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Colectivele de 
întreprinderi dezbat 
PREVEDERILE 

PLANULUI PE 1967 
și iși iau angajamente 
pentru RIDICAREA

NIVELULUI CALITATIV

AL ACTIVITĂȚII

ECONOMICE

Impox'tantele obiective stabilite de Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966 constituie un în- 
suflețițor program de activitate creatoare și pen
tru colectivul Uzinei de alumină din Oradea. 
Analizînd cu spirit de răspundere sarcinile spo
rite ce le revin, muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la această uzină s-au angajat să reali
zeze peste planul anual :

— 2 400 000 Iei la producția globală și pro
ducția marfă vîndută și încasată, produ- 
cînd peste plan 1 000 tone de alumină cal
cinată ;
— producția suplimentară de alumină se 
va realiza integral prin creșterea produc
tivității muncii ;
— 1 000 000 lei economii Ia prețul de cost, 
prin aplicarea următoarelor măsuri : îm
bunătățirea indicilor de utilizare intensivă 
și extensivă a utilajelor ; reducerea consu
murilor specifice de sodă caustică cu 4 la 
sută și de abur cu 5 la sută ; prin îmbu
nătățirea sistemului de încălzire a apelor 
de spălare a slamului roșu se vor reduce 
pierderile de alumină, ceea ce va asigura 
creșterea randamentului de extracție cu 
0,4 la sută.
— 750 000 lei beneficii ;
— îmbunătățirea calității aluminei calci
nate față de prevederile proiectului, prin 
creșterea unghiului de taluz de la 35 grade 
ia minimum 45 grade.

Colectivul uzinei își va mobiliza toate forțele 
pentru ca angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă să fie îndeplinite cu promptitudine.

Uzinele textile-Cisnădie
Dezbătind cifrele de plan pe 1967 în spiritul 

sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966, colectivul Uzinelor textile Cis- 
nădie s-a angajat să depășească sarcinile pla
nului pe acest an cu :

— 3 000 000 lei Ia producția globală ;
— 3 000 000 lei la producția marfă vîndută 

și încasată :
— 0,3 la sută spor la productivitatea 

muncii ;
— 500 000 lei economii la prețul de cost;
— 500 000 lei beneficii.

Concomitent cu depășirea prevederilor de 
plan, muncitorii, inginerii și tehnicienii între
prinderii vor reduce consumul specific de ma
terii prime, economisind pe această cale 15 000 kg 
fire cardate, din care se vor fabrica 13 000 mp 
stofe și 4 000 mp covoare.

Calitatea produselor, unul din principalele o- 
biective ale întrecerii socialiste, se va îmbună
tăți cu 0,5 la sută, realizîndu-se astfel în plus 
25 000 mp țesături de calitatea I-

în vederea îndeplinirii angajamentului luat, 
conducerea întreprinderii și-a asumat sarcina de 
a aplica o serie de măsuri tehnico-organizato- 
rice: gruparea atelierelor de țesut stofe într-o 
singură hală, asigurîndu-se astfel un flux teh
nologic optim ; instalarea unui transportor pneu
matic de la mașinile de spălat-uscat lînă la pre
sa de balotat pentru a se elimina transporturile 
manuale : lărgirea gamei de sortimente crin 
realizarea, peste plan, a 5 articole noi, în 20 de 
desene și poziții coloristice din materii prime indi
gene ; micșorarea consumului specific cu 500 kg 
pe an prin reducerea fazei de rebobinat la firele 
de pluș si bumbac pentru covoare plușate.

(Continuări în pag. a III-a)
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ECONOMIA DE METAL-
obiectul unei dinamice
acțiuni de partid

Problema metalului, a economi
sirii lui a fost ridicată în ulti
mul timp la rangul unei impor
tante sarcini de partid. Este e- 
dificator pentru spiritul de ini
țiativă cu care — însușindu-și li
niile directoare stabilite de plena
ra C.C. al P.C.R. din decembrie 
anul trecut — organizațiile de 
partid au trecut la îndeplinirea 
indicațiilor date de conducerea de 
partid și de stat, exemplul re
giunii Brașov. De pe acum se 
conturează aici o vastă acțiune 
de economisire și folosire cit mai 
judicioasă a metalului. Propune
rea de a se organiza pe plan re
gional o consfătuire pe tema eco
nomisirii metalului a fost inclu
să în hotărîrea conferinței regio
nale de partid alături de prevede
rea de a se realiza în 1967. pe an
samblul regiunii, o economie de cel 
puțin 1 000 tone de metal.

La secția economică a comite
tului regional de partid au avut 
loc zile de-a rîndul adevărate 
sfaturi colective. Subiectul discu
țiilor l-a constituit stabilirea te
maticii viitoarei consfătuiri regio
nale în problema economisirii me
talului. Au fost invitați pentru 
consultare specialiști din marile 
uzine ale orașului Brașov. Prin 
largi dezbateri, instructaje, infor
mare directă, discuții la locurile 
de muncă, se urmărește depista
rea rezervelor, scoaterea la iveală 
a tuturor posibilităților de econo
misire a metalului.

— Care este de fapt principala 
preocupare a secției economice ?

— Consfătuirea reprezintă un 
moment, e drept important, în 
acțiunea noastră. Pregătind-o, nu 
scăpăm din vedere conducerea ac
țiunii propriu-zise — ne-a spus 
tov. ing. Marin Decu, adjunct al 
secției economice a comitetului re
gional de partid. Rolul consfătuirii 
nu e de a inaugura în mod festiv 
acțiunea pornită, ci de a-i imprima 
mai multă vigoare, un nou impuls.

Ne-a interesat să aflăm în ce 
măsură preocupările comitetului 
regional de partid privind acțiu
nea de economisire a metalului au 
găsit ecou in întreprinderi.

Fabrica de scule din Rîșnov. Se
cretarii organizațiilor de bază 1 ș 
2 ne-au relatat că birourile aces 
tor organizații au trecut — fără a

aștepta indicații speciale — la re
examinarea sarcinilor concrete ale 
membrilor de partid, în marea lor 
majoritate acestea fiind orientate 
acum spre economisirea metalului, 
îmbunătățirea calității sculelor fa
bricate.

Cine trece prin secțiile fabricii 
reține eforturile colectivului pen
tru modernizarea producției, creș
terea productivității muncii. Pe 
corpurile unor mașini de frezat, 
găurit, filetat au fost atașate dis
pozitive noi. Sînt elemente de mo

dernizare — lucrări de concepție 
proprie, realizate cu resurse pro
prii — menite să revitalizeze ve
chile mașini și instalații. Scopul 
urmărit a fost atins : productivi
tatea acestora a crescut de 3—5 
ori.

Exemplul dat reflectă, deși frag
mentar, parțial, imaginea spiritu
lui inventiv al colectivului de

Constantin MORARU

Bazei din Timișoara a Aca

demiei sprijină eforturile

care se depun pentru moder

nizarea transporturilor pe

calea ferată. Tntre altele,

după cum se vede și în fo-

tografia de mai jos, ei între

prind cercetări și fac expe

riențe pentru perfecționarea

metodelor de îmbinare prin

sudură a joantelor de la

Ijniile de cale ferată

Foto : A. Cartojan

(Continuare în pag. a III-a)

ANCHETA SOCIALĂ

de George-Radu CHIROVICI

Cu citeva zile In urmă, 
Constantin Vasilescu, 
maistru la una din stații- 
le-pilot ale I.C.E.M., a fost 
sancționat cu retrograda
re pe trei luni pentru : „1. 
Refuz de Îndeplinire a 
sarcinilor, 2. Incompetență 
profesională, 3. Plecări re
petate de la locul de 
muncă, 4. Atitudine de sfi
dare a colectivului'. Am 
stat de vorbă cu el. E un 
om tinăr, are 29 de ani ; 
nu are nici șase luni de 
cînd este angajat. Nu 
neagă nimic din ce i se 
impută. Insă...

Acest „însă' formează 
obiectul rîndurilor de față. 
Maistrul se plînge însă că 
„nu a fost înțeles", că to
varășii săi de muncă „nu 
au fost binevoitori'. I se 
asociază ing. Radu Si- 
mion, care consideră că 
„lui V. nu i s-a arătat cle
mență ; trebuie să iim 
umani". Știind că V. de
ține un post-cheie In sta
ție, l-am întrebat pe ing. 
S. dacă pagubele aduse 
de acesta sînt evaluabile. 
„Oho 1 Ar ieși o cifră cu 
multe zero-uri în coadă 1*.

Ancheta noastră își pro
pune să cerceteze, fie

chiar și parțial, raportu
rile Intre umanitarism și 
clemență, omenie și tole
ranță, între exigență și

„înțelegere", raporturi — 
sîntem obligați să consta
tăm — pentru unii încă 
suficient de confuze.

„Umanitatea" toleranței

UMANISM

Investigația noastră a 
început la Uzinele „Grivi- 
ța roșie'. Dintre multele 
cifre — unele foarte pozi
tive — care ilustrează ac
tivitatea acestei unități, 
ne-a sărit în ochi una : în 
cursul anului ce s-a în
cheiat, aici s-au înregis
trat 53 256 de absențe ne
motivate. înarmați cu cîți- 
va „de ce ?' stăm de vor
bă cu muncitori din diferi
te secții.

— De ce există mani
festări de indisciplină ? — 
reia întrebarea noastră 
cazangiul VASILE BORDE- 
IANU. In primul rînd 
pentru că

se tolerează greșeli 
mici, neînsemnate. 
Ni se pare uneori câ 
nu se face gaură fa 
cer pentru cinci mi
nute de fntlrziere, 
pentru un sfert de 
oră de absență de 
la mașină sau pen
tru o piesă rebutatâ.

Dar de la nefolosirea inte
grală a celor 480 de mi
nute de lucru plnâ 1a ab
senta nemotivată nu e de- 
ctt un pas.

Ideea este reluată de 
muncitorul ION CIMBRES- 
CU :

— Eu cred că îngăduin
ța față de unele elemente 
nedisciplinate

este o nedreptate: 
aș putea spune, 
o nedreptate care 
ml se face chiar 
mie personal. Cu
tare lucrează e- 
fectiv in flecare 
zl 350—400 mi
nute, adică, dacă 
stăm să socotim, 
19—20 de zile pe 
lună, nu 26 ca mine. 
La sfirșltul lunii ne 
trezim amindoi cu 
același ciștlg. Nu e 
Imoral ?

Fiind Îngăduitori ne pă
gubim singuri. Uite un e- 
xemnlu: în echipă cu 
mine lucrează Dinu Ma
rin. Specialitatea: chiul 
și absențe nemotivate. Și 
incă una : absențe moti
vate cu certificat medical. 
Cum de le ia, nu știm, că 
e sănătos tun. Azi e a cin- 
cea zi de cînd n-a venit 
la lucru. Și noi tolerăm...

— ...Tolerăm ptnă cînd 
într-o bună zi vin oameni 
din afară să ne atragă a- 
tenția, așa cum s-a tntim- 
plat cu Gheorghe Con-

(Contlnuare 
în pag. a II-a)

CTITORII
DE

VIA ȚĂ
Mihai NEGULESCU

Ne însoțesc pretutin
deni, încă de la întîile 
noastre întîlniri cu lumea, 
de la întîile imagini, res
pectul datorat părinților, 
gîndul de a duce mai de
parte nădejdile și bogăția 
lor sufletească. întemeie
tori și ziditori de țară, pă
rinții acestui pămînt de la 
Maramureș la Dunăre au 
avut și au întotdeauna, 
neștirbită pînă în ceasul 
din urmă, încrederea vie a 
îndreptățirii și a izbînzii 
pe care viața generațiilor 
anterioare o dobîndesc, 
desăvîrșind-o. Avem sau 
am avut fiecare un rea
zem neclătinat în cuvîn- 
tul, în îndemnul, în fideli
tatea cu care 
părinții ne 
transmit idea
lul, ni-1 încre
dințează pe ne
observate no
uă. Ii avem 
printre noi, ani
în șir, și poate nu
mai arareori ne între
băm de unde vine aceas
tă continuitate, această 
trăinicie spirituală a fami
liilor, a poporului căruia 
îi aparținem. Vine însă o- 
dată momentul greu al 
despărțirii. Iată, atunci, 
cum într-o singură clipă 
ne întrebăm dacă am știut 
vreodată, pe deplin, ce 
reazem al voinței, ce iz
vor de înțelepciune și du
ioșie avusesem pînă a- 
tunci. Societatea, rosturile 
majore ale activității crea
toare la care participăm 
constituie întotdeauna un 
sprijin în depășirea mo
mentelor grele. Și totuși 
infinite sînt zonele vieții 
noastre în care numai un 
om apropiat, cu plusul lui 
de experiență, cu autori
tatea pe care i-o acordă 
legătura de sînge și de 
ideal, ar putea să înrîu- 
rească, să afle soluții, să 
ofere certitudinea unei 
bune călăuziri. Am văzut 
și am auzit oameni, mai

tineri ori mai vîrstnici, 
cum nu ezitau a recunoaș
te în faptele, în izbînzile 
lor, izbînzi ale părinților, 
ale acelora care, insuflînd 
copiilor o pasiune, o nă
zuință, un crez își reali
zează o nobilă longevitate 
spirituală. Am cunoscut 
astfel familii a căror ge
nealogie consemna pînă 
la a nu știu cita spiță 
pasiunea pentru meta
lurgie, pentru medicină, 
pentru instruirea școlari
lor ș.a.m.d. Familii unite, 
de oțelari, de mineri, de 
plugari ori dascăli au 
transmis din tată în fiu o 
dată cu stima pentru o 
anumită profesiune, ori cu 

aderența la 
noile preocu
pări tehnico- 
științlfice ale 
prezentului, o 
profundă inte
gritate morală, 
noblețea între

gii lor simțiri, senti
mentul dăruirii a tot ce 
au mai bun întru desăvîr- 
șirea neîntreruptă a pa
triei. Din tată în fiu, ex
periența de viață, înțelep
ciunea, valorile culturale 
trăiesc o neîntreruptă îm
plinire și împrospătare. La 
vremea maturității, păs
tram și justificam cu toții 
o inestimabilă investiție 
spirituală. Și nu lipsesc 
însă, în atîtea cazuri, fie 
remușcările pentru neas
cultarea unui sfat bun, fie 
regretul că atunci cînd 
se cerea mai mult ca oii- 
cînd cuvîntul diriguitor, 
gestul atent și duios, al 
stîlpilor de familie, acesta 
fie că a întîrziat, fie că 
s-a împotmolit In contra
dicții sau indiferență. A- 
colo unde familiile, gene
rațiile de părinți și fii reu
nite în aceste celule ale 
patriei nu izbutesc a-și 
transmite tot ce au do-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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însemnări de călătorie 

I ^In R' D' V'etnam

I Un colț de rai
I si de iad...
I ’ -------I llie PURCARU
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Mai întîi e stațiunea Baia Ha Long, la 165 
km de Hanoi, spre coasta Pacificului, celebră 
vale cu ape și munți, în care frumusețea na
turii atinge sublimul. Hărțile turistice ale con
tinentului au decretat-o drept „cea de-a opta 
minune a lumii". Vreo 3 000 de insule și insu
lițe de piatră, împodobite cu policromii vege
tale, tîșnesc din apele de culoarea smaraldu
lui, decupînd pe cer forme fantastice, sculptate 
de fantezia mileniilor i sute de peșteri stră
bătute de canale interioare, navigabile cu bărci 
de cauciuc, oferă surpriza descoperirii altor 
tărîmuri mirifice. Lumina se schimbă mereu, 
e alta în fiecare clipă a zilei, răsfrîntă de ape 
și stînci ca-ntr-un joc de oglinzi colorate.

De luni de zile, însă, nici un turist, nici un 
iubitor de excursii nu-și mai poartă pașii prin 
aceste locuri. Stațiunea a fost bombardată, zeci 
de vile distruse, numeroase grote s-au prăbușit, 
înghițite de valuri, iar raidurile avioanelpr 
S.U.A. continuă, amenințînd ziua și noaptea'a- 
ceastă zonă.

Dincolo de Baia Ha Long începe regiunea 
minieră Hongay — Cam Fa, vast rezervor de 
cărbune superior, explorabil în mare parte „la 
zi", în mine dezvelite sub cer. Fîngă oglinzile 
pure, cu seînteieri diafane, ale apelor Băii Ha 
tong-ului, construcțiile din piatră cenușie ale 
așezărilor minerești, turnurile negre de fțnn, 
vibrînd surd, captînd vuietul din adîncuri, so
resc, prjn contrast, surpriza acestor priveliște* 
de o unică simetrie a reliefurilor. A

I (Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL
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DIVERS
Veritabilul

luni (ianuarie—octombrie 
1966) rebuturi ia 
de 4,3 milioane
care, așa cum 
ză conducerea

și falsul
Atentii

9

Era inspector Za serviciul Per
sonal al I.A.P.L. din Calea 
Rahovei, București. Grigore Ta- 
rău. Și fiind inspector, cerceta. 
Nu situafii, evidențe contabile 
sau alte scripte. Sufletist, pe el 
îl pasionau probleme de psiholo
gie. Gradul de atenție al oame
nilor. După împrejurare. Bărba
ților (ca să-i transfere) le cerea 
diverse „atenții" : piei de capră, 
piei de oaie (la noi nu cresc ele
fanți I) și altele ; femeilor, să le 
angajeze, le cerea altfel de aten
ții — cu el. Primea și bani, cînd 
nu era distrat. Dar a fost desco
perit și destituit.

A găsit ce-a dorit: oamenii 
din jur au fost, pînă la urmă, 
atenți față de el.

Neptun 
pe uscat

La Timișoara sînt 3 băi pu
blice. Cea mai mare, denu
mită „Neptun", se moderni
zează, adăugîndu-i-se 3 sec
ții : hidroterapia, baia pentru 
femei și bazinul de înot. In
vestiții — o jumătate de mi
lion. Au trecut 3 termene. 
Cînd lucrarea se apropia de 
sfirșit, s-au constatat mari 
greșeli de proiectare. Și au 
luat-o de la capăt. Așa se 
face că Neptun, zeul mărilor, 
a rămas, la Timișoara, com
promis, pe uscat. Ar fi bine 
ca respectivii proiectanți să 
nu dea, un timp, pe la Mare!

Reeducare...

UMANISM
(Urmare din pag. I)

Vasilea și Nicoară Timiș 
sînt oameni cu stare. Au un 
atelier particular de reparații 
auto. Si mai au (sau mai a- 
veau) ceva : un unic copil. O 
fetiță. Veronica. A găsit atîta 
păsuire și dragoste incit a a- 
juns să plece de acasă fiind 
internată pentru vagabondaj 
la Institutul special de reedu
care. Aici fata s-a bucurat 
de o altfel de înțelegere. Azi 
este una dintre cele mai bune 
eleve. Le-a scris și părinților, 
la care vrea să se întoarcă, 
numeroase scrisori. Le-a scris 
și institutul. Nici un răspuns. 
De aproape un an. Fata s-a 
reeducat. O dovedesc faptele 
ei. Se pare însă că acum e 
rîndul părinților.

Buletin 
de Capitală

l-a venit vremea și s-a în
surat. Este vorba de Gheorghe 
Grigoriu, de la fabrica „Fla
căra roșie" din București. E- 
venimentul s-a petrecut la 31 
martie 1966. Fata era din pro
vincie. Și viața de familie a 
continuat normal pînă în ziua 
cînd tînăra soție a obținut... 
buletinul de Capitală. A doua 
zi i-a scos soțului lucrurile 
din casă (str. Clopoței 5), de- 
clarind sub semnătură : „nu 
mai am nici o pretenție asu
pra lui...". Dezinteresată dra
goste, nobile sentimente I O 
cheamă Ioana (Grigoriu). Ca 
să i se cunoască, public, mo
ravurile.

Cum se naște
9

o anecdotă
Se spune că înainte de Anul 

Nou, Ion Vasile (distribuitor 
la I.R.I.C. București) și Marin 
Bonea (responsabilul centrului 
de carne din Piața Amzei) au 
fost la un „Bufet’ de cartier. 
Lăutarul le-a cîntat subțirel, 
cu urechea culcată pe lăută : 
„In noaptea de Moș Ajun, mi 
s-a rupt căruța-n drum'... Cum 
necum, exact în noaptea de 
Moș Ajun cei doi au fost prinși 
distribuind, pe cont propriu, o 
însemnată cantitate de came 
furată de la Abator.

Și doar lăutarul îl averti
zase.

stantin — ne spune MA
RIN ANDREI. La noi a fost 
un adevărat ferment al 
răului, un chiulangiu și un 
nedisciplinat care îi mai 
atrăgea și pe alții după 
el. Ne-am mulțumit să-1 
criticăm în cîteva adunări 

fără să ne dăm sea
ma că unul ca el 
poate să treacă 
drept un „erou” în 
ochii unor tineri mai 
cruzi, mai neîncer- 
caț! In viață. Șl uite 
așa, zlcînd că sîn- 
tem buni cu Gheor
ghe Constantin, am 
fost răi cu tinerii pe 
care i-a Influențat. 
Șl am fost răi și cu 
el; dacă-1 scuturam 
bine, poate că 
n-ajungea undo a 
ajuns (delict penal 
— n.n.).

