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BELGRAD 29 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Sîmbătă dimineața, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer s-a îna
poiat la Belgrad venind de la 
Brioni. In cursul dimineții, el a vi
zitat orașul Belgrad.

Cu prilejul vizitei prietenești în 
R.S.F. Iugoslavia a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, ambasado
rul țării noastre la Belgrad, Aurel 
Mălnășan, a oferit un prînz. Au 
participat: Petar Stambolici, pre
ședintele Vecei Executive Fede
rale, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., Boris Krai- 
ger, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., vicepreșe
dinte al Vecei Executive Federale, 
Aleksandar Grlicikov, membru al 
C.C. al U.CIL, membru al Vecei 
Executive Federale, Toma Gran
fil, vicepreședinte al Vecei Execu
tive a Republicii Socialiste Serbia, 
Mill voie Rukavina, secretar al Ve-

cei Executive Federale, Boșko Vi- 
dakovici, adjunct al secretarului 
de stat pentru afacerile externe, și 
alte personalități.

★

Sîmbătă după-amiază, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a părăsit 
Belgradul, îndreptîndu-se spre 
patrie. La gara Topcider, înaltul 
oaspete român a fost condus de 
tovarășul Petar Stambolici, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I., președintele Vecei 
Executive Federale, Aleksandar 
Grlicikov, membru al Vecei Exe
cutive Federale, Toma Granfil, vi
cepreședinte al Vecei Executive a 
Republicii Socialiste Serbia.

Pînă la frontieră, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a fost condus de 
Boșko Vidakovici, adjunct al se
cretarului de stat pentru afacerile 
externe, Lazar Lilici, șeful proto
colului din Secretariatul de 
pentru Afacerile Externe, 
Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, și Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad.

Stat 
Iakșa

televiziunii iugoslave

Muncitorii, tehnicienii șl Ingi
nerii întreprinderii miniere Hune
doara s-au angajat si depășeas
că prevederile planului pa anul 
1966 cu :

— 2 350 000 lei la produc
ția globală ;

— 2 350 000 lei la produc
ția marfă ;

— 20 000 tone minereu de 
fier brut extras;

— 4 350 tone 
de fier;

— 6 730 tone 
nereul de

— 10 tone steatlf 
n$t;

— 200 tone talc brut;
— 1 la sută ia producti

vitatea muncii fizice ;
— 830 000 lei economii.

Din care pînă la 8 mai, cea 
de-a 45-a aniversare a creării 
P.C.R. :

— 800 000 lei la produc
ția globală ;

— 800 000 lei la produc
ția marfă ;

— 7 000 tone minereu de 
fler brut extras;

— 1 100 tone concentrat 
de fler;

— 2100 tone de fler tn 
minereul de fler marfă;

— 3 tone sfeafil măcinat;
— 70 tone talc brut;
— 275 000 lei economii.

în acest an, calitatea minereu
lui de fier marfă și a concen
tratului de fier se va îmbunăfă(i 
în medie fajă de plan cu 0,3 la 
sută.

Uzina de aluminiu
Slatina

Colectivul Uzinei de aluminiu 
din Slatina se angajează să de
pășească sarcinile anuale de 
plan cu :

— 4 300 000 lei la valoa
rea producției globale;

— 4 300 000 lei la valoa
rea producției marfă ;

— 300 tone aluminiu fur
nal sub formă de alu
miniu primar șl aliaje 
de aluminiu ;

— 200 tone peste plan la 
export;

— 0,6 la sută la producti
vitatea muncii;

— 1 200 000 lei economii 
la prețul de cost;

— 1 000 000 lei beneficii.
Din care pînă la 8 mai :

— 1 400 000 lei la valoa
rea producției globale;

— 1 400 000 lei la valoa
rea producției marfă ;

— 100 tone aluminiu tur
nat sub formă de alu
miniu primar și aliaje 
de aluminiu ;

— 300 000 lei economii 
la prețul de cost;

— 250 000 lei beneficii.

Fără îndoială, respectarea con
tractului continuă să rămînă legea 
de bază în raporturile dintre in
dustrie și comerț. Dar, în materie 
de îmbrăcăminte, această lege face 
cuvenitele precizări în favoarea 
adaptării cît mai rapide a produc
ției la cerințele și preferințele 
cumpărătorilor exprimate prin in
termediul comerțului.

Pentru ca în primele zile ale 
acestei ierni în magazine să se gă
sească modele noi de îmbrăcăminte, 
creatorii de modele au studiat cu 
multe luni în urmă tendințele mo
dei. Contractările dintre industrie 
și comerț s-au făcut cu șase luni 
înainte de sosirea anotimpului fri
guros. Așadar pentru elaborarea 
și producerea noilor modele a fost 
nevoie de aproximativ un an. Este, 
desigur, timpul necesar pregătirii 
producției și nu discutăm, deocam
dată, dacă este un termen lung 
sau scurt. Important de reținut 
este faptul că într-un an se pot 
produce multe schimbări, mai ales 
într-un domeniu cum este îmbră
cămintea. In „Condițiunile funda
mentale" care reglementează rela
țiile dintre industria ușoară și co
merț există un paragraf care dă 
posibilitatea comerțului să ceară 
schimbările corespunzătoare în 
contractul aflat în curs de execu
tare.

Cum se face atunci că anumite 
articole de sezon, foarte cerute la 
un moment dat, nu pot fi introduse 
în listele de comenzi și aduse 
timp util pe piață ?

Prețul comodității 
și un drept căruia 
nu-i corespunde 
nici o obligație

Fabrica de confecții din Oradea 
urma să trimită, la termenul sta
bilit, conform contractului înche-

lat cu I.C.R.T.I. — București, 2 000 
de paltoane pentru bărbați, din 
stofă uni art. 323-04. Intre timp, 
s-a conturat o anume preferință a 
cumpărătorilor pentru paltoanele 
din stofă în carouri și alte desene. 
I.C.R.T.I.-București a cerut fabricii 
din Oradea ca, în termenul legal, 
să confecționeze cele două mii de 
paltoane din stofă în carouri. S-a 
primit un răspuns nefavorabil : ne 
lipsește stofa în carouri — se spu
nea. Vi le trimitem uni. I.C.R.T.I.- 
București a insistat: uni avem, 
nouă cumpărătorii ne cer în 
carouri. In sfîrșit, după un volum 
serios de corespondență telefonică 
și scrisă pe traseul București — 
Oradea s-a ajuns la un compromis: 
o mie de paltoane în carouri și o 
mie uni.

De multe ori însă, cu tot schim
bul de adrese, argumente și contra- 
argumente, reprezentanții comerțu
lui nu obțin nici măcar un com
promis. Unii conducători ai fabri
cilor de confecții gîndesc: „Ce 
să ne complicăm cu modificări

cînd e mai simplu să producem 
modelul nemodificat?".

Și astfel modelul respectiv se 
multiplică în sute de exemplare, 
iese pe poarta fabricii și se insta
lează în rîndul mărfurilor greu 
vandabile. Cine păgubește de pe 
urma unei asemenea atitudini co
mode ? Atît cumpărătorii cît' și 
economia națională. Prea mare 
este prețul ce se plătește comodi
tății.

— Cum rămîne cu dreptul co
merțului de a cere modificări ?

— Acest drept este foarte lim
pede exprimat în „Condițiiinile 
fundamentale" — ne-a spus tov. 
IOSIF CAMPUS, director la 
I.C.R.T.I. — București. Despre 
obligațiile pe care întreprinderile 
furnizoare le au în materializarea 
acestui drept, nu scrie însă nimic 
în instrucțiuni. Fiecare fabrică 
procedează cum îi dictează inte-

Rodica ȘERBAN

(Continuare In pag. a in-a)
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„Luna cărții la

BELGRAD 29 — De la cores
pondentul Agerpres, N. Plopeanu: 
Sîmbătă seara, televiziunea iugo
slavă a transmis, înregistrată pe 
peliculă, următoarea declarație fă
cută de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer :

„Sînt foarte bucuros că, dato
rită amabilei invitații a tovarășu
lui Petar Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federale, mi s-a 
oferit ocazia de a vizita încă o 
dată Iugoslavia vecină și priete
nă, de a întîlni și avea un schimb 
de vederi cu distinși conducători 
ai Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și ai Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

In mod deosebit subliniez satis
facția pe care mi-a prilejuit-o 
convorbirea sinceră, prietenească 
cu tovarășul Tito, față de care 
nutrim sentimente de prietenie 
puternică și adîncă considerațiune.

Schimburile de păreri pe care

le-am avut în timpul vizitei au 
confirmat încă o dată că relațiile 
străvechi de prietenie dintre po
poarele român și iugoslav se dez
voltă cu succes în toate domeniile 
pe baza trainică a încrederii, a 
respectului reciproc și a interna
ționalismului socialist.

Consider că există condiții fa
vorabile pentru adîncirea și dez
voltarea acestor relații de priete
nie și colaborare frățească în in
teresul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și socialismului în 
lume.

Permiteți-ml să exprim sincere 
mulțumiri gazdelor pentru calda 
ospitalitate pe care mi-au rezer- 
vat-o. Mulțumesc, de asemenea, 
televiziunii pentru prilejul oferit 
de a mă adresa poporului iugoslav, 
căruia îi exprim pe această cale 
urările cele mai călduroase de noi 
succese în construirea socialismu
lui, pentru prosperitate și fericire".

o s. u. A. OPOZIȚIE IN 
SENAT FAȚĂ DE IN
TENSIFICAREA AGRE
SIUNII IN VIETNAM 

(W. Fulbright critică 
intenția reluării bom
bardamentelor asu
pra R. D. Vietnam)

©DUPĂ PRĂBUȘI
REA BOMBARDIE
RULUI „B-52" 

(Spania interzice pe 
teritoriul său zborul 
avioanelor ameri
cane cu încărcătură 
nucleară)

• „CAZUL BEN BARKA" 

Martorii - cheie lip
sesc (Corespondență 
din Paris)

@ PIAȚA COMUNĂ 

NEGOCIERILE AU INTRAT 
lNTR-0 FAZĂ DECISIVĂ

DE CE
AU „CĂZUT" 
PREMIANTII ?

Dorina RĂDULESCU

AMĂRĂCIUNILE UNOR ABSOLVENȚI DE LICEU 

Șl ÎNTREBĂRILE UNOR PĂRINȚI

Clasa a Xl-a F a fost disciplinată. 
Ds la începutul liceului, elevii se 

obișnuiseră ca, mai în toți anii, cla
sa să fie socotită fruntașă.

Nu-și amintesc, de-a lungul șco
lii, decît de vreo cîțiva corigenți 
și de nici un repetent. In carnete, 
o risipă de note mari. „Zecele” fe
ricea mereu alt părinte cînd venea 
de la muncă, altă mamă care toc
mai prăjea cartofii pentru școlarul 
intrat pe ușă.

— Am luat azi doi de zece și un 
nouă...

Cei cîțiva elevi, puțini la număr, 
peste care plutea amenințătoare 
vreo corigență, se alegeau deoda
tă la sfîrșit de an cu o notă bine
voitoare, iar eventualul candidat la 
repetenție „făcînd eforturi", dacă 
nu lua anul integral pica cel mult 
la una sau două materii „recupe
rabile”.

Prima surpriză a fost căderea la

maturitate a unui număr destul de 
mare dintre cei ce s-au dres „cu 
mari eforturi' la sfîrșit de an, după 
zicala „înainte de Ignat”.

A venit vacanța.
Vacanță de muncă a anului 1965. 

Pregătirea pentru concursul de ad
mitere în învățămîntul superior i-a 
făcut pe absolvenți să ignoreze zi
lele însorite ale vacanței, să uite 
de plimbări, de sport, de cinema
tograf, de ștrand. S-au plecat peste 
cărți și caiete, recapitulînd mate
ria, singuri sau în grupuri și une
ori cu profesori foarte bine pregă
tiți și foarte exigenți.

Din păcate, abia atunci și-au 
dat seama candidații la studenție 
ai clasei a Xl-a că în pregătirea 
lor există goluri mari, hăuri gata 
să-i înghită. Mai ales la matema
tici, la fizică și chimie.

Recapitulînd, s-au trezit în fața 
unor probleme parcă nescrise și 
necitite niciodată, în fața unor pa
gini neexplorate și greu de înțeles. 
A fost' o surpriză, cu atît mai du
reroasă, cu cît și timpul parcă lu
cra împotriva lor, căci în fiecare 
zi descopereau noi goluri, iar ma
teria de învățat creștea vertiginos, 
devenind parcă tot mai inaccesi
bilă.

Aceasta i-a hotărît de pildă pe 
„matematicienii clasei”, copii te
naci și destoinici la învățătură, să 
renunțe la visul lor șl să se în
drepte spre alte școli superioare. 
Cu programa analitică în mînă, 
mulți au căutat facultăți care ce
reau la admitere obiecte mai 
„ușoare". Doar cîțiva, cei mai per
severent! cu optimismul și curajul 
adolescenței, au 
visat.

Bilanțul ?
Din treizeci și 

clasei a Xl-a F, 
maturitate. Din cei

Un șir de case tip, cu par
ter și etaj, cu acoperiș de ola
ne roșii, cu pereți fumurii: 
Dudelange, în Luxemburg. O 
maternitate, o creșă, o „Casă 
a copilului" — grădinița lu- 
xemburgheză — completează 
peisajul uniform și monoton 
deasupra căruia plutește, din 
zori pînă în zori, norul com
pact al funinginei. S-ar zice că 
soarele nu vizitează niciodată 
aceste meleaguri, că soarele 
Dudelangeului este mulțimea 
furnalelor veșnic fumegînde.

