeniul 
științei și tehnicii.
i

Trenul rapid 
„Neptun"

între Berlin și Copenhaga cir
culă un nou tren rapid „Neptun", 
construit la întreprinderea „Wag
gonbau" din Görlitz (R. D Ger
mană) Noul tren se distinge 
prin viteza de circulație sporită, 
prin gradul mai ridicat de confort 
și forma exterioară mai modernă. 
Vagonul-motor este înzestrat cu 
două motoare de cîte 900 CP și 
atinge viteza maximă de 160 
km/oră Trenul poate fi alcătuit, 
după necesități, din 4 sau 6 va
goane. Acestea au fotolii speciale, 
care pot fi transformate în paturi. 
Totodată, fotoliile sînt fixate pe 
suporturi rotative care pot fi a- 
șezate în direcția mersului tre
nului.

Combinatul chimic de pe Tisa (R. P. Ungară)

mis că va afecta aprovizionării 
parchetelor o drezină-camionetă. 
Dar promisiunea n-a fost ținută. 
Așa că alimentele și Îndeosebi pîi- 
nea ajung de multe ori în par
chete cu întîrzieri de mai multe 
zile.

Tn raionul Moinești, situația este 
aceeași. Ne-a confirmat-o, de alt
fel, și tov TITUS ISTRATE, vice
președinte al U.R.C.C.-Moinești, 
care arată că există chiar o con
cepție potrivit căreia „în pădure 
se trimite orice, căci se consumă". 
Dar de ce nu se iau măsuri împo
triva celor care o practică, pentru 
respectarea intereselor muncitori
lor forestieri ?

Neglijențe se fac simțite chiar 
și acolo unde, în general, preocu
parea este mai mare. La magazi
nul mixt de la Stăncuța, raionul 
Bistrița, regiunea Cluj, bunăoară, 
pe care l-am găsit destul de bine 
aprovizionat, lipsește uneori sa
rea, iar alteori cantitățile de pîine 
sînt insuficiente.

In micile magazine din pădure 
muncitorii caută și articole de îm
brăcăminte, foarte necesare mai a- 
les în timpul iernii. Dar în nu
meroase locuri ni s-a semnalat 
lipsa unora dintre cele mai cerute.

— De aproape patru luni de zile 
— ne-a spus gestionarul magazi
nului din parchetul Drăgoiașa (I.F. 
Broșteni) — nu avem nici un fel 
de ciorapi, cizme de cauciuc, că
ciuli cu urechi, cămăși plușate, 
pufoaice și alte sortimente ase
mănătoare Ne-au vizitat nume
roase brigăzi de la raion și regiu
ne. delegați ai cooperației de con
sum, dar situația a rămas neschim
bată"

Motivările au continuat pe o 
treaptă superioară :

— De ani de zile semnalăm or
ganelor centrale ale comerțului că 
unele repartiții de astfel de măr
furi sînt insuficiente, ne-a spus 
tovarășul OREST BOSÎNCEANU. 
vicepreședinte al U.R.C.C.-Sucea
va. Dar nu s-a întreprins nimic.

Esté îndoielnic că o asemenea 
problemă nu se putea rezolva pînă

Ne aflăm de fapt la începutul Iernii. Accesul spre cele mai îndepăr
tate puncte de lucru se poate face încă în condiții in general normale. 
Este un răgaz care trebuie folosit de către conducerile întreprinderilor 
forestiere și de către toți ceilalți factori răspunzători de bunul mers al 
treburilor în pădure — comitetele executive ale sfaturilor populare, 
cooperația de consum secțiile de sănătate și prevederi sociale _  pentru
înlăturarea lipsurilor semnalate în amenajarea cabanelor, asigurarea 
aprovizionării muncitorilor forestieri, acordarea asistentei sanitare. 
Printr-o strînsă colaborare a tuturor acestor factori, este necesar să se 
asigure muncitorilor forestieri condiții bune de muncă și de viață pe 
toată durata sezonului rece.