— Ii aud pe unii tova
răși spunînd : „Și ce-ai să 
faci, frate, ai să-l dai a- 
fară ? Se duce în altă 
parte unde o să găsească 
toleranță".

Tîmplarul DOBRE VA- 
LEANU continuă :

— Noi, cei de la atelie
rul de tîmplărie-vagoane, 
am avut cîteodată discu
ții cu unii tineri repartizați 
la noi : „De ce în alte sec
ții nu e așa severitate ca 
la noi ? De ce la ora 3 
cînd sună sirena noi abia 
punem ciocanul jos și în 
alte secții sînt spălați și 
îmbrăcați de oraș ?'. Ce 
poți să le răspunzi decît 
că ei calcă regulile, nu 
noi. Dar pe urmă, în sinea 
ta, stai și te miri.

— Unii tolerează a- 
semenea lucruri 
șl-și zic că sînt „o- 
menoși". Dar ome
nia e un aer călduț 
în care îi învelești 
pe toți ? Ce este u- 
manismul nostru so
cialist ? După păre
rea mea, este 
moșiera socială 
care fiecare 
poate valorifica 
ce are mai
este climatul care îi 
permite omului să-și 
ia aripi, să zboare, 
să demonstreze fără 
nici o opreliște toa
te posibilitățile lui. 
Nu climatul care îi 
permite leneșului să 
tragă chiulul.

Nu pot să fiu de acord, 
spune mai departe mais
trul SISEA PANA, tot de la 
atelierul tîmplărie-vagoa
ne, cu tovarășii care se ri
dică, din principiu, împo
triva unei măsuri extreme 
(cum este desfacerea con
tractului de muncă).

îngăduința față de 
greșeli este un pre
judiciu adus, în pri
mul rînd, subliniez, 
în primul rînd, omu
lui care greșește, 
înseamnă că-i încu
rajezi pornirile rele. 
Uman nu e aceasta, 
uman e să-l aduci 
la realitate.

Și dacă el se va 
izbi de aceeași fer
mitate oriunde s-ar 
duce, ar învăța re
pede că 
are loc 
duce în 
cietatea.

— 11 ții minte pe Clolca 
Stan ? îl întrerupe VASILE 
IORDACHE. Chiulangiu 
printre chiulangii. A-ncer- 
cat vreme lungă să ne 
ducă de nas cu tot felul 
de gogoși. L-am discutat, 
l-am criticat, i-arn tăiat 
ore. Vine într-o zi la mine 
și-mi spune : „Văd că nu 
pot să rezist aici" — si-si

dă demisia. Cine știe pe 
unde e 
face ?

Poate 
nici o 
indisciplină. 
Ia să nu găsească nică
ieri toleranță; n-ar mai 
avea unde pleca 1

★
Din discuțiile pe care 

le-am purtat s-au născut 
și o seamă de propuneri 
pe care le consemnăm :

acum șl ce mai

că nu găsește 
toleranță pentru 

Bine ar fi 1

• Aplicarea cu 
strictețe a regula
mentelor de ordine 
interioară ;

• Sancționarea 
promptă și eficace 
a intirzierilor, ab
sențelor nemotivate, 
chiulului ș.a.m.d.;

• Imputarea pa
gubelor cauzate de 
indiferență șl 
competență.

in-

„Tovarășul n-a
ajutat ?“

valoare 
lei, din 
aprecia- 
fabrioli, 

„900 000 lei datorită gre
șelilor, neatenției șl insu
ficientei pregătiri a unor 
salariați*. Sancțiuni ? Ca 
și inexistente. Este edifica
tor un caz cunoscut bine 
de toți salariațil fabricii, 
ba, după cum se va vedea 
imediat, și de alții.

Mai multe foruri au pri
mit sesizări, plîngerl, re- 
clamații prin care erau 
înștiințate că frezorul Ion 
T. loan este persecutat Ia 
locul de muncă. Flecare 
plîngere a atras după sine 
o cercetare. Rezultatul ? 
Departe de a fi persecutat, 
Ion T. loan este el acela 
care își persecută colecti
vul. Nu e nici o glumă; 
„loan gură de aur* (așa 
l-au supranumit tovarășii 
săi de muncă pentru a 
ilustra deosebitul său dar 
de-a face scandal) este 
fruntaș în F.M.U.A.B. la ca
pitolele indisciplină, ab
sențe nemotivate, refuz de 
îndeplinire a sarcinilor 
ș.a. O scurtă privire în 
cartea sa de muncă ne 
arată că numitul (în vîrstă 
de 35 de ani) este la al 
zecelea loc de muncă. La 
două întreprinderi (Atelie
rele de reparații auto ale 
M.T.R.N.A. și I.I.S. „I. C. 
Frimu*) i s-a desfăcut con
tractul de muncă pentru 
indisciplină.

Ion T. Ioan a fost sanc
ționat cu „mustrare’ șl 
„mustrare au avertisment*. 
Ing. Djurkelici Jarko 
scrie într-un referat: „Sec
ția a luat o serie de mă
suri disciplinare, după 
părerea mea foarte seve
re*. O fabrică întreagă se 
miră că abateri grave ră- 
mîn nesancționate sau 
sînt sancționate ușor, un 
om își descoperă, brusc, 
bunătatea inimii. Este oare 
tov. Djurkelici un om chiar 
attt de bun la suflet, un 
om larg î Colectivul ne a- 
sigură că nu. Despre alt
ceva este vorba : seamă
nă cu Ion T. loan ca două 
picături de apă.

„Umanitarismul* 
apare în nenumă
rate rlndurl ca o 
manifestare de soli
daritate a celor ce 
încalcă regulile de 
comportare socială. 
Punîndu-și masca 
de om generos, „u- 
manitarlstul" nu face 
decît să-și apere 
propriile greșeli, să 
tragă o poliță pen
tru viitoarele sale 
abateri.

Să dăm puțin Ia o 
parte poleiala altru
ismului ; vom găsi 
sub ea cel mai cras 
egoism și o împie
trită nepăsare pen
tru nevoile reale ale 

0omului apropiat 
ale societății.

îngăduința tradusă

aț
in 
își 
tot 

bun,

— ...Ceea ce nu se în
țelege de către unii, sau 
se înțelege foarte greu e 
faptul că

umanitarismul este 
un raport; un raport 
în care cel doi fac
tori, cu participare 
egală, sînt societa
tea șl individul. A-l 
gîndi altfel în
seamnă a leza în
săși ideea de echi
tate socială.

Interlocutorul nostru, dr. 
ing. IOSIF TRIPȘA, direc
torul Institutului de Cer
cetări Metalurgice, își 
precizează ideea :

— In mod curent, în 
viața de toate zilele, este 
ușor de observat că

fac apel la o atitu
dine „umanitaristă" 
(așa cum o înțeleg 
el) tocmai aceia 
care, la rîndul lor, 
nu au aceeași ati
tudine față de so
cietate. Simplificînd 
poate mai mult de
cît este permis, aș 
spune că în socie
tatea noastră uma
nismul individului 
se traduce în capa
citatea de a-și face 
datoria într-un mod 
superior, de a se 
comporta ca o ce
lulă responsabilă 
de bunul mers al în
tregului organism. 
Cei despre care 
vorbim încalcă a- 
ceastă condiție fun
damentală.

S-a oploșit cîte un 
tîrîie-brîu, care se miră 
el singur, în clipele de 
sinceritate, cum de mai e 
tolerat, un individ care 
nu face nimic, încalcă în
datoririle elementare de 
serviciu, aduce pagube 
materiale, ține ocupat în 
schemă un loc pe care ai 
putea angaja un om ca
pabil și dornic de muncă, 
iar în ziua în care în
cerci (subliniez : încerci)

nu-și face 
oundo, 
este acela 
în pîinea" celor din co
lectivul său, oameni care 
într-o bună zi vor fi trași 
la răspundere și sancțio
nați pentru pagubele pro
vocate de acesta, și ter- 
tio, că prin nepăsarea sa 
el lovește în pîinea tutu
ror.

— Ce relații există, 
după dv„ între umanita
rism și toleranță?

— Antagonice. A- 
ceste două noțiuni 
se exclud. Ba, aș 
adăuga, toleranța 
generează atitudini 
neumanitare, ea 
creează un cerc de 
privilegiați, adică 
do oameni ce nu-și 
fac datoria și, to
tuși, se bucură de 
aceleași drepturi ca 
și ceilalți. Cum poți 
să vorbești de uma
nitarism atunci cînd 
răsplătești la iei 
munca și lenea, hăr
nicia și chiulul ? 
Poți afirma atunci 
că slujești umanita
rismul, ideea de 
dreptate ? Hotărît, 
nu.

Socialismul a în
scris pe steagul său 
lozinca grijii fgță 
de om și, intr-ade
văr, nici o societate 
nu a făcut atîta 
pentru om. Elibera
rea de exploatare 
a pus capăt unei 
nedreptăți milenare. 
Grija față de om se 
manifestă în poli
tica partidului și 
statului nostru.

Dar la umbra umanismu
lui socialist mai 
cîte un leneș, 
neisprăvit, cîte 
pur și simplu, 
toți au grijă 
noi 
prem este 
om".

nicăieri nu 
pentru a 
eroare so-

datoria, se
că tovarășul X. 

care „lovește
in bani

— Nu există o evidență 
centralizată a sancțiunilor 
pe linie administrativă, ne 
spune tovarășul MIHAI 
MOLDOVEANU, șeful sec
torului Legislația muncii' 
la Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România. 
Realitatea este că se a- 
cordă multe sancțiuni... 
fără folos.

„Observație", „mu
strare" ș.a.m.d. sînt 
sancțiuni platonice, 
care contribuie foar
te puțin la instaura
rea unei atmosfere 
de responsabilitate 
la locul de muncă.

Iată un exemplu din 
generalizarea practicii 
noastre : articolul 30 din 
Codul Muncii stipulează : 
„Dacă din vina angaja
tului se produc rebuturi 
totale, munca prestată nu 
se va retribui". Dar va
loarea materialului încre
dințat spre prelucrare u- 
nul salariat incompetent 
«au irtdisciplinat ? Cine o 
suportă ? Vorba lui Conu 
Leonida : „Statul, că
de-aia e stat 1"

Problema pagubelor se 
agravează privită prin 
prisma dezvoltării tehnice 
care pune, cu fiecare an 
ce trece, materiale de o 
valoare tot mai mare (fie 
materie primă de valoare 
ridicată, fie piese cu un 
tot mai mare grad de pre
lucrare) în mîna unor 
butarzi ce nu prea au 
ce se teme.

★
Am stat de vorbă

PETRE DOBRESCU, contro
lor recepționer la uzinele 
„Grivița roșie*.

— Problema rebuturilor 
nu poate fi despărțită de 
problema disciplinei în 
producție și de cea a ati
tudinii îngăduitoare față 
de abateri. Cu toate că 
70—80 la sută dintre ele se 
datorează neatenției, su
perficialității, incompeten
ței celor ce lucrează, pier
derile bănești sînt acope
rite de aceștia doar în 
proporție de 0,7—0,8 la 
sută. Pot să vă dau și cî- 
teva exemple, extrase doar 
din luna decembrie 1966.

re- 
de

cu

Marin Aurel rebuteazâ o 
piesă de 728 de lei și plă
tește manopera, adică 
32,58 lei. Vasile Mihăiles- 
cu plătește 6,47 lei pen
tru o pagubă de 875 de 
lei, Gheorghe Preda 22,46 
pentru 1 373 și așa mai 
departe. Avem adevărați 
campioni în persoana lui 
Ion Șerban, Victor Chițan 
și alții care, deși rebutea- 
ză lună de lună, de multe 
ori aceleași repere, nu-și 
văd cîștigul diminuat de- 
cît foarte puțin.

Cred că pentru a- 
ceastă situație sînt 
vinovate și normele 
legaie în vigoare 
care nu sint un ob
stacol în calea ce
lor ce nu înțeleg 
să-și facă datoria. 

Cineva ne-a sesizat, 
oricît ar fi de greu de 
crezut, că sînt cazuri cînd 
ele chiar stimulează lu
crul fără responsabilitate. 

— Așa este. Iată un e- 
luna decem- 
lui Igor Vor- 
turnătorie a 
pasete din

Unde puneți 
chibriturile?

în cartierul Burdujeni — 
Suceava un incendiu a distrus 
cinci clădiri (în care locuiau 
6 familii) și două magazine. O 
primă evaluare a pagubelor 
depășește 150 000 lei. Familii
lor rămase fără adăpost le-au 
fost repart'vete imediat locu
ințe. Incendiul a fost provocat 
de copilul Alupului Ilie (cinci 
ani) care s-a jucat cu chibri
turile în casă. D-voastră, unde 
țineți chibriturile?

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

prosperă 
cîte un 

un cinic, 
de care 

fiindcă ,,la 
comandamentul su- 

grlja față de

sa te debarasezi de el, — De fapt. „grija față
el acuză „nedreptatea* de Om*.
ce 1 se face, iar alături — Da. Șl leneșul rîde
se găsește o voce „urna- în sinea lui și devine
nitaristă" care intervine 
...să nu-l lovești în pîlne.

Tntr-o asemenea situa
ție, * odată, i-am de
monstrat „vocii*, primo, 
că dacă există cineva 
care „lovește în pîinea* 
tovarășului X. acela este 
însuși tovarășul X. care

brusc principial cînd ci
neva vrea să-l scuture. 
Iar cînd vrei să-i aduci 
aminte că este și el un 
om care trebuie să mun
cească, unii tovarăși din 
jurul lui, oameni harnici 
și la locul lor, se Îndu
ioșează.

xemplu : în 
brie, echipa 
nicov de la 
rebutat trei 
fontă, producînd o pagu
bă de 29 913 lei. Scădem 
valoarea fontei recupera
te și rămînem cu o pa
gubă netă de 20 463 lei. 
Acum, atenție 1

Echipei 1 se impu
tă manopera, adică 
735 de lei. Ea exe
cută încă o dată a- 
celeași lucrări și 
primește 4 572 lei, 
adică cîștigă 3 837 
de lei.

N-a reușit nimeni să în
țeleagă logica acestei o- 
perații.

— Mărturisim că nici 
noi.

Maiștrii se fac 
vinovați uneori de o 
nepermisă toleran
ță. Este cazul ace
lora care, din dorul 
de „a f! bine" cu 
toată lumea, aco
peră cu pulpana 
îngăduinței abateri 
grave de la discipli
na de producție. E 
un stil șl acesta: îți 
creezi popularitate 
pe banii statului I

In loc de concluzii

Egoismul „altruismului
cu
de
se

unel-Fabrica de mașini
București 
cele mai 
ale in- 

un ade- 
avangar-

te și agregate 
este una dintre 
modeme unități 
dustriei noastre, 
vătaf punct de
dă al tehnicii noi. Produ-

sele sale sînt exportate în 
țări cu o serioasă tradiție

a 
de a-

industrială — dovadă 
înaltului nivel atins 
ceasta unitate.

Această modernă 
că a înregistrat în

fabri-
zece

Am stat de vorbă 
doi muncitori „trecuți 
prima tinerețe*, cum 
spune: ȘTEFAN DUȚA, 
în vîrstă de 52 de ani, 
și IOAN ARMANCU, în 
vîrstă de 47 de ani, tova
răși de muncă ai lui Ion 
T. loan.

— Disciplina face parte 
din tehnică la fel ca ra- 
boteza sau ca programul. 
Banda rulantă e bandă

cabană (Foto : Agerprei)

>

rulantă oriunde ai lnsta- 
la-o, lingă ea trebuie 
să-ți faci datoria la mili
metru șl la secundă.

— Sînt unii care înțe
leg că atunci cînd l-am 
gonit pe patroni am go
nit și disciplina.

— O producții moder
nă are nevoie de o dis
ciplină de fier. Ea este 
necesară progresului teh
nic ca pîinea și ca apa 
pentru om. Fără discipli
nă, cele mai moderne ma
șini nu valorează mai 
mult decît o grămadă de 
fier vechi.

Se citește o frază din- 
tr-unul din celebrele me
morii ale lui Ion T. loan : 
„Așa sînt încurajați unii 
ca aceștia (cei ce-1 tră
geau la răspundere pen
tru abateri — n.n.) și de 
aceea nu există simțul u- 
man dezvoltat în care oa
menii să fie frați și să 
trăiască unul pentru al
tul".

Un hohot de rîs a aco
perit ultimele cuvinte.

— Zi-i loan gură de 
aur 1

Ești om dacă muncești 
cum muncesc și eu, da- 
că-ți faci datoria aici, în 
fabrica asta care e a 
noastră. Dacă nu, du-te 
cu dumnezeu... Și nu mai 
vorbi de omenie. Omenia 
e pentru oameni; trebuie 
întî! să dovedești că ești 
om, încheie Ștefan Duță.
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SA NU ȘTERGEM
SEMNELE CE AMINTESC

VlRSTELE ORAȘULUI
Puține sînt străzile In Bucu

rești în care să citești cu atîta cla
ritate etapele de dezvoltare a în
tregului oraș, ne-a spus — într-o 
discuție organizată de ziarul nos
tru — pictorul ION BIȚAN. De-a 
lungul celor oîțiva kilometri ai 
Căii Victoriei se află depozi
tate secole de istorie. La una 
dintre extremitățile ei se gă
sește unul din cele mai vechi car
tiere ale orașului, cu ulițele sale 
pitorești (Lipscanii șl altele), cu 
vechi monumente (Hanul lui Manuc, 
Curtea Veche, biserica Stavropo- 
leos). Pe parcursul ei s-au con
struit, în vremile mai apropiate de 
noi, clădiri impunătoare, într-o fru
moasă arhftectură (Poșta, C.E.C.-ul, 
Casa Armatei, Biblioteca universi
tară, Ateneul) și mai tîrzlu o serie 
de blocuri ou linii îndrăznețe, mo
deme (Palatul Telefoanelor, hotelul 
Athenâe Palaoe, edificiile Pieței 
Palatului etc.). In sfirșit, la extre
mitatea din nord, Calea Victoriei 
se leagă cu cartiere noi, cu piețe 
și artere largi, pline de verdele 
copacilor, al peluzelor. In nobila 
străduință a arhitecților noștri de 
astăzi de a face orașul mai frumos, 
se uită, adesea, din păcate, că tim
pul In curgerea sa a dăruit locurilor 
un caracter de unicitate. Moderni
zarea nu trebuie să o ignore, rolul 
urbanistului fiind și acela de a 
pune în valoare vestigiile de preț 
ale trecutului.

După ce a arătat cu cîtă grijă 
au fost întreprinse în ultimii ani 
numeroase acțiuni urbanistice și 
gospodărești pentru restaurarea și 
valorificarea unor clădiri istorice 
ale Capitalei, TUDOR ȚOPA, cerce
tător științific principal al Institu
tului de științe pedagogice, s-a re
ferit la faptul că în prezent se ma
nifestă, nu de puține ori, o înțele
gere îngustă, tehnicistă, a obiec
tului valorificării urbanistice.

— în general — spune d-sa — 
cînd se vorbește de un monument 
istoric, termenul este atribuit exclu
siv unei clădiri sau alteia. Dar mo
numente sînt negreșit și unele străzi 
întregi, unele piețe, unele grădini 
publice. Peisajul citadin al Lipsca
nilor, cu case mici și ulițe în
guste (exceptînd unele, insalu
bre) — a avut frumusețea lui, și 
nu vor putea fi bănuiți de con
servatorism arhitecții care vor 
restaura, în stilul vechilor, dar 
pitoreștilor prăvălii, anumite clă
diri degradate de pe străzile 
Șelari, 30 Decembrie etc., care au 
de multă vreme nevoie de îngrijiri 
capitale pentru a reface liniile an
samblului. Numai păstrînd cu qrijă 
ansamblurile urbanistice valoroase 
care evocă vîrste diferite ale Bucu- 
reștiului Vom putea păstra și cultiva 
sufletul orașului nostru. O altă 
precizare pe care țin s-o fac : de 
unde s-a încetățenit părerea că 
monumentele istorice sînt numai 
cele dinainte de 1800, așa cum vor 
să ne convinqă unii urbaniști ? 
Casele conspirative ale comuniști
lor, unele instituții clădite între cele 
două războaie etc., nu au dreptul 
la acest nume ? Atunci de ce în
grijirea pe care o merită este lă
sată adesea uitării î Mă gîndeso 
la imobilul de lîngă Comitetul de 
Stat al Planificării care are o înfă
țișare neîngrijită, la clădirea 
de pe colțul Căii Victoriei cu stra
da Lt. Lemnea și altele.

Pentru că este vorba despre Ca
lea Victoriei, ne-a spus T. ȚOPA — 
mi se pare discutabil proiectul de 
sistematizare a unor porțiuni ale 
Căii Victoriei, după care cafe
neaua Capșa, loc de întîlnire ă 
marilor noștri scriitori, pictori, ac
tori de altă dată, ar urma să fie 
demolată. (In alte părți, în unele 
orașe din Transilvania și Moldova, 
de pildă, pe ușa Capșei ar fi fost 
pusă de mult o placă cu numele 
iluștrilor cliențl de altă dată ai ca
fenelei, iar clădirea reamenajată 
ca atunci).