Cînd sirena sparge crusta 
norilor cenușii, către miezul 
zilei, cei peste 3 000 muncitori 
și funcționari ai uzinei se re
varsă spre șirul de locuințe 
uniforme din Dudelange, cu
prinse brusc de o ciudată fre
nezie. Femeile aștern cu zgo
mot masa, iar bărbații — gră
biți să profite de ora prînzu- 
lui — mai găsesc totuși timp 
să schimbe cîteva impresii, cu 
voce-înaltă, în graiuri meridio
nale cel mai adesea atît de 
diferite ca intonație și tonali
tate de acela al băștinașilor, 
de altfel nu prea numeroși.

Sînt spaniolii sau italienii 
Oțelăriilor reunite din Bor- 
bach-Esch — Dudelange. Aici 
ei reprezintă doar a 5-a 
parte din efectivul între
prinderii, dar împrumută lo
cului o notă caracteristică 
întregului teritoriu al Marelui- 
Ducat. La o populație de 
320 000 locuitori, 35 000 sînt 
străini. Ei reprezintă jumătate 
din totalul muncitorilor ma
nuali, în număr de 70 000.

„Sînt prea mulți".., 
„Sînt indispensabili"

Intr-un restaurant din Lon
dra sau din Paris, ospătarul 
care vă servește este italian 
sau spaniol, algerian sau 
grec. Anglia numără 800 000 
de lucrători străini, iar Fran
ța de două ori mai mult.

La Diisseldorf, la Duisburg, 
la Koln am auzit încrucișîn- 
du-se graiul italienilor din Sud 
cu acela al grecilor, spanioli
lor și iordanienilor. In gara 
din Frankfurt am întîlnit un 
tren cu un vagon-moschee : 
cînd mi-am manifestat nedu
merirea, mi s-a spus că în re-

Horia LIMAN

Marcel BRESLAȘU

de 
de 
fă
cu

detectat cu 
investigat cu 
și rigoare, 

și extirpat cu 
Cu voia dum-

prinde. 
pretențioasă 
pefenfă 
(pofi să 
ceea ce 
duri și 
aerele 
pe care 
convins 
ză” cu

prea grav șl prea 
lemn pentru cele ce ur
mează, dacă nu aș fi 
dobîndit convingerea 
că orice fenomen nega
tiv, de la marile năra
vuri la micile cusururi, 
se cere 
strășnicie, 
sfăruinfă 
combătut 
fermitate,
neavoasfră, să ne răfuim 
astăzi cu snobismul.

Nu spunefi că ne 
pierdem vremea pe fri
volități, pe mărunțișuri, 
pe un lucru ce tine 
sfera ridicolului și 
care s-ar cuveni să 
cern haz, arăfîndu-l
degetul, decît să scor
monim cu degetul o 
rană nu prea adîncă și 
în nici un caz de na
tură să afecteze vreun 
punct vital al organis
mului social I

Oare î Snobismul se 
definește ca o ma-

Gheorghe Manea, unul din veteranii șantierelor Capitalei, lucrează de 20 
de ani pe șantiere, țesînd peste 1 milion de tone de fier beton. în prezent, 

el este șei de brigadă pe șantierul Balta Albă
Foto ! M. Andreescu

Devenită tradiționa
lă, „Luna cărții la sa
te" se desfășoară și în 
acest an între 1 și 28 
februarie. Cu acest 
.prilej, la căminele cul
turale, casele de cul
tură, librării, vor avea

loc simpozioane, șeză
tori literare, recen
zii, montaje litera
re etc. In toate regiu
nile se vor organiza 
întîlniri ale cititorilor 
de la sate cu scriitorii, 
consfătuiri cu redac-

torii diferitelor 
turi, expoziții, bazare, 
standuri și concursuri 
între difuzorii volun
tari de carte al căror 
număr se ridică la 
peste 10 000.

In zilele acestea 
sărbătorește pretutin
deni în lume aniversa
rea a o sută de ani de 
la nașterea lui Romain 
Rolland, luminoasa figu
ră de umanist care prin 
întreaga lui operă da 
scriitor și de activist pe 
tărîm social a slujit în 
mod pilduitor cauza li
bertății, a păcii, a fră
ției înfre popoare, a tu
turor celor care „luptă 
și vor învinge". Neclin
tita lui încredere în 
triumful binelui se bi
zuia pe inepuizabilele 
resurse ale oamenilor 
de a se desăvîrși, de a 
urca noi și noi trepte 
pe scara culturii, a civi
lizației, către culmile pa 
care simți „răsuflarea e- 
roilor".

Rîndurile care urmea
ză nu își propun să 
constituie un pios oma
giu marelui fiu al Fran
ței și al omenirii la a- 
cest popas festiv ; ele 
își îngăduie doar să ia 
drept puncte de pleca
re două dintre aforis
mele purtătoare ala 
înaltului său mesaj ; u-

nul sună astfel : „a-l 
vedea pe oameni așa 
cum sînt — și a-i iubi 
totuși'. Adică, a nu în
chide ochii asupra slă
biciunilor, înfemeindu-ji 
dragostea pe iluzii, pe 
idealizarea comodă a 
realității, ci — lucru mai 
anevoios — a privi a- 
ceastă realitate în față, 
pentru ca atitudinea pe 
care o iei, măsurile pe 
care le preconizezi, să 
fie eficiente — și solu
țiile întrezărite să fie 
„omenești", realizabile. 
Cea de a doua senten- 
)ă pe care o citez pa
re a fi o aplicafie prac
tică a celei dintîi, un 
imbold spre implacabi
la intransigentă în com
baterea a tot ce stînje- 
neșfe perfectionarea o- 
mului : „nu iubești cu 
adevărat binele, dacă 
nu urăști cu adevărat 
răul'.

lată un preambul ca
re ar putea să pară

mers pe drumul

trei de elevi 
opt căzuseră 

douăzeci

ai 
la 
Și

(Continuare în pag. a Il-a)
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nifestare de superficia
litate, ca un simptom 
de „diletantism", ca o 
înclinare către „aflatul 
în treabă’ — trăsături 
străine tipului de om pe 
care l-a configurat și îl
crește societatea noa
stră, omul conștient, lu
cid, răspunzător și te
meinic în tot ce înfre- 

Nu flecăreala 
și incom-

e supărătoare 
nu o asculți I) ; 
te pune pe gîn- 
te mînie sînt 

de superioritate 
și le dă snobul, 
că „te epatea- 

universalitafea
cunoștințelor și pricepe
rii lui în domenii des
pre care n-are habar, 
dar despre care își dă 
cu părerea. Cu părerea 
sa categorică, ba uneori 
agresivă. Pentru că — 
veche vorbă — prostu
lui nu-i șade bine dacă 
nu e și fudul. Navigînd 
cu fragila lui ambarca
țiune pe „ultimul val",

(Continuare 
în pag. a III-a)

e Care sînt piesele 
ce pun in relief 
valențele creatoare 
ale colectivului ?

e FOILETON: Mașina 
care taie frunză... (Continuare în pag. a IV-a)
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Gara)

CINEMATOGRAFE

- 9; 
16,45:

MEREU MAI

I

(sala din str. Academiei) ; NĂZBlTIILE LUI 
ȚĂNDĂRICĂ - 11.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : PROFESORUL DE FRANCEZĂ - 16; 20, 
(sala Victoria) : CU MUZICA... E DE GLUMIT — 
20.
© Ansamblul artistic al C.C.S. :
SUS — 17; 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 16; 19,30.

țh -
Sk wiMiIMiIM

O Sala Palatului : CONCERT DE ROMANȚE ȘI 
ClNTECE ROMANEȘTI (prezentat de ansamblul 
„Perinita") — 19,30.
• Teatrul de Operă și Balet : COPPELIA — 11, 
DON CARLOS — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă ; CLOPOTELE DIN 
CORNEVILLE — 10,30, VĂDUVA VESELĂ — 
19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 10, DOAMNA 
LUI IEREMIA - 15,30, VLAICU VODĂ — 19,30, 
(sala Studio) SPECTACOL VASILE ALECSANDRI
— 10, TEZAURUL LUI JUSTINIAN — 15,30, 
O FEMEIE CU BANI — 19,30.
• Teatrul de Comedie ; TROILUS Șl CRESIDA
— 10,30, ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE — 15,30, 
FIZICIENII — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr 1) : CEZAR ȘI CLEO
PATRA — 10, UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— 15, COMEDIA ERORILOR - 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFlNTUL MITICĂ BLA- 
JINU — 10, CANIOTA — 15, FII CUMINTE, 
CRISTOFOR I — 19,30.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
HIPNOZA — 10,30, 3.3.3. — 16, ANTIGONA ȘI 
MEDEEA — 20.
© Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : ȘCOALA NE
VESTELOR — 20.
© Teatrul Mic : VULPILE — 10, AMOOOR — 15, 
DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : MATINEU LITERAR- 
MUZICAL ȘALOM ALEHEM — 11, DOISPRE
ZECE OAMENI FURIOȘI — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei): KATIA ȘI CROCODILUL — 11, CELE TREI 
NEVESTE ALE LUI DON CRISTOBAL — 20,30,

• VIZITA — cinemascop : Patria (completare
Unirea) - 9,45 ; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15,
București — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21. 
0 PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii): 
Republica — 9,30; 13; 16,45; 20,15, Capitol 
12,45; 16,30; 20,15, Melodia — 9,30; 13;
20,15.
• ȘAH LA REGE : Luceafărul (completare
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca
- 9; PROGRAM SPECIAL PENTRU COPII — 11.
e învățătorul din vigevano : victoria 
(completare Elementele pe care le zidim în ca
sele noastre) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
Bucegi (completare Cumpărătura) — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, Arta - 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
O TRAGEȚI IN STANISLAS I : Grivița (comple
tare Porțile de Fier) — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21, Aurora —.9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Volga — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© OLD SHATTERHAND — cinemascop : Festi
val — 10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15, Feroviar - 
10,15; 13; 15,45; 18,30-, 21,15, Excelsior — 9,15; 
12; 14,45; 17,30; 20,15, Modern — 9,30; 12; 14,45; 
17,30; 20,15 (la toate completarea Unirea).
• OAMENI ȘI DRAPELE — cinemascop (ambele 
serii) : Central — 9,45; 13; 16,15; 18,45.

© DINCOLO DE BARIERA : Lumina - 10; 12; 
14: 16: 18,15; 20,30 (completare Sport nr. 6/1965), 
Ferentari (completare Marinarii sovietici 
nemarca) - 12,15; 16; 18,15: 20,30.
• HATARI (ambele serii) : Union — 111
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
11,15; 12,30.
9 FATA LUI BUBE : Doina — 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Cotroceni - 10; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
« O VlNĂTOARE NEOBIȘNUITĂ - CRONICĂ 
LA UN MIRACOL — AJUTOR, MĂ ÎNEC — 

■ ARHITECȚI, CONSTRUCTORI, ȚESĂTORI — 
SUFERINȚELE LUI SEMIONOV — PUPĂZA DIN 
TEI : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
© CARTOUCHE — cinemascop : înfrățirea în
tre popoare — 11; 15,45; 18; 20,15.
© FEMEIA IN HALAT : Giulești (completare 
Intîlnire cu frumosul) — 12; 16; 18,15; 20,30, 
Flamura (completare Două creioane) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
© COLINA : Lira - 15,30; 18; 20,30.
9 SAȘA : Dacia (completare Pionlerla nr. 6/1965) 
— 9,45; 20,30 în continuare.
© DUMINICA LA ORA 6 : Buzești (completare 
Raliul Dunării — 16; 18; 20, Tomis (completare 
Sport nr. 6/1965) - 10; 12; 16; 18; 20.
® TATĂL SOLDATULUI :
De la pescari adunate) — 15,45; 18; 20,15, Co- 
lentina — 15,30; 17,45; 20 (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — decembrie 1965).
© MUNCILE LUI HERCULE : Gloria — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
(completare Cădere liberă) — 11; 16;
0 ULTIMA VACANȚA : Flacăra 
Redați-ne viața) — 15,30; 17,45; 20.
O DE-AȘ FI... HARAP ALB : Vitan
La carnaval) — 15; 17; 19; 21.
• TREI SURORI — cinemascop : Miorița — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, Rahova — 10,30; 15,30» 
18; 20,30.
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RELAȚIILE SĂTENILOR
CU SFATUL POPULAR COMUNAL

Zilnic, sfatul popular al comunei 
este vizitat de numeroși cetățeni. 
Ei vin la toate orele, în cele 
mai diverse probleme de ordin per
sonal sau obștesc, se interesează de 
acțiunile gospodărești, fac propu
neri, semnalează nereguli. Din con
tactul pe care zeci de mii de cetă-

țeni îl au cu sfaturile populare co
munale se desprind constatări cu 
privire la stilul de muncă, la mo
dul în care ele rezolvă treburile 
cetățenești. Iată cîteva observații 
dintr-un raid făcut în cîteva raioa
ne din regiunea București.

în- 
în 

ale

Cum se recepționează
„actele verbale" ale sătenilorV

© IN COMPANIA LUI MAX LINDER : Munca 
(completare Meciul de fotbal România — Portu
galia) - 10,30; 16; 18.15; 20,30, Viitorul (com
pletare A început cu o lupă) — 15; 17; 19; 21.
• CREDEȚI-MĂ OAMENI I : Popular - 11,30; 
16; 18,15; 20,30
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ : 
cinemascop Moșilor (completare Meciul de 
fotbal România — Portugalia) — 11; 15,30; 18» 
20,30.
© CAMERA ALBA : Crîngașf (completare Se
siunea Marii Adunări Naționale — decembrie 
19651 - ’6; 18; 20.
© CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Flo- 
reasca (completare Redați-ne viața) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Progresul (com
pletare Jumbo) - 11,30; 15,30; 18; 20,15.
« ULTIMUL MILIARDAR : Drumul Sării (com
pletare O grădină a artei) — 11; 15,30; 17,45; 20. 
© A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O BABĂ: 
Pacea — 15,45; 18; 20,15.

e 8,50 — Gimnastica de înviorare Ia domiciliu 
O 9,00 — Rețeta gospodinei © 9,30 — Pentru 
copii și tineretul școlar : Telejurnalul pionierilor: 
Ilustrate din țară ; Sport la... microscop ® 11,00 
— Emisiune pentru sate • 19,00 Telejurnalul de 
seară © 19,15 — Moment coregrafic : „Femeia și 
șalul" ; reportajul filmat : „Cronică la un mira
col" © 20,00 — Avanpremieră la varietăți. Pro
gram muzical-distractiv • 21,00 — Figuri cele
bre ale ecranului : De la GRETA GARBO la 
MARILYN MONROE • 21,45 — Cîntă J. CE- 
ROVSKA (R. S. Cehoslovacă) • 22,15 - Tele
jurnalul de noapte, Telesport.