Roid-anchetă realizat de Nisfor Țuicu, Gheorghe 
Baltă, Lorand Deaky, Alexandru Mureșan, corèsp. 
„Scînteii“,

Laminor cu banc 
împingător

Tn prezent, în R. P. Polonă se 
proiectează și se construiesc 
laminoare complete pentru in
dustria siderurgică. Uzinele „Zig- 
munt" din Silezia au și executat 
o serie de asemenea instalații. 
Cea mai nouă realizare în acest 
domeniu este laminorul de țevi 
la cald, care a intrat de curînd în 
funcțiune la uzina metalurgică 
„Swierczeski" și care este auto
matizat aproape în întregime. în 
sectoarele principale, procesul de 
producție este dirijat cu ajutorul 
instalațiilor electronice. Inima 
noului laminor o constituie așa- 
numitul „Banc împingător" — a- 
gregat de bază, producător de țevi 
care sînt prelucrate în continuare 
în celelalte secții ale uzinei. Nou
tatea pe care o prezintă această 
instalație este calibrarea specială 
a cajelor laminorului Datorită a- 
cesteia, folosindu-se o presiune 
minimă și un număr mic de ca je, 
se obține prelungirea la maxi
mum a țevii și, de aici, o mare 
viteză în procesul de laminare. 
Rapiditatea laminării împiedică 
răcirea oțelului, ceea ce duce la 
îmbunătățirea calității produse
lor.

acum, dacă ea ar fi fost pusă cu 
stăruința cuvenită în fața foruri
lor de resort.

Cum ar trebui să fie 
și cum este asistența 
medicală

Cum se acordă asistența medi
cală muncitorilor forestieri ? Sec
toarele de exploatare sînt de
servite de cadre medii sanitare, 
iar medicii întreprinderilor ar tre
bui să dea consultații la locul de 
muncă. Mulți muncitori cu care 
am stat de vorbă au fost de pă
rere că, în general, așa ar trebui 
să fie. Practic însă lucrurile stau 
altfel aproape întotdeauna.

— La cabana noastră — au spus 
muncitorii de la gura de exploa
tare Straja, regiunea Suceava — 
nu prea am văzut la față vreun 
medic sau vreo soră medicală. 
Pentru o injecție sau un pansa
ment trebuie să mergi, uneori, 
pînă la Broșteni sau Vatra Dor- 
nei. Trusa medicală nu conține ni
mic din ceea ce ar trebui pentru 
a face, în caz de nevoie, o mică 
intervenție urgentă.

O situație asemănătoare am 
constatat și la sectorul de exploa
tare Gurghiu din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară. Muncitorii 
parcurg circa 30 km, pînă la dis
pensarul din Isticeu. Mulți kilo
metri sînt nevoiți să parcurgă pînă 
la dispensar și forestierii bis- 
trițeni din circumscripția Dumi- 
trița (regiunea Cluj).

Răspunderea acestei situații re
vine, firește, secțiilor de resort ale 
sfaturilor populare regionale, care 
nu au luat măsuri pentru asigura
rea la timp a asistenței medicale în 
toate locurile și, îndeosebi, în cele 
îndepărtate. Tn lipsa unor cadre 
medicale stabile, s-ar fi putut face 
unele detașări temporare sau s-ar 
fi putut alcătui caravane sanitare 
care, periodic, să viziteze exploa
tările și să acorde asistență sani
tară muncitorilor forestieri. Este 
de sperat că asemenea măsuri se 
vor lua cel puțin de acum înainte.
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Greenville, statul Mississippi. Din îndepărtate localități de sud sosesc ac! ajutoare în alimente șl ban! 
pentru locuitorii negri din „orașul corturilor". Aceștia au fost izgoniți din casele lor de la țară pentru că 

au cerut latifundiarilor un spor de salariu șl condiții mai bune de lucru
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privind schimbul
româno-iugoslav

SANTO DOMINGO BRUXELLES

® Schimbi de focuri și atentate cu bombe 
în capitală ® 36 persoane ucise în cursul 
incidentelor sîngeroase de la Santiago

SANTO DOMINGO 25 (Ager- 
pres). — Vineri noaptea în capi
tala dominicană au continuat să 
se audă schimburi de focuri de 
arme. Ele au urmat unor atentate 
cu bombe, întreprinse de elemente 
de extremă dreaptă împotriva u- 
nui magazin și a unui depozit din 
Santo Domingo. S-a aflat că maga
zinul aparținea tatălui fostului șef 
al siguranței guvernului constitu
tionalist al colonelului Francisco 
Caamano. Aceasta a fost a cincea 
bombă care a explodat în capitala 
dominicană în această săptămînă.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
președintele guvernului provizo
riu, Hector Garcia Godoy, a în
ceput să studieze raportul înaintat 
de comisia însărcinată cu anche-

tarea incidentelor sîngeroase pe
trecute duminică la Santiago, al 
doilea oraș ca mărime din Repu
blica Dominicană. Potrivit unor 
știri neoficiale, în cursul tulbură
rilor ce au avut loc săptămîna 
aceasta, un număr de 36 de per
soane au fost ucise.
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Și aici a explodat o bombă...