Participanțli la discuție au dat 
numeroase exemple privind sără
cia de idei care se desprinde din 
amenajarea unor străzi vechi. In 
organizarea modernă a unor ase
menea artere ar trebui să prezideze 
sensuri nu numai arhitectonice dar 
și culturale.

— Sînt zone ale Căli Victoriei care 
reprezintă nuclee arhitectonice în
chegate — arată criticul plastic 
OCT. BARBOSA — cum sînt piațe
ta din fața Poștei, locul de traver
sare a bulevardului Gheorghiu-Dej, 
Piața Palatului, scuarul Grivița etc. 
Acestora ar trebui să li se com
pleteze linia (acum discontinuă din 
cauza multor factori) — să li se 
creeze o personalitate anume pe 
care clădiri existente o și suge
rează. Cît de bine au fost puse în 
valoare prin iluminări discrete 
unele din marile clădiri centrale (a 
se vedea ce electe produce lumi
na la Consiliul Superior al Agricul
turii, și chiar o serie de clădiri de 
pe Victoriei — C.E.C., Muzeul
„George Enescu") și cît de indife
rente ni se înfățișează clădiri ca a- 
ceea în care se află Uniunea Ar
tiștilor Plastici, sau casa roșie din 
Piața Palatului (colț cu Boteanu; 
interesante monumente de arhitec- 
turăl

— Din Calea Victoriei se desfac 
numeroase pasaje — ne-a spus 
PAUL GHERASIM — cu particula
rități de construcție extrem de in
teresante (de ce aceste soluții sînt 
prea timid utilizate la clădirile 
noi ?). Dar aspectul lor, în afară de 
pasajul Krețulescu, este neîngrijit 
sau cel puțin neinteresant. Pasajul 
dintre Banca Națională și Calea 
Victoriei are înfățișarea unui bazar 
în care oficiile Consignației au în
grămădit în. vitrine prost construite 
și insuficient luminate, fără nici cel

mai elementar gust, cele mai felu
rite obiecte. Un alt pasaj, cel de 
vis-ă-vis de Telefoane, are aceeași 
înfățișare. Aceste spații ar trebui 
să fie puncte de atracție pentru 
cetățeni, în ele s-ar putea instala 
magazine cu obiecte de artizanat, 
galerii de artă. Este păcat că nu 
este folosit pasajul Si. Ionică (din 
Piața Palatului), astăzi un culoar 
pustiu, în care singurul mobilier îl 
constituie lăzile goale ale unor 
magazine vecine. Micul pasaj din 
spatele magazinului Delta Dunării, 
cale de acces la monumentul Bi
serica Doamnei, e neîntreținut și 
prezintă un aspect deplorabil. Dar 
pasajul în care se află casele de 
bilete OSTA ? De ce un hol ele
gant și bine construit stă închis cu 
porjl inestetice, sustrăgîndu-se cir
culației publice ? Ca să nu mai 
vorbim despre estetica discutabilă 
a pasajelor sălii Comedia, închise 
de bare metalice ca strunga oilor.

In legătură cu valorificarea ve
chilor clădiri, interlocutorii noștri 
s-au referit la faptul că, de multe 
ori, prin valorificare se înțelege 
numai aplicarea pe fațada imobi
lului a unei inscripții ca, de pildă, 
la casa conspirativă unde a func
ționat în anii războiului postul de 
radio al partidului (din preajma 
Muzeului de artă populară). Aici, 
gangul de intrare putea fi amena
jat cu vitrine coriținînd fotografiile 
aparatelor folosite, cu documente 
ale vremii. Intr-un cuvînt, acolo 
unde este posibil s-ar putea ame
naja cu pioasă discreție și qust 
mici colțuri memoriale care ar 
evoca momentul Istoric. Oricum, 
lumina electrică ar putea fi folosi
tă (și folosită mai ingenios), spre a 
atrage atenția asupra monumente
lor. Un colț memorial ar putea fi a- 
menajat, de asemenea, în zona 
Pieței Palatului, pentru a aminti 
episoadele insurecției de la 23 
August 1944.

— O valorificare mai bună — 
ne-a spus pictorul CAMILIAN DE- 
METRESCU — ar putea reda inte
resului general unele spații cum 
este cel de lîngă str. Frumoasă, 
sau parcul de vis-ă-vis de Acade
mie, care sînt lipsite total de obiec
tive culturale. O grădină, în accep
ția unor edili, este spațiul pe care 
nu s-a clădit încă un bloc. Asta 
nu este bine.

Dacă alinierea imobilelor — ca
racteristică a arterelor moderne — 
nu poate fi aplicată la Calea Vic
toriei, fără dificultăți, dat fiind 
caracterul specific al acestei străzi, 
în schimb o serie de amenajări sîni 
posibile; sistematizarea trebuie 
să-și propună într-un asemenea 
caz construcții-plombă, redistribui
rea unor spații, construirea treptată 
a unor puncte de interes urbanistic, 
care să pună în valoare, fie prin 
completări, fie prin contraste ar-, 
monioase, vechile clădiri existente,'

Participanțli la discuție s-au re
ferit la necesitatea ca fiecare ac
țiune mai largă de sistematizare 
să fie precedată de dezbateri pu- 
bliae, de concursuri. Nu trebuie să 
se manifeste în nici o împrejurare 
graba, nici măcar atunci cînd este 
vorba de elementele de detaliu, 
Un exemplu contrariu a fost insta
larea noilor ceasornice publice, 
acceptate cu mare ușurință de 
edili, cu toate că estetica lor lasă 
mult de dorit. Este necesar a se 
mobiliza toți factorii de răspunde
re, de la Sfatul popular al Capi
talei și instituțiile centrale de cul
tură, pînă la organizațiile comer
ciale, pentru a pune în discuție, cu 
competență și răspundere, proble
mele specifice legate de înfățișa
rea străzii. Vorbitorii au fost de 
părere, dată fiind legătura indiso
lubilă între toate aspectele — de 
urbanistică, de amenajări și de re
clamă — ca artiștii plastici să fie 
atrași ou mai multă insistență la re
zolvarea multiplelor și variatelor 
probleme ridicate de „toaleta" 
străzii.

Mircea SIMIONESCU

Sesiunea
Sfatului popular 
al orașului București

La cea de-a VlII-a sesiune a 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești, desfășurată sîmbătă în aula 
Facultății, de drept, deputății au 
dezbătut ’modul cum au fost reali
zate planul și bugetul pe anul tre
cut, sarcinile economice și acțiu
nile social-culturale pe anul în 
curs, precum și principalele o- 
biective ale întrecerii patriotice 
dintre raioanele orașului și comu
nele aparținînd Capitalei.

Din raportul prezentat de către 
deputatul Ion Cosma, președintele 
Comitetului executiv, precum și 
din discuțiile purtate a reieșit că 
sarcinile sporite din acest an so
licită îmbunătățirea activității 
sfatului popular și a comisiilor 
sale permanente. Vor trebui de
puse eforturi pentru executarea 
în termen și în mod ritmic a in
vestițiilor, creșterea productivită
ții muncii, eliminarea rebuturilor, 
ridicarea gradului de folosire a u- 
tilajelor și forței de muncă, pen
tru mărirea eficientei economice 
în industria locală.

In aceeași sesiune au fost a- 
leși și asesorii populari pentru 
tribunalul orașului București, care 
vor funcționa intre 1 martie 1967 
și 1 martie 1971. I



SCINTEIA PAGINA 3

PETRE MOLDOVAN 
prim-vicepreședinfe al Consiliului 

Superior al Agriculturii Este anacronică teoria ECONOMIA

că utilajele S.M.T. se pot 
folosi numai la lucrările de cimp 
in perioada muncilor agricole

Indicatorul principal care ilus
trează modul cum este folosit 
parcul de tractoare și mașini din 
S.M.T. îl constituie volumul mediu 
anual de lucrări executate cu 
ajutorul fiecăruia din aceste uti
laje. Acest indicator economic in
fluențează sensibil costul lucrări
lor mecanizate. Cheltuielile fixe, 
care nu cresc proporțional cu vo
lumul lucrărilor mecanizate, pot fi 
reduse pe unitatea de producție 
numai pe măsura măririi volumu
lui de lucrări executate anual pe 
tractor. Asemenea cheltuieli cum 
sînt: amortismentul tractoarelor
și mașinilor agricole, cheltuielile 
pentru reparații determinate de 
producția anului precedent, salari
ile personalului tehnic-administra- 
tiv, cheltuielile administrative și 
gospodărești etc., au o pondere de 
circa 53 la sută în totalul cheltuie
lilor efectuate în S.M.T. Aceasta 
înseamnă că prin raportarea lor la 
un volum de lucrări anuale mai 
mare se realizează o importantă 
reducere a prețului de cost.

Creșterea volumului anual de 
lucrări mecanizate mărește venitu
rile în bani și in natură obținute 
de stat de pe urma lucrărilor 
S.M.T., contribuind la realizarea 
acumulărilor socialiste. Acest lucru 
este și în interesul1 fiecărui meca
nizator din brigăzile de tractoare, 
deoarece creșterea volumului anual 
de lucrări sporește cîștigul total al 
mecanizatorilor, ca urmare a re
ducerii corespunzătoare a perioade
lor cînd ei sînt plătiți cu salariu 
minim garantat și a creșterii în 
schimb a timpului cînd sînt retri- 
buiți după lucrările executate.

Toate acestea demonstrează 
marea însemnătate economică pe 
care o au sporirea volumului anual 
de lucrări mecanizate, scoaterea la 
iveală a tuturor rezervelor de creș
tere a indicilor de utilizare a trac
toarelor. în perioada 1966—1970, 
parcul de tractoare din S.M.T. ur
mează să crească cu 55 la sută față 
de nivelul anului 1965. Raportată 
la suprafața cooperativelor agricole 
de producție, care se menține 
neschimbată, creșterea înzestrării 
tehnice a S.M.T.-urilor va determi
na reducerea suprafeței medii ce 
urmează să fie lucrată de un 
tractor, de la 124 hectare în 1965, 
la 90 hectare în 1970. Prin aceasta 
se va micșora perioada de execu
tare a lucrărilor agricole, asigurîn- 
du-se încadrarea lor în epoca op
timă, ceea ce constituie unul din 
factorii de bază ai sporirii produc
ției vegetale. în aceste condiții, 
pentru creșterea gradului de utili
zare a tractoarelor are o mare 
însemnătate mărirea sortimentului 
de lucrări mecanizate, în tot cursul 
anului ca și utilizarea tractoarelor 
în timpul iernii la unele lucrări 
agricole ce se pot face în această 
perioadă și chiar la lucrări din alte 
sectoare ale economiei.

Numeroase lucrări agricole de 
mare însemnătate pentru sporirea 
recoltei se pot executa în așa-nu- 
mitele ferestre ale iernii. Este vor
ba, în primul rînd, de lucrările de 
fertilizare a solului cu îngrășămin
te organice și minerale. Transportul 
gunoiului de grajd și împrăștierea 
lui pe cîmp necesită un mare nu
măr de tractoare și remorci, care 
nu sînt disponibile de obicei în ce-

Lo exploatarea Schitu Golești căr
bunele călătorește la ieșirea din 

subteran cu funicularul
Foto r M. Cioc

lelalte perioade ale anului. Este 
pozitivă, în această direcție, expe
riența S.M.T. Tîrnăveni care, în 
iarna trecută, printr-o bună colabo
rare cu cooperativele agricole, a 
executat lucrări de administrare a 
îngrășămintelor organice echivalen
te cu 7 536 hectare arătură nor
mală.

La alte S.M.T.-uri, care nu au 
terminat în toamnă executarea 
arăturilor adînci pentru culturile 
de primăvară, această acțiune con
tinuă în zilele bune de lucru din 
timpul iernii. Avînd tractoarele 
pregătite și în imediata vecinătate 
a terenurilor ce trebuiau arate, în 
iama anului trecut mecanizatorii 
de la S.M.T. Oravița, regiunea Ba
nat, au executat un volum de lu
crări de peste 15 000 ha arătură 
normală, iar cei de la S.M.T. Si
biu peste 10 000 ha. în livezi, în 
această perioadă, trebuie executată 
stropirea de iarnă a pomilor. Or- 
ganizînd folosirea permanentă a 
tractoarelor din brigada specială 
de combatere a dăunătorilor, S.M.T. 
Comișani, regiunea Ploiești, a reali
zat în iama trecută aproape 4 000 
ha. a.n. numai la aceste lucrări.

însemnate posibilități de utilizare 
a tractoarelor în perioada de iarnă 
există în sectoral zootehnic. La o 
serie de lucrări staționare cum 
sînt: tocarea nutrețurilor, bătutul 
porumbului, măcinatul concentrate
lor etc., acolo unde nu există rețea 
de energie electrică, este indicată 
utilizarea tractoarelor. Pe această 
cale, mecanizatorii de la stațiunile 
de mașini și tractoare Ziduri-Plo- 
iești, Oravița-Banat, Sf. Gheorghe- 
Brașov sprijină cooperativele 
agricole spre a ușura efectuarea u- 
nor munci grele de pregătire a hra
nei și de îngrijire a animalelor.

în timpul iernii tractoarele pot 
fi folosite și la o serie de 
lucrări cu caracter neagricol. Nu
meroase transporturi pentru unități 
cooperatiste și de stat se pot exe
cuta în bune condiții în această 
perioadă. Este vorba în special de 
transportul materialelor de con
strucție, al materialului lemnos din 
păduri etc. Iarna trecută, S.M.T. 
Sibiu a realizat un volum de lu
crări echivalent cu 11 500 ha a.n., 
iar S.M.T. Sf. Gheorghe — de 8 600 
ha a.n. Dacă lucrările agricole se 
pot executa numai în anumite pe
rioade, transporturile — în funcție 
de starea drumurilor — se pot face 
și iarna în mod ritmic, în fiecare 
zi bună de lucru.

Mecanizatorii pot și trebuie să 
contribuie mai mult și la amena
jarea terenurilor în cadrai planului 
de îmbunătățiri funciare, ca și la 
unele munci staționare, în puncte 
unde nu este posibilă folosirea 
energiei electrice. Este de datoria 
consiliilor agricole regionale să țină 
o legătură mai strînsă cu între
prinderile și instituțiile care au ne
voie în timpul iernii de tractoare, 
remorci și alte utilaje aparținînd 
S.M.T., să organizeze în cît mai 
bune condiții folosirea tuturor uti
lajelor disponibile.

Rezultatele obținute de S.M.T. 
Tîrnăveni și de alte stațiuni de 
mașini și tractoare demonstrează 
însemnătatea economică pe care o 
are lichidarea folosirii sezoniere a 
utilajelor. La Tîrnăveni, volumul 
de lucrări executate -în perioada de 
iarnă a reprezentat peste 10 la 
sută din totalul anual. în medie, 
pe fiecare tractor fizic au revenit 
circa 60 ha a.n. executate supli
mentar. Creșterea volumului anual 
de lucrări cu aproape 13 000 ha 
a.n. a determinat o reducere cu 
circa 2,3 la sută a prețului de cost, 
lucrările din timpul iernii aducînd 
stațiunii venituri suplimentare de 
peste un milion lei. Asemenea re
zultate au obținut și alte stațiuni, 
care s-au ocupat de extinderea și 
diversificarea utilizării parcului de 
mașini pe tot timpul anului. Toate 
acestea pledează în direcția nece
sității de a se pune capăt concepției 
că utilajele S.M.T. se pot folosi nu
mai în perioada muncilor agricole 
și numai la lucrări de cîmp.

Buna utilizare a mijloacelor 
S.M.T. în timpul iernii pretinde în 
același timp o grijă deosebită a 
conducerilor acestor unități pentru 
asigurarea unor condiții de lucru 
corespunzătoare mecanizatorilor. 
Tractoarele folosite în această pe
rioadă trebuie să fie în mod obli
gatoriu prevăzute cu cabine, iar 
tractoriștii să aibă întregul echipa
ment de protecție necesar pentru 
condițiile de lucru în acest ano
timp. Totodată ei trebuie să fie 
temeinic instruiți asupra măsurilor 
de protecție a muncii ce se impun 
în perioada de iarnă.

Aplicînd toate aceste măsuri, 
conducerile S.M.T. vor crea condiții 
ca fiecare brigadă să execute un 
volum mărit de lucrări în timpul 
iernii, contribuind la sporirea pro
ducției agricole și la reducerea 
prețului de cost al lucrărilor.

DE METAL
(Urmare din pag. I)

aici, a competenței sale profesio
nale. Dar dincolo de această ima
gine ?

— Din 100 de tone de metal (și 
ce metal ? 1 oțeluri speciale, unele 
aduse din import) cîte tone de 
scule se fabrică ?

— 50 — a fost răspunsul secre
tarului comitetului de partid din 
fabrică.

— ? ?
— 50 de tone...
Cu alte cuvinte, jumătate din 

metal se transformă în scule, iar 
jumătate se pierde sub formă de 
șpan. Ce-o fi aici ? Fabrică de 
scule sau de șpan ?

Fără îndoială că rezolvarea pro
blemelor ce se pun la Rîșnov este 
grea, complexă, dar ea ține de 
ambiția, de mîndria cadrelor teh- 
nico-inginerești, de competența lor 
tehnică. Ce poziție vor lua tova
rășii de la Rîșnov față de păre
rea unor specialiști care afirmă 
că, pentru a atinge nivelul reali
zărilor actuale ale unor întreprin
deri similare din țări dezvoltate 
industrial, fabricii din Rîșnov — 
după cadența stabilită pentru 1967 
— i-ar trebui 17 ani ?

Se ridică aici două probleme: 
organizațiile de partid să cultive 
sentimentul încrederii fiecărui co
lectiv în forțele proprii, să le in
sufle hotărîrea de ă-și concentra 
eforturile spre desfășurarea unei 
acțiuni sistematice în acest dome
niu : pe de altă parte, este extrem 
de important ca, în acțiunea de 
organizare științifică a producției, 
principala temă de studiu s-o con
stituie reducerea maximă a pier
derilor de metal din prelucrare.

O premisă a activității 
economice armonioase

STABILITATEA PLANULUI
anual al Întreprinderii
De cîteva săptămîni, 

colectivele din întreprin
deri dezbat sarcinile pla
nului economic pe 1967 și 
își iau angajamente pen
tru ridicarea nivelului ca
litativ al activității lor, 
într-o atmosferă de înal
tă competentă și seriozi
tate, ceea ce atestă cu
noașterea profundă a re
zervelor și posibilităților 
interne, precum și a mij
loacelor de fructificare a 
acestora. Este o afirmare 
a muncii de creație, la 
care participă mase largi 
de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, îndreptată 
spre creșterea productivi
tății, a acumulărilor so
cialiste, spre buna gospo
dărire a fondurilor mate
riale și bănești. Asemenea 
dezbateri au avut loc și se 
desfășoară și în întreprin
derile din regiunea Mara
mureș. Doresc să-mi spun 
părerea asupra unei ches
tiuni esențiale: în a- 
cest an, schimbările „din 
mers" ale indicatorilor de 
plan trebuie evitate, a- 
ceasta fiind în folosul 
îmbunătățirii activității 
întreprinderilor din re
giune. înlăturării conse
cințelor nefavorabile ce 
decurg din practicarea 
frecventă a unor aseme
nea modificări, pe par
cursul executării sarcini
lor de producție.

Problema a mai fost 
abordată în „Scînteia". O 
reiau, deoarece, în anul 
trecut — tendințe similare 
se constată și acum — în 
întreprinderile din regiu
ne. modificările și apro
ximațiile în nivelul indi
catorilor de plan au luat 
proporții. în medie, pro
ducția globală a principa
lelor întreprinderi a fost 
schimbată de 3—4 ori, iar 
la unele și mai des : la 
„Mondiala“-Satu Mare de 
9 ori, la „Tricotex" și 
„Iprofil" din Satu Mare 
de cîte 6 ori, la C.I.L.- 
Sighet, Combinatul chi- 
mico-metalurgic Baia 
Mare și „Unitatea"-Sighet 
de 5 ori. Volumul total al 
diminuărilor de plan la 
principalele întreprinderi 
din regiune a fost de circa 
100 milioane lei. Modifi
cările „din mers" au afec
tat și alte capitole ale 
activității economice, im- 
primînd o stabilitate slabă

a planului de muncă și 
salarii, a sarcinii de redu
cere a prețului de cost si 
a volumului de beneficii.