Care sînt piesele ce pun in relief
(Pe marginea turneului secției 
maghiare a Teatrului de Stat 

din Tg. Mureș)

valențele creatoare 
ale colectivului?

— La sat, oamenii ni se adre
sează, deobicei, prin viu grai — 
ne-a explicat PETRE IORDACHE, 
secretarul sfatului popular din co
muna Pitaru, raionul Titu. Ei ne 
spun : „Am muncit ani de zile ală
turi, sîntem vecini. Să vorbim așa, 
ca de la om la om“. Și au dreptate; 
cum ar fi să comunici cu vecinul 
prin cereri ?

într-adevăr, contactul viu, direct 
cu oamenii este o particularitate a 
activității sfaturilor populare co
munale. Se ridică însă o proble
mă : deoarece, după cum se spune, 
„vorba zboară", cum se urmărește 
rezolvarea acestor cereri făcute 
prin viu grai ?

— La asta ne-am gîndit și noi —■ 
ne-a spus mai departe tovarășul 
secretar. Cu oricîtă atenție ai as
culta, e foarte posibil ca, luat cu 
alte treburi, să uiți. De aceea, după 
ce stăm de vorbă cu omul, scriem 
pe scurt intr-un registru ce do
rește.

Despre operativitate în elibera
rea actelor cerute ne-au vorbit 
cetățenii din comuna Smîrdioasa, 
raionul Zimnicea :

„Secretarul sfatului popular din 
comuna noastră are o evidență 
foarte clară a tuturor lucrărilor, 
spun ei. Cînd îi ceri un act de stare 
civilă, o adeverință, el se duce di-

rect la dosarul sau registrul de 
care este nevoie. Pleci repede și 
mulțumit acasă".

în alte comune, cetățenii pe care 
i-am întrebat despre felul cum li 
se rezolvă cererile la sfat ne-au 
dat însă răspunsuri mai puțin 
îmbucurătoare.

— De cîte ori te duceai cu cîte-o 
treabă la sfat — ne povesteau ce
tățenii din comuna Bragadiru, ra
ionul Zimnicea — ba nu-1 găseai 
pe secretar, ba era înfuriat din nu 
se știe ce. Nici n-apucai să spui de 
ce-ai venit că te și repezea. Multe 
necazuri ne-a făcut pînă ce a fost 
schimbat.

Cam în aceiași termeni ne-au 
vorbit și cetățenii din comuna Vă- 
răști, raionul Oltenița, despre pre
ședintele sfatului popular al comu
nei. Se pare că suferea și el de a- 
ceeași meteahnă. Unora dintre sa- 
lariații sfaturilor populare comu
nale ar trebui, poate, să li se rea
mintească mai des care sînt atri
buțiile lor ca reprezentanți pe 
plan local ai organelor de stat în 
raporturile lor cu țăranii coopera
tori în slujba cărora sînt. Nu-i este 
permis nici unui președinte sau se
cretar să uite că principala sa în
datorire este rezolvarea cererilor 
și sesizărilor cetățenilor.

rență pentru a obliga I.R.E.B.-ul 
să încheie, în sfîrșit, o lucrare pen
tru care a încasat banii.

Șl alte acțiuni gospodărești, 
cepute cu mai multă vreme 
urmă, sau Inițiative judicioase
sătenilor se împotmolesc la jumă
tatea drumului pentru că nu sînt 
urmărite de organele comunale. 
Una din cauze — așa cum se des
prinde din sondarea părerii mai 
multor deputați — este aceea că a- 
ceste preocupări nu figurează ca 
obiective bine conturate în planul 
de muncă, cu răspunderi clare și 
cu precizarea tuturor acelora che
mați să ajute la rezolvarea lor.

Altă cauză rezidă — după păre
rea mai multor activiști ai sfaturi
lor populare comunale — în legă
tura insuficient de organizată și 
eficace cu sfatul popular raional, 
în insuficienta dezbatere, împreu
nă cu acesta, a posibilităților de 
rezolvare a tuturor problemelor pe 
care le ridică sătenii. Un contact 
mai direct al cadrelor sfatului 
popular raional cu conducerea sfa
tului popular comunal — ne-a spus, 
pe bună dreptate, unul din pre
ședinții cu care am discutat — 
ne-ar ajuta să îmbunătățim stilul 
nostru de muncă. Și — am adăuga 
noi — un asemenea contact ar în
semna, în fapt, și exercitarea unui 
control și a unei îndrumări mai 
exigente de către sfatul raional. 
Din păcate acest contact se reali
zează adesea doar prin intermediul 
instrucțiunilor, al fișelor statistice, 
chestionarelor etc., care încarcă 
uneori inutil munca lucrătorilor 
sfatului comunal și nu le dau ră
gazul să se ocupe de ceea ce este 
mai important.

Atît pentru publicul spectator din 
Capitală, cît și pentru colectivul 
secției maghiare a Teatrului de 
Stat din Tîrgu Mureș, turneele în 
București nu mai reprezintă un 
fapt neobișnuit. Ele au devenit o 
adevărată tradiție în viața acestui 
colectiv cunoscut în mișcarea 
noastră teatrală, în cei aproape 
douăzeci de ani de existență, prin 
realizări artistice remarcabile. Este 
un colectiv valoros, în cadrul 
căruia s-au format personalități 
artistice de prestigiu și care se 
caracterizează atît prin posibilita
tea de a aborda un repertoriu 
foarte variat, cît și printr-un stil de 
joc unitar, de nivel artistic elevat.

Aceste trăsături ale colectivului 
s-au vădit și în cursul recentului 
său turneu în Capitală, mai ales 
în spectacolul cu „Unchiul Vania" 
de Cehov, în montarea regizorului 
M. Tompa și în decorul sobru, dar 
sugestiv, al lui Al. Brătășanu. Unul 
din principalele puncte de atracție 
ale spectacolului a fost, fără în
doială, interpretarea artistului po
porului Kovăcs Gyorgy; care a 
creat un Astrov însuflețit de o no
bilă umanitate, plin de gînduri în
drăznețe și înaripate, înzestrat cu 
un farmec cuceritor. S-a relevat, 
de asemenea, modalitatea nouă, 
interesantă, în care talentatul actor 
Lohinszky Lorănd a realizat figura 
eroului titular. Drama pe care o 
trăiește acest personaj a fost pe 
deplin justificată prin reliefarea 
calităților spirituale ale acestui om, 
dotat cu o mare sensibilitate care

vibrează în gol, ajuns în pragul 
ratării. Frumusețea morală a So- 
niei (Erdăs Irma), puterea de se
ducție dar și lipsa unui suport mo
ral a Elenei Andreevna (Mende 
Gaby), devotamentul plin de o a- 
dîncă înțelegere al Marianei 
(Koszegi Margit) și al lui Teleghin 
(Varga Jdzsef), au fost pe deplin 
realizate în spectacol, o dată cu 
drama acestor oameni pe care so
cietatea în care trăiau îi condamna 
unui destin pe care nu-1 meritau.

vărată a personajelor. Șl aceasta 
din pricină că a lipsit din specta
col, mai mult decît din piesă, un 
personaj important : mediul social 
cu inumanitatea pe care o impune 
relațiilor între oameni, a cărui ac
țiune dizolvantă trebuia să se simtă 
în soarta și comportamentul fie
căruia dintre eroii piesei. Aici, fără 
îndoială că regia (M. Tompa și I. 
Farkas) nu și-a spus răspicat 
punctul de vedere ; spectacolul dă ' 
impresia că regizorii și — ca ur-

să nu fie încununate 
pe care l-ar fl meritat, 
caracterului minor 
dramatic din text.

al

de 
lo-

...și cum se rezolvă
cerințele justificate

Infățlșarea comunei, buna ei 
gospodărire interesează pe fiecare 
locuitor. La întîlnirile cu deputății 
sau direct la sfat, cetățenii vin cu 
propuneri privind cele mai diverse 
sectoare ale vieții obștești. Sfatul 
popular trebuie să le aleagă pe 
cele mai actuale, pentru a că
ror aplicare există condiții. Cele 
mai multe propuneri sînt tra
duse în viață cu sprijinul di
rect al cetățenilor, dar sînt și 
altele pe care numai hărnicia și 
bunăvoința lor nu le pot duce la 
îndeplinire. Este nevoie de inter
venția sfatului popular pe lîngă 
alte foruri, cu ajutorul cărora se 
poate rezolva problema respectivă.

.Iată un exemplu :
Comuna Serdaru din raionul 

Titu nu are un dispensar medical 
propriu. Pentru o injecție sau un 
pansament cetățenii au la dispozi
ție o soră medicală. Dar pentru o 
consultație bolnavii sînt nevoiți să 
meargă pînă în comuna Contești, 
cale de 20 km dus și întors. De a- 
colo, cînd este nevoie de avizul me
dicului specialist, bolnavul este tri
mis la policlinica din Titu-gară, a- 
flată pe teritoriul comunei Sălcuța. 
în cazurile grave, cînd este nevoie 
de intervenția „Salvării", bolnavul 
trebuie să parcurgă același drum.

Serdărenii au înțeles că, deocam
dată, nu este posibilă construirea 
unui dispensar în comuna lor. în 
întîlnirile cu deputății, în adună
rile populare, ei au propus să fie 
•’filiați dispensarului din Sălcuța, 
de vreme ce tot acolo sînt trimiși 
în cele din urmă.

— Și ce s-a făcut cu propunerea?

— A fost respinsă de sfatul popu
lar al raionului — ne-au spus cei 
de la sfatul comunal. Nu am înțe
les prea bine din ce motive.

Bineînțeles că cetățenii au tot 
întrebat la sfat ce se-aude cu pro
punerea lor. Sfatul le-a transmis 
„explicația" de mai sus fără să-și 
dea osteneala să ceară lămuriri 
raionului și, în cazul în care solu
ția propusă nu era cea mai 
potrivită, să caute alta. Propune
rea a fost abandonată, deși proble
ma este dintre cele mai serioase. 
Interesant este că președintele sfa
tului comunal este convins că și-a 
făcut pe deplin datoria...

O soartă asemănătoare a avut și 
una din propunerile cetățenilor din 
comuna Pitaru : electrificarea. în- 
tr-o adunare populară s-a stabilit 
ce contribuție revine fiecăruia. S-a 
strîns întreaga sumă. în martie, 
anul trecut, banii au fost depuși 
în contul I.R.E.B. Lucrarea a fost 
începută, dar nu și terminată ; 
mai sînt de făcut lucrări în valoa
re de peste două sute de mii de lei, 
dar de multă vreme nici picior de 
electrician nu a mai călcat prin 
comună. Pe bună dreptate cetățenii 
nu pierd nici un prilej de a critica 
sfatul popular pentru tărăgănarea 
acestei importante lucrări. I.R.E.B. 
motivează că nu a încasat întreaga 
sumă necesară. Sfatul popular co
munal poate dovedi, cu acte, con
trariul. Din această discuție ies pă
gubiți cetățenii. Ei ar dori ca lu
crătorii sfatului, în loc să ridice 
din umeri a neputință, să dea dova
dă de mai multă energie și perseve-

PUNCTE DE VEDERE
Poate că adorația lipsită de discer- 
nămînt a Măriei Vasilievna (Bănyai 
Măria) pentru Serebreakov (Lavotta 
Kăroly) și goliciunea demagogică 
a acestuia ar fi trebuit să fie mai 
prezentă în unele scene de bază 
ale piesei, pentru a îndreptăți 
accesul de revoltă al lui Voinițki 
și amărăciunea lui Astrov. A fost 

• un spectacol în general sobru, dar 
impresionant.

Creații actoricești interesante 
sînt de consemnat și în spectaco
lul cu piesa lui Tennessee Williams 
„Un tramvai numit dorință" : Stella 
(Erdos Irma), Blanche (Tanai Bella), 
Stanley (Csorba Andrăs), Mitch 
(Tamăs Ferenc). Ele au fost însă 
mai puțin pregnante și s-au men
ținut în genere în cadrul unei 
virtuozități mai mult tehnice, nere- 
levînd în profunzime drama ade-

șe frămîntă steril pe tema unui 
adulter care nu se săvîrșește și se 
căiesc cu mult zel de greșeli pe 
care nu le comit, fac ca eforturile 
colectivului 
de succesul 
din pricina 
materialului

Desigur că intenția teatrului 
a colabora cu autorii dramatici 
caii, de a încuraja un debut, co
respunde unei datorii și unei nece
sități de prim ordin în viața tea
trală. Dar fără exigență, există 
primejdia de a se compromite a- 
ceastă idee. Obligația teatrului 
este să promoveze piese bune, așa 
cum colectivul din Tg. Mureș a 
arătat că o poate face, chiar cu 
prilejul „decadei" din luna iunie 
a anului trecut. Alegerea judicioa
să a pieselor este nu numai condi
ția alcătuirii unui repertoriu valo
ros și eficient, dar și chezășia 
progresului colectivului pe plan 
artistic. Ea nu înseamnă selectarea 
pur și simplu a unor piese intere
sante, ci, mai ales, descoperirea 
acelor lucrări valoroase care po
tențează calitățile teatrului. So
cotim că putem fi cu atît mai 
exigenți cu cît posibilitățile pe care 
le are colectivul teatrului din Tg. 
Mureș, ca și elanul cu care inter
preții înțeleg să slujească 
dramatic, s-au demonstrat 
cursul acestei recente vizite 
spectatorilor bucureșteni.