BELGRAD 25 Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
In urma tratativelor desfășurate 
într-o atmosferă prietenească, la 
25 decembrie a fost semnat la Bel
grad protocolul privind schimbu
rile de mărfuri pe anul 1966 între 
Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia. Din partea ro
mână, protocolul a fost semnat de 
Ilie Voicu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din partea 
iugoslavă de Marian Țuțulici, ad
junct al secretarului federal pentru 
comerț exterior. Au fost de față 
Teodosie Glisici, adjunct al secre
tarului federal pentru comerț ex
terior al Iugoslaviei, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad, și 
membrii celor două delegații care 
au participat la tratative.

Protocolul prevede o creștere 
simțitoare a schimbului de mărfuri 
între cele două țări. Republica So
cialistă România va livra rulmenți, 
mașini și utilaje, produse ale in
dustriei electrotehnice, produse pe
troliere și chimicale, ciment, an
velope auto și cauciuc sintetic, bu
nuri de larg consum etc. R.S.F. Iu
goslavia va livra cabluri electrice, 
electrozi de sudură, șine de cale 
ferată, produse siderurgice, acu
mulatori, izolatori electrici, mașini 
și utilaje, conserve de pește, țesă
turi de lină și bumbac etc.

Lu\^r^nä0fitä-:;;dmi Viena

BRUXELLES 25 (Agerpres). -4 
înțelegerea de principia interve
nită joi între cei șase membri al 
Pieței comune, cu privire la or
ganizarea unui consiliu ministerial 
extraordinar al C.E.E., în luna ia
nuarie la Luxemburg, a fost in
completă. Corespondentul dirt 
Bruxelles al agenției Reuter scria 
că răspunsul Franței a înșelat spe
ranțele partenerilor săi, întrucît 
aceștia, în invitația lor recent 
adresată Franței, se refereau fără! 
nici un fel de echivoc la o întîl- 
nire a Consiliului Ministerial al 
C.E.E. în „șase“, inclusiv comisia; 
Pieței comune. în răspunsul său, 
guvernul francez și-a dat consim- 
țămîntul însă să participe la o în- 
tîlnire pe baze pur intergu- 
vernamentale, excluzînd comisia 
Hallstein. De fapt, nu întîmplător 
locul preconizatei întîlniri îrt 
„șase" cerut de Franța a fost 
Luxemburgul și nu Bruxelles.

La Londra s-au încheiat recent 
convorbirile anglo-irlandeze cu pri
vire la crearea unei zone a „co
merțului liber” între cele două țări, 
în baza acordului intervenit, care 
va intra în vigoare din iunie 1966, 
Irlanda își va spori exporturile de 
carne,. vite și produse lactate în An
glia, în schimbul reducerii taxelor 
de import asupra mărfurilor indus
triale britanice.

Unii comentatori vesf-europenl 
și-au exprimat nedumerirea față de 
faptul că primul ministru irlandez, 
Sean Lemass, acela care în perioada 
dintre cele două războaie mondiale 
a obținut instituirea unor bariere va
male protectoare pentru industria 
Irlandei, a devenit adeptul comer
țului fără restricții cu Anglia. în 
cercurile guvernamentale de la Du
blin se apreciază însă că acest a- 
cord are o importanță politică deo
sebită pentru cabinetul Lemass. După 
o perioadă de stabilitate de aproa
pe șapte ani, situația economică a 
Irlandei s-a înrăutățit simțitor de la 
începutul acestui an, datorită infla
ției. Or, acest lucru n-a trecut fără 
urmări 
nului. 
să I 
ză, 
de 
ziafă, 
mai mari de produse agricole pe 
piața Angliei. Oficialitățile irlandeze 
folosesc acest paleativ imediat, în 
detrimentul perspectivei, avînd în 
vedere că partidul de guvernămînt, 
„Fianna Fail”, va fi supus anul 
viitor unei noi consultări populare, 
cu prilejul alegerilor prezidențiale, 
care în Irlanda se fac prin referen
dum. Profifînd de această situație, 
cercurile financiare engleze impun 
Irlandei să reducă succesiv, pînă la 
desființarea lor în 1975, taxele va
male la importurile britanice.