Cum s-au petrecut fap
tele la C.I.L.-Sighet, în 
ce privește sarcina de 
reducere a prețului de 
cost ? Inițial, Ministe
rul Economiei Forestie
re i-a fixat combinatului 
să obțină 4 824 000 lei e- 
conomii. Pe considerente 
necunoscute nouă, ulte
rior, s-a renunțat la a- 
ceastă sarcină mobiliza
toare și s-a stabilit ca 
combinatul să lucreze... 
cu pierderi de aproape 
500 000 lei. întorsătura,

face, pe parcursul execu
tării planului, ele pot fi 
infirmate de nivelul noi
lor indicatori. Și atunci, 
nici cei mai experimentați 
inspectori nu pot dezlega 
„hățișurile" presupuselor 
analize, nu au posibilita
tea să dirijeze creditarea 
și verificarea garanției 
creditelor, deoarece nor
mativele de mijloace cir
culante sînt cuprinse în 
mai multe variante ale 
balanței de venituri și 
cheltuieli, iar ultima, care 
se ia în considerare, poa
te fi lesne perimată sau 
răsturnată peste noapte,

REGIUNEA
MARAMUREȘ

desigur, a bucurat condu
cerea acestei unități a e- 
conomiei forestiere, sti- 
mulîndu-i doza de auto- 
mulțumire, în detrimentul 
altor colective care lu
crează rentabil. Ase
menea modificări gene
rează inechitatea în con
tribuția pe care întreprin
derile trebuie s-o aducă Ia 
progresul economiei, atro
fiază inițiativa și ritmul 
de valorificare a rezerve
lor interne, favorizînd tă
răgănarea unor neajun
suri în activitatea pro
ductivă.

Tot pe planul consecin
țelor interne ale între
prinderii, incertitudinea 
stabilității sarcinilor slă
bește răspunderea condu
cerii tehnico-administrati- 
ve pentru realizarea indi
catorilor și perfecțio
narea activității econo
mice. Cum ? Unitatea care 
nu poate realiza noile sar
cini — cazuri concrete 
D.R.E.F. Maramureș și 
Combinatul minier Baia 
Mare — în fața controlu
lui bancar, de pildă, ime
diat se scuză că organul 
tutelar „cunoaște situația". 
Totodată, desele modifi
cări de plan creează o 
mare aproximație în mun
ca de analiză economică și 
financiară, întracît orice 
concluzii și aprecieri s-ar

prin „bunăvoința" foruri
lor de resort.

Viciul modificărilor nu 
se ivește din senin. El își 
are rădăcina în cunoaște
rea insuficientă, de către 
ministere, a potențialului 
întreprinderilor, pe de o 
parte, iar, pe de altă par
te, în menținerea în vi
goare de către aceleași 
ministere a unor norme 
învechite de folosire a 
mijloacelor tehnice, de 
consum a materiilor prime 
și materialelor. Metodele 
de calcul a încărcării în
treprinderilor, a producti
vității muncii sînt, în ge
neral, juste. Numai că 
normele de muncă nu sînt 
științific fundamentate, 
nu se bazează pe o inten
sitate firească a muncii, 
astfel că nici fondul de 
salarii și numărul mediu 
scriptic de salariați nu re
flectă. în unele întreprin
deri din regiune, realita
tea. Așa se explică, atît 
salturile unor întreprin
deri de la un trimestru la 
altul, cît și faptul că, a- 
deseori, două unităti ase
mănătoare ca profil de 
producție au rezultate di
ferite. Inconstanța aceas
ta nu e un indiciu de cli
mat științific în activita
tea unor întreprinderi, ci, 
mai degrabă, arată că fo
rurile lor de resort nu

reușesc să le coordoneze 
eficient, să imprime con
ducerilor tehnico-admi- 
nistrative acea exigență 
înaltă față de tot ceea ce 
înseamnă activizarea re
surselor interne ale pro
ducției.

Aprecierea sarcinilor 
de plan pentru anul care 
a început s-a făcut în 
condiții cu mult mai 
bune decît în perioadele 
anterioare. întreprinderi
le au primit un sprijin 
mai mare ca oricînd din 
partea ministerelor tute
lare, a C.S.P.-ului și a 
altor organe centrale — 
C.S.M.Ș., Direcția Centra
lă de Statistică. Aducîn- 
du-și o contribuție în a- 
cest domeniu, aparatul 
nostru de inspecție ban
cară, verificînd lucrările 
de planificare financiară 
întocmite de întreprin
deri, a descoperit rezerve 
de peste 30 000 000 lei e- 
conomii. De comun acord 
cu conducerile întreprin
derilor respective, aceste 
rezerve au și fost mobi
lizate în indicatorii de 
plan. Ele nu reprezintă 
totuși limita superioară. 
De aceea, dînd viață în
vățămintelor recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., re
feritoare la ridicarea ni
velului eficienței activi
tății economice, îmi per
mit să propun ministere
lor care au întreprinderi 
în regiunea Maramureș 
ca în 1967 să renunțe, pe 
cît posibil, la schimbările 
nejustificate în jos, a 
sarcinilor de plan. S-ar 
crea timp conducerilor 
de întreprinderi să-și 
concentreze toată aten
ția asupra laturii ca
litative a activității pro
ductive, asupra gradului 
de economicitate și renta
bilizare a produselor. în 
ce le privește, organele 
bancare din regiune își 
vor uni eforturile pentru 
ca toate inițiativele va
loroase născute în regiu
ne să fie extinse și gene
ralizate, veghind, conco
mitent, la cheltuirea cu 
eficientă maximă a fie
cărui leu din bugetul sta
tului.

Sergiu PASCARIU 
directorul sucursalei 
regionale Maramureș 
a Băncii Naționale

— La Rîșnov s-au rezolvat mul
te probleme de organizare a mun
cii. dar, datorită unei nejustifi
cate neîncrederi în posibilitățile 
colectivului, cele mai grele dintre 
ele n-au fost încă „atacate" — a 
fost de părere tov. ing. Marin 
Decu. 50 de tone de oțel pierdute 
lunar la fabrica de scule din Rîș
nov, o situație și mai rea la „Rul
mentul" Brașov, constituie neajun
suri care nu pot fi trecute cu ve
derea. Considerăm că există de
pline posibilități pentru a înlătu
ra această stare de lucruri. Este 
nevoie însă de mai multă energie 
și perseverență din partea condu
cerilor tehnico-administrative ale 
întreprinderilor, a organizațiilor 
de partid, pentru studierea și a- 
plicarea de noi procedee tehno
logice în prelucrarea metalului, 
în ce privește secția economică 
vom orienta specialiștii din ca
drul Institutului politehnic, forțele 
Comisiei regionale de coordonare 
a cercetării științifice să acorde 
un sprijin eficient acțiunii între
prinse.

Recent, ziarul regional „Drum 
nou" a publicat o corespondentă 
a inginerului șef al uzinei din 
Mîrșa, în care acesta se referea 
la însemnătatea acțiunii de eco
nomisire a metalului. Redacția, 
nesatisfăcută de conținutul cores
pondenței, i-a adăugat o notă în 
care a cerat explicații. De ce a a- 
firmat directorul uzinei la confe
rința regională de partid că se vor 
economisi, în 1967, 300 tone de 
metal, pentru ca după scurt timp 
inginerul șef să declare că vor fi 
economisite doar 230 de tone ?

— La Mîrșa, ca și în alte locuri 
— spunea tov. ing. loan Bordas, 
secretar al comitetului regional de 
partid — organizațiile de partid 
trebuie să-și adîncească analiza, 
controlul, să ia poziție combativă 
atît față de manifestările de auto- 
mulțumire, cît și față de tendin
țele de a tine în „conservare" a- 
numite rezerve pe considerentul 
că ele vor fi folositoare și... în 
1968. Datoria lor este de a aborda 
cu cea mai mare seriozitate și răs
pundere căile de descoperire si va
lorificare a tuturor posibilităților 
de economisire a metalului.

— în lumina concluziilor des
prinse din rezultatele acțiunii a- 
flate în plină desfășurare, consi
derați că prevederea conferinței 
regionale de partid privind eco
nomisirea a 1000 tone de metal, 
în 1967, epuizează într-adevăr po
sibilitățile existente ? După cum 
ne-a relatat tovarășul Constantin 
Suțu, secretarul comitetului de 
partid de la uzina „Steagul roșu", 
numai la această uzină, prin re
ducerea pierderilor de metal la ni
velul programat pe autocamion va 
rezulta o economie de peste 1 000 
de tone.

— Am ajuns la convingerea — 
mai ales acum, după dezbaterea ci
frelor de plan pe 1967 — că nu tre
buie să stabilim ca punct de reper o 
cifră limită. Cheia succesului stă în 
fructificarea tuturor rezervelor de 
care dispunem. Pentru ca să 
rezulte un cîștig cît mai sub
stanțial, trebuie să imprimăm în
tregii acțiuni, la toate nivelurile, 
de sus pînă jos, un caracter di
namic, o cît mai largă sferă de 
cuprindere.

— Declanșarea unei acțiuni de 
amploare ca cea la care ne refe
rim, presupune o activitate multi
laterală...

— Într-adevăr, de abia a început 
să prindă contur acțiunea și se 
iviseră unele neclarități. La un 
moment dat, secția economică și 
comisia regională de coordonare a 
cercetării științifice din regiune 
și-au împărțit artificial atribuții
le ; unii se ocupau strict de pro
blemele tehnologice, ceilalți de 
cele ale înlocuitorilor metalului. 
Nu poate fi contestată, firește, ne
cesitatea unei delimitări a atri
buțiilor : secția economică, din 
însărcinarea comitetului regional, 
avînd rolul de a coordona întrea
ga acțiune și a lucra în primul 
rînd prin organizațiile de partid. 
Pe de altă parte. Comisia regio
nală de coordonare a cercetării 
științifice, nu-și poate limita pre
ocupările exclusiv la problemele 
înlocuitorilor metalului, ci trebuie 
să cuprindă în sfera sa de pre
ocupări toate laturile progresului 
tehnic. De altfel, însuși faptul că 
în regiunea noastră este concen
trată întreaga industrie de mate
rii prime utilizate pentru înlocui
torii metalului va da posibilitate 
comisiei regionale să contribuie 
prin elaborarea unor soluții știin
țifice la îmbunătățirea tehnologii
lor de fabricație și reducerea con
sumurilor de metal.

în lumina sarcinilor trasate de 
pj_enara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1966 e limpede că nu poate fi 
vorba în acest domeniu de o „cam
panie", ci de o preocupare perma
nentă, în care fiecare progres rea
lizat să însemne o treaptă spre al
tele superioare, să ducă la noi cău
tări și soluții, la identificarea altor 
rezerve în cadrul procesului con
tinuu de ridicare calitativă a între
gii activități economice.

ANGAJAMENTE
1967

în cadrul angajamentului pe 
anul 1967, constructorii de la a- 
cest trust și-au propus :

— să dea în folosință în 
primul semestru 60 de apar
tamente care au termen de 
predare în semestrul doi ;
— să pună în funcțiune cu 
30 de zile mai devreme po
liclinica din orașul Piatra 
Neamț și casa de cultură din 
Tîrgu Neamț ;
— să predea cu 15 zile îna
intea termenelor planifica
te școala cu 16 clase din 
Piatra Neamț, școala cu 8 
clase din Moinești și școa
la cu 8 clase din Tîrgu 
Neamț ;
— să îmbunătățească calita
tea lucrărilor de structură, 
de instalații și finisaj, să fo
losească materiale noi și me
tode de execuție avansate, 
îneît să obțină la recepțio- 
nare numai calificativele 
„bine" și „foarte bine" :
— să realizeze 600 000 lei e- 
conomii la prețul de cost 
față de sarcina planificată.

întreprinderea de

transporturijPloiești
Analizînd sarcinile de plan ce 

le revin pe anul 1967, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii întreprin
derii de transporturi Ploiești au 
făcut numeroase propuneri de 
măsuri care să asigure îmbunătă
țirea deservirii populației. în 
dezbaterile care au avut loc cu 
acest prilej, colectivul întreprin
derii s-a angajat să depășească 
prevederile planului cu :

— 1 500 000 lei la încasări 
din prestații la servicii de 
gospodărire comunală ;
— 250 000 lei economii la 
prețul de cost:
— 800 000 lei beneficii.

Pentru realizarea acestor o- 
biective, va fi acordată întreaga 
atenție ridicării calității întreți
nerii și reparării parcului de 
autovehicule. Un accent deosebit 
se va pune pe îmbunătățirea 
graficelor de circulație și pe 
creșterea vitezei orare a autobu
zelor. Buna deservire a populației 
va constitui principala preocu
pare a întregului colectiv al în
treprinderii.

Curtea de Argeș
— 1 200 000 lei la producția 
globală ;

— 800 000 lei Ia producția 
marfă vindută și încasată ;
— 0,5 Ia sută la productivi
tatea muncii;
— 300 000 Iei economii Ia 
prețul de cost;
— 500 000 lei la beneficii.

Se va depăși sarcina ca
litativă cu :
— 2 la sută la cheresteaua 
de rășinoase ;
— 1 la sută la cheresteaua 
de foioase.

întreprinderea

— 1 200 000 Iei la producția 
globală ;
— 1 000 000 Iei Ia producția 
marfă vindută și încasată ;
— 100 000 lei economii Ia 
prețul de cost;
— 1 500 mc prefabricate din 
beton ;
— 50 tone economii de oțel 
beton.
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ilmul de actualitate, 
capabil să asigure 
succese de prestigiu, 
este o necesitate iz- 
vorîtă din înseși ce
rințele dezvoltării oine-

matogzaiiei noastre, ale afirmă
rii unei școli naționale. Nu în- 

a 
în 
a 

cinematografia trebuie

Tenacitate de exploratori 
ai unor tărîmuri necunoscu
te, cunoștințe ample în mul
tiple domenii ale științei mo
derne, dar mai ales pers
picacitate de autentici... de
tectivi ai enigmelor istoriei, 
iată cîteva din calitățile ce 
se cer astăzi arheologilor în 
vastele și trudnicele lor cer
cetări privind civilizațiile, 
formele de viață, evenimen
tele trecutului.

în dorința de a faoe ou- 
noscute cititorilor unele preo
cupări ale arheologilor noștri 
în cursul anului trecut, ca și 
perspectivele cercetărilor ar
heologice în 1967, ne-am a- 
dresat academicianului pro
fesor Emil Condurachi, di
rector al Institutului de Ar
heologie al Academiei R. S. 
România. L-am rugat pe in
terlocutorul nostru să se re
fere în primul rînd la princi
palele direcții spre care sînt 
orientate eforturile arheolo
gilor-

— Obiectivul fundamental 
al cercetărilor arheologice 
din ultimii ani în țara noas
tră îl constituie lămurirea 
unor probleme legate de dez-

Convorbire 
eu acad. prof. 

Emil CONDURACHI 
directorul 

Institutului de Arheologie

organizate, iar obiectele des
coperite în morminte vorbesc 
despre o anume diviziune so
cială, despre predominanța 
ocupațiilor legate de agri
cultură, creșterea animalelor, 
meșteșuguri, despre legătu
rile comerciale ale comuni
tății respective cu Bizanțul. 
Mai important este însă fap
tul că organizarea necropo
lei, modul de îngropare a 
osemintelor, precum și speci
ficul obiectelor găsite dove
desc incontestabil că este 
vorba de o populație total 
diferită de populațiile mi
gratoare stabilite pe atunci 
la nord ori la sud de Du
năre. Avem în față mărturii 
despre populația daco-ro- 
mană, despre strămoșii po
porului român, solid înrădă
cinați pe teritoriul de la su
dul și nordul Carpaților.

Noutati despre aria
actuald de investigație
a arheologiei noastre

voltarea societății omenești 
pe pămîntul României din 
paleolitic pînă în epoca feu
dală. Vestigiile scoase la lu
mină pînă în prezent de
monstrează cu grăitoare preg
nanță continuitatea unor 
vechi civilizații pe teritoriul 
patriei noastre, înlănțuirea 
lor într-un proces istoric 
continuu ascendent, în de
cursul căruia s-au valorifi
cat, printr-o bărbătească bă
tălie cu forțele naturii, cu 
vrăjmășia invaziilor cotropi
toare, înaltele calități de ne
înfricare, iscusință, hărnicie, 
geniu creator ale strămoșilor 
noștri.

Printre temele mai semni
ficative urmărite în 1966 de 
cercetătorii Institutului de 
Arheologie din București —■ 
atît prin săpăturile efectuate, 
cît și prin studierea de do
cumente, de diverse mate
riale aflate în colecțiile mu
zeelor — enumăr cîteva care 
vor sugera, nădăjduiesc, vas
titatea ariei de investigație : 
vestigiile prepaleoliticului și 
eopaleoliticului în România, 
paleoliticul superior în Țara 
Oașului și în Banat, geneza, 
conținutul și evoluția cultu
rilor Dudești și Vădastra (u- 
nele dintre cele mai intere
sante culturi ale neoliticului), 
perioada de tranziție de la 
neolitic la epoca bronzului 
(cu importante descoperiri în 
localitatea Crivăț), dezvolta
rea societății getice în seco
lele IV—I î.e.n. în oîmpia 
Dunării de Jos (în special 
pe baza analizei materiale
lor descoperite la așezarea și 
necropola de la Zimnicea și 
la tumulul getic de Ia Fîntt- 
nele), legăturile între dacii 
din Cîmpia Dunării și cei 
din Transilvania între sec. II 
î.e.n. și I e.n,, răspîndirea 
culturii geto-dace și relațiile 
ei cu alte culturi. Pentru stu
dierea relațiilor economice, 
politice și culturale între 
băștinași și coloniștii greci în 
Dobrogea, a vieții economi- 
co-sociale în Dobrogea ro
mană, o deosebită însemnă
tate au cercetările de la His
tria din anul trecut prin fap
tul că au scos la iveală două 
monumente de mare impor
tanță, și anume : un nou 
templu grecesc din sec. II—I 
î.e.n. și un amplu edificiu 
roman din sec. II e.n.

Una dintre cele mai im
portante direcții de cercetare 
este legată de necesitatea lu
minării unei perioade din is
toria țării noastre asupra că
reia există puține documen
te scrise : secolele IV—X 
e.n. în această privință s-au 
continuat explorările arheo
logice la Mătăsaru, Udeni, 
Tîrgșor, Dulceanca, menite 
să scoată la iveală noi măr
turii despre relațiile dacilor 
liberi cu romanii și sarmații, 
despre cultura Sîntana-Cer- 
neahov pe teritoriul Româ
niei, despre relațiile popu
lației autohtone cu slavii, 
precum și cu alte populații 
migratoare.

Merită o deosebită subli
niere descoperirile făcute de 
un grup de cercetători ai 
institutului nostru, în colabo
rare cu muzeul raional din 
Giurgiu, la necropola de la 
Izvora. Această necropolă, 
din care s-au dezvelit pînă 
acum 142 de morminte, ates
tă, prin felul cum este orîn- 
duită, existența pe acele 
locuri, în secolul VIII e.n., 
a unei comunități pe deplin

Trebuie să evidențiem fap
tul că descoperirile de la Iz
vora constituie prima măr
turie referitoare la populația 
locală în sec. VIII.

Cercetările în ce privește 
epoca feudală s-au îndrep
tat îndeosebi spre aseme
nea probleme ca evoluția sa
tului medieval în Țara Ro
mânească, Moldova și Tran
silvania (cu săpături la 
Păcuiul lui Soare, Giulești, 
Coconi, Suceava și Cuhea), 
consolidarea producției meș
teșugărești în orașele moldo
venești în secolele XIV—XV.

Se cuvine să menționăm 
în chip deosebit faptul că 
în anul care a trecut s-au 
desfășurat cu intensitate spo
rită investigațiile arheologice 
în zona Porților de Fier, 
mai ales pe locurile unde 
peste cîțiva ani vor fi apele 
lacului de acumulare. La 
Peștera lui Maovăț și la a- 
dăpostul sub stîncă Cuina 
Turcului de la Dubova 
s-au descoperit vetre de foc, 
piese microlitice din silex și 
obsidiană, podoabe din 
melci care atestă existența 
pe aceste locuri a unor co
munități omenești încă din 
epipaleolitic, adică cu circa 
zece mii de ani înaintea erei 
noastre. S-au deschis, de a- 
semenea, săpăturile arheo
logice pe ostrovul Golu de 
la Gura Văii (unde s-au des
coperit așezări din neolitic și 
din epoca fierului).

Trebuie să amintim, de a- 
semenea, printre preocupă
rile însemnate ale institu
tului nostru, cercetările în 
domeniul epigrafiei și numis
maticii. în această direcție, 
s-au efectuat cercetări privi
toare la inscripțiile grecești, 
și latine din Callatis, de la 
monumentul din Adam-Clissi 
(Tropaeum Traiani), identifi
carea și studierea ștampile
lor de pe amforele grecești 
descoperite în săpăturile noi 
de la Histria, Mangalia, Po
pești, Cetățeni, studierea mo
nedelor geto-dacilor și mone
delor romane recent desco
perite în necropolele de tip 
Cerneabov etc.

La toată această vastă pa
noramă se cer adăugate re
zultatele deosebit de impor
tante obținute de colectivele 
Institutelor de istorie și ar
heologie din Cluj și Iași și 
de colectivele unor muzee 
regionale și raionale.