Florian NICOLAU

mare — lnterprețil au fost atrași 
mai mult de caracterul violent, 
melodramatic al unor scene și al 
unor roluri, decît de substratul 
mai profund al lucrării. Dar fără 
această poziție proprie asupra sen
surilor textului, alegerea unei piese 
în repertoriu nu se justifică — și 
de aici și diferența de „nivel" 
dintre acest spectacol și acela cu 
„Unchiul Vania", în care descifra
rea atentă de către regizor a idei
lor textului a constituit o temelie 
solidă pe care interpreții și-au 
putut construi personajele.

S-au vădit inegalități de ordin 
regizoral și actoricesc în specta
colele acestui turneu, ca și în acti
vitatea teatrului din ultimele două 
stagiuni. In realizarea scenică a 
piesei lui Szabâ Lajos „Cuibul fa
miliei" de pildă, nu se poate spune 
că regia (M. Tompa și Gergely 
Găza), scenografia (Kemdny Arpăd) 
și interpreții (Sinka Kăroly, Mende 
Gaby, Szamossy Korndlia, Tosză 
Kona, Tarr Lăszlă, Băcs Ferenc, 
Borsos Eva) n-au slujit cu o lău
dabilă rîvnă și cu talent textul. 
Trebuie însă să spunem că, din 
păcate, lucrarea, care pledează 
pentru unele idei vag moraliza
toare pe tema vieții de familie, își 
justifică foarte puțin prezența, prin 
însușirile ei, în repertoriul și tur
neul teatrului. Lipsa unei proble
matici cu adevărat izvorîte din 
realitate, ca și excesivul schema
tism în tratarea personajelor care

textul 
și în 
făcute

Florea CEAUSESCU

MAȘINA
CARE TAIE FRUNZĂde Valentin SILVESTRU

La cantina salinei din 
Slănic Prahova se află o 
mașină ultramodernă în 
vîrstă de șapte ani, al că
rei scop principal în viață 
este să spele vase pe cale 
electrică. Ea a fost cerută 
de conducerea unității res
pective. Fostul Minister al 
Industriei Petrolului și Chi
miei (Departamentul chi
miei anorganice) a binecu- 
vîntat această cerere. Ma
șina a sosit la Slănic în 
1959 în stare perfectă și 
continuă să se găsească în 
această stare și azi — fapt 
cu totul normal dacă ne 
gîndim că n-a fost între
buințată niciodată.

Mașina are capacitatea 
de a spăla cam 1 000 de far
furii pe oră, performanță 
demnă de tot respectul. 
Cantina, mică, dispune cam 
de 60 de farfurii. Corobo
rarea acestor cifre a dat re
zultate surprinzătoare : s-a 
calculat astfel că întreaga 
veselă a cantinei poate fi 
spălată cu o sută optzeci de 
minute înainte de a fi in
trodusă în aparat. Firește, 
era vorba de un calcul 
strict teoretic, o speculație 
de matematică superioară

De ce au „căzut"

Timpul probabil pentru zilele de 31 ianuarie, 1 șl 2 februarie. In tară : 
Vreme în general umedă și în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea precipitații mai frecvente în jumătatea de vest a 
tării. Vînt slab, cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero grade, mai coborîte în nord-est la înce
putul intervalului, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. Ceață dimi
neața și seara. în București : Vreme în general umedă și în curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit. Vor cădea precipitații 
slabe, la început lapovită, apoi ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară. Ceață dimineața șt seara.

in domeniul teoriei relativi
tății, care nu putea avea 
nici un fel de implicație 
practică.

Și nici n-a avut.
Proba propriu-zis practi

că a favorizat alte conclu
zii. O comisie tehnică, în
trunită după unul din prîn- 
zurile obișnuite, a pus în 
funcțiune mașina, a aștep
tat întîi să se încălzească 
apa, apoi să se obțină tem
peratura maximă indicată. 
Vasele n-au putut fi însă 
introduse în enclavă întru- 
cît între timp fuseseră spă
late, șterse, puse în dulap 
și încuiate de bucătăreasă, 
care plecase la cinemato
graf, ea nefiind anunțată 
din vreme că va avea loc 
experiența hotărîtoare.

Cu acest prilej s-a putut 
constata că, în condițiile 
cantinei, randamentul bu
cătăresei are parametri net 
superiori celor obținuți de 
mașină.

Și ambele au rămas în 
starea anterioară experien
ței.

Proba teoretică și cea 
practică nefiind în favoa
rea agregatului, s-a încer
cat o expertiză economică.

S-a socotit cită energie con
sumă mașina pentru pregă
tirea spălării vaselor, s-a 
înmulțit cu prețul unui 
kilowat/oră și s-a împărțit 
totul la 60. Și aici rezulta
tul a fost peste așteptări: 
a reieșit că e mult mai con
venabil să se spargă toate 
farfuriile după fiecare ma
să, decît să 
automat.

E lesne de 
nici această 
putea fi luată în conside
rație.

Totuși, obiectul continua 
să ocupe loc și să producă 
bătăi de cap. In fața aces
tei situații s-au făcut di
verse propuneri sortite să 
dea de lucru numitei ma
șini. Cineva, a fost de opi
nie ca toți salariații sa vi
nă cu vesela proprie și a 
rudelor, paleativ care nu 
ducea însă decît la cîteva 
minute în plus de func
ționare. Un mecanic tînăr 
a prezentat o schemă de 
modificare a instalației în 
așa fel încît să poată spă
la nu numai farfurii, ci și 
tîrnăcoape, lanțuri de bi
cicletă, mantale de ploaie 
și radiouri cu tranzistori,

fie spălate în

înțeles de ce 
concluzie nu

ceea 
mare 
cetățeni.

Pînă la urmă nu 
doptat însă nici o 
re. Așa că în momentul de 
față, mașina, excelent în
treținută, se află reprofi
lată pe o funcțiune furaje
ră sau, cu alte cuvinte, 
taie frunză la cîini, la un 
preț de cost relativ scă
zut dacă ne gîndim că sali
na nu plătește pentru ea 
decît cotele de. amortis
ment.

• o©

ce i-ar fi creat și o 
popularitate printre

s-a a- 
hotărî-

★

Nu știm unde lucrează 
acum Toma Aurel, fostul 
director al salinei, care, 
neștiind ce a comandat și 
văzînd într-o zi ustensila, 
a repartizat-o expres la 
cantină (după un dialog 
scurt și cuprinzător, care 
suna cam așa :

— Ce-i cu znamenia 
asta ?

— Spală vase.
— Atunci, dați-o dracu

lui la o cantină).
Dacă am ști, i-am su

gera domniei sale și altora 
asemenea care iscălesc cu 
mină ușoară acte de bani

grei pentru mașini prețioa
se, aduse de aiurea și tri
mise aiurea, să adopte cri
teriul și în propria dum
nealor gospodărie. Cu alte 
cuvinte, să urce etajele lo
cuinței cu automobilul, să 
ia masa mînuind șaispre
zece furculițe cu cinci de
gete și cînd le-o fi frig, 
să nu se mai încurce cu un 
braț de lemne în sobă, ci 
să dea foc mobilierului.

Și asta măcar șapte ani 
la rînd, ca să poată înțele
ge starea de spirit a mași
nii inerte și plăcerea ce
lor ce stau și se uită la ea. 
Deși, la drept vorbind, nu
mai despre plăcere nu poa
te fi vorba. Căci de plătit 
bani de pomană, în cazul 
de față plătește statul, noi 
toți plătim — iar răspun
derea, după cît se vede, 
acolo, nu-i, deocamdată, a 
nimănui. Urmează deci a 
se stabili cine răspunde 
pentru, cei 7 ani morți ai 
unei mașini de înaltă teh
nicitate.

Iar pînă atunci, poate se 
îndură cineva de mașină 
s-o ia de la Slănic și s-o 
ducă acolo unde-i e ros
tul.

premianții ?
(Urmare din pag. I)

cinci de candidați la studenție, 
doisprezece au fost respinși — și 
printre aceștia șase socotiți tot 
timpul ca făcînd parte dintre cei 
mai buni elevi ai clasei.

Un bilanț deficitar. Pentru absol
venți, pentru părinți, pentru școală.

A cui e vina ?
Pornind de la titlul de clasă frun

tașă și de la notele mari care as
cundeau în spatele lor goluri atît 
de grave, se nasc o serie de pre
supuneri și de „poate".

„Poate" ar trebui revăzută pro
grama analitică a ultimei clase 
medii ținîndu-se seama, în mai 
mare măsură, de exigențele învă- 
țămîntului superior. De ce pregăti
rea concursului de admitere în fa
cultăți necesită atît de mari efor
turi extrașcolare ? Ori „poate" în 
cazul dat a fost de vină reprofi
larea ad-hoc a unor profesori de 
la o specialitate la alta, fără să 
se țină seama de gradul lor de 
pregătire pentru noua specialita
te ? ori „poate" a influențat și 
faptul că în ultimul an de școală, 
deci cel mai greu, profesoara de 
matematică se afla în primul an 
de predare a materiei ? Ori, „poa
te" că sistemul de a chema elevii 
în ordinea alfabetică pentru veri
ficarea cunoștințelor nu e cel mai 
bun. căci fiecare elev știe dina
inte ziua și, cu aproximație, lecția 
din care va fi întrebat și de care 
depinde nota lui ?

„Poate" blîndețea exagerată, 
„poate" înțelegerea și bunăvoința 
prea largă, „poate" lipsa de exi
gență didactică ?

Ar fi greu de stabilit acum, și 
din afară, cauzele insuccesului cla
sei a Xl-a F.

„Poate" corpul didactic și-a în
chipuit că munca 6a se reflectă 
în recoltarea notelor liniștitoare și 
festive din timpul anului și nu în 
confruntările ulterioare, în con
cursurile care deschid elevilor dru
mul spre învățămîntul superior, 
drumul spre viață 1

Poate profesorii fostei clase a 
Xl-a F. vor trage ei înșiși conclu
ziile cuvenite din această întîm- 
plare.

Cu atît mai mult cu cît absolven
ții altor școli s-au prezentat bine 
pregătiți, obținînd pe merit medii 
mari, ocupîndu-și locurile ce li s© 
cuvin în școala nouă.
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PREMIERA OPEREI DON CARLOS

lELEGRÂ^ ETERNE
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI
PARTIDULUI COMUNIST DIN FINLANDA

CONGRESUL P. C. ITALIAN

Pe scena Teatrului de Operă și Balet din Ca
pitală are loc astă seară premiera operei „Don 
Carlos", una dintre capodoperele lui Verdi, de 
la a cărei primă reprezentație mondială se îm
plinesc 99 de ani. Rolurile vor fi interpretate de 
Nicolae Herlea, Nicolae Florei, Elena Cernei, 
Cornel Stavru, Elena Dima, Valentin Loghin 
etc. Două distribuții la fel de valoroase vor in
terpreta opera în limbile italiană și română.

De pregătirea muzicală a spectacolului s-a o- 
cupat dirijorul Tommaso Benintende-Neglia, 
din Italia, care va apare astăzi la pupitrul or
chestrei.

• Filmul documentar : „Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Maramureș" a 
fost vizionat pînă ieri de aproape 100 000 de 
spectatori din satele maramureșene.

GENERATOR DE NEUTRONI RAPIZI

La Institutul de fizică atomică a fost realizat 
și pus în funcțiune un generator de neutroni 
rapizi monoenergetici. El va fi folosit la studii 
asupra corpului solid, de spectrometrie nu
cleară, la determinarea vieții medii a neutrpni- 
lor, la cercetări în domeniul fizicii reactorilor, 
la analize chimice de mare precizie.

® Teatrul „Țăndărică" a prezentat ieri în 
premieră spectacolul pentru adulți >,Cele trei 
neveste ale lui Don Cristobal" de Valentin Sil
vestru după Federico Garda Lorca. Regia spec
tacolului este semnată de Margareta Niculescu.

® în zilele de programare, la policlinica spe
cială din Calea Griviței nr. 7 este mare aglo
merație. Nu se pot găsi oare soluții pentru or- 
ganizarea mai bună a programărilor și satisfa
cerea cererilor de consultații ?

• La ședința lărgită a colegiului Ministerului 
Minelor, care a avut loc la Baia Mare, s-a ana
lizat pe larg activitatea desfășurată anul trecut 
în unitățile din industria minieră pentru îmbu
nătățirea condițiilor de lucru, prevenirea acci
dentelor de muncă și a bolilor profesionale. Re
feratele și discuțiile au subliniat realizările și 
au dezbătut și deficiențele manifestate în apli
carea măsurilor de protecție a muncii la unele 
întreprinderi miniere. în urma discuțiilor, co
legiul a aprobat planurile de măsuri privind 
tehnica protecției muncii pe anul 196G care pre
văd : ridicarea continuă a calificării muncitori
lor, îmbunătățirea activității în direcția propa
gandei tehnice, întărirea disciplinei, perfecțio
narea metodelor de exploatare și a sistemelor 
de aeraj al minelor, îmbunătățirea iluminatului 
portativ ș.a.

o A fost terminat, avizat și aprobat proiec
tul de ansamblu și o parte din proiectele de 
execuție pentru „Casa Radio-Cluj“ — noul stu
dio de radio din Cluj.