Se ridică însă întrebarea : vor 
reuși autoritățile irlandeze — așa 
cum speră — să realizeze scopul 
urmărit cu ajutorul acestui acord ? 
Unele antecedente nu sînt de loc îm
bucurătoare. Ziarele occidentale re
levă că de pe urma dezvoltării in
dustriale a Irlandei profită în pri
mul rînd capitalul străin, care s-a 
stabilit aici nu penfru a produce în 
vederea lărgirii pieței interne, ci 
pentru export. Scutirile de impozite 
și alte înlesniri fiscale acordate fir
melor străine în Irlanda au făcut ca, 
în pofida măsurilor de îngrădire pe 
care le-au adoptat S.U.A. și Anglia 
în scopul diminuării deficitului ba
lanțelor lor de plăți, societățile din 
țările respective să deschidă aici 
noi filiale.

„De pe urma comerțului liber cu 
Anglia, scrie săpfămînalul vest-ger
man «Die Andere Zeitung», va avea 
de suferit industria autohtonă și nu 
concurenții s*răini. Industria textilă 
irlandeză nu trebuie să se aștepte 
la avantaje prin practicarea acestui 
comerț liber, ci la dezavantaje. Chiar 
și cel mai mare concern textil irlan
dez, Sunbeam Wolsey — conchide 
publicația citată — se teme că nu 
va putea face față concurenței bri
tanice pe piața irlandeză". De ase
menea, președintele partidului labu
rist irlandez, Corish, a declarat că 
industria irlandeză de automobile, 
care montează automobile și nu le 
produce, ar da faliment numai în 
cîțiva ani, dacă comerțul liber cu 
Anglia va deveni realitate și dacă 
firmele britanice vor putea exporta 
în Irlanda automobile gafa montate.

O serie de temeri sînt exprimate 
și în legătură cu șansele de desfa
cere a produselor agricole irlandeze 
pe piața britanică. Este vorba, în 
special, de produsele lactate care 
vor fi concurate de mărfurile simila
re ale țărilor A.E.L.S. (Asociația eu
ropeană a liberului schimb). Econo
miștii irlandezi consideră că în de
cursul anilor ar putea f* dezvoltată 
producția altor produse agricole de 
export, dar aceasta ar aduce Irlan
da în situația în care se afla acum 
patru decenii.

Gheorghe CERCELESCU
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MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția TASS 
în Uniunea Sovietică s-a aflat în- 
tr-o vizită misiunea de bunăvoință 
a Republicii Zambia din care au 
făcut parte Arthur Wina, minis
trul finanțelor și membru al parla
mentului, și Mundenda E, ministrul 
agriculturii. Ei au avut întreve
deri cu N. Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, A. Gro- 
mîko, ministrul’ afacerilor externe 
al U.R.S.S.

In încheierea vizitei, la Moscova 
a fost dat publicității un comuni
cat comun în care se subliniază că 
cele două părți condamnă procla
marea unilaterală a independenței 
de către guvernul rasist din Rho
desia. Guvernul sovietic, se arată 
în comunicat, nu va recunoaște re
gimul rasist care a uzurpat puterea 
în Rhodesia de sud și va colabora 
cu Zambia și cu alte țări africarie 
în scopul acordării unui .sprijin 
multilateral poporului Zimbabwe 
în lupta sa justă pentru libertate 
și independență națională deplină.

In comunicat se subliniază, de a- 
semenea, că relațiile dintre U.R.S.S,. 
și Zambia sînt bune și cele două 
țări s-au pronunțat pentru lărgirea

lor. Ele și-au exprimat încrederea 
că apropiata vizită în U.R.S.S. a 
președintelui Zambiei, K. Kaunda, 
va contribui la o apropiere conti
nuă între cele două popoare.