— V-am ruga să ne vor
biți despre metodele moder
ne folosite în acest an de 
cercetarea arheologică, pre
cum și despre felul cum au 
fost valorificate rezultatele 
acestor cercetări...

— La Păcuiul lui Soare, 
cît și la Histria, Piatra Fre- 
cătei și Iglița (Troesmis) a 
fost aplicată, în colaborare 
cu specialiștii Ministerului 
Energiei Electrice, metoda 
magnetică de identificare a 
unor obiective arheologice. 
Cît privește valorificarea cer
cetărilor, ele sînt publicate 
cu regularitate în revista de 
istorie veche „Dacia", ca și 
în publicația „Inventaria Ar- 
chaeologica", din care au a- 
părut anul trecut două fasci
cole. Totodată, în 1966 au 
apărut și un șir de lucrări 
mai vaste ale cercetătorilor 
noștri, dintre care amintesc: 
„Cultura Hamangia" și „Zo
rile istoriei între Carpați și 
Dunăre" de prof. D. Berciu, 
„Necropole din sec. IV e.n. 
în Muntenia" de B. Mitrea și

C. Preda, „Histria H“ de P. 
Alexandrescu și S. Dumitriu, 
precum și fascicola I din 
„Corpus Vasoram Antiquo- 
rum , lucrare premiată de 
Institutul Franței.

In afara participării noas
tre cu comunicări la sesiu- 
nilo științifice ale Aoademiei 
și ale altor foruri oulturale, 
de organizarea unor sesiuni 
interne ale institutului, men
ționăm pentru anul oare a 
trecut contribuția mult pre
țuită a delegațiilor noastre la 
reușita unor manifestări in
ternaționale de prestigiu în 
domeniul istoriei și arheolo
giei, cum au fost : Congresul 
internațional de științe pre și 
protoistorice de la Praga 
(unde membrii delegației 
românești au prezentat 15 
comunicări), Conferința in
ternațională de studii clasice 
de la Brno, Congresul in
ternațional de studii sud-est 
europene de la Sofia, al 
XVHI-lea Congres interna
țional de studii bizantine de 
la Oxford etc.

— Și acum, v-am ruga 
cîteva ouvinte despre pers
pectivele cercetărilor arheo
logice în 1967...

— Noul an reprezintă 
pentru ceroetătorii institutu
lui nostra mai ales un an 
de valorificare a eforturilor 
și investigațiilor realizate 
pînă în prezent. Această va
lorificare se va concretiza în 
contribuția noastră la noua 
ediție a volumului I din Is
toria României, în contribu
ția la compendiul (într-un 
singur volum) al Istoriei 
României, în studiul sintetic 
despre formarea poporului 
român, care va apărea, de 
asemenea, într-un volum, în 
aportul la bibliografia isto
rică a patriei, în diverse ac
țiuni cum va fi publicarea 
izvoarelor istoriei României 
etc. Printre acțiunile impor
tante în domeniul săpăturilor 
trebuie menționate, în pri
mul rînd, cercetarea în con
tinuare și valorificarea anti
chităților și monumentelor 
din zona Porților de Fier și 
de la Adam-Clissi. Cercetă
torii vor urmări, în cursul 
săpăturilor ce se vor efectua 
în acest an, teme importan
te, dintre care unele cu un 
caracter de permanență în 
preocupările noastre.

Ținta supremă a strădanii
lor noastre este cunoașterea 
aprofundată a trecutului pa
triei, punerea în deplină lu
mină a marilor valori de cul
tură și civilizație create de 
poporal nostru în toate epo
cile frămîntatei istorii a aces
tor meleaguri, ca un temei 
de preț pentru ampla operă 
de educare patriotică a oa
menilor muncii, îndeosebi a 
tineretului.

Victor BTRLADEANU

cape îndoială că pentru 
aduoe o contribuție originală 
concertul artei contemporane 
filmului, _
să ofere tablouri convingătoa
re ale realității de azi, să sur
prindă aspecte caracteristice pen
tru viața, preocupările, problemele, 
psihologia poporului nostru. Abor
darea unor conflicte pasionante, 
bogate în semnificații de cea mai 
aaută actualitate, constituie — fapt 
demonstrat de întreaga istorie a 
celei de-a șaptea arte — un teren 
fertil pentru afirmarea concludentă 
a talentelor și, în același timp, 
condiția îndeplinirii funcției sociale 
a cinematografului.

A răspunde acestei necesități nu 
înseamnă însă, nicidecum, simpla 
promovare a unor scenarii care 
la o lectură superficială ar justi
fica mențiunea „inspirat din actua
litate* ; pe ecrane au rulat filme 
al căror subiect, povestit în rezu
mat, sau ai căror eroi (judecînd 
după profesiunea lor) îndreptățesc, 
aparent, această mențiune. Și dacă 
inevitabila confruntare cu publicul 
le-a fost uneori defavorabilă, de 
vină este nu „tema*, nici „nivelul* 
spectatorilor, ai exclusiv modul în 
care a fost reflectată realitatea, 
carențele privind autenticitatea fil
mului, nivelul realizării artistice. 
Căci există un aspect care nu 
poate fi prins în nici una dintre 
rubricile planurilor tematice ale 
studioului și de care depinde, 
totuși, într-o măsură decisivă via
bilitatea oricărei producții : capa
citatea filmelor de a stabili dialo
gul cu spectatorii, de a stîrnl șl 
menține interesul publicului, de a 
emoționa șl convinge.

Lărgind sfera noțiunii de actua
litate, ml se pare concludent e- 
xemplul filmului „Duminică la ora 
6', realizare caracterizată de in
teresante preocupări regizorale. 
Filmul, apreciat de o bună parte 
a criticii și do juriile mai multor 
festivaluri internaționale (a primit 
recent marele premiu la cea de-a 
7-a ediție a „Întîlnirilor internațio
nale ale filmului pentru tineret" de 
la Cannes), a avut, totuși, după 
cum se știe, din pricina unor supra
licitări formale, un ecou de public 
relativ limitat. Or, cum se poate 
măsura valoarea înnoirilor de lim
baj cinematografic dacă mesajul 
unui film nu este pe deplin recep
ționat de cei cărora li se adresea
ză ? Fără îndoială, nu pledăm pen
tru pelicule plate, ale căror teme să 
fie declarate ostentativ; platitu
dinea este echivalentă cu așezarea 
căruței înaintea „cailor putere" ai 
expresiei cinematografice. Peisajul 
producției noastre cinematografice 
a fost, de-a lungul ultimilor ani, 
înviorat de unele creații care au 
avut tocmai meritul de a-i atrage 
pe spectatori, comunicîndu-le 
astfel, implicit, ideile realizato
rilor. Este, de pildă, cazul 
„Răscoalei" — remarcabil ca forță 
evocatoare și a cărui sobrietate 
nu a impietat asupra aprecierii ju
riului de la Cannes. Referindu-ne 
la actualitatea propriu-zisă, putem 
aminti comedia „Un surîs în plină 
vară' — care a redat cu umor și cu 
autenticitate psihologică aspecte 
ale vieții satului contemporan. Cine 
n-ar saluta un film de inspirație 
actuală avînd densitatea artistică 
și forța „Pădurii spînzuraților" sau 
invederînd preocupări de valorifi
care dramatică a temei ca acelea 
evidențiate în cronicile consacrate 
filmului „Golgota" ? Ar putea 
fi citate și alte exemple, iar 
modalitățile de reflectare artistică 
a temei contemporane sînt nelimi
tate, oferind un orizont extrem de 
vast pentru manifestarea originali
tății, a stilurilor personale, a spiri
tului modern.

Desigur că un scenariu consa-

TEATRE

• Teatrul de operă șl balet: MOTANUL ÎNCĂL
ȚAT — 11, BAL MASCAT — 10,30.
• Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN 
LUNĂ — 10,30, TÎRGUL DE FETE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : VLAICU VODĂ — 10, EURIDICE — 15, 
COPIII PĂMÎNTULUI — 19,30, (sala Studio) :
O FEMEIE CU BANI — 10, ÎNTÎLNIRE CU ÎNGE
RUL — 15, PATIMA ROȘIE — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : INSULA — 10,30, TROILUS 
ȘI CRESIDA — 15,30, ȘEFUL SECTORULUI SU
FLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PA
RALE — 10, UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 15, 
DRAGĂ MINCINOSULE - 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER - 10,30, 
NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara (sala Magheru) : HENRIC 
AL IV-lea — 10, COLOMBE - 15,30, O NOAPTE 
FURTUNOASĂ — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA

crcrt unei dezbateri etice actuale, 
confruntării dintre pasiune și su
perficialitate, pledoariei pentru 
prietenie, pentru o atitudine înain
tată în viață, în dragoste, — un 
scenariu care-și propune astfel de 
obiective deschide perspectiva 
succesului dorit. Și chiar a fost 
turnat un film ce și-a propus a- 
aeste obiective : „La porțile pămîn
tului'. Iată însă că în filmul despre 
care e vorba, intențiile nu au dat 
rod deplin, și recunoaștem doar 
în mică măsură calitățile care 
au făcut
(„Un surîs în plină vară') să 
înregistreze

ca debutul autorilor

succesul cunoscut.

PUNCTE

DE VEDERE
Cauza rezidă, aici, în primul rînd, 
în inconsistența povestirii, în fap
tul că realizatorii s-au ocupat 
mai degrabă de însemnele ex
terioare ale profesiunii eroilor decît 
de dezvoltarea și motivarea nuanța
tă a psihologiei lor. Din aceas
tă pricină, s-a creat o dis
crepantă între complexitatea de
clarată a relațiilor, a problema-

flictul la suprafață, regizoral „co
rect', dar fără vibrație.

Succesele reale ale cinemato
grafiei românești, încununate de 
laurii unor prestigioase confrun
tări internaționale, demonstrează 
existența unor forțe artistice capa
bile să-și asume sarcini de crea
ție orioît de dificile, regizori între 
care se numără și autorii filmelor 
la care ne-am referit. Carențele pe
liculelor citate vizează nu capaci
tatea profesională a realizatorilor, 
ai existența unei concepții neclare 
sau a unei anumite inconsecvențe 
față de cerințele proprii „filmului 
de actualitate", șl, prin aceasta, 
dezinteresul față de finalitatea 
creației. Căci — diferite ca nivel 
șl ca pretenție artistică — fieca
re dintre aceste filme a fost tur
nat făcîndu-se abstracție de dru
mul său spre public, de 
exigențe încă din stadiul defini
tivării scenariului șl al decupaju
lui regizoral.

Problema depășește însă cazul 
particular, cu atît mai mult cu cît 
cinematografia noastră se află în- 
tr-un moment al dezvoltării ei care 
impune — în cadrul unei produc
ții echilibrate ca diversitate tema
tică și de genuri — realizarea unor 
filme cu adevărat reprezentative 
pentru epoca noastră, abordarea 
îndrăzneață a temelor mari ale

anumite

6^ CONCERTE j
• Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat 

„George Enescu", condusă de Mircea Cristescu, 
prezintă azi, la ora 11, un concert în studioul 
Radioteleviziunii. Programul cuprinde „Variațiuni 
simfonice" de Ludovic Feldman și „Diversiuni 
pe o temă" pentru orchestră și pian (mîna stîngă) 
de Benjamin Britten (solist : Yonty Solomon — An
glia) și Simfonia a IJI-a cu orgă de Saint Saăns. (La 
orgă : Helmut Plattner).

• Filarmonica de stat „George Enescu" prezintă 
azi, la ora 10,30, în Sala mică a Palatului, un con
cert educativ „Beethoven" pentru elevii liceului 
„Matei Basarab". Despre viața șl opera compozi
torului vorbește Alfred Hoffman. Iși dau concursul 
Ileana Irod, ’ Ion Piso, Mihai Constantinescu, Cor- 
neliu Gheorghiu, Victoria Ștefănescu și Nicolae 
Rădulescu.

• La ora 20, în sala mică a Palatului, are loc 
concertul orchestrei „Barbu Lăutaru", dirijată de 
Ionel Budișteanu. Soliști : Angela Moldovan, Da
mian Luca, Ion Cristoreanu, Benone Sinulescu, 
Vlad Dionisie, Ana Ispas și alții.

B cinema!

CUM SE SCRIE,

ISTORIA
CONTEMPORANĂ?

ticii umane șl Imaginea simplifi
cată asupra realității pe care fil
mul, în ansamblul • său, o acredi
tează. De aceea, în pofida inten
țiilor și a talentului creatorilor, a 
eforturilor colectivului de inter
pret, a măiestriei operatorului etc, 
„La porțile pămîntului' nu con
vinge — și a trecut fără a avea re
zonanța scontată, cu toată afluen
ța de public — nestatornică — de 
după premieră. Același lucru 
s-a întîmplat și cu filmul „Camera 
albă", iar cauzele sînt, în esență, 
identice, chiar dacă de astă dată 
distanța dintre intenții și realiza
rea cinematografică este sensibil 
mai mare. Realizatorul a încercat 
să compenseze motivarea sumară 
a mișcărilor sufletești, lipsa de 
substanță a narațiunii cinemato
grafice prin artificii formale sau 
prin insistența pe detalii exterioare 
conflictului. Nimic nu poate face ca 
pseudoactualitatea să fie accepta
tă de public; reacția spectatorilor 
a constituit, credem, în acest caz, 
un argument și mai concludent.

Bazat pe un scenariu cu reale 
virtuți, un film mai recent, „Vremea 
zăpezilor", a fost de asemenea 
sancționat de public — din prici
na faptului că realizatorii au pus 
accentul pe aspectele periferice 
ale temei propuse (conflictul din
tre vechi și nou în lumea satului 
contemporan), aducînd în prim 
plan un personaj secundar șl fără 
acoperire dramatică, tratînd con

UNUI VIOLONCEL — 10,30, 8CAUNELS — 16, SO
NET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea' : VIFORUL — 15, 
SE CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : ȘUN — 10,30, AMOOOR - 15,30, 
INCIDENT LA VICHY - 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : MONSTRUL DIN 
SAMARKAND — 10, NOTA ZERO LA PURTARE 
— 15.
• Teatrul evreiesc de stat : Matineu din ciclul : 
PAGINI ȘI FIGURI DIN ISTORIA TEATRULUI 
EVREIESC — 11, CA UN BALON FURAT DE 
VINT — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP - 11.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL - 11; 19,30.
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG - 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
ARTIȘTI DIN R. S. CEHOSLOVACĂ — 16; 19,30.

actualității. „Succesul de public' 
presupune combaterea poziției de 
minimă rezistență a subiectelor 
convenționale, a ancorării în zo
nele periferice ale realității, sim
plificările arbitrare. Ca și comba
terea părerii că filmul modern 
trebuie să acționeze asupra spec
tatorului prin „șocuri" — fie că 
este vorba despre violențe de lim
baj cinematografic, fie că este vor
ba despre conflicte exterior vio
lente, despre prezentarea unor 
destine tragice, ireversibile. Dacă 
există un „secret" — acosta e mă
sura în care filmul reflectă în 
realitate actualitatea, măsura în 
care răspunde în mod real preo
cupărilor oamenilor de azi, acțio- 
nînd ca un catalizator al gîndirii, 
stimulînd emoția și indemnînd la 
reflecții. In această direcție ar tre
bui să funcționeze, după părerea 
mea, îndrăzneala creatoare — în 
adîncirea investigației, a pro
cesului de cunoaștere și nu în cău
tarea absorbantă a unor „formule" 
filmlce de efect, a unor „cazuri" in
solite. Exemplul unor cineaști din 
alte țări care investighează zonele 
morbidului, ale psihopatologiei, 
care cultivă erotismul, ilustrează 
mai degrabă o criză de subiecte 
decît lărgirea ariei acestora. După 
cum spunea, într-un articol, Liviu 
Ciulei, cineaștii noștri sînt „un fel 
de doctori pentru oameni sănătoși", 
filmele românești sînt chemate să 
contribuie la perfecționarea oame
nilor, a raporturilor dintre ei și pot 
face acest lucru, trebuie să-l facă, 
într-un mod atractiv, fără a ocoli 
dramele autentice care se ivesc și 
se rezolvă în zilele noastre, abor- 
dîndu-le însă cu forță artistică, de 
pe pozițiile societății socialiste, în 
perspectiva vieții de azi.

Filmul de actualitate respinge so
luțiile livrești — sub sancțiunea re
ducerii dialogului cu publicul la un 
monolog steril. Sînt exigențe mari 
și dificultăți reale, altele decît în 
cazul producțiilor de divertisment, 
foarte necesare și ele dar care n-ai 
fi suficiente pentru a defini profilul 
și originalitatea unei cinematografii 
naționale. De aceea, ni se pare ne
cesar ca studioul „București" și re
gizorii săi să țină seama de pon
derea pe care ar trebui s-o aibă 
filmele menite să rămînă în con
știința spectatorilor și să figureze 
într-o viitoare istorie a cinemato
grafiei românești ca realizări artis
tice semnificative și reprezentative 
pentru acest moment pasionant, de 
profunde înnoiri, din viața poporu
lui român.

D. COSTIN
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(Urmare din pag. I)

bîndit mai bun, mai temei
nic în cursul unei vieți, 
timpul bate mai puțin rod
nic, împlinirile vin cu în- 
tîrziere, bucuria succesu
lui suferă.

Legăturile cu familia, 
cu părinții, cu cele mai 
dragi și mai apropiate 
ființe cunosc o plurali
tate de valențe.

Extrăgînd-o, din toate, 
pe aceea a mîndriei pen
tru ascendenți, a respec
tului datorat acestora, 
care se confundă adesea

cu cea a răspunderii ci
vice — nu ne-ar fi ușor 
a trece cu vederea acele 
manifestări reprobabile, 
care jignesc profilul so
cietății noastre prin in
gratitudinea fiilor, prin 
indiferența și detașarea 
cu care unii tineri privesc 
răspunderile și sentimen
tele filiale. E, firește, o 
deosebire de fond sufle
tesc între tînărul abia ie
șit din școala profesio
nală (pe care l-am cu
noscut zilele trecute, la 
un oficiu poștal), care e 
In stare să-și rețină din

chenzină, pentru toate 
„tentațiile" bucureștene, 
strictul necesar, cămin și 
cîteva spectacole, iar res
tul sumei să-l trimită fa
miliei — și nu știu ce in
giner cu „Renault", dat 
probabil fără inimă de 
fiu, ai cărui bătrîni, din- 
tr-un sat oșenesc, neștiu
tori de rosturile „cuconu- 
lui' lor, s-au consolat, pa- 
re-se definitiv, înfiind o 
fătucă orfană de prin păr
țile locului.

Nu atît miza acordată 
laturii materiale izbește 
în asemenea cazuri. Pînă

la adînci bătrîneți părin
ții noștri sînt bucuroși de 
cîte ori au prilejul să ne 
facă daruri, să migăleas
că pentru noi ștergare ori 
încrustături, să ne trimită 
struguri, mere și nuci din 
livada de-acasă, să ne 
primească împărătește în 
bătrîna tindă din care am 
pornit, odată, în lume.

Dar cele mai de preț 
daruri se află în înseși 
cuvintele pline de înțe
lepciune și blîndețe cu 
care ne însoțesc drumu
rile, popasurile, marile 
hotărîri, stabilitatea fami
liilor ce le întemeiem sau 
ne cer insistent sa le în
temeiem. Cînd noi, furați 
de Iureșul vieții „moder
ne", acordăm prea puțin 
timp limpezirii unor în
țelesuri de care atîrnă 
comportamentul, acțiunile 
noastre de viitor, ei — 
ca sttlpl statornici și lu
minoși ai unei neclătinate 
dragoste și răspunderi — 
veghează, se întreabă șl 
deduc soluții, toate de

bun simț. Iată, însă, nu 
odată, cum pînă dincolo 
de vîrsta primelor avîn- 
turi juvenile, unii tineri, 
de obicei alintați încă din 
cărucior, nu se rușinează 
cîtuși de puțin a aștepta 
ajutorul — chiar mate
rial — al „bătrînilor", fără 
a mai vorbi de lipsa ori
cărei aptitudini de a se 
descurca singuri în fața 
unor dificultăți.