° Pe strada Al. Sahia nr. 39 din Capitală în 
cadrul policlinicii raionale de adulți (raionul 
1 Mai) s-au dat în folosință noi servicii de spe
cialitate: radiologie, O.R.L., urologie, care func
ționează între orele 8—20 și deservesc pe cetă
țenii de pe străzile M. Eminescu, Polonă etc.

® După penultima rundă a turneelor internațio
nale de șah de la Beverwijk (Olanda), reprezen
tanții României au trecut din nou în fruntea cla
samentelor. în turneul feminin, Alexandra Ni- 
colau conduce cu 7 puncte și o partidă între
ruptă, urmată de Katia Jovanovici — 7 puncte.

Prin victoria obținută asupra lui Gereben, 
Theodor Ghițescu a redevenit liderul întrecerii 
masculine.

® La Muzeul regional de arheologie din Con
stanța a fost amenajat un sector special desti
nat ultimelor descoperiri făcute la edificiul ro
man cu mozaic. Aici sînt expuse opt ancore de 
fier, mai multe amfore pline cu rășini și vopsele 
și alte obiecte datînd din secolele 111 și IV e. n.

Cronica zilei

SS1

LA „1 001 DE 
ARTICOLE" — 
1 001 DE GHION- 
TURI...

...al 1 002-lea
„articol" (spiri
tul organizatoric), 
lipsește în maga
zinul de pe Ud. 
Anul 1848 nr. 35.

— De ce nu 
tuncționează și a 
doua cosii ?

— Casierița 
vine după amiază 
— explică res
ponsabilul maga
zinului, Savu 
Turmacu.

— Dar, pînă a- 
tunci ?

IMPULSURILE PIEȚEI
Șl REFLEXELE INDUSTRIEI UȘOARE

(Urmare din pag. I) 

resele ei înguste, acceptînd numai 
acele modificări care îi convin. 
Cred că ar fi foarte necesară o 
precizare în acest sens.

Ce ar trebui întreprins 
pentru a stimula 
mobilitatea industriei 
ușoare

Constituie oare aceste modificări 
o problemă atît de dificilă în ce 
privește organizarea producției ?

— Nici vorbă de așa ceva — ne 
asigură tov. IOSIF STEINBACH, 
directorul Fabricii de confecții și 
tricotaje București. O modificare 
poate să însemne un om-doi mai 
mult sau mai puțin în procesul 
tehnologic.

Atunci care să fie cauza 7
— Am putea vorbi de o anumită 

comoditate din partea fabricilor 
respective, dar cred că altele sînt 
cauzele principale — este de pă
rere tov. GHEORGHE SCATULA, 
director tehnic în Direcția generală 
a industriei de tricotaje și con
fecții din Ministerul Industriei U- 
șoare. Prin contractele încheiate 
cu comerțul, noi ne obligăm să li
vrăm, în ritmul prevăzut, o anu
mită cantitate de produse în atîtea 
modele, culori, mărimi. Ca 
să ne îndeplinim obligațiile con
tractuale este nevoie ca furnizorii 
noștri să ne livreze țesăturile și 
celelalte materiale auxiliare cînd 
avem noi nevoie de ele. Ce se în- 
tîmplă însă ? Țesătoriile au speci
ficul lor : o producție liniară. Adi
că pornesc războaiele pentru o anu
me stofă și nu le mai opresc pînă 
nu au terminat întreaga cantitate 
ce li s-a cerut de către fabricile de 
confecții cît și pentru vînzarea cu 
metrul. De aceea, noi primim, să 
zicem, o lună stofă galbenă, altă 
lună stofă neagră și așa mai de
parte. Fabricile de confecții cum 
primesc valurile de stofă le și pre
fac în rochii, pardesie și costume 
și le trimit în magazine.

Astfel se explică invazia în ma
gazine, la un moment dat, a unor 
anumite modele și contexturi. Din 
aceeași cauză se combină uneori 
stofe cu căptușeli în culori care 
se bat cap în cap. încep dis
cuții între comerț și producătorii 
de confecții, pe de-o parte, între 
aceștia din urmă și întreprinderile 
textile, pe de altă parte. în cele 
din urmă, pentru a se reglementa 
relațiile dintre producătorii de 
confecții și textiliști se ajunge în 
fața arbitrajului. Ce se poate face 
pentru a ieși din această situație?

— Există o soluție, care nici mă
car nouă nu este — a continuat 
tov. GHEORGHE SCATULA. Ate
lierele de croitorie ale cooperației 
meșteșugărești o și aplică. In orice 
unitate ai să găsești un raft plin cu 
stofe, furnituri, accesorii de toate 
felurile. Fabricile de confecții nu 
au însă un asemenea „raft" din 
care beneficiarul să-și poată alege. 
Situația ar putea fi ușor și simplu 
remediată dacă în fabricile de 
confecții ar exista un stoc de ma
teriale care să le permită, în orice 
moment, să opereze modificări și 
chiar să înlocuiască un model cu 
altul, în cel mai scurt timp.

— De ce nu s-au asigurat pînă 
acum asemenea rezerve, de vreme 
ce ele sînt necesare ? ,

— Aici e vorba de teama de 
stocuri supranormative — ne-a lă
murit directorul unei fabrici. Nor
mativele pentru stocuri de mate
rii prime nu permit ca în între
prinderi să existe mai multe ma
teriale decît cere producția curen
tă pentru zece zile.

Aceste normative, care în cele
lalte ramuri ale industriei au un 
rol mobilizator, ar trebui, poate, 
adaptate la specificul industriei de 
confecții pentru a juca șl în acest 
sector același rol.

— Intr-adevăr, normativele pen
tru stocuri nu țin seama de parti
cularitățile industriei ușoare — 
ne-a spus tovarășul IOAN BE- 
LOIU, directorul direcției credită
rii industriei ușoare a Băncii Na
ționale. in fiecare an întreprinde
rile din acest sector plătesc pena
lizări în valoare de milioane de lei. 
Cred că ar fi foarte util ca C.S.P. 
și celelalte foruri centrale intere
sate să studieze posibilitatea nor
mării și finanțării unor stocuri 
de materiale care să permi
tă fabricilor de confecții să 
lărgească gama de sortimen
te, să înlesnească acea mobili
tate care trebuie să le caracterizeze 
activitatea. In aceeași ordine de 
idei, aș adăuga că și sistemul de fi
nanțare și creditare ar putea fi mai 
apropiat specificului industriei u- 
șoare, să ofere acestei ramuri a 
industriei posibilitatea unei mai 
mari elasticități față de cerințe.

în lanțul formalităților 
de prisos

Să presupunem că o anume ce
rere a comerțului prin care unei 
rochii urma să i se adauge doi 
nasturi și un guler a fost accep
tată. Se poate spera deci ca produ
sul, fiind vorba de modificări a- 
tît de mici, să-și facă apariția în 
magazine foarte repede. Dar să nu

HELSINKI 29 (Agerpres). — La 
Casa de cultură din Helsinki s-a 
deschis la 29 ianuarie cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist din Finlanda. La lucrările 
congresului participă 307 delegați

Economia
R. P. Bulgaria 
în 1965

SOFIA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite : La 
Sofia a fost dat publicității comu
nicatul Direcției Centrale de Sta
tistică privind rezultatele îndepli
nirii planului de stat de dezvol
tare a economiei naționale a R. P. 
Bulgaria pe anul 1965, care a în
cheiat cel de-al patrulea plan cin
cinal. Comunicatul arată că planul 
producției industriale globale a 
fost depășit cu 4,7 la sută. Au fost 
obținute creșteri importante în 
principalele ramuri industriale : 
metalurgie, construcția de mașini, 
chimie, energetică și altele, în 
care s-a depășit ritmul mediu sta
bilit.

Producția întreprinderilor de 
stat din metalurgia feroaselor, in
clusiv din extracția de minereu, a 
sporit cu 29 la sută, la construc
țiile de mașini și prelucrarea me
talelor cu 21 la sută, în industria 
chimică și a cauciucului cu 19 la 
sută, iar la producția de energie 
electrică și termică cu 19 la sută.

Printr-o mai bună folosire a iri
gațiilor și a îngrășămintelor au 
putut fi evitate urmările secetei. 
Volumul lucrărilor mecanizate a 
înregistrat o creștere de 6,6 la sută, 
în comunicat se arată că nu s-au 
realizat unele prevederi ale pla
nului privind producția de fasole, 
ceapă, cartofi, porumb, sfeclă de 
zahăr, mere și tutun. Au fost în
registrate unele scăderi la numă
rul animalelor și păsărilor, dar 
productivitatea lor a sporit sim
țitor.

A fost depășit șl planul la co
merțul exterior. In anul 1965 
Bulgaria a întreținut legături co
merciale cu 101 țări. Trei pătrimi 
din schimbul comercial (76,7 la 
sută) a revenit țărilor socialiste.

Venitul național a crescut cu 
peste 6 la sută, iar salariul real 
al muncitorilor și funcționarilor 
cu peste 3 la sută. Populația a 
cumpărat cu 7,8 la sută mai multe 
mărfuri decît în anul 1964.

ne grăbim. Așa ceva nu se petrece 
și iată de ce : datorită gulerului și 
celor doi nasturi modelul a de
venit altul, a devenit un model 
nou. Ca atare trebuie să urmeze 
destinul tuturor modelelor noi. Mai 
întîi omologarea.

— Dar a mai fost omologat o 
dată.

— Da, dar în altă calitate, de ro
chie fără guler !

Urmează apoi botezul. Fiind con
siderat model nou i se dă un nu
măr nou, numerele fiind identita
tea modelelor. „Noul" model plea
că apoi să întîmpine dificultățile 
calculării și fixării prețului, cu 
nimic simplificate: fabrică — 
M.I.U. — M.C.I. — Comitetul pen
tru prețuri — înapoi la fabrică.

(Urmare din pag. I)

e silit să improvizeze în permanenfă 
noi ifinerarii, către ipotetice posturi 
și probabile naufragii I Trebuie să 
„știe" atîtea, încît nu apucă să în- 
vefe nimic I

Departe de mine gîndul că drep
tul de a-și forma șl a formula o pă
rere ar fi privilegiul, apanajul, tărî- 
mul exclusiv și rezervat al „specialiș
tilor”.

Revolufia noastră culturală a înscris 
și a realizat printre obiectivele ei „ac
cesul” marilor mulfimi de oameni la 
bunurile spirituale și accesul acesta nu 
poate fi conceput ca ceva pasiv ; 
spectatorul la teatru sau ia cinema, au
ditorul la concert ori la radio, vizita
torul unui muzeu sau al unei expozifii 
și nu mai pufin cititorul unei cărți sau 
al unei publicații literare, au dreptul 
(eu aș spune : și obligația cetățeneas
că) să aibă și să-și rostească părerea. 
Anchetele, mesele rotunde, variatele 
sondaje ale opiniei publice inițiate de 
ziare și reviste, întîlnirile scriitorilor 
cu cititorii lor — ca și frecventele se
sizări spontane înregistrate în presa 
cotidiană sau în periodicele cu profil 
cultural, artistic, literar, sînt mărturii 
ale exercitării „în fapt" a acestui 
drept, formă specifică, în ultimă in
stanță, în societatea noastră, a rela
țiilor dintre „producător” și „consu
mator”, dintre creatorul de frumos și 
beneficiarul — sau, hai să zicem mai 
modest — destinatarul operei create... 
Dar departe de mine gîndul că toate 
aceste opinii, sugestii și deziderate 
— dealtminteri nuanțate — pot fi lua
te de-a valma. Are si „specialistul" — 
ca tot omul — părerile lui, care se 
întîmplă să fie și bune I Ridicarea ni
velului cultural nu se face cu ridicata; 
ci metodic, pe îndelete, cu rîvnă și 
seriozitate, iraversînd toate etapele.

Ce te faci însă cu pseudo-specialis- 
tul „specialist în TOATE domeniile" 
(și cîfeva altele în afară de cele toa
te, cum spunea un șugubăț), cu snobul 

și oaspeți străini — reprezentanți 
ai partidelor frățești. în prima șe
dință a congresului, Viile Pessi, 
secretar general al P.C. din Fin
landa, a prezentat raportul de acti
vitate al Comitetului Central.

CONVORBIRB
ÎNTRE DELEGAȚIILE 
P.C. DIN GERMANIA 
Șl P.C. FRANCEZ

PARIS 29 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul „L’Huma- 
nite“, la invitația Partidului Co
munist Francez, o delegație a 
Partidului Comunist din Germa
nia, condusă de Iosef Schleifstein, 
membru al Biroului politic și se
cretar al C.C. al P.C.G., a făcut o 
vizită în Franța în cursul lunii ia
nuarie și a avut întîlniri cu re
prezentanți ai Comitetului Cen
tral, ai federațiilor și organizați
ilor de bază ale P.C.F. Ea a avut 
convorbiri cu o delegație a Partidu
lui Comunist Francez, în frunte cu 
Waldeck Rochet, secretarul gene
ral al partidului. Cele două dele
gații, arată ziarul, și-au exprimat 
îngrijorarea față de agravarea si
tuației internaționale și îndeosebi 
față de agresiunea imperialismu
lui american împotriva poporului 
vietnamez. Ele denunță pretențiile 
revanșarzilor vest-germani de a 
avea acces la armamentul atomic, 
ca pe un factor serios de agravare 
a situației internaționale și se pro
nunță în favoarea unei normali
zări a situației pe continentul eu
ropean în spiritul coexistenței paș
nice, bazată pe securitatea euro
peană și pe dezarmare. Relevînd 
că Piața comună este dominată 
de carteluri și trusturi, cele două 
delegații consideră că oamenii 
muncii și organizațiile lor trebuie 
să opună politicii reacționare re
vendicările lor comune, să lupte 
pentru o politică conformă cu in
teresele oamenilor muncii din fie
care țară și cu interesele națio
nale ale popoarelor respective. Se 
subliniază importanța recunoaște
rii existenței celor două state ger
mane, a restabilirii legalității P.C. 
din Germania. Cele două partide, 
încheie „L’Humanite" luptă pen
tru solidaritatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, mai necesară ca oricînd victo
riei cauzei păcii și socialismului.