@ Procurorul de stat 
achitării criminalului 
opiniei publice și a presei

Procesul criminalului de război 
nazist Robert Jan Verbelen s-a 
consumat printr-o sentință de a-

a făcut ape! împotriva 
de război ® Reacția

Viena. Marșul de protest de Ia 24 decembrie împotriva achitării lui 
Verbelen

(Urmare din pag. I)

barca. Mi se părea ciudat cum pot fi 
înghesuite atîtea în scobitura unui 
arbore: soția, trei sau patru copii, 
două capre, un cîine, cîțiva saci. 
Familia se muta mai la vale, pe 
o plantație unde spera să găseas
că un cîștig mai bun.

Partea inferioară a fluviului stră
bate o vastă zonă bogată în ca
cao, cu centrul principal în Lin- 
hares, situat pe malul stîng, în 
mijlocul unui peisaj dominat de văi 
domoale și de nenumărate lacuri. 
Pînă nu de mult, singura cale de 
acces spre Linhares era fluviul. In 
ultima vreme s-au construit diverse 
șosele, dar cea mai mare parte din 
recolta de cacao e transportată 
încă în bărci, cu motor și fără. La 
fermele de cacao lucrează în ge
nere oameni lipsiți cu totul de pă
mînt. Situația lor e agravată și de 
faptul că zona nu dispune de cul
turi subsidiare care să acompa
nieze cultura de cacao. Piața de 
cacao, ca și cea a cafelei, prezintă 
continuu simptomele suprasaturării, 
și, ca urmare, fermierii restrîng nu
mărul brațelor de muncă, lipsindu-i 
astfel pe lucrători de cîștigul și așa 
insuficient. In municipiul Linhares 
există peste șase milioane de ar
bori de cacao șl fiecare produce în 
medie un kilogram. Un zilier de pe 
o plantație îmi spunea : „Stăpînul 
nostru se plînge că prețul scade si 
nu mai e rentabil să ne plătească. 
El pierde cîte ceva din cîștig, dar 
noi, dacă sîntem concediați, pier
dem totul și cine ne poartă grija?".

— Dar cît cîștigatl acum ?
— Nu am mai căpătat nimic de 

mult; stăpînul zice că lucrează în 
pierdere și vrea să fim „solidari* 
cu el...

,.Foame de pămînt"
Am avut prilejul să stau de vor

bă recent cu noul guvernator al 
statului Minas Gerais, Israel Pin
heiro. Guvernatorul afirma că 
în statul său, ca șl în întrea
ga țară, nu ar exista propriu- 
zis o „problemă a pâmîntulul*, ci

doar o problemă de organizare pe 
baze moderne a agriculturii. 
Această teză nu numai că contra
zice flagrant realitatea vie (existen
ța unui număr restrîns de mari 
„fazendeiros" — moșieri — alături 
de masa țăranilor cu pămînt pu
țin, sau lipsiți cu totul de pămînt) 
dar încearcă să nege pînă și ceea 
ce recunoaște actualul guvern 
federal.

In afară de moșieri, puțini sînt 
acei ce îndrăznesc să conteste azi 
nevoia imperioasă a lichidării lati
fundiilor. Ce înseamnă în practică 
menținerea vechii structuri agrare 
înapoiate se poate vedea la tot 
pasul, atît în statul Minas Gerais, 
cîl și în restul Braziliei. Conform 
cifrelor furnizate de guvernator, în 
Minas, 80 la sută din populație tră
iește din agricultură și creșterea 
vitelor. Am străbătut o mare parte 
din acest stat Imens ca întindere 
(589 725 km p și 10 905 000 locuitori) 
și am întîlnit invariabil pămînt 
virgin, Iar suprafețele cultivate, 
mici și puține, păreau niște oa
ze. Și orlcît de paradoxal ar 
părea, aici există „foame de pă
mînt'. In Brazilia, conform unor ci
fre oficiale, numai doi la sută din 
populație stăpînește peste 50 la 
sută din pămînturile cultivable.