Nu avem căderea să ui
tăm vreodată că „bătrî- 
nii", despre care unii din
tre tineri se pronunță, cîte 
o dată, cu un inexplicabil 
aer de superioritate, sînt 
nu numai furnizorii mate
riali ai condițiilor de trai, 
ci, mai ales, întîii giranți 
ai tuturor sentimentelor și 
acțiunilor noastre, ai pro
priului nostru simț de 
răspundere, al comportă
rii în societate, ai apor
tului creator al fiecăruia 
dintre noi la edificarea 
patriei, a României socia
liste. Ușoara lor sfială, în 
fața cunoștințelor, pregă-

• EL GREGO : PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
'21,15, CAPITOL (completare Marea Sarmatică...Ma-
rea Neagră) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21, FERO
VIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR
— 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 20 (la ultimele două com
pletarea Pe urmele unui reportaj).
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : REPUBLICA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, MODERN — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15 (la ambele completarea Drumul 
spre succes), FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• MONDO-CANE (ambele serii) : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 1480) — orele 18, LUCEAFĂ
RUL — 9,30; 13; 16,30; 20. BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20.
• SANJURO : MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : TOMIS - 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45,
• RlDEM CU STAN ȘI BRAN : LUMINA (com
pletare înflorim ți noi cu țara) — 8,45; 11; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA (completare Culesul 
ciupercilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK : VICTORIA — 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, AURORA (completare Pe ur
mele unui reportaj) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18,15; 
20,30.
• BANDA DE LAȘI : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
O ZORBA GRECUL : DOINA -4- 11,30; 15,15; 18; 
20,45.
• DRUMUL SPRE SUCCES — BELȘUG ȘI CALI
TATE — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8 — DOUĂ 
ORAȘE — CANTONAMENTUL — APELE ÎN PE
RICOL — FESTIVALUL : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA : GIULEȘTI (completare 
Consfătuirea de constituire a Consiliului Național 
al organizației de pionieri) — 15.30; 18; 20,30, CO- 
LENTINA (completare Pilula) — 15,30; 17,45; 20.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completai^ Orizont științific 
nr. 7) — 14; 16; 18; 20.
• MOȘ GERILĂ : DACIA (completare Pisicuța) — 
8,45—21 în continuare, MUNCA (completare Consfă
tuirea de constituire a Consiliului Național al orga
nizației de pionieri) — 16; 18,15; 20.30.
• FALSTAFF : BUZEȘTI — 15; 17,45; 20,30.
® FAUST XX : PACEA (completare Scoica) — 
15,45; 18; 20,15, ARTA (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara)
— 9; 12; 15; 18; 20,45.
• CUMBITE : GRIVIȚA (completare Două orașe) 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : BUCEGI - 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
e GOLGOTA : GLORIA (completare Poduri peste 
timp) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Prin muzeele Capitalei) — 9; 
11,15; 14; 16,15: 18,30; 20,45.
• BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : UNIREA — 16; 
19,30; POPULAR — 16; 19,30, LIRA — 16; 19,30,
• FEMEILE : FLACĂRA (completare Jocul) — 
15,30; 18; 20,30.
» MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,30.
O OMUL DIN RIO : VITAN (completare Vox 
Maris) - 15; 17.30; 20. VIITORUL - 15,30; 18; 20,30.
O ANUNȚ MATRIMONIAL : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20.30.
e WARLOCK — cinemascop : COSMOS — 15;30; 
18; 20,30.
e GIUSEPPE LA VARȘOVIA : VOLGA — 9.30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30. RAHOVA (completare Orizont 
științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• DIPLOMATUL GOL : PROGRESUL (completare 
Mimetism) - 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII 
(completare Pata) — 15,30; 18; 20.30.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MI
NUNATA ANGELICA — cinemascop : COTROCENI
— 10,30; 15; 19.

8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea ? 8,32 — „In- 
tîlnirea de duminică” — emisiune pentru femei. 
9,15 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : 
— Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej : „Tau
rul înaripat" (reluare). — Poșta copiilor. 10,30 — 
Emisiune pentru sate. 12,15 — Concert simfonic. 
18,00 — Magazin... duminical. 19,00 — Telejurnalul 
de seară. 19,15 — „TV-111" — emisiune alcătuită 
la cererea telespectatorilor. 19,35 — Documente de 
piatră : „Ovidiu pe țărmul Pontului Euxin". 20,00 — 
Varietăți — transmisiune din Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii. — în pauză : desene animate. 
22,30 — Telesport. 22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23.00. — închiderea emisiunii.

tirii mult mai bogate, pe 
care, poate, o posedă, ur
mașii nu trebuie În nici 
un chip să se transforme 
într-un motiv de inhibare, 
și cu atît mai puțin în 
obiectul ironiei celor care 
se socotesc un fel de be
neficiari ai soartei, fără 
nici o îndatorire. Dacă 
generații întregi de tineri 
se bucură și se vor bucura 
tot mai mult de condiții 
de viață optime pentru 
dezvoltarea multilaterală 
a personalității umane, a- 
ceasta se datorește tena
cității, dragostei și gene
rozității cu care părinții 
acestui pămînt ne-au 
crescut, cu care ne-au 
creat o lume prielnică 
unei vieți mai bune ca a 
lor, în care ne cer cu 
deplină încredere să le 
înfăptuim gîndurile cele 
mai înaripate, aspirația 
lor patriotică spre pro
gres și prosperitate, spre 
omenie, demnitate și fru
musețe.

îmi amintesc adesea un

portret ideal, al părinți
lor alături, nelipsit din 
căminul multora dintre cei 
cărora le-am deschis ușa 
în viața mea. O autori
tate morală lipsită de 
epatare, retrasă în sine 
ca un izvor sub covorul 
de frunze al pădurilor 
întomnate, însoțește trece
rea prin lume a copiilor, 
a tinerelor familii. Chiar 
dacă o viziune mai nouă 
asupra decorațiunii inte
rioare expulzează oare
cum vechile fotografii de 
familie din ungherul lor 
de liniște și pietate în 
gurile flămînde ale albu
melor de amintiri, tabloul 
acela simbolic — al pă- 
rinților-ctitori de viață, 
ctitori de noblețe morală 
— trebuie să rămînă încă 
la vedere în toată ființa 
noastră, semnificînd a- 
ceeași legătură puternică 
între generații, același 
respect pentru experiența, 
dragostea și înțelepciu
nea celor ce ne-au cres
cut.
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Plecarea unei delegații a Consiliului Vizitele ministrului
Național al Cercetării Științifice 

în Uniunea Sovietică
de externe al Olandei

O delegație a Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, con
dusă de Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele C.N.C.S., a ple
cat sîmbătă seara în Uniunea So
vietică, unde va face o vizită la 
invitația vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri ai U.R.S.S., V. A. 
Kirillin, președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și Tehnică. 
Din delegație fac parte acad. Ho- 
ria Hulubei și ing. Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinți, ing. Traian Dudaș,

seoretar general ai C.N.C.S., pre
cum și un grup de specialiști.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Iile 
Diculescu și Vasile Chiriță, vice
președinți ai C.N.C.S., și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Continuîndu-și călătoria în ora
șul Brașov, ministrul afacerilor 
externe al Olandei, Joseph Luns, 
împreună cu persoanele care îl 
însoțesc, au făcut sîmbătă dimi
neața o vizită la sediul Sfatului 
popular regional Brașov. Cu acest 
prilej, Ion Mărcuș, președintele 
Comitetului executiv, a vorbit 
oaspeților despre dezvoltarea eco- 
nomico-socială a regiunii.

Au fost vizitate apoi principalele 
secții de producție ale uzinelor 
„Tractorul". Ministrul olandez a 
apreciat calitățile și caracteristi-

Campionatul mondial 
de handbal

cile tractoarelor românești, bine 
cunoscute și în țara sa.

în continuare, oaspeții au vizi
tat noile cartiere de locuințe ale 
orașului, monumentele sale isto
rice.

La amiază, Ion Mărcuș, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Brașov, 
a oferit în cinstea ministrului afa
cerilor externe al Olandei, Joseph 
Luns, un dejun la Poiana Brașov.

în timpul vizitelor, oaspetele a 
fost însoțit de George Elian, am
basadorul României în Olanda, 
Vasile Șandru, directorul Protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și de ambasadorul 
Olandei la București, Joost B. Ha- 
verkorn van Rljsewijk.

(Agerpres)

„C. C. t.“ LA VOLEI

Rapidiștii 

învingători

în Belgia
BRUXELLES 14 (Agerpres). 

— La Liăge s-a disputat jo
cul de volei contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" 
dintre formațiile masculine 
Rapid București și Brabo An
vers. Voleibaliștii români au 
repurtat victoria cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—8, 15—11). Re
turul întîlnirii va avea loc 
duminică, la Anvers.

în cîteva rînduri
• Echipa masculină de volei Legia 

Varșovia, campioana Poloniei, și-a 
început turneul în Franța jucînd la 
Roubaix cu o selecționată a re
giunii. Oaspeții au învins cu 3—0 
(15—6, 15- 6. 15 -12)
• In localitatea italiană Madonna 

di Campiglio a început concursul de 
patinaj viteză dotat cu trofeul „Ni- 
colodi". Proba de 500 m a revenit 
cunoscutului sportiv sovietic Grișin, 
cronometrat în 40". urmat la 3/10 
secundă de Hofl (R. F. a Germaniei) 
și la 4/10 de Keller (R F. a Germa
nici). Cursa de 5 000 m a fost cîștiga- 
tă de maghiarul Vankai (7’50"5/10). 
în același timp cu învingătorul a so
sit și Bols (Olanda).
• La Istanbul a avut loc meciul 

de box dintre selecționata orașului 
Istanbul și echipa iugoslavă Radnicki 
Niș. Victoria a revenit pugiliștilor 
turci cu 5 -4.
• Au început întrecerile celei de-a 

patra ediții a concursului internațio
nal de schi de la Kavgolovo, la care 
participă sportivi din nouă țări 
Prima probă 5 km femei — a 
fost aminată cu o oră datorită tem
peraturii foarte scăzute (— 24 grade). 
Proba de 15 km bărbați s-a încheiat 
cu următoarele rezultate : 1 Anatoli 
Akentev — 48'56'' ; 2. Igor Voronci- 
kin — 48’58” ; 3. Vladimir Voronkov 
— 49'02'’ ; 4. Viaceslav Vedenin — 
49’13”.

• în runda a treia a turneului zonal 
masculin de șah de la Vrnjancka 
Banja, reprezentantul României Flo
rin Gheorghiu a terminat la egalitate, 
după 41 de mutări, partida cu marele 
maestru iugoslav Ivkov Alte rezulta
te : Gunarsson—Mahrlock 0—1, Jan
sa—Hindle 0—1 ; Lengyel—Zujdema 
1—0, Fuchs-Pachman remiză în cla
sament conduce Mahrlock cu 2,5 
puncte, urmat de Lengyel și Hindle 
cu cîte 2 puncte fiecare, Gheorghiu și 
Ivkov cu cîte 1,5 puncte etc

• în semifinalele turneului de te
nis de la Capetown, Mulligan (Aus
tralia) l-a învins cu 6—3, 6—4, 7—5 pe 
Peter Van Lingen (Republica sud- 
Africană) și se va întîlni în finală cu 
iugoslavul Pilicl care l-a eliminat cu 
6—2, 6—3. 8—2 pe canadianul Mike 
Belkin.

„Cupa mondială" 
la schi, inițiată 
pentru actualul 
sezon, se află în 
plină desfășurare 
După disputarea 
a 4 probe, în cla
samentul compe
tiției (se alcătu
iește prin adițio
narea punctelor 
la concursurile in
ternaționale cla
sice) conduce 
francezul Jean 
Claude Killy (51 
puncte), urmat de 
compatriotul său 
Mauduit (40), de 
austriacul Mes 
sner (32) etc Fo 
tografia alătura
tă îl înfățișează 
pe lider în proba 
de slalom uriaș 
la recentul con
curs de la Adel 
boden (Elveția)

• în ultima zi a preliminariilor, un singur 

semn de întrebare: România sau R. D. G. 

în sferturile de finală?

Un semn de întrebare, acum îna
intea ultimelor meciuri din grupele 
preliminare : cine se va alătura 
celorlalte șapte echipe calificate în 
sferturile de finală ? România sau 
R. D. Germană ? Deșt din prima 
fază a marii competiții a mai ră
mas de jucat o etapă, programată 
astăzi, ultimele partide urmează să 
decidă doar ordinea primelor două 
locuri în clasamentele celor patru 
grupe. Numele a șapte dintre echi
pele ce vor continua drumul spre 
titlu sînt cunoscute : din grupa A 
— Iugoslavia și Suedia, din grupa 
B — R.F.G. și Ungaria, din grupa 
D — Cehoslovacia și Danemarca; 
din grupa C doar U.R.S.S. și-a a- 
sigurat un loc în „sferturi" ; pen
tru celălalt candidează România și 
R. D. Germană, care azi vor juca 
pe terenuri și cu adversari diferiți 
„cartea mare" a calificării. în cla
samentul grupei C, echipa noastră 
are 3 puncte și ocupă locul al doi
lea, după U.R.S.S. Un meci egal, 
sau — mai bine — o victorie astă 
seară, în fața handbaliștilor sovie
tici, ne-ar da posibilitatea să mai 
aspirăm la apărarea titlului de 
campioni mondiali. In cazul unui 
insucces însă, vom rămîne cu ace
lași punctaj, fapt de care ar pro
fita echipa R.D.G. a cărei victorie 
în ultimul meci, cu Canada, nu 
poate fi pusă la îndoială. în even
tualitatea unui eșec al handbaliști
lor români, criteriul calificării va 
fi golaverajul și n-ar fi deloc ex
clus ca R. D. Germană să realizeze 
azi tocmai scorul necesar, canadie
nii fiind în genere o „pradă ușoa
ră" lată deci că, la scurt interval, 
echipa noastră se înfruntă din nou 
cu același adversar cu care joi a 
terminat la egalitate; disputa are 
loc acum indirect: R. D Germană 
joacă la Hoping, cu Canada, iar 
România la Stockholm, cu U.R.S.S., 
dar emoțiile sînt la fel de mari de 
ambele părți.

Sperăm. însă că, de data aceasta, 
băieții noștri nu vor mai fi la fel 
de emotivi ca în partida de debut, 
despre a cărei desfășurare antre
norul federal NICOLAE NEDEF 
ne-a spus : „Starea emoțională a 
jucătorilor noștri a depășit orice 
așteptări. Au fost obsedați pur și 
simplu de această partidă. Cred că 
lucrurile ar fi decurs altfel, dacă 
la antrenamentele din țară ne-am 
fi pregătit mai atent împotriva sis
temului de apărare 3 + 3, caracte
ristic reprezentativei R.D.G. și 
destul de des utilizat în alte țări. 
Cert este, totuși, că nu-mi amin
tesc să fi văzut vreodată echipa 
noastră jucînd atît de slab, dar 
nici pe cea a R.D.G. făcînd o par
tidă atît de bună". 'Antrenorul 
emerit IOAN KUNST GHERMĂ- 
NESCU a adăugat : „S-a greșit 
enorm în meciul de joi. Și tehnic, 
și tactic. Gruia, spre exemplu, a 
tras la poartă de 16 ori și a în
scris doar 3 goluri. Apoi, aportul 
lui Moser a fost infim față de ce-i 
pretindem. A nemulțumit, de ase
menea, jocul experimentaților pi
voți Costache II și Oțelea. Consi
der. totuși, că a fost vorba doar de 
un accident. Duminică, în fața e- 
chipei U.R.S.S., dorim să ne reabi
lităm Ne obligă multe..."

Vineri, la Borlănge, echipa noas
tră a jucat cu cea a Canadei -mult 
mai decontractat, a marcat o reve
nire de formă evidentă, deși par
tida nu a putut fi întrutotul edifi
catoare datorită valorii scăzute a 
adversarilor. Tînărul portar Penu 
a primit doar 3 goluri, iar acțiunile 
ofensive, realizate mai ales prin 
contraatacuri rapide, au primit de
seori ropote de aplauze. Iacob a 
fost din nou cel mai bun; vigoarea 
acțiunilor lui parcă l-au stimulat 
și pe tînărul student bucureștean 
Gațu, care vineri a debutat la a- 
cest campionat mai mult decît pro
mițător. Intercepțiile lui, schimbu
rile de pase cu un alt tînăr. Goran, 
i-au atras simpatiile tribunelor.

în expresul de Stockholm, cu 
care ne-am întors ieri dimineață 
de la Borlănge, Gruia resimțea 
încă durerile entorsei la un picior 
și ale traumatismului de la mina 
dreaptă, după meciul cu R.D.G Se 
arăta însă foarte optimist, dornic | 
să-și reia locul în echipă: „Sper | 
să mă refac complet și să fiu cît i 
mai util. Am o obligație în plus : ■ 
duminică, dacă voi juca, îmbrac i 
tricoul național pentru a 40-a | 
oară".

Programul complet al meciurilor 
de astăzi este următorul : Suedia- 
Iugoslavia, Polonia-Elvcția, Ceho- 
slovacia-Danemarca. Franța-Tuni- 
sia, Norvegia-Japonla. R.F.G.-Un- 
garia, R.D.G.-Canada și România- 
U.R.S.S. Desfășurarea paitidei Ro- 
mânia-U.R.S.S., care va avea loc în 
sala Erlksdalshallen din Stockholm, 
va fi transmisă în întregime de 
posturile noastre de radio pe pro
gramul 1, începînd de la ora 18. 
ora Bucureștiului.

Ion DUMITRIU

Fotbaliștii piteșteni 
peste hotare

Echipa de fotbal Dinamo Pitești 
a jucat la Beirut cu formația O- 
metmen, pe care a învins-o cu 
2—1 (2—0) prin punctele marcate 
de Radu și Pop. La Damasc, Di
namo Pitești a întrecut cu 2—0 
(2—0) echipa Armatei Siriene. Au 
înscris Radu și Dobrin.

(Urmare din pag. I)

CONCURS
DE SCENARII 
CINEMATOGRAFICE

Studioul cinematografic „Bucu
rești" anunță deschiderea unul 
concurs de subiecte de scenarii pe 
tema vieții și muncii țărănimii, 
pentru realizarea unor filme artis
tice care să reflecte conștiința vie 
șl patriotismul oamenilor muncii 
do pe ogoarele șl șantierele agri
culturii noastre socialiste.

Subiectele nu vor depăși zece 
pagini dactilografiate.

Subiectele prezentate la concurs, 
care se vor dovedi utile producției 
cinematografice, vor fi contractate 
șl retribuite inițial conform norme
lor legale (pînă la 5 000 lei).

Concursul se va încheia la 1 
martie 1967

Textele nesemnate — și însoțite 
de un motto — vor fi trimise pe a- 
dresa : Studioul Cinematografic 
„București", Piața Scînteii nr. 1, 
București, cu specificarea „Pentru 
concurs".

într-un plic separat, pe care va 
figura același motto, vor fi intro
duse numele și adresa autorului.

CUM E VRFMFA
__ L____,7

Ieri în țară : Vremea s-a în
călzit ușor, mai ales în cursul 
după-amiezii. Cerul a fost mai 
mult noros. A nins local în 
Banat, Ardeal, nordul Moldovei, 
regiunea de munte și izolat în 
Dobrogea Pe alocuri în regiu
nile Crișana și Maramureș nin
sorile s-au transformat în lapo- 
viță și ploaie. Vîntul a suflat 
potrivit din nord, prezentînd 
unele fntensificări. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă 
între minus 7 grade la Brașov 
și Tecuci și 4 grade la Botoșani. 
Suceava și Turnu Severin. In 
București : Vremea s-a încălzit 
ușor, mai ales după-amiaza. Ce
rul a prezentat înnourări tem
porare. Vîntul a suflat potrivit, 
cu unele intensificări. Tempera
tura maximă a atins zero grade

Timpul probabil pentru zilele 
de 16, 17 și 18 ianuarie. In țară : 
După o încălzire de scurtă du
rată, vremea se va răci din nou. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ninsori locale. 
Vîntul va sufla potrivit din sec
torul nordic. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 13 și minus
3 grade, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 6 și plus
4 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : După o încălzire trecă
toare vremea se răcește din nou. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații 
slabe. Vînt potrivit din nord. 
Temperatura în creștere la în
ceput, apoi în scădere.
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CORESPONDENȚĂ DIN BERLIN >

Zeiss la 120 de ani
Recent, am vizitat între

prinderea Carl Zeiss din 
Jena, care a împlinit 120 de 
ani de la înființare.

în mintea oricui denumi
rea Zeiss evocă, de obicei, 
producția de lentile pentru 
ochelari, lupe, obiective foto, 
binocluri și alte obiecte ase
mănătoare. Dar în zilele 
noastre paleta realizărilor 
firmei este mult mai bogată. 
Produsele amintite reprezin
tă acum doar o parte — 
și încă neînsemnată — din 
sortimentul producției sale. 
Vizitînd la Jena expoziția 
permanentă „Cari Zeiss" și 
ascultînd explicațiile date 
de conducătorul ei Kurt Tit- 
telbach, ne-am dat seama 
cît de mult a evoluat în ul
timele două decenii această 
firmă. Gama produselor sale 
cuprinde — în afară de a- 
proximativ 300 000 feluri de 
lentile — microscoape pe 
care le putem întîlni atît în 
școli, cît și în cele mai mo
deme institute științifice, 
instalații electronice optice, 
aparataj medical, aparate

pentru măsurători de preci
zie, aparate pentru fotogra- 
metrie terestră ca și pentru 
astronomie, spectroscoape de 
înaltă frecvență, dispozitive 
de control cu ultrasunete și 
multe altele.