Pînă scapă din examenul la care 
este supus în fața diferitelor co
misii, pînă este botezat, etichetat, 
prețuit, se constată că... s-a înve
chit și trebuie modificat din nou.

Nu s-ar putea găsi o modalita
te fără atîtea complicații, pentru 
intrarea rapidă a acelor produse 
cărora li s-au adus unele trans
formări în circuitul normal al 
mărfurilor ? Din cele spuse de spe
cialiștii în problemele industriei 
de confecții pe care i-am consul
tat se desprinde concluzia că e- 
xistă încă numeroase surse de în
cetineală în a răspunde la cerin
țele cumpărătorilor. Se impune 
simplificarea formalităților care 
barează calea adaptării rapide la 
aceste cerințe.

apărător frenetic al model de ulti
mă oră, explicînd celorlalți ceea ce 
nici el nu înțelege, în permanent ex
taz în fața unor năstrușnicii pe care le 
numește îndrăznețe — cînd sînt 
doar... încumetări ofensînd bunul simț 
și bunul gust; cu impostorul care își 
camuflează ignoranța sub un vocabu
lar „tehnic" de paradă, stîlcind nu atît 
cuvintele cît noțiunile I ? Mai este lo
cul să adaug că în totala lui lipsă de 
experiență și de discernămînt, snobul 
strînge cu delicii buzele, mai ales 
pentru a savura cîfe un chiștoc de 
mult lepădat șl zvîrlif, la noi sau 
aiurea ?

Insensibil, Impermeabil, refractar la 
ceea ce este realmente nou — pen
tru că nu are rădăcini în realitatea 
nouă — el devine prima victimă a 
propriei mistificări, clientul predesti
nat al unor mărfuri de contrabandă, 
al căror ambalaj poleit ascunde, cu 
mai mult sau mai puțin succes, cali
tatea dubioasă, dacă nu chiar proce
sul ireversibil de avariere I

Cîfi sînt acești descoperitori de 
continente scufundate? Nu știu. Nu 
i-am numărat. Poate mai puțini decît 
cred eu, poate mai mulți decît se cred 
ei înșiși I Dar și într-un caz și în ce
lălalt, în cantitate infimă, care nu 
poate descumpăni organismul robust 
al unei colectivități ce a știut întot
deauna să elimine infiltrațiile străine 
de firea sa, de alcătuirea sa armonioa
să, echilibrată — oricît de virulente 
ar fi fost toxinele care l-au încerca* * I 
Asta însă nu înseamnă să procedăm 
asemenea struțului, așteptînd ca uriașa 
clepsidră a timpului să fi strecurat în
treg nisipul... sus-zisei deșertăciuni I 
Dacă ne-am mărgini să rîdem „pe 
înfundate” — piiindu-ne, de fapt, 
capul ca struțul — ne-am lipsi 
și de încîntăfoarea priveliște pe 
care o îmbie ochilor noștri oa
menii mulți și minunați ai acestor 
vremuri — aceia care merită să fie 
iubiți așa cum sînt, nu totuși — cum 
scria Romain Rolland — ci PEN
TRU CĂ sînt așa I

în drum spre patrie, venind din 
R. P. Bulgaria, V. N. Novikov, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a făcut un scurt 
popas în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa el a fost 
salutat de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

A fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

★

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
Conferinței pe țară a Asociației 
Juriștilor din Republica Socialistă 
România.

Conferința a aprobat raportul 
prezentat, a adoptat o hotărîre 
prin care s-au prevăzut măsuri 
concrete în vederea îmbunătățirii 
pe mai departe a activității aso
ciației. De asemenea au fost a- 
probate modificările la Statutul 
asociației, supuse dezbaterii con
ferinței.

într-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., prin care 
membrii Asociației Juriștilor se an
gajează să participe și mai activ la 
opera de desăvîrșire pe o treaptă 
superioară a construcției socialiste 
din țara noastră, • contribuind în 
mai mare măsură la dezvoltarea 
științei dreptului socialist, prin 
întărirea legalității socialiste.

în încheierea lucrărilor partici- 
panții la conferință au trecut la 
alegerea noilor organe de condu
cere ale Asociației Juriștilor. Au 
fost aleși în Consiliul Central un 
număr de 75 membri. în prima 
plenară a Consiliului Central a 
fost ales un Comitet executiv for
mat din 19 membri și 6 membri 
supleanți.

Tovarășul Stelian Nițulescu a 
fost reales președinte al Comite
tului executiv.

★

La Casa oamenilor de știință din 
Capitală s-au întrunit sîmbătă 
seara numeroși academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
pentru a sărbători pe academi
cianul Grigore Moisil, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani. în 
timpul reuniunii, acad. Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Acade
miei, a adresat sărbătoritului un 
cuvînt de salut din partea prezi
diului Academiei.

Acad. Gr. Moisil a mulțumit a- 
poi pentru cinstea acordată, ex- 
primîndu-și hotărîrea de a munci 
și de aici înainte pentru progre
sul științelor în țara noastră.

(Agerpres)

ROMA. — Corespondentul Ager
pres, Ion Mărgineanu, transmite :

La Palatul Eur din Roma con
tinuă lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Italian. După cum s-a mai anunțat, 
la lucrările congresului participă 
871 de delegați cu drept de vot de
liberativ, reprezentînd 1 615 296 de 
membri de partid, precum și 151 de 
delegați cu drept de vot consulta
tiv reprezentînd 173 465 de membri 
ai Federației Tineretului Comunist 
Italian. De asemenea, sînt prezenți 
43 de delegații ale unor partide co
muniste și muncitorești și unor or
ganizații democratice din diferite 
țări. La congres participă, de ase
menea, reprezentanți ai partidelor 
din Italia.

SALUTUL CC. AL P.C.R.
adus de tovarășul Constantin Uragan

Dragi tovarăși,
îngăduiți-mi, înainte de toate, 

să vă mulțumesc pentru invitația 
de a participa . la Congresul al 
XI-lea al P. C. Italian și pentru 
primirea caldă, frățească care ne-a 
fost făcută. In numele Partidului 
Comunist Român și al tuturor oa
menilor muncii din țara noastră 
transmitem Congresului, tuturor 
comuniștilor italieni, clasei munci
toare și oamenilor muncii din Ita
lia un călduros salut frățesc.

Comuniștii români, cărora le sînt 
binecunoscute glorioasele tradiții 
de luptă revoluționară, antifascistă 
ale Partidului Comunist Italian, 
urmăresc cu multă simpatie acti
vitatea neobosită pe care o desfă
șoară pentru satisfacerea revendi
cărilor oamenilor muncii, lărgirea 
drepturilor democratice, realizarea 
unor profunde transformări so
ciale. Sentimentele noastre frățești 
vă însoțesc în lupta nobilă pe care 
o duceți pentru strîngerea legătu
rilor partidului cu masele, pentru 
înfăptuirea unității clasei munci
toare italiene, pentru unirea tutu
ror forțelor muncitorești și demo
cratice în numele unei Italii 
prospere și pașnice. In țara noastră 
este urmărită cu o caldă atenție 
activitatea susținută a Partidului 
Comunist Italian de mobilizare a 
maselor la lupta pentru apărarea 
păcii, împotriva încercărilor impe
rialismului de sugrumare a liber
tății popoarelor.

Ne bucurăm din inimă cunoscînd 
dragostea și stima pe care masele 
largi ale poporului italian le nu
tresc pentru partidul dvs. — deta
șament puternic al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
factor important în viața politică și 
socială a Italiei. Vă dorim ca și pe 
viitor să aveți drum larg deschis 
spre inima poporului, spre a ob
ține noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor de răspundere care vă 
stau în față.

Stimați tovarăși,
Permiteți-mi să vă împărtășesa 

unele dintre preocupările partidu
lui și poporului nostru. Anul tre
cut a avut loc cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. El a făcut bilanțul unei 
perioade bogate, în care a fost 
asigurat triumful deplin al socia
lismului la orașe și sate, s-au dez
voltat în ritm susținut forțele de 
producție ale țării, s-a îmbunătă
țit viața poporului. Producția 
globală industrială a anului 1965 
a fost de peste 2 ori mai mare de
cît în 1959. România produce azi 
de peste 10 ori mai mult oțel decît 
în 1938, de peste 15 ori mai multă 
energie electrică. O dezvoltare sus
ținută cunoaște în ultimii ani in
dustria chimică. Caracteristic pro
cesului de cooperativizare a agri
culturii în țara noastră a fost creș
terea permanentă a producției a- 
gricole vegetale și animale, ceea ce 
a asigurat nevoile consumului in
tern și un anumit excedent pentru 
export.

Congresul a elaborat un vast pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
țării în vederea continuării pe o 
treaptă superioară a procesului de 
desăvîrșire a construcției socialiste. 
In centrul acestui program va sta 
și pe viitor industrializarea, dez
voltarea cu precădere a industriei 
grele, în special a industriei cons
tructoare de mașini, pentru conti
nua consolidare a bazei tehnico- 
materiale a întregii economii. Tot
odată, Congresul a dezbătut pe 
larg problemele științei, culturii, 
învățămîntului, artelor — în ac
tuala etapă de dezvoltare a țării.

Toate forțele partidului, ale po
porului, sînt îndreptate astăzi spre 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al IX-lea. Pornind de la condițiile 
noastre concrete, de la experiența 
pe care am acumulat-o, ne preocu
păm de perfecționarea continuă a 
formelor de conducere a economiei 
naționale, a întregii vieți sociale a 
țării.

Consacrînd profundele transfor
mări petrecute în viața țării, noua 
constituție — Constituția Republicii 
Socialiste România, — adoptată de 
Marea Adunare Națională în vara 
anului trecut, oglindește înflorirea 
democrației noastre, a națiunii so
cialiste, a statului socialist român.

Construirea socialismului nu este 
o operă simplă; în desfășurarea ei 
am avut și avem de rezolvat pro
bleme numeroase și complexe. Ne 
străduim să învățăm din realiză
rile obținute, ca și din lipsurile pe 
care nu le-am putut evita. Sîntem 
pe deplin conștienți că mai avem 
multe de făcut pentru a recupera 
rămînerea în urmă față de țările 
avansate din punct de vedere eco
nomic. Dar progresele noastre sînt 
vizibile, se bucură de o largă a- 
preciere a oamenilor muncii și ne 
îndreptățesc să fim încrezători în 
posibilitatea realizării obiectivelor

Pe marginea raportului prezen
tat de Luigi Longo, secretar gene
ral al P.C.I., au luat cuvîntiil nu
meroși delegați — membri ai Di
recțiunii P.C. Italian, secretari ai 
unor federații ale partidului, re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi și de la sate. 
Congresul a fost salutat de repre
zentanți ai unor partide comuniste 
și muncitorești.

In ședința de sîmbătă după- 
amiază a luat cuvîntul tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, care a 
rostit următoarea cuvîntare de 
salut : 

pe care ni le-am propus. Eliberate 
de exploatare, clasa muncitoare, 
întregul popor au demonstrat pe 
deplin că pot conduce treburile ță
rii, chiar mai bine decît clasele 
exploatatoare.

Noi considerăm că, rezolvînd 
problemele construcției socialiste 
din țara noastră — punînd în va
loare resursele naturale și de mun
că, asigurînd descătușarea energiei 
creatoare a poporului, ridicarea 
nivelului de trai, dezvoltarea de
mocrației socialiste — aducem o 
contribuție internaționalistă la în
tărirea sistemului mondial socialist, 
la sporirea forței de atracție a so
cialismului în lume.

Dragi tovarăși,
In prezent, forțe sociale uriașe 

de pe întreg pămîntul se ridică tot 
mai impetuos la luptă hotărîtă îm
potriva politicii agresive a impe
rialismului, pentru libertate, inde
pendență națională, democrație șî 
progres, pentru transformarea so
cialistă a societății.

Alături de forțele progresiste de 
pretutindeni, România a condam
nat și condamnă intervenția mili
tară a S.U.A. în Vietnam, se pro
nunță neabătut pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta. împreună cu 
celelalte țări socialiste de carene 
leagă o prietenie și alianță frățeas
că, cu toate statele iubitoare de 
pace, Republica Socialistă Româ
nia militează activ pentru norma
lizarea vieții internaționale, pen
tru dezvoltarea relațiilor între sta
te cu orînduiri sociale diferite în 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice.

O condiție esențială pentru 
triumful forțelor păcii și progre
sului este coeziunea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Apărarea 
și întărirea acestei unități repre
zintă suprema îndatorire interna
țională a fiecărui partid. Evoluția 
evenimentelor pe plan mondial 
demonstrează că cercurile impe
rialiste cele mai reacționare în
cearcă să speculeze divergențele 
dintre partidele comuniste și dintre 
țările socialiste, intensificîndu-și 
acțiunile îndreptate împotriva so
cialismului, democrației, indepen
denței popoarelor și păcii.

Partidul Comunist Român a de
pus și depune toate eforturile pen
tru a contribui la apărarea și în
tărirea unității mișcării comuniste 
mondiale, a sistemului mondial so
cialist, a militat și militează 
neobosit pentru a-și aduce con
tribuția la apărarea și întărirea a- 
cestei unități, în numele interese
lor fundamentale ale cauzei so
cialismului și păcii.