Privite de la distanță, satele și 
cătunele par călătorului foarte pi
torești. Ici-colo, în noianul frunzi
șului tropical distingi acoperișurile 
caselor. Dar cînd te apropii, așe
zările sătești par mai puțin ferme
cătoare. Te izbește ’mediat deose
birea dintre cadrul natural Idilic 
și aspectul sărăcăcios al locuin
țelor. In cele mai multe cazuri lo
cuința înseamnă un bordei strimt, 
cu pereți de lut, acoperit fie cu 
țiglă de fabricație proprie, fie cu 
șomoioage de plante asemănătoa
re stufului. In ferestre sînt puse mai 
ales obloane mobile de scîndură, 
rareori întîlnești geamuri. Interio
rul e mai mult de cît simplu : un 
pat larg, cu picioarele împlîntate 
direct în pămînt, o masă și cîteva 
scaune improvizate după pricepe
rea stăpînului, vase adecvate unor 
pretenții gastronomice modeste, o 
lampă de petrol aninată în cui.

Cînd te apropii de vreo locuință, 
te întîmpină cîrdurl de copil lăsațl 
în voia lor de părinții aflați la 
muncă. Ziua ei se joacă în umbra 
coroanelor de bananieri, ori se a- 
venturează în desișul de pe coaste 
la cules de fructe. De obicei, sînt 
slăbuți la înfățișare și puțini frec
ventează școala. Statisticile indică 
un procent accentuat al mortalității 
infantile, din pricina carențelor ali
mentare și a

Acasă Sa

bolilor.

„fazendeiro"
acesta rural, marcatIn peisajul

de pecetea sărăciei, întîlnești ■ și 
oaze de prosperitate. Vile cochete, 
cu verande -largi, inundate de ver
deață și servitori robotind împre
jur. Sînt reședințe durate do „fazen
deiros'. Dacă ai prilejul să vi
zitezi o asemenea reședință, ră- 
mîi plăcut impresionat de ceea 
ce vezi, dar faci involuntar com
parație cu traiul celor din bordeie. 
Stăpînul ține să ie servească cu 
wisky scoțian, „legitimo' (verita
bil), cu „vinho tinto' (vin roșu) din 
Rio Grande do Sul și, neapărat, 
să-ți arate virtuțile culinare ale 
bucătăresei sale. „Cozinheira* (bu
cătăreasa) e de obicei negresă ori 
mulatră ce poartă șorț alb, umblă 
în vîrful picioarelor și nu rostește 
altceva decît „da, domnule", „da, 
stăpîne".

Problema modernizării agricul
turii din regiune — și prin asta ri
dicarea nivelului de trai al popu
lației rurale — figurează ca punct 
principal în proiectele anunțate 
de noul guvernator Israel Pinheiro. 
Acesta a vorbit amănunțit despre 
repartizarea unor însemnate capi
tole de investiții destinate să 
creeze o bază tehnică corespunză
toare, să sporească productivita
tea culturilor, să asigure diversifi
carea lor. Pe de altă parte, el fă
găduia o amplă campanie de șco
larizare la sate, îndeosebi sub as
pectul instrucției tehnice, eradica
rea bolilor prin lărgirea rețelei de 
asistență

Dintre 
dispune 
nici una 
minereul

sanitară și altele.
toate
valea

nu se poate măsura cu 
de fier — adevărat depo

zit al naturii — spre care se 
dreaptă tot mal mult speranțele 
numai ale localnicilor, ci ale 
tregii Brazilii. Despre asta însă 
fi vorba într-un viitor reportaj.

bogățiile de care 
lui Rio Doce

în- 
nu 
în- 
va

chitare dată de o curte cu ju
rați din Viena. Acuzatul a negat 
învinuirile. De origine belgiană, 
el fusese acuzat de complicitate 
la asasinarea a zeci și zeci de 
persoane în anii cotropirii fas
ciste. Un tribunal militar belgian 
îl condamnase la moarte în con
tumacie. Verbelen a reușit să se 
sustragă pedepsei refugiindu-se 
la Viena unde trăia sub un nume 
fals. Descoperit de autoritățile 
austriece în 1962, Verbelen a fost 
sub anchetă timp de trei ani și 
jumătate.

Pronunțîndu-se împotriva sen- 
țintei de achitare, prim-procurorul 
austriac, dr. Kovacs, a făcut de 
îndată 
Astfel, 
decide în ultimă instanță. Tot
odată 
dorul belgian la Viena a in
tervenit la Ministerul de Externe 
spre a exprima nedumerirea sa 
în legătură cu sentința curții cu 
jurați. Această sentință a stîrnit 
protestele vii ale opiniei publice 
din Austria, cît și din străinătate. 
Comentariile presei austriece 
oglindesc aceste reacții.

„Achitarea lui Verbelen, scrie 
Neues östereich (independent), a 
sporit șirul sentințelor de ne
înțeles date de curtea cu jurați 
în ultimul timp. Nici un tri
bunal, scrie ziarul, n-a adus 
pînă acum o justificare înal- 
ților ofițeri S.S. că ar fi ac
ționat sub constrîngerea ordine
lor. O curte cu jurați din Viena 
a avut voie să-și revendice trista 
faimă de a pronunța un verdict 
pe baza căruia și un Eichman ar 
fi trebuit lăsat liber". „Cum este 
posibil — se întreabă ziarul 
Volksblatt (populist) — ca asa
sini să poată hoinări liber la noi 
și să nu trebuiască să dea soco
teală pentru îngrozitoarele 
fărădelegi ? Noi nu nutrim 
un sentiment de răzbunare, 
tuși, sentimentul nostru de drep
tate a fost adînc lezat“. „Din nou 
— scrie Arbeiter Zeitung (so
cialist) — procesul unui criminal 
de război ia sfîrșit cu o sentință 
greșită".

apel, cerînd anularea ei. 
Tribunalul suprem va

s-a aflat că ambasa-

lor 
nici 
to-

BELGRAD — 25 Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
I. B. Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, a avut o convorbire cu re
prezentanții unor întreprinderi din 
țară în cursul căreia s-a referit 
la rezultatele obținute de acestea în 
aplicarea reformei economice adop
tate de Skupștina Federală și la u- 
nele probleme ale economiei iugo
slave.

Președintele a arătat că unul din 
rezultatele aplicării acestei refor
me este și faptul că în primele 11 
luni ale acestui an deficitul balan
ței comerciale a Iugoslaviei s-a re
dus de la 220 milioane dolari la 36 
de milioane și că acest deficit se va 
reduce și mai mult pînă la sfîrși- 
tul anului, ceea ce va contribui, 
printre altele, la întărirea încrede
rii străinătății în stabilitatea eco
nomiei iugoslave. Totodată el a 
menționat faptul că la întărirea e- 
conomiei iugoslave va contribui și- 
reforma monetară, care, după cum 
se știe, va fi aplicată cu începere 
de la 1 ianuarie.

Referindu-se la măsurile în curs 
de aplicare pentru asigurarea re
formei economice, președintele s-a 
ocupat de problema investițiilor și 
a subliniat că trebuie să se acorde 
prioritate industriei prelucrătoare, 
modernizării acestei industrii ; în
treprinderilor orientate spre ex
port trebuie să li se repartizeze mai 
multe fonduri.

A fost de asemenea subliniat ro
lul cadrelor specializate, cu o înaltă 
calificare, care „constituie factorul 
de bază al producției“. în legătură 
cu remunerarea muncitorilor el a 
relevat că aceasta trebuie să se 
facă potrivit cu aportul fiecăruia 
în muncă.

în încheiere, I. B. Tito a arătat că 
reforma economică „trebuie să 
asigure condiții pentru o îmbună
tățire progresivă și constantă a 
standardului de viață și să creeze 
o bază trainică pentru reglementa
rea ' numeroaselor probleme so
ciale“.

MOSCOVA. La 24 decembrie, 
Nicolae Guină, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Moscova, și Oct'av Livezeanu, 
șeful delegației Consiliului gene
ral al A.R.L.U.S., au oferit o re
cepție în cinstea noii conduceri 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-române, aleasă de cea 
de-a doua conferință unională a 
asociației. Au rostit toasturi Ni
colae Guină și E. I. Afanasenko, 
președintele Asociației, generalul 
de armată A. A. Epișev, mareșa
lul F. I. Golikov, Ana Țukanova, 
membri ai conducerii asociației. 
Delegația A.R.L.U.S. a plecat in
tr-o călătorie în Lefonia.

posibilitatea dislocării de trupe a- 
mericane în Laos, a declarat: „Ati- 
ta vreme cit eu voi fi șeful guver
nului nu-mi voi atrage țara în a- 
ceastă aventură".

TOKIO. în primele șase luni' ale 
anului 1965 volumul comerțului 
dintre Japonia și țările socialiste 
a crescut cu 100 milioane dolari, 
adică cu 26 la sută.