De pe terasa etajului 15 
a blocului turn, construit în 
urmă cu doi ani și în care 
au fost instalate laboratoa
rele de cercetare și birourile 
de proiectare ale întreprin
derii Zeiss, am admirat pa
norama ce se oferea privirilor 
noastre. La început, explica
țiile însoțitorului nostru ne-au 
purtat cu secole în urmă, 
ajutîndu-ne să reconstituim 
imaginea bătrînului oraș 
Jena care a aniversat nu de 
mult 750 ani de existență. 
Din locul în care ne aflam, 
se mai puteau vedea urmele 
vechiului zid și turnurile de 
pază ale cetății, primăria în 
stil gotic datînd de 650 ani. 
Mergînd pe firul vremii, 
ne-am apropiat de mijlocul 
secolului 19.

Istoria marii întreprinderi 
optice din Jena a început ou

data de 19 noiembrie 1846 
— ziua în care mecanicul 
Carl Zeiss a primit aproba
rea „de a face și vinde in
strumente mecanice și opti
ce, ca și de a înființa un 
atelier mecanic la Jena". 
Orașul număra pe atunci 
10 000 de locuitori. Azi, nu
mai la întreprinderea a că
rei bază a pus-o tînărul me- 
canis Zeiss, lucrează 20 000 
de salariați, iar Jena are 
peste 80 000 locuitori.

...De sus, distingem careul 
mare al întreprinderii Zeiss, 
fabrica Schott, făuritoarea 
renumitei sticle din Jena și 
clădirea întreprinderii de 
medicamente „Jenapharm", 
creată în 1950 cu specia
litatea : antibiotice, vitami
ne și hormoni.

In micul și cochetul oraș 
înconjurat de un brîu de 
dealuri, în care se îmbină 
armonios oonstrucții datînd 
din Evul Mediu, clădiri mo
derne și institute de cerce
tări în avansate domenii ale 
științei și tehnicii, azi ca 
și pe vremuri mulți oameni

„Forsyte Saga" 

la televiziunea britanică

Societatea engleză de televiziune 
BBC a inaugurat un nou serial. 
Este vorba de ecranizarea nemu
ritoarei opere a lui John Gals
worthy, „Forsyte Saga", cronică a 
vieții engleze de la sfîrșitul seco
lului 19 și începutul secolului 20. 
Versiunea filmată a cărții numără 
26 de episoade și a fost realizată 
cu ocazia împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea scriitorului.

Numărul 13

Un parașutist profesionist ame
rican, pe nume Lee Guilfoyle, în 
vîrstă de 32 de ani, a efectuat vi
neri, 13 ianuarie, la ora 13,13 cea 
de-a 1 313-a săritură cu parașuta de 
la o înălțime de 13 000 picioare 
(4 000 m), fiind cronometrat cu 13 
secunde. Coincidența numărului 13

este așadar evidentă. Lee a vrut să 
demonstreze că cifra 13, chiar și 
Intr-o vineri, nu înseamnă neapă
rat ghinion. Sfidînd superstițiile, 
înainte de a se urca la bordul a- 
vionului, el a spart o oglindă, a 
distrus o ușă și a lăsat să-i treacă 
prin față o pisică neagră. Pentru 
a arăta că a „scăpat" teafăr, el a 
apărut la posturile de televiziune.

Compensație

Există în Mexic un trib de lili
putani de origine indiană. Cei mai 
înalți locuitori măsoară maximum 
145 cm. Dintre aceștia, 60 la sută 
nu depășesc 1 m, iar unii nu ating 
nici această înălțime. Se pare însă 
că natura a vrut să ofere lilipu
tanilor mexicani o compensație — 
dăruindu-le o viață mai îndelun
gată decît media obișnuită. Nu 
puțini sînt aceia care trăiesc 
90—100 de ani. Decanul de vîrstă 
al Mexicului este tot un liliputan, 
nu mai înalt de 120 cm care a îm
plinit 115 ani.

Acest pian ex
pus în vitrina u- 
nui magazin din 
Tokio este con
fecționat din 
ceară și cîntă- 

rește 80 kg.

se adună în fața primăriei, 
pentru a vedea apărind, 
atunci cînd orologiul anunță 
o nouă oră, figura clasică 
a lui Schnapphans.

Dar mai mult încă, privi
rile cetățenilor din Jena sînt 
atrase de marea stea roșie 
ce domină clădirile între
prinderii Carl Zeiss, și care, 
atunci cînd e iluminată, ves
tește că oamenii muncii și-au 
îndeplinit planul trimestrial 
de producție.

Din 1949 producția între- 
firinderii a crescut de 5 ori. 
n această perioadă au fost 

puse în fabricație peste 300 
de noi produse, Zeiss deve
nind o întreprindere moder
nă producătoare de mecani
că fină, optică și electronică. 
In prezent se construiește o 
clădire specială, închisă er
metic și prevăzută cu aer 
condiționat care va permite 
fabricarea de aparate de mă
sură ultrasensibile, cu o 
exactitate de fracțiuni de 
microni.

Reprofilarea întreprinderii 
a impus acordarea unei aten
ții deosebite calificării mun
citorilor. Numărul specialiști
lor cu pregătire superioară 
crește neîntrerupt și se pre
vede ca pînă în anul 1970 
efectivul lor actual să se du
bleze.

Pentru pregătirea unor 
cadre corespunzătoare mun
cii științifice, care constituie 
baza întreprinderii, la șco
lile din Jena și din împre
jurimi elevii cei mai dotați 
sînt selecționați și trimiși la 
o școală specială unde se 
pune un accent deosebit pe 
studiul științelor naturii. De 
altfel, orașul Jena este de 
mult cunoscut ca un centru 
științific și cultural. La uni
versitatea de aici și-a sus
ținut doctoratul, în 1841, 
Karl Marx. Friedrich Schil
ler și mulți alți valoroși oa
meni de cultură și știință 
s-au numărat printre profe
sorii acestei Alma Mater. 
Cursurile ei au fost frecven
tate și de marele nostru poet 
Mihail Eminescu. Azi, la bă- 
trîna universitate din Jena 
Studiază 4 000 de tineri.

...întreprinderea Zeiss are 
relații contractuale cu peste 
50 de institute științifice. 
2 000 de cercetători știin
țifici își pun cunoștințele în 
slujba realizării de noi apa
rate și dispozitive, iar fon
durile însemnate puse la dis
poziția întreprinderii au per
mis extinderea continuă a 
laboratoarelor și cabinetelor 
ei de proiectări.

Am vizitat cîteva labora
toare. Tînărul inginer Otto 
Wolf, cu care am stat de 
vorbă la laboratorul de mi
croscoape, ne-a prezentat 
diferite tipuri de aparate de 
acest fel vorbindu-ne des
pre particularitățile și însu
șirile lor. Era grăbit însă, 
deoarece avea tocmai atunci 
oră de predare la un curs 
de specializare atît cu cadre 
din R. D. Germană, cît și 
cu cumpărători de peste ho
tare. Aceste cursuri se pre
dau în limbile germană, 
franceză, engleză și rusă. Și 
așa cum ne-a spus interlo
cutorul nostru, ele au drept 
scop să inițieze pe cursanți 
în toate tainele complicatei 
aparaturi.

La 120 de ani, întreprin
derea Carl Zeiss este mai 
tînără ca oricînd. Mărturie 
stau realizările ei actuale ca 
și planurile de viitor ale co
lectivului ei harnic și entu
ziast

Ștefan DEJU

O vizită în regiunea mi
nieră Hongay — Cam Fa 
iți dezvăluie, în aceste zile, 
o altă bogăție de preț, țl- 
nînd de faptele oamenilor. 
Primele atacuri aeriene 
i-au surprins pe mineri în 
plin efort creator pentru 
reconstrucția, moderniza
rea și dezvoltarea acestor 
mine, lăsate de capitaliștii 
francezi într-o stare mai 
mult decît deplorabilă. 
Plecînd, aceștia au ridicat 
aproape 90 la sută din e- 
chipamentul de extracție 
și de prelucrare. S.U.A., la 
rîndul lor, au reclamat în
treg utilajul cu marcă a- 
mericană: excavatoare
mecanice, foreze, material 
rulant etc. Dar elementul 
cel mai prețios, cu rădăci
nile adînc împlîntate în a- 
ceste pămînturi, n-a putut 
fi nici smuls, nici clintii ■■ 
oamenii și hotărîrea lor 
de muncă și de luptă, în
chinate operei de edifi
care socialistă. în zece ani 
de pace, producția acestor 
mine (care scăzuse de la 
1 600 000 de tone în 1939 
la 880 000 de tone în 1954) 
a depășit toate „vîrfurile" 
atinse-n trecut. Utilaje mo
derne au pătruns pretutin
deni, în toate galeriile și 
abatajele i minele s-au

colț 
lărgit, cucerind noi teri
torii bogate-n cărbune i la 
suprafață, proiectîndu-și 
liniile zvelte peste apele 
azurate ale Băii Ha Long- 
ului s-au ridicat cartiere 
de blocuri muncitorești. în 
această atmosferă de con
strucție și febră a muncii 
au țintit bombele noului 
război de agresiune, des- 
fășurînd, deasupra acestei 
zone, o plasă de foc con
tinuu, de zi și noapte, țe
sut din sute de atacuri 
succesive.

Cum răspund minerii 
Hongay-ului acestei agre
siuni ?

Există un răspuns direct, 
al apărării și luptei arma
te. La Cam Fa, de exem
plu, brigăzi de șoc com
puse din tineri mineri au 
construit, în ultima lună, 
aproape 900 de noi adă
posturi, reparînd și lărgind 
alte 500 i tot aici, în jurul 
clădirilor administrative și 
al blocurilor muncitorești, 
s-au construit coridoare 
subpămîntene, care însu
mează peste 24 km. Orga
nizați în unități de auto
apărare, sute de mineri își 
împart orele zilei și ale 
nopții între munca în sub
teran și prezența activă pe 
pozițiile de luptă, la mi
traliere și tunuri. Cîndva, 
în epoca rezistentei anti-

de rai și de iad...
coloniale, minerii regiunii 
Hongay — Cam Fa organi
zaseră un celebru detașa
ment de guerilă, unul din
tre cele mai puternice ale 
țării, compus din 2 000 de 
luptători, ce opera în delta 
Fluviului Roșu. Sub tirul 
combatanților de azi ai 
Hongay-ului, un mare nu
măr de avioane americane 
și-au lăsat carcasa pe dea
lurile din jur sau printre 
stîncile Băii Ha Long-ului.

Dar există și un alt răs
puns, caracteristic clasei 
muncitoare vietnameze, în 
aceste zile șl nopți de luptă 
înverșunată împotriva a- 
gresiunii. Am stat de vor
bă cu minerul Nguyen 
Van Voi, șeful unei bri
găzi. Ostaș demobilizat, 
om încă tînăr, cu ochi lim
pezi și veseli, pe care bez
na adîncurilor nu i-a atins 
cu otrava ei lentă, Nguyen 
Van Voi este inițiatorul u- 
nei mișcări de producție 
cu efecte deosebite. „Căr
bune pentru front, pentru 
victorie, pentru indepen
dență și libertate' — scrie 
pe o fîșie de hîrtie, roșie, 
așezată ca un arc de tri
umf la intrarea în abata
jul său. Povestea lui Ngu
yen Van Voi este simplă 
și ea transcrie o stare de 
spirit ce-i frămîntă pe toți 
minerii din Mao Khe. Pînă

nu de mult, randamentul 
zilnic al extracției de căr
bune era de 4 metri la 2 
mineri. Reorganizîndu-și 
brigada, împărțind-o în 
grupe de cîte 3, speciali
zate în operații bine de
terminate (lucrări de ame
najare, extracție, trans
port), acordînd minuțios 
sarcinile cotidiene cu ci
clul general de producție 
și planul de perspectivă, 
Van Voi a izbutit să im
pună un nou randament: 
20 de metri pe zi la fie
care grupă de 3 mineri. O 
demonstrație practică, Ia 
care au participat toți 
muncitorii de la acea mi
nă, a constituit un prim 
punct de plecare pentru 
răspîndirea acestei me
tode. Cu numai 11 oameni 
în brigadă (înainte de noua 
metodă : 24), Nguyen Van 
Voi poate asigura, pe de
plin, la ora de față, înde
plinirea planului de pro
ducție.

Povestea, cum spuneam, 
este simplă, dar ea măsoa
ră adîncimea unor senti
mente cărora căutările 
creatoare le sînt expresie 
și corolar. în întreaga re
giune Hongay-Cam Fa, 
vastă rețea de cetăți sub
terane, străbătute de ex
ploziile dinamitei, de „a- 
tacurile" asupra fronturi-

lor de antracit, Inițiativele 
în producție sînt la ordi
nea zilei. 20 de brigăzi, de 
exemplu, produc simultan 
la cîte două fronturi de 
lucru, înlocuindu-i pe ti
nerii mineri care s-au în
rolat în armată. Alte bri
găzi și-au făcut un titlu 
de cinste din experimenta
rea unor noi sisteme de 
armături, la nivelul de e- 
xigență al unei tehnici su
perioare.

Cum se nasc aceste ini
țiative ? „Ca toți bătrînii 
— îmi povestea un veteran 
al Hongay-ului, Vu Quoc 
Thuan — noaptea dorm 
mai puțin, iar raidurile 
nocturne ale americanilor 
au spulberat și bruma de 
somn ce-o mai aveam. îpsă 
îmi rămîne foarte mult 
timp ; ce să fac cu el ? Iau 
și studiez harta minei (o 
am acasă, pe perete) și în
semnez pe ea o mulțime 
de lucruri : zăcăminte pe 
care francezii le-au pără
sit sau nu le-au putut ex
ploata cum trebuie, filoa
ne uitate, drumuri folosite 
de vechii meșteri, o mul
țime de secrete de-ale 
noastre, ale minerilor mai 
bătrîni...* Datorită, pe de 
o parte, specialiștilor, iar 
pe de altă parte unor ve
terani ca Vu Quoc Thuan, 
filoanele bogate ale Hon-

gayului se împrospătează 
mereu, benzile transpor
toare revarsă tot mai mult 
„cărbune pentru front, 
pentru victorie, pentru in
dependență și libertate".

Hongay — Cam Fa... Un 
nume pe o hartă, o defini
ție și un simbol. Cind pri
vești acest cer adînc, de o 
luminozitate tulburătoare, 
făcută să mîngîie conture 
line de pajiști cu flori, în
tre turnurile instalațiilor 
miniere și oglinda pură a 
Băii Ha Long-ului îți vine 
greu să crezi că dintr-o 
clipă într-alta, poate chiar 
în clipa care urmează, es
cadrilele de bombardiere 
se vor năpusti în atacuri 
distrugătoare. Ca pretutin
deni, în Vietnam, clipele 
acestor locuri bat însă, 
după ceasul unui timp e- 
roic. Poate că în momen
tul cind citiți aceste rîn- 
duri pămîntul celei de-a 
„opta minuni a lumii" se 
cutremură sub bombe și 
foc; dar tot în acel mo
ment, mii de mineri, deta
șament eroic al clasei 
muncitoare vietnameze, 
muncesc și luptă din răs
puteri, cu o energie impre
sionantă, pentru apărarea 
și întărirea patriei lor. Și 
aceasta este chezășia vic
toriei.
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încheierea 
convorbirilor 
franco - 
vest germane

Vizita de două zile la Paris a 
cancelarului vesi-german Kiesin- 
ger și a ministrului de externe 
W. Brandt s-a încheiat ieri, o dată 
cu cea de-a treia întrevedere pe 
caro șeful guvernului de la Bonn 
a avut-o cu generalul de Gaulle. 
Amănunte asupra convorbirilor 
franco—vest-germane nu au fost 
date publicifăfii.

La sfîrșiful convorbirilor, can
celarul Kiesinger a declarat zia
riștilor că discuțiile nu au com
portat surprize. „Deși nu avem 
același punct de vedere în anu
mite probleme, am impresia că 
există un ctmp de acțiune asu
pra căruia sîntem de acord*.

Tn presa pariziană se sublinia
ză lipsa oricărui „optimism exa
gerat* în legătură cu rezultatele

CORESPONDENȚĂ

DIN PARIS

convorbirilor, deși cancelarul a 
venit la Paris, așa cum personal 
declara, cu hotărîrea fermă de a 
folosi la maximum posibil șansele 
oferite de Tratatul de prietenie 
franco—vest-german și de a cla
rifica punctele rămase obscure 
între cele două fări.

înseși discuțiile — remarcă 
unii observatori — nu s-au des
fășurat lin, date fiind deosebirile 
de vederi existente între Paris 
și Bonn într-o serie de proble
me și, mai ales, în cele de- 
curgînd din atitudinea diferită a 
celor două fări fa|ă de relațiile 
cu S.U.A. După cum relatau unii 
comentatori, în capitala R.F.G. 
părerile cu privire la limitele pînă 
la care ar ajunge viitoarea coo
perare franco—vest-germană sînt 
împărfite. Se amintește, de pildă, 
că în chîar ajunul plecării can
celarului în Franja, Gerhard 
Schrdder, fostul șef al diploma
ției de la Bonn și actual ministru 
al apărării, șl-a reafirmat vechea 
poziție, accentuînd asupra im
portantei prezentei trupelor a- 
mericane în Europa. „Deoarece 
pozifia franceză, scria ziarul 
„Paris Jour’, este așa cum este 
— și e bine cunoscută — ră- 
mîne ca Kiesinger și Brandt să 
spună pînă unde pot merge ală
turi de Franfa*.

Tnfr-o declarație făcută pre
sei, Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe al Fran
ței, a relevat că convorbirile în 
problema relațiilor Esf-Vest, au 
evidential un anumit paralelism 
între punctele de vedere ale ce
lor două guverne. S-a convenit 
ca Franfa și R.F.G. să coopere
ze în problema dezvoltării rela
țiilor cu fările răsăritene ale Eu
ropei.

Comentatorii sînt de părere că 
această primă vizită a noului 
cancelar la Paris a prilejuit mai 
mult o tatonare în privința mo
dului cum fiecare parte vede ar
monizarea politicii sale externe 
în lumina schimbărilor survenite 
afît pe plan european, cît și în 
lume.

Al. GHEORGHIU

Acțiuni de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez
• PARIS. — în întreaga Franță 

continuă acțiunile de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Ast
fel, la Grenoble, mai multe mii de 
persoane s-au reunit în cadrul unui 
miting de protest la Bursa Muncii. 
La miting au participat doi dele
gați ai Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. 
în cursul acestui miting, organi
zatorii, printre care Henri Martin, 
membru al C.C. al P.C.F., au remis 
reprezentanților Frontului Națio
nal de Eliberare suma de un mi
lion franci vechi, colectată pentru 
ajutorarea poporului vietnamez de 
diferite organizații democratice din 
localitate.

Manifestări de solidaritate cu 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez au mai avut loc la Toulouse și 
Marsilia. La Marsilia, Comitetul 
pentru pace al tineretului a între
prins o acțiune originală, distri
buind militarilor americani și ma
rinarilor de pe navele de război 
ale S.U.A., care fac actualmente 
escală la Marsilia, manifeste îm
potriva războiului din Vietnam.

• NEW YORK. — Organizațiile 
de femei din orașul New York au

adresat o telegramă președintelui 
Johnson, prin care cer încetarea 
necondiționată a bombardamente
lor aviației americane asupra Re
publicii Democrate Vietnam.

Pe de altă parte, ziarul „Peo
ple World" menționează că la Con
gresul Federației profesorilor din 
California a fost adoptată o rezo
luție în care se cere retragerea 
imediată a trupelor americane din 
Vietnamul de sud. „Sîntem neli
niștiți, subliniază rezoluția, de in
fluența nefastă a acestui război 
crud asupra tinerei generații".

• BONN. — Martin Niemoeller, 
cunoscut militant pe tărîm ob
ștesc din R.F.G., s-a întors la 13 
ianuarie la Bonn din vizita în
treprinsă în Republica Democrată 
Vietnam. Niemoeller a avut o con
vorbire cu președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min, și a vizitat Ha
noiul și împrejurimile sale. în
tr-o declarație făcută presei, Nie
moeller a subliniat că impresiile 
sale, asupra acestei vizite i-au în
tărit convingerea cu privire la 
necesitatea „încetării cît mai grab
nice a agresiunii americane în 
Vietnam".

Trei femei americane acuzâ... Reîntoarse dintr-o recentă călătorie în R. D. 
Vietnam, ele au organizat o conferință de presă prin care au demascat 
agresiunea S.U.A. în Vietnam. Obiecte acuzatoare: schije din bombele arun

cate de aviația americană asupra populației civile din R. D. Vietnam

Fam Van Dong s a intîlnit 
cu membrii Comisiei 
de ancheta a Tribunalului 
„Bertrand Russel“

HANOI 14 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., pre
mierul Fam Van Dong a primit 
sîmbătă pe membrii Comisiei de 
anchetă a Tribunalului internațio
nal instituit de lordul Bertrand 
Russel în vederea investigării cri
melor de război comise de ame
ricani în Vietnam și ai comisiei 
japoneze care și-a dat concursul la 
adunarea materialului documentar, 
care va constitui argumentarea ca
petelor de acuzare împotriva agre
sorilor. Membrii celor două co
misii au exprimat cu acest prilej 
mulțumiri guvernului și poporului 
nord-vietnamez care le-au acordat 
ajutor în scopul facilitării acestei 
importante munci.

Agresorii au bombardat 

din nou teritoriul

R. D. Vietnam

HANOI 14 (Agerpres). — Mi
siunea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control în Vietnam un mesaj de 
protest în legătură cu bombarda
mentele întreprinse de aviația a- 
mericană la 13 ianuarie pe terito
riul R. D. Vietnam. în mesaj se 
precizează că au fost bombardate 
zone populate și obiective econo
mice din diferite regiuni și pro
vincii ale R. D. Vietnam. Au fost, 
de asemenea, bombardate împre
jurimile orașului Haifong. în a- 
ceeași zi — se spune în continuare 
în mesaj — au fost atacate o serie 
de localități situate în partea de 
nord a zonei demilitarizate.

/n capitala Finlandei 
se va construi

Un monument 
închinat păcii

HELSINKI 14 (Agerpres). — 
La Helsinki a avut loc prima 
ședință a Comitetului format 
din reprezentanți ai vieții po
litice, ai cercurilor economice 
și culturale din țară, în ve
derea colectării de fonduri 
pentru construirea în capita
la Finlandei a unui monument 
închinat păcii. Acest comitet 
a fost creat în urma hotărîrii 
guvernului finlandez, anunța
tă la Congresul mondial pen
tru pace, independență națio
nală și dezarmare generală, 
care și-a desfășurat lucrările 
la Helsinki în 1965. In ședin
ța sa, comitetul a examinat 
problemele legate de actualul 
stadiu al desfășurării campa
niei strîngerii de fonduri și 
propunerile privind locul de 
amplasare a monumentului.

In Togo s-a format 
un guvern provizoriu

HAVANA

Spectacol de gală
al balerinilor
români

Ce urmărește 
„operațiunea Haiti ?“

LOME 14 (Agerpres). — Sîm
bătă dimineața a fost anunțată la 
Lome componenta comitetului de 
reconciliere națională, care își va 
asuma rolul de guvern provizoriu 
pînă vor fi organizate alegerile 
generale. Comitetul este alcătuit 
din opt membri, dintre care șapte 
sînt civili, iar cel de-al optulea, 
președintele, este colonelul Kleber 
Dadjo.

Membrii comitetului au fost 
prezentați presei de către locote
nent colonelul Etienne Eyadema, 
șeful de stat major al armatei to- 
goleze și autorul loviturii de stat.

HAVANA 14 (Agerpres). — 
Trupa de balet a Teatrului de O- 
peră și Balet din București care 
își continuă turneul la Havana, a 
prezentat un spectacol de gală. în 
fața a peste 3 000 de spectatori, 
artiștii români au interpretat ba
letul „Nastasia" și cîte un act din 
baletele „Giselle" și „Lacul lebe
delor". în rolurile principale au 
apărut artiști de frunte ai baletu
lui românesc : Magdalena Papa, 
Ileana Iliescu, Alexa Dumitrache- 
Mezincescu, Valentina Mass ini, 
Sergiu Ștefanschi, Gheorghe Co- 
tovelea, Dan Moise, Petre Ciortea, 
Cristina Hammel, Elena Dacian.

La spectacol au asistat Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Cuban, 
prim-ministru al guvernului revo
luționar, Râul Roa, ministru al a- 
facerilor externe, Jose Llanusa. 
ministrul învățămîntului, Râul 
Garcia Pelaez, responsabilul Co
misiei de orientare revoluționară 
națională, maiorul Manuel Pinei
ro, membri ai C.C. al P.C.C., și 
Eduardo Muzio, președintele Con
siliului național al culturii. Au 
fost de față Vasile Mușat, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Cuba, membri ai 
corpului diplomatic, personalități 
culturale, ziariști.

Spectacolul, primit cu multă 
căldură de public, s-a bucurat de 
succes. După spectacol, primul mi
nistru Fidel Castro s-a întreținut 
cordial cu artiștii români.

La început a fost 
numai un zvon, pe ca
re Departamentul de 
Stat nu s-a grăbit să-l 
dezmintă. Apoi, zvo
nul a căpătat contu
ruri concrete. în presa 
americană au apărut 
știri, potrivit cărora se 
pregătește o invazie în 
Haiti, urmărind răstur
narea dictatorului Du
valier. Acjiunea, cu
noscută sub numele de 
„operațiunea Haiti", 
urma să fie întreprinsă 
de un grup de aven
turieri americani, hai- 
tieni, și contrarevolu
ționari cubani cărora 
le-au fost puse la dis
poziție 300 000 de do
lari. Unele informații 
relevă că acest com
plot a fost pus la ca
le cu sprijinul Agen
ției Centrale de Inves
tigații (C.I.A.). Tn ul
timul moment însă, s-a 
anunfat că complotiș
tii au fost arestafi pe 
o plajă părăsită din 
Florida de către găr
zile de coastă ameri
cane.

Planul de răsturnare 
a dictatorului haitian 
se coace de mai multi 
ani în S.U.A, Cu ce a 
greșit Duvalier, zis și 
Papa Doc, in fata a- 
mericanilor care l-au 
adus la pufere în 
1957? Doar nu se poa
te spune că politica 
lui nu a convenit Wa
shingtonului. Dimpo
trivă, regimul dictato
rial instaurat de el a 
fost un apărător de 
nădejde al intereselor 
politice și economice 
americane în bazinul 
Mării Caraibilor. Nu

mai că, așa cum se 
exprima un diplomat 
nord-american, „Duva
lier a cam sărit peste 
cal", compromifîndu-se 
în ochii latino-ameri- 
canilor prin fărădele
gile sale.

Tntrefinerea de rela
ții prietenești cu tira
nul compromis deve
nea imposibilă. In 
plus, ordinul dat de 
dictator privind expul
zarea agenților C.I.A. 
din rîndurile armatei

haitiene a turnat gaz 
peste foc. Era clar că 
Duvalier devenise in
dezirabil pentru ameri
cani. Trebuia ales nu
mai momentul propice 
răsturnării sale și în
locuirea cu o altă per
soană de încredere, 
mai pufin compromisă. 
Criza dominicană a 
împiedicat punerea în 
practică a planului.

Recent, s-a conside
rat că momentul priel
nic pentru declanșarea 
„operațiunii Haiti", so
sise. Dar, prinfr-un 
ordin de ultimă oră, 
complotiștii au fost „a- 
resfafi" de către auto
ritățile americane. Ob
servatorii au înfeles 
că, de fapt, în planul 
initial a intervenit o 
schimbare. Unii consi

deră că ea s-ar dato
ra modificării atitudi
nii lui Duvalier, care, 
simfind pericolul, s-a 
hotărîf să revină asu
pra ordinului privind 
expulzarea agenfilor 
C.I.A. și să promită 
oamenilor de afaceri 
americani noi înlesniri 
în economia insulei. 
Alfii sînt de părere că 
manevra amintită con
stituie un mijloc de 
intimidare nu numai a 
lui Duvalier, dar și a 
altor dictatori latino- 
americani care ar în
drăzni să se abată de 
la preceptele politicii 
nord-americane.

Un element esențial 
a scăpat însă din ve
derea celor ce unel
tesc împotriva po
porului haitian ; sta
rea de spirit, voința a- 
cestui popor, care su
feră cel mai mult de 
pe urma dictaturii 
lui Duvalier. Expri- 
mînd opinia mase
lor populare față de 
intențiile Washingto
nului, Luc B. Innon- 
cent, președintele Miș
cării Revoluționare 
haitiene a declarat că 
această acțiune nu 
poate conta pe spriji
nul poporului ci doar 
al cercurilor reacționa
re interne și interna
ționale. „Poporui hai
tian, a spus el, nu 
poate sprijini un plan 
care prevede înlocui
rea unei tiranii prin 
alfa, ci va continua 
lupta pentru instaura
rea în țara sa a unui 
regim cu adevărat <_. 
mocratic".

E. IONESCU

■ PEKIN. Agenția China Nouă 
anunță că o unitate anti

aeriană a Armatei Populare Chi
neze de Eliberare a doborît un 
avion militar „F-104* de fabri
cație americană aparținind avia
ției ciankaișiste, care a violat 
spațiul aerian al R. P. Chineze 
în partea de est a țării.

■ VARȘOVIA. Ministrul co
merțului exterior al R. P. 

Polone, Witold Trampczynski, a 
plecat la Teheran, la invitația 
guvernului Iranului, într-o vi
zită oficială. In timpul vizitei 
vor avea Ioc convorbiri în pro
blema extinderii colaborării 
economice și schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

■ RIO DE JANEIRO. Poliția 
braziliană a dat de urmele 

lui Youssef Beidas, fondator și 
director al băncii libaneze „In
tra", care se află ascuns la lo
cuința din Sao Paulo a banche
rului brazilian de origine liba
neză, Jose Kalil. Purtătorul de 
cuvînt al poliției a anunțat că 
incepind de sîmbătă Beidas se 
află sub supraveghere.

■ AMMAN. în orașul iorda
nian Nablus a avut loc vi

neri o demonstrație antiguver
namentală la care au participat 
peste 400 de persoane, în majo
ritate tineri. Manifestanțli pur
tau lozinci care cereau demisia 
guvernului. Poliția a intervenit

Petrol la Al-Alamein
De la Cairo pînă la 

marginea deșertului 
nu e distanță mare. 
Este de ajuns să 
treci de o anumită 
linie pentru ca vege
tația uimitor de bo
gată, de un verde in
tens, a ogoarelor si
tuate de-a lungul

loc atunci mari bătă
lii, se află astăzi din 
nou în atenția po
porului egiptean. 
Ziarele anunțaseră 
cu puțin timp în ur
mă că la 20 kilome
tri sud de Al-Ala
mein s-au descoperit 
zăcăminte de pe

tri adîncime, pînă la 
maximum 4 800 me
tri.

Împreună cu ingi
nerul Helmi el Mu
sty, directorul Insti
tutului egiptean pen
tru petrol, am făcut 
o vizită în noul car
tier unde se află bi-

Scrisoare din Cairo

îmi spunea inginerul 
Masry, constituie un 
lucru nou, favorabil 
R.A.U., deoarece în 
trecut beneficiile e- 
rau împărțite în mod 
egal cu societățile de 
prospectare. Astfel, 
pentru forarea pri
mului puț la Al-Ala
mein, a fost creată 
compania WAYCO, 
cu capital egiptean și 
american. Guvernul 
R.A.U. acordase com
paniei americane

„Philips Petroleum" 
concesiuni pentru a 
face prospecțiuni pe 
o suprafață de teren 
de 96 000 kilometri 
pătrați, cuprinsă în
tre delta Nilului și 
granița cu Libia. In 
virtutea contractu
lui, „Philips" urmea
ză să cedeze la fie
care trei ani o pă
trime din suprafața 
concesiunii ce i-a 
fost acordată. La 23 
noiembrie 1965, com
pania a început fora
rea primului puț în 
regiunea Alam el 
Bouibe, la 40 km est 
de actualul puț. Era 
cel mai adine put

forat vreodată în 
R.A.U.: 4 650 metri. 
Negăsind petrol, spe
cialiștii s-au îndrep
tat spre Al-Alamein 
și la 1 august 1966 
a început forarea. In 
apropierea primului 
puț vor fi forate al
te patru pentru a de
termina mărimea 
timpului petrolier din 
partea locului. Cer
cetările vor continua 
în alte trei regiuni 
ale deșertului vestic: 
Borg el Arab, Marsa 
Matrouh și în apro
piere de Sollum, lin
gă granița cu Libia.

C. OPRICA
Nilului să dispară, 
făcînd loc deșertului 
vestic.

Îndată ce am de
pășit piramidele de 
la Gizeh, automobi
lul a început să go
nească cu mare vi
teză. După 220 kilo
metri am ajuns la A- 
lexandria. Am lăsat 
în urmă plajele de 
la Agami și ruinele 
de la Abousir, un 
important oraș egip
tean din epoca gre- 
co-romană și, după, 
aproximativ 100 ki
lometri, am zărit 
monumentul come
morativ în amintirea 
egiptenilor care și-au 
dat viața pentru a- 
părarea țării în 
cursul celui de-al 
doilea război mon- 
.dial.

Regiunea Al-Ala
mein, unde au avut

trol. Pentru prima 
dată țițeiul a erupt 
în deșertul vestic. 
Importanța acestei 
descoperiri, sublinia 
ziarul „Al Ahram", 
constă în aceea că 
ea dovedește exis
tența petrolului în 
cantități apreciabile 
în acest loc a cărui 
formațiune geologi
că este foarte apro
piată de aceea a 
timpurilor petrolie
re ale Libiei și Al
geriei. După cum 
mi-a spus inginerul 
Ranziel Hariry, îna
inte de a se ajunge 
la această descoperi
re au fost forate ze
ce puțuri. Cercetări
le efectuate de geo
logi, a adăugat el, 
atestă că aici petro
lul se află în mai 
multe straturi, înce- 
pîrd de la 2 800 me-

rourile și locuințele 
celor care lucrează 
la prospecțiunile și 
exploatarea petrolu
lui. Deocamdată sînt 
numai 119 specialiști, 
ingineri și muncitori, 
dintre care 100 sînt 
egipteni, adevărați 
pionieri ai transfor
mării acestui ținut 
de deșert într-un o- 
biectiv industrial.

Pentru lucrările de 
cercetare și exploa
tare a petrolului, 
R.A.U. a încheiat 
contracte cu mai 
multe companii străi
ne, care suportă toa
te cheltuielile nece-
sitate pînă la desco
perirea petrolului. In 
cazul unei astfel de
descoperiri, țara pri
mește 75 la sută din 
beneficiile înregis
trate din vînzarea
petrolului. Aceasta,

Localitatea Marsa-Matrouh, centrul unei regiuni în care 

se vor face noi prospecțiuni petroliere
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pentru împrăștierea demon
stranților, folosind gaze lacri
mogene. Un număr de persoane 
au fost arestate.

n MADRID. Locuitori ai sa- 
““ tului spaniol Palomares vor 
organiza un marș de protest îm
potriva refuzului Statelor Unite 
de a plăti sumele datorate popu
lației în urma accidentului avio
nului B-52, ce a pierdut în a- 
ceastă regiune bombele H pe 
care Ie transporta. Ei au între
prins un demers, fără rezultat 
însă, pe lingă ambasada Statelor 
Unite. Locuitorii Palomaresului, 
precizează agenția France 
Presse, cer o indemnizație de 2 
milioane și jumătate de dolari,

HE ACCRA. Guvernul Ghanei a 
anunțat instituirea unor tri

bunale militare care vor judeca 
pe unii dintre partizanii fostului 
regim ghanez, ce se opun poli
ticii actualei conduceri a țării. 
Pedepsele pe care le vor da a- 
ceste tribunale pot ajunge pînă 
la condamnarea la moarte.
ggg MOSCOVA. A fost dat pu- 
“ blicității comunicatul co
mun cu privire la lucrările „co
misiei mici" sovieto-franceze. în 
comunicat se subliniază că Ia 
aceste lucrări, în cadrul cărora 
a fost stabilit programul schim
bului de oameni de știință și 
specialiști pe anul 1967, s-a ob
ținut „un progres însemnat în 
colaborarea tehnico-științifică și 
economică dintre U.R.S.S. și 
Franța”. Cu acest prilej s-a 
hotărît oa pe viitor la Moscova 
să aibă loc întruniri ale unor 
grupuri de lucru mixte, care să 
se ocupe de problemele paten-

tării, standardizării și metrolo
giei.

■ DELHI. Secretariatul orga
nizației din statul Bihar a 

Partidului Comunist din India a 
dat publicității o declarație în 
care protestează împotriva ares
tărilor și a altor măsuri repre
sive ale autorităților locale or
ganizate în ajunul alegerilor ge
nerale. Printre cei arestați se 
află și cîțiva candidați comuniști 
pentru Adunarea Legislativă din 
statul Bihar.

EH BEIRUT. O delegație a 
“■ Partidului Progresist Socia
list din Liban va pleca în Siria 
pentru a discuta cu oficialitățile 
de la Damasc implicațiile con
flictului petrolier dintre guver
nul sirian și Iraq Petroleum 
Company. După cum informea
ză agenția M.E.N., Libanul a 
precizat încă o dată că sprijină 
acțiunea Siriei, care a cerut 
respectarea drepturilor sale le
gitime.

M WASHINGTON. Adminis- 
■“ trația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a dat publicității vineri alte 33 
de fotografii ale Lunii transmi
se de „Lunar orbiter-2", lansat 
la 6 noiembrie anul trecut. 
Toate aceste fotografii sînt de o 
„foarte bună claritate", deși au 
fost luate de la distanțe variind 
între 43 km și 1 448 km. Se dis
ting bine cratere și conuri 
vulcanice. Una din fotografii, 
luată oblic, arată un astfel de 
con vulcanic lunar cu un dia
metru la bază de circa 3—16 
km și o înălțime de aproxima
tiv 304—457 m.

Reuniunea 
Consiliului 
de Miniștri 
din Congo

KINSHASA 14 (Agerpres). — O 
ședință a guvernului congolez a 
fost convocată ieri la Kinshasa 
pentru a discuta evoluția relațiilor 
belgo-congoleze. Acest Con-.iliu 
ministerial ar putea avea, arată 
agenția France Presse, o influ
ență hotărîtoare asupra viitorului 
relațiilor dintre cele două țări, de
oarece s-a întrunit în urma în
toarcerii ambasadorului belgian 
Bihin, care fusese convocat la 
Bruxelles pentru consultări cu gu
vernul său. Totodată, se mențio
nează că reuniunea a avut loc cu i 
24 de ore înainte de expirarea ulti- 
matumului acordat de guvernul 
congolez consorțiului „Union Mini
ere du Haut Katanga" pentru văr
sarea sumei de 7,5 miliarde franci 
belgieni.

în cercurile economice de la 
Kinshasa, arată unii observatori, 
se subliniază faptul că autoritățile 
congoleze au lăsat să se înțeleagă 
că există posibilitatea de a-și re
cupera creanțele prin preluarea 
bunurilor aparținind firmei „La 
SocidtG Ginerale de Belgique" care,, 
la rîndul său, controlează Societa
tea „Union Minidre".

VENEZUELA Cereri 
pentru anularea 
decretului privind 
suspendarea 
garanțiilor 
constituționale

CARACAS 14 (Agerpres). — 
Partidul revoluționar al integrării 
naționale a cerut anularea decre
tului privind suspendarea garan
țiilor constituționale emis de pre
ședintele Venezuelei, Raul Leoni, 
cu o lună în urmă. „Fără garan
ții constituționale, se subliniază 
într-o declarație dată publicității, 
aotivitatea politică din țară nu 
poate decurge normal". Partidul 
revoluționar al integrării naționa
le se pronunță pentru eliberarea 
deținuților politici și pentru re
tragerea poliției din Universitatea 
centrală din Caracas. împotriva 
decretului președintelui Raul Leoni 
s-a pronunțat și secretarul gene
ral al Partidului social-creștin, 
Rafael Calldera. în cadrul unei 
conferințe de presă, el a subliniat 
că suspendarea garanțiilor consti
tuționale împiedică în special ac
tivitatea normală a partidelor de
mocratice.

„0 ignorare totală 
a nevoilor Greciei"
Presa din Atena despre ședința Consiliului 

de asociere C. E. E. — Grecia

ATENA 14 (Agerpres). — Ședin
ța Consiliului de asociere C.E.E. — 
Grecia, în cadrul căreia a fost res
pinsă din nou cererea Greciei pri
vitoare la armonizarea politicii 
sale agricole cu politica Pieței co
mune prin crearea unor condiții 
mai avantajoase exportului de tu
tun grec pe piața „celor șase", este 
comentată pe larg de ziarele dîn 
Atena.

„Delegația greacă în frunte cu 
subsecretarul de stat al coordonării 
economice, Mantzavinos, este de
cepționată", scrie în legătură cu a- 
ceasta ziarul „Avghi". La rîndul 
său, „Kathimerini" arată că dele
gația Greciei își exprimă regretul 
pentru faptul că consiliul a res
pins cererea privind crearea unui 
fond special menit să sprijine po
litica agricolă a țării. Respingerea 
cererii de creare a unui asemenea 
fond, menționează „To Virna", nu

poate fi interpretată decît ca o 
ignorare totală a nevoilor Greciei. 
In comentariile lor, ziarele grecești 
scot în evidentă rezultatele nega
tive ale asocierii Greciei la Piața 
comună, menționînd, printre altele, 
înrăutățirea continuă a balanței 
schimburilor comerciale ale Gre
ciei, cu țările membre ale Pieței 
comune.

★
Guvernul grec prezidat de Pa- 

raskevopoulos a obținut vineri 
seara votul de încredere al parla
mentului. Pentru guvern au votat 
215 deputați ai Uniunii de Centru 
și partidului E.R.E., iar împotrivă 
61 deputați ai partidului E.D.A., ai 
partidului progresist și ai Centru
lui liberal-democrat. Un grup al 
acestui din urmă partid, condus 
de fostul premier Stephanopoulos, 
s-a abținut de la vot, alături de 
cîțiva deputați ai celorlalte gru
pări politice.
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