In aprecierea situației create în 
prezent în mișcarea comunistă și 
a căilor de soluționare a proble
melor apărute, partidul nostru 
pornește de la recunoașterea fap
tului că activitatea partidelor co
muniste se desfășoară într-o mare 
varietate de condiții, ceea ce face 
inevitabilă apariția unor puncte 
de vedere deosebite. Noi conside
răm că este dreptul exclusiv al 
fiecărui partid de a-și stabili de 
sine stătător linia politică, strate
gia și tactica revoluționară, pe 
baza marxism-leninismului, cores
punzător condițiilor concrete și 
particularităților sociale șl națio
nale ale fiecărei țâw.

Partidul nostru consideră că di
ficultățile apărute în mișcarea co
munistă pot fi, fără îndoială, în
vinse și că nu este prea tîrziu 
pentru a se împiedica agravarea 
divergențelor și adîncirea sciziu
nii, pentru a salvgarda unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste; a- 
preciem că ceea ce unește parti
dele comuniste este esențial șl 
trebuie să precumpănească asupra 
oricăror deosebiri de vederi. Pen
tru aceasta sînt necesare înainte 
de toate eforturile stăruitoare, pli
ne de răbdare și răspundere ale 
tuturor partidelor comuniste.

Dragi tovarăși, noi, comuniștii 
români, sîntem bucuroși să consta
tăm că între partidul nostru și 
Partidul Comunist Italian legătu
rile frățești internaționaliste cu
nosc o dezvoltare continuă în in
teresul ambeloi- noastre partide, 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Vă dorim succes deplin în des
fășurarea lucrărilor Congresului și 
în aplicarea hotărîrilor pe care le 
veți lua în interesul cauzei păcii, 
democrației și socialismului, pen
tru fericirea și prosperitatea po
porului italian.

Trăiască gloriosul Partid Comu
nist Italian I

Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul italian I

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1



s u- a. Opoziție în Senat 
față de intensificarea
agresiunii în

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a reunit din 
nou la Casa Albă pe principalii 
săi consilieri militari și diploma
tici pentru a examina situația le
gată de evoluția evenimentelor din 
Vietnam. Agenția France Presse 
este de părere că o bătălie este 
angajată în prezent între Congres 
și Casa Albă asupra intenției lui 
Johnson de a hotărî reluarea bom
bardamentelor aeriene asupra R.D. 
Vietnam. Acțiunea celor care se 
opun reluării bombardamentelor a 
fost lansată în sînul Comisiei se
natoriale pentru probleme externe 
în timpul cînd Dean Rusk, secre
tarul de stat, a încercat să explice 
noile cereri de credite pentru agre
siunea din Vietnam. Președintele 
acestei comisii, senatorul William 
Fulbright, a criticat sever ideca 
reluării bombardamentelor. Sena
torii au declarat că escaladarea

UMFLĂTURĂ CARE NU SE VEDE...

Așa vede caricaturistul ziarului 
„New York Herald Tribune" buge

tul S.U.A. pe anul 1966

Vietnam
militară „nu mai poate fi contro
lată" și că guvernul este în peri
col de a se angaja într-un conflict 
mondial. 16 senatori americani au 
adresat joi seara o scrisoare pre
ședintelui Johnson, căruia îi cer să 
nu reia bombardamentele asupra 
R.D. Vietnam. Ca răspuns la a- 
ceastă scrisoare, Johnson a decla
rat că el este „singurul responsa
bil" de a lua hotărîri în calitatea 
sa de comandant-șef al forțelor 
armate americane — și s-a referit 
la împuternicirile în acest sens pe 
care i le-a dat Congresul în august 
1964.

Vietnamul de sud

UNITĂȚI ALE PATRIOIILOR 
AUOCliPATUNPOSTMlilTAR 
SAIGONEZ

SAIGON 29 (Agerpres). — Lup
tele dintre trupele americano-sai- 
goneze și cele ale Frontului Națio
nal de Eliberare au continuat sîm- 
bătă cu aceeași intensitate în Viet
namul de sud. Corespondențele a- 
gențiilor de presă menționau că 
într-un sector din apropierea loca
lității Qul Nhon un avion ameri
can „Skyraider" și două elicoptere 
au fost doborîte, iar 20 de elicop
tere au fost lovite de focul arme
lor automate ale trupelor patrio
tice sud-vietnameze. La sud de 
această regiune, divizia americană 
de infanterie 101 a continuat ope
rațiunea „Van Buren" fără a în
registra însă rezultatele scontate 
de comandamentul forțelor S.U.A. 
în provincia Gia Dinh, la numai 
15 kilometri de Saigon, două uni
tăți ale patrioților au ocupat un 
post militar saigonez.

PROGRAMUL INTERNNegocierile
AL NOULUI GUVERN
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au intrat intr-o fază decisivă

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

Cazul Ben Barka"

MARTORII-CHEIE LIPSESC

Conferința P.C. din S.U.A.
Raportul prezentat de

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
în raportul prezentat la conferin
ța P.C. din S.U.A. ținută la New 
York, Gus Hall, activist de frunte 
al Partidului Comunist din S.U.A., 
s-a referit în mod deosebit la sar
cina partidului de a mobiliza ma
sele în lupta pentru încetarea „a- 
gresiunii imperialiste a S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez". 
Războiul agresiv împotriva po
porului Vietnamului influențează 
în momentul de față asupra tu
turor evenimentelor mondiale" ; 
lozinca „Yankei cărați-vă acasă" 
se aude în prezent și mai tare — 
a spus Hali.

Referindu-se la sarcinile parti
dului în etapa actuală, Hall a de
clarat că trebuie să se pună un

Gus Hali
accent mult mai mare decît pînă 
acum pe problemele sindicale și 
să se tindă spre realizarea unității 
clasei muncitoare, întrucît „nu se 
pot obține succese cît de cît esen
țiale atît în domeniul economic, 
cît și în cel politic fără această 
unitate". Hall a subliniat, de a- 
semenea, că lupta pentru dreptu
rile civile în S.U.A. intră într-o 
nouă etapă și începe să doboare 
barierele care împiedică egalita
tea economică și politică a popu
lației de culoare. în momentul de 
față există o legătură strînsă, a 
declarat el, între lupta pentru 
drepturile civile, lupta pentru de
mocrație, lupta pentru eliberarea 
de sub jugul colonial și pentru 
pace.

LUXEMBURG 29 (Agerpres). — 
Negocierile de la Luxemburg între 
Franța și partenerii săi pentru ieși
rea din criză a Pieței comune au 
intrat sîmbătă într-o fază decisivă. 
După cum relevă agenția France 
Presse, Franța ar fi obținut de la 
partenerii săi acordul ca un „cod 
de bună conduită" să fie impus 
Comisiei Hallstein. Potrivit aces
tui cod, Comisia ar urma să renun
țe la insistențele sale privind ac
centuarea atribuțiilor Parlamentu
lui consultativ de la Strasbourg.

în ceea ce privește a doua pro
blemă majoră care separă pe „cei 
șase" — modalitatea adoptării ho- 
tărîrilor — France Presse scrie că 
partenerii Franței s-ar fi arătat 
mai ușor de manevrat decît în pro
blema competențelor Comisiei Hall
stein. Frontul „celor cinci" (R.F.G., 
Olanda, Belgia, Italia și Luxem
burg), consideră agenția citată, 
s-ar fi destrămat în cursul nego
cierilor dure de săptămîna trecută 
și din ultimele zile și că belgienii

șl luxemburghezii s-ar fi apropiat 
de tezele franceze. Se știe că Fran
ța luptă pentru menținerea actua
lului sistem de adoptare a hotărî- 
rilor prin unanimitate de voturi, în 
timp ce partenerii săi se pronunță 
pentru introducerea sistemului vo
tului majoritar. Belgia și Luxem
burgul, arată France Presse, se tem 
că o nouă înfruntare între Franța 
și Germania federală — ale cărei 
ambiții renăscînde încep să neli
niștească în mod serios vecinii săi 
— să nu compromită pentru tot
deauna integrarea economică vest- 
europeană. Olandezii, deși cei mal 
fervenți apărători ai ideii suprana- 
ționale, au preferat totuși să lase 
grija de a duce lupta împotriva 
Franței pe seama ministrului de 
externe vest-german, Schroder. Cu 
toate acestea, arată agenția citată, 
și ei au interese agricole importan
te și nu le-ar displace în fond ca 
francezii să obțină menținerea unui 
anumit drept de veto asupra poli
ticii agrare comune.

NIGERIAN
LAGOS 29 (Agerpres). — Șeful 

guvernului militar al Nigeriei, ge
neralul Aguiyi Ironsi a pronunțat 

. vineri seara un discurs radiodifu
zat în care a expus planul de ac
țiune al cabinetului său pe plan 
intern. Direcția principală spre 
care își va îndrepta atenția gu
vernul, a spus el, o constituie „în
lăturarea regionalismului și con
tradicțiilor tribale". O altă preocu
pare o constituie înlăturarea co
rupției din rîndul unor ministere 
și a sectorului administrativ.

Referindu-se la activitatea eco
nomică, Ironsi a dat asigurări că 
guvernul va saluta pe investitorii 
străini „sinceri în dorința de a a- 
juta" Nigeria.

în ceea ce privește restabilirea 
ordinii interne și a puterii guver
nului militar, Ironsi a subliniat că 
guvernul „nu va permite ciocni
rile politice și luptele între partide".

Judecătorul de instrucție Zollin
ger, care instruiește afacerea Ben 
Barka, are un calendar foarte în
cărcat : audieri și confruntări în 
fiecare zi, programate pînă la 
sfîrșitul săptămînii viitoare. Vor 
reuși oare ele să aducă lumină ? 
Deocamdată cercetările din ulti
mele zile nu au adus elemente 
senzaționale. Joi, toți cei care au 
ascultat banda de magnetofon 
găsită în apartamentul lui Figon, 
au rămas dezamăgiți. In loc de a 
auzi dezvăluirile acestuia în le
gătură cu răpirea liderului „Uniu
nii Naționale Populare' din Ma
roc, Ben Barka, așa cum se aș
teptau, au ascultat scenariul unui 
film imaginat de Figon.

In ultimele 48 de ore ziarele au 
scris mult în legătură cu un „mar
tor misterios' care a fost audiat 
vineri de judecătorul Zollinger. 
„Necunoscutul', însoțit de direc
torul revistei „Express' și de un 
avocat, a fost audiat timp de o 
oră și jumătate. Dar nu s-a în
cheiat nici un proces verbal, Zol
linger apreciind că declarațiile 
martorului nu aduceau nici un e- 
lement nou pentru progresul an
chetei. Judecătorul speră să au
dieze luni pe comisarul Caille, din 
serviciul de informații al Franței, 
după ce audierea fixată pentru 
vineri, 28 ianuarie, a trebuit să 
fie amînată din cauza îmbolnăvi
rii acestuia. Pentru Zollinger, care 
nu poate audia personalitățile 
marocane împotriva cărora s-a 
lansat mandat internațional de a- 
restare, martorii-cheie rămîn cei 
patru gangsteri — Boucheseiche, 
Dubail, Palisse și Le Ny care, așa 
cum s-a dovedit, după răpirea lui 
Ben Barka au fost temnicerii lui. 
Dar în prezent gangsterii sînt dis
păruți. Intre timp, procurorul a 
făcut cunoscute presei concluziile 
experților care au stabilit că 
glonfele care l-a ucis pe Figon a

fost tras de la o distanță mai 
mică de un decimetru.

Dacă pe plan parizian „noută
țile' privind cazul Ben Barka se 
rezumă la aceste informații puțin 
semnificative, în Maroc afacerea 
a generat unele fapte mai sub
stanțiale. Incepînd de vineri, de
legații oficiale marocane au pă
răsit Rabatul, fiind trimise în dife
rite capitale arabe și avînd mi
siunea de a explica poziția Ma
rocului în această afacere și — 
după cum relevă ziarul „Al Alam' 
— consecințele „crizei acute prin 
care trec relațiile franco-maro- 
cane”. Pe de altă parte, după 
cum s-a anunțat din Alger, stu- 
denți marocani au ocupat vineri 
dimineața sediul ambasadei Ma
rocului în semn de protest contra 
răpirii lui Ben Barka,

In momentul cînd transmit a- 
ceste rînduri, se anunță din Rabat 
că, luînd cuvîntul sîmbătă în ca
drul unei conferințe de presă, mi
nistrul informațiilor al Marocului, 
Benjelloun Mejid, a declarat că 
„afacerea Ben Barka' este o pro
blemă internă a Franței. El a pre
cizat din nou poziția oficială a 
guvernului marocan, potrivit că
reia nici un ministru marocan nu 
este amestecat direct în această 
problemă. în ciuda acestor afir
mații categorice, Benjelloun Me
jid a relevat că guvernul maro
can este gata să contribuie la 
cercetările pe care le întreprind 
autoritățile franceze pentru des
coperirea persoanelor care s-au 
făcut vinovate de asasinarea lui 
Ben Barka. în acest sens, el a 
cerut ca dosarul „afacerii Ben 
Barka', întocmit în Franța, să fie 
transmis Marocului pentru a ii 
studiat și supus eventual justiției 
marocane.

Al. GHEORGHIU

incident ta sesiunea

Consiliului nordic
• Reprezentanții insulelor Feroe au 
de ședințe ® Opoziția Suediei față 
Pieței comune agricole nordice

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Prima zi a lucrărilor celei de-a 
14-a sesiuni a Consiliului nordic a

MKRÂ'pijl» FORȚEI DE MUNCĂ
(Urmare din pag. I)

publica federală se află aproape 
100 000 de turci. Mulți dintre ei sînt 
muncitori feroviari.

Ne-am amintit că la oțelăriile din 
Borbach-Esch — Dudelange numă
rul accidentelor (35 la sută în 1964) 
este ridicat, în bună măsură dato
rită necunoașterii limbii. La Am
sterdam, Institutul de securitate în
registrează — cu ajutorul unor co
loane electrice — toate accidente
le de muncă din întreprinderile o- 
landeze. Rezultatele sînt concluden
te : un accident banal la două se
cunde, un accident grav la 30 de 
secunde, un accident mortal la fie
care 4 ore. Aproape 80 la suta din
tre accidentaji sînt străini, cel mai 
adesea necalificați.