VIENTIANE. Șeful guvernului 
Laosului, Suvanna Fuma, a adresat 
agenției americane Associated 
Press o scrisoare în care, răspun- 
zînd la o întrebare cu privire la

PARIS. Citind cercuri autorizate, 
agenția France Presse afirmă că în 
prezent „nu există nici un proiect 
al unei inttlnirl între generalul de 
Gaulle și președintele Johnson". 
Știrea a fost determinată de o Infor
mație de origine străină, după cum 
menționează aceeași agenție, potri
vit căreia președintele Johnson ar 
fi făcut cunoscut generalului de 
Gaulle că dorește să-1 întîlnească 
în primăvara anului viitor.

TEHERAN. La Teheran s-a anunțat oficial că Iranul a adresat Irakului un 
protest în legătură cu violarea spațiului aerian Iranian și atacarea unor locali
tăți de la granița dintre cele două țări, de către forțe irakiene, anunță agenția 
Reuter. Unități ale grănicerilor irakieni au deschis, de asemenea, focul asupra 
unor posturi de jandarmerie iraniene de-a lungul frontierei. în cursul atacurilor 
au fost omorîți șl răniți mal mulțl cetățeni iranieni, menționează un comunicai 
militar Iranian.

Petre STÄNCESCU
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Absența senatorului Ful
bright de la recepția oferită 
zilele trecute la Washington 
cancelarului vest-german nu 
a trecut neobservată. In 
afara reporterilor care în
tocmesc rubrica mondenă a 
ziarelor au remarcat-o ți 
comentatorii politici. Și 
unii și ceilalți și-au amintit 
cu acest prilej că nu l-au 
mai întîlnit în ultimul timp 
pe președintele Comisiei 
senatoriale pentru relațiile 
externe, la dineuri și re
cepții oficiale. Constatare 
de ordin protocolar, dar 
grăitoare dacă se ține seama 
de funcția deținută 
senator. Pe multe 
a răsărit aceeași 
bare : este oare 
misiune deliberată ?’ 
punsul dat de observatorii

este unul singur :

da 
buze 

între- 
o „o- 

Răs-

poliției 
da.

„La Casa Albă — a scris 
„New York Times’ — s-a 
remarcai în uliima vreme o 
absență semnificativă". Ca 
și alte organe de presă a- 
mericane, ziarul citat arată 
că Fulbright nu mai este in
vitat ia Casa Albă din 
cauza unor serioase di
vergențe între senator 
și administrație : aceas
ta a fost ținta unor re
petate critici pe care Ful
bright le-a adresat împo
triva Intervenției america
ne în Republica Dominica
nă ; de asemenea, el a criti
cat nu o dată unele aspecte 
ale războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. „Președintele 
consideră, scrie ziarul new- 
yorkez, că datoria funda
mentală a șefului Comi-

siei senatoriale pentru 
relații externe este să 
sprijine politica oficială... 
Senatorul Fulbright, însă, 
crede că rolul comisiei și 
al președintelui ei nu este 
cel de «supunere oarbă» 
față de administrație și 
că, «în problemele funda
mentale» ale politicii ex
terne, Congresul, în ge
neral, trebuie să consti
tuie «terenul de confrun
tare cel mai sigur» pentru 
propunerile administra
ției".

Ziarul reproduce iotodată 
o declarație a lui Fulbright. 
Referindu-se la vederile 
sale critice în legătură cu 
atitudinea Statelor Unite în 
problemele dominicană și 
vietnameză, acesta a spus : 
„După ce am dat ascul
tare punctelor de vedere

ale administrației, consi
der că pot face mai mult 
pentru încurajarea unei 
politici atente și realiste 
în viitor, deschizînd o 
dezbatere publică și nu 
declarîndu-mă de acord 
în tăcere cu o politică pa 
care o consider greșită".

Poziției adoptate de lide
rul Comisiei senatoriala 
penfru relațiile externe i s-a 
alăturat și senatorul repu
blican George Aiken, des
pre care presa americană 
scrie că exercită o anumită 
influență asupra administra
ției democrate. Intr-un re
cent discurs, Aiken a sub
liniat că administrația „tre
buie să cîntărească cu cea 
mai mare grijă criticile șl 
comentariile la adresa poli
ticii sale".
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