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Secretari 1 general al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, a primit vineri 
după-amiază, la Predeal, pe 
ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Joseph Luns, care 
face o vizită în țara noastră.

Au participat Corneliu Mă- 
nescu, ministru] afacerilor ex
terne. și George Elian, amba
sadorul României în Olanda.

Ministrul afacerilor externe 
olandez a fost însoțit de Joost 
B. Haverkom van Rijsewijk, 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri referitor la 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare dintre România și

Olanda și la probleme actuale 
ale situației internaționale.

în timpul convorbirii s-a 
exprimat satisfacția pentru 
dezvoltarea relațiilor econo
mice, culturale și de colabora
re multilaterală dintre cele 
două țări, eît și pentru condi
țiile existente de extindere a 
acestor relații. S-a subliniat, 
de asemenea, că dezvoltarea 
colaborării dintre România și 
Olanda contribuie la crearea 
unui climat favorabil promo
vării relațiilor de înțelegere și 
colaborare între popoarele eu
ropene, pentru pace în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială. (A- 
gerpres).

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer,

// FIECARE MINUT FRUCTIFICAT a primit pe ministrul afacerilor
externe al Olandei, Joseph Luns

CUM FOLOSIȚI

CU VALOARE MAXIMA
Vineri după-amiază, preșe

dintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii 
Romă n i a. Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, la Predeal, 
pe ministrul afacerilor externe 
al Olandei, Joseph Luns.

Au participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, George Elian, am
basadorii României la Haga.

Socialiste

A fost de față Joost B. Ha
verkom van Rijsewijk, am
basadorul Olandei la Bucu
rești.

în cursul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o 
feră cordială, au fost 
date probleme de 
comun. (Agerpres)

atmos- 
abor- 

interes

TIMPUL DE MUNCĂ?
PENTRU PRODUCȚIE! n

CADRAN

Vă recomandăm inițiativa orga 
nizației U. T.C. de la Uzinele „Se 
mănătoarea“ din Capitală privind 
creșterea contribuției tinerilor la 
realizarea zilnică a sarcinilor de 
plan, prin FOLOSIREA RA ȚIO 
NALĂ A TIMPULUI DE LUCRU, 
prin Întărirea disciplinei 

ÎN PRODUCȚIE.

ALTE COLECTIVE DE MUNCA

L'.T.C. ?

ION NICHTTA 
secreturtu comisefc '

Ideea de la care

s-a pornit

de lacra) ne va 
totuL Vom ști 
in ce fel putem 
pentru a impie-

r
timp de 3 zile, 
schimb.

NĂȘIM 
cu OMir

IȘI IAU ANGAJAMENTE INSUFLEȚITOARE
cel

-Să fotografiem o zi de 
■ucl ia toate cele trei 
schimburi. -Fotografia" 

i cronometra rea timpului 
efectiv 
spune 

action a
d:ea risipa lui*.

Ideea a fost împărtă
șiră secretarului comite
tului de partid. Marin 
Burdulea. directorului 
general al uzinei, ing. 
Ion Căpățină. Ea a căpă
tat astfel un cadru orga
nizatoric necesar. O co
misie formată din nor- 
matori. specialiș’i de la 
serviciul organizării 
muncii, ingineri și cadre 
ale U.T.C, împărțită în 
trei echipe, a fotografiat

in fiecare 
activitatea a 

două linii tehnologice pe 
care lucrau cei mai 
mulți tineri. A fost o fo
tografie pentru mulți 
..invizibilă’' (nimeni n-a 
știut că ziua de muncă 
va fi fotografiată) : dar 
..reproducerea" ei (dez
baterea concluziilor) în 
adunare generală a 
U.T.C. deschisă a scos la 
iveală multe cauze vizi
bile pentru care timpul 
de lucru nu este folosit 
integral în producție.

NTCULA NICULAE 
model de hărnicie și se

riozitate în muncă

PREMIZE ALE CREȘTERII
EFICIENTEI ECONOMICE

Exploatarea 

minieră Deva

Colectivul exploatării 
miniere Deva s-a angajat 
să realizeze în acest an 
peste plan :

• 5 000 tone minereu 
de cupru;

• 50 tone cupru în mi
nereu, din care 15 
tone pe seama redu
cerii diluției;

• 300 000 lei economii 
la prețul de cost.