Posturile de radio din Germania 
federală au emisiuni speciale în 
limbile spaniolă, italiană și grea
că. La Amsterdam sînt cafenele 
frecventate exclusiv de greci, de 
turci, de marocani, de italieni. La 
Kiruna, în Laponla suedeză, gră
birile întregii Europe imaginează 
un Turn Babei modern. La televi
ziunea elvețiană, în fiecare sîm- 
bătă, o emisiune de o oră se adre
sează, în limba italiană, sutelor de 
mii de muncitori veniți din sudul 
Italiei pentru a lucra la Zurich sau 
la Winterthur, la Schaffhausen sau 
în cantonul Vaud. în Elveția ale- 
manică vei auzi adesea vorbin- 
du-se despre „Ueberfremdung" — 
supra-aglomerarea cu străini.

— Sînt prea mulți, se plîng unii.
— Sînt indispensabili — obser

vă alții.

Care sînt datele 
problemei î

în barăcile minerilor din Borl- 
nage locuiesc cîte doi sau patru 
bărbați într-o cameră. Chiria re
prezintă a cincea parte din salariu.

în periferiile orașelor engleze sau 
franceze, în așa-zisele „bidonvilles*  
lipsite de apă, latrine și nu arare
ori de ferestre, pe un spațiu de 10— 
12 metri pătrați se înghesuie cîte 
6—8 algerieni, marocani, greci, ita
lieni, spanioli. „Sulzer frâres — 
Winterthur' este o mare uzină el
vețiană constructoare de mașini 
grele și motoare Diesel. Un bloc 
înălțat de întreprindere adăposteș
te 387 burlaci; are încălzire centra
lă și este înzestrat cu dușuri, un 
bar, ateliere de reparații. Un fericit 
experiment. La Winterthur însă, 
procentul muncitorilor străini — 
în majoritate italieni — se ridică la 
60 la sută. Și „Acțiunea națională 
împotriva pătrunderii străine în rîn- 
durile poporului și în țară' a înain
tat Consiliului Federal o petiție ca
re cerea, între altele, blocarea in
trării de noi muncitori străini și 
reducerea cu 30 la sută a efecti
velor celor existenți. Organizația 
a întrunit 38 000 semnături. Petiția a 
fost respinsă.

„Anuarul statistic al Elveției 
1965" oferă un tablou concludent: 
la sfîrșitul anului 1964, 720 901 mun
citori străini reprezentau aproxima
tiv o pătrime din numărul total al 
populației active din țară. în 1965, 
din 3 persoane aflate în procesul 
de producție, una era de origine 
italiană, spaniolă, germană, fran
ceză, austriacă sau de altă națio
nalitate.

Proporția muncitorilor străini în 
turnătoriile elvețiene este de 70—95 
la sută.

„Ce putem sâ facem? 
Fugim"

La Mons, în Belgia, muncitorii 
turci mi-au explicat cauzele emi
grației : agricultura este înapoiată, 
iar industria, prea puțin dezvoltată, 
nu poate să absoarbă decît o mi
că parte a disponibilului mîinii de

lucru. „Ce putem să facem? Fu
gim'.

La Bruxelles, un student italian 
mi-a vorbit despre marea hemora
gie, cu pasiunea care îi caracteri
zează pe meridionali.

— în Sud, în Sicilia și Sardinia, 
ca și în centrul țării, în Lazio și 
Toscana, pămîntul este îmbucătățit, 
iar tehnica producției suferă de o 
înapoiere seculară. Stagnarea eco
nomică — iată cauza exodului. In 
1965, producția a scăzut în indus
tria textilă, în industria mecanică, 
în construcții, datorită scăderii in
vestițiilor. Instabilitatea prețurilor 
se asociază cu cel mai ridicat im
pozit pe consum din ansamblul ță
rilor Pieței comune. Chiar dacă 
se schițează, în lunile din urmă, o 
tendință de ameliorare, nu uitați 
că într-o perioadă de zece ani pes
te două milioane și jumătate de 
italieni au emigrat, nu numai din 
Mezzogiorno și insule dar și din 
restul țării.

La Geneva, cu prilejul unei con
ferințe internaționale, un diplomat 
spaniol a făcut o declarație care 
a surprins : „Spania este o țară 
slab dezvoltată'. în Belgia, în O- 
landa, în Luxemburg, în Suedia, în 
Elveția am întîlnit nenumărați mun
citori din Madrid și Valencia, din 
Barcelona și Toledo. Ei mi-au spus: 
„Deficitul alimentar ridică la aproa
pe 20 la sută procentul populației 
care nu consumă decît 600 calorii 
pe zi".

Grecii și turcii spun „Fugim", ita
lienii spun „Plecăm". Țăranii din 
Grenada și Andaluzia, din Galicia 
și Estremadura mi-au vorbit des
pre cei 52 000 de proprietari care 
stăpînesc 56 la sută din suprafața 
întreagă a terenurilor cultivabile 
din Spania. „Și atunci, ieșim'. Cînd 
spun aceasta, parcă spun : „Eva
dăm". Trebuie să auzi acest „ie
șim", ca să înțelegi drama uriașei 
hemoragii umane, emigrația, să cu
prinzi adevăratele ei dimensiuni, 
de epopee.

părăsit sala 
de crearea

la început de unfost marcată de 
incident între reprezentanții Da
nemarcei și cei ai insulelor Feroe. 
Danemarca, gazda actualei se
siuni, a refuzat să accepte ca dra
pelul național al insulelor Feroe 
să fie ridicat alături de cel al ță
rilor participante la sesiune. Ar
gumentul invocat de danezi a fost 
că aceste insule continuă să fie 
dependente de Danemarca, deși, 
după cum relevă agenția France 
Presse, din 1948 insulele „consti
tuie o comunitate parțial autono
mă în cadrul regatului danez". în 
semn de protest, reprezentanții 
insulelor Feroe au părăsit sala de 
ședințe.

Pe de altă parte, dezbaterile a- 
supra problemelor colaborării eco
nomice nu par a fi promițătoare. 
Trecîndu-se la discutarea acestei 
probleme, scrie agenția France 
Presse, a reieșit că „o extindere a 
relațiilor economice între țările 
nordice nu este posibilă la ora ac
tuală". Cererea Danemarcei de a 
se crea o Piață comună agricolă 
nordică a întîmpinat o opoziție se
rioasă din partea Suediei. La rîn
dul său, Danemarca a respins pro
punerea Suediei de armonizare a 
tarifelor vamale între țările nor
dice, motivînd că dacă s-ar ac
cepta această propunere cheltuie
lile de producție în industria da
neză ar crește.

ȘRH NEW YORK. într-o scrisoare adre- 
™ sată secretarului general al O.N.U., 
U Thant, guvernul cambodgian acuză 
Thailanda de faptul că aproximativ 100 
de soldați thailandezi s-au infiltrat vine
rea trecută pe teritoriul Cambodgiei 
atacînd gărzile militare din provincia 
Chhne Khach, rănind un soldat.

S0 VARȘOVIA. La fabrica de
transformatoare și . aparate de 

tracțiune „Elta" din Lodz a fost
construit cel mai mare autotransfor- 
mator produs pînă în prezent în 
R. P. Polonă. Prototipul cîntărește 
180 tone. Toate utilajele necesare 
pentru construcția autotransforma- 
toarelor au fost produse în țară.

Rffil NEW YORK. Potrivit raportului sta- 
™ tistic publicat de „The Federal Re
serve Board", stocurile de aur ale State
lor Unite au scăzut în luna trecută cu 72 
milioane de dolari. împreună cu scurge
rile de valută peste graniță, totalul re

încheierea lucrărilor 
Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 29 (Agerpres). 
La 29 ianuarie, la Budapesta 
luat sfîrșit lucrările sesiunii Adu
nării de Stat a R. P. Ungare. La 
dezbaterile pe marginea proiectu
lui de lege cu privire la bugetul 
de stat al R. P. Ungare pe anul 
1966, prezentat de Matyas Timar, 
ministrul finanțelor, au luat cu- 
vîntul numeroși deputați.

In cadrul sesiunii a luatcuvîntul 
Ianoș Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, care a 
vorbit despre politica externă a 
Ungariei și situația internațională.

Adunarea 
unanimitate 
nul 1966.

au

de Stat a votat în 
bugetul de stat pe a-

DATEI."

DUPĂ PRĂBUȘIREA BOMtARDIERULUI M
• Spania interzice pe teritoriul său zborul avioa
nelor americane cu încărcătură nucleară • Con
tinuă căutarea bombelor și rachetelor nucleare 
pierdute

Ieri, guvernul spaniol 
hotărîf interzice- 
pe viitor a zbo-

II

It

a
rea
rurilor avioanelor ame
ricane cu încărcătură 
nucleară deasupra teri
toriului Spaniei. Aceas
tă hofărîre — relatată 
de agenjia Associated 
Press — a fost luată în 
urma prăbușirii pe teri
toriul spaniol a bom
bardierului american de 
tipul „B-52" avînd la 
bord proiectile cu fo
coase nucleare, 
dicția 
după cum se arată în 
comunicatul guvernului, 
„fără limite în timp" și 
se referă „la toate felu
rile de zboruri”. Dar — 
căci e și un „dar" la 
mijloc — Interdicția

Inter-
este valabilă,

0 REVOLUȚIE

unor ex- 
cazuri ur-

se relatea-

menționată „nu exclude 
posibilitatea 
cepfii în 
gente".

Totodată,
ză că investigațiile pen
tru depistarea proiecti
lelor pierdute au fost 
extinse și în nordul 
provinciei Almeria. Po- 
irivit agenjiei „France 
Presse”, îngrijorarea pe 
care o manifestă cercu
rile militare americane, 
este sporită de faptul 
că la bordul lui „B-52" 
se aflau nu numai două 
bombe nucleare, ci și 
două rachete nucleare 
ultrasecrete.

„Accidentul*  de la 
Almeria a sfîrnit pro
testul păturilor largi ale 
populafiei din Spania.

Și în alte țări se fac au
zite fot mai multe gla
suri care cer încetarea 
unor asemenea practici 
periculoase. Comitetul 
argentinean de luptă 
pentru pace a dat pu
blicității o declarafie în 
care se subliniază 
mejdia izbucnirii 
război 
mare 
a unei greșeli

pri- 
„unui 

nuclear ca ur- 
a unui accident, 

sau a 
unui calcul eronat". De
clarația cheamă poporul 
argentinean să se alăture 
opiniei publice mondia
le, cerînd guvernului 
S.U.A. să înceteze zbo
rurile periculoase ale a- 
vioanelor la bordul că
rora se află arme nu
cleare.

V

Cocteil la ambasada 
română din Paris

• Comunicații ultrarapide codificate electronic
PARIS (Agerpres). — Cînd un 

ziarist dictează prin telefon unei 
stenografe reportajul său, dacă 
sînt condiții bune de audiție, se pot 
înregistra 150 cuvinte pe minut. 
Dacă transmisia se face prin telex, 
reportajul sosește în cadență de 75 
cuvinte pe minut. Acum a început 
o experimentare a unui nou sistem 
de transmitere care folosește un 
procedeu de codificare electronică, 
prin intermediul liniilor telefonice, 
numit „Datei", care constituie o 
adevărată revoluție în telecomuni
cațiile pentru presă. Prin acest sis
tem se pot transmite 1 000—1 200

de cuvinte pe minut. Orice greșea
lă este corectată automat.

O primă demonstrație a fost or
ganizată de către P.T.T. din Anglia 
și Franța, în colaborare cu agen
ția France Presse, ziarul „Washing
ton Post" și firma „Standard Te
lephone and Cables Ltd".

In cadrul experienței, în decurs 
de un minut a fost transmisă de la 
sediul France Presse la Londra și 
Washington o telegramă de 900 cu
vinte. De la Londra, unde așteptau 
numeroase personalități din presă, 
cît și de la Washington, a sosit 
imediat confirmarea de bună re
cepție.

PARIS 29. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, Victor 
Dimitriu, a oferit un cocteil cu 
prilejul vizitei delegației de spe
cialiști români în domeniul plani
ficării, condusă de Petrache Buzo- 
ianu, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării.

Au participat Franțois Ortoli, 
comisar general al Planului, Jean 
Ripert, comisar general ad-interim 
al Planului, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Economiei și Finanțelor, 
Consiliului Economic și Social, In
stitutului Național de Statistică și 
Cercetări Economice, conducători a 
numeroase întreprinderi industria
le etc.

zervelor americane au fost reduse în 
aceeași perioadă cu 102 milioane dolari.

FSB KARACI. Agenția Associated 
““ Press of Pakistan relatează că în 
prezent se desfășoară operațiunile 
de repatriere a unui număr de 1 500 
de marinari pakistanezi care lucrea
ză la companiile navale indiene și 
care în timpul conflictului indo-pa- 
kistanez au fost internați în India. 
La rîndul său, guvernul Pakistanu
lui a dat dispoziții ca utilajul cine
matografic și de laborator, confiscat 
în timpul conflictului, să fie înapo
iat guvernului indian.

E0 KHANG KHAY. Potrivit relatări- 
™ lor postului de radio Patet Lao, 
în perioada 5—13 Ianuarie forțele 
patriotice laoțiene au doborît trei 
avioane americane în provincia 
Sam Neua.

în apropiere de Bremen (R.F.G.), s-a prăbușit un avion aparținînd socie
tății vest-germane „Lufthansa". Printre cel 46 de pasageri care au pierit 
se aflau un antrenor și 5 înotători italieni ce urmau să participe la festi
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