în vederea îndeplinirii a- 
cestui angajament, se vor 
aplica noi măsuri tehnico- 
organizatorice, cum sînt: 
schimbarea actualei metode 
de exploatare la extragerea 
pilierilor de siguranță prin 
metoda de exploatare cu 
camere, ceea ce va duce la 
scăderea diluției calitative 
cu 6 la sută ; extinderea 
încărcării și transportului 
mecanic în 16 abataje prin 
introducerea unor mașini 
moderne de încărcat; folo
sirea înlocuitorilor de lemn 
de mină prin armarea me-

Continuare In pag. a IlI-a

Complexul de industrializare 
a lemnului Pipera

Colectivul Com
plexului de indus
trializare a lemnu
lui Pipera—Bucu
rești, dezbătînd pre
vederile planului pe 
acest an s-a anga
jat să dea peste 
plan :

• 3 000 000 lei la 
producția glo
bală ;

• 2 500 000 lei la 
producția mar
fă vindută și 
încasată ;
Vor fi realizate 
peste prevede
rile planului a- 
nual:

• 240 garnituri de 
mobilă ;

• 1 000 scaune ta
pisate ;

• 200 fotolii;
• 25 000 mp hîr- 

tie decorativă 
stratificată;

• 2 000 OM Iei eco
nomii la prețul 
de cost ;

• 1 5M OM lei be
neficii.

Sporul producției 
va fi obținut in con
dițiile îmbunătățirii 
calității A a pro
duselor înnobilate 
cu 1,5 la sută față 
de sarcina de plan 
și reducerii cu 1 la 
sută a consumului 
specific de material 
lemnos la un milion 
lei producție reali
zată.

Pentru ca efor
turile muncitorilor 
in întrecerea socia
listă să fie cît mai 
rodnice, au fost sta
bilite o serie de 
măsuri tehnico-or- 
ganizatorice : asigu
rarea asistenței teh
nice în toate schim
burile ; organizarea 
producției în două 
schimburi la Fabri
ca de mobilă ți

-ratine ; ■ on-ga-vi
zarea producție: de 
cuiere -Nufăr- în- 
d: să permită tri
plarea acesteia ; or
ganizarea montaju
lui în bandă la fa
brica de mobilă 
pentru garrrtzra 
..Perinița", ceea ce 
va duce la îmbună
tățirea calității a- 
cesteia și la redu
cerea consumului 
de manoperă ; ex
tinderea normelor 
cu motivare tehnică 
și a acordului indi
vidual.

Vor fi revizuite 
consumurile speci
fice la principalele 
materiale, se vor in
troduce metodele 
cele mai raționale 
de debitare, precum 
și rețete îmbunătă
țite pentru mate
riale chimice. De a- 
semenea, vor fi di
minuate cheltuieli
le neproductive care 
influențează nega
tiv rentabilitatea 
întreprinderii.

Trustul regional 

de construcții 

Bacău

în cadrul angajamentului 
pe anul 1967, constructorii 
de la acest trust și-au pro- • 
pus :

• să dea în folosință 
in primul semestru 66 
da apartamente care au 
termen de predare tn 
semestrul doi;

• să pună in funcția- , 
ne cu 36 de zile mai de- 
vreme policlinica din 
orașul Piatra Neamț și 
casa de cultură din Tir- 
gu Neamț ;

I
• să predea cu 15 zile 

înaintea termenelor pla
nificate șeoala eu 16 
clase din Piatra Neamț, 
școala cu 8 clase din 
Moinești și școala cu 8 
clase din Tirgu Neamț;

• să îmbunătățească 
calitatea lucrărilor de

Continuare tn pag. a III'

V-ați văzut chipul 

în fotografie? 
Ce părere aveți ?

Inginerul TRAIAN 
ȚILI, adjunctul serviciu
lui organizarea produc
ției a prezentat în

cadrul adunării generale 
a U.T.C. deschisă conclu
ziile fotografierii activi
tății celor trei schimburi. 
Fiecare tînăr are cite o 
fotografie, pe care o păs
trează cu grijă și. din 
cînd în cînd, o privește 
și își admiră chipul. A- 
ceste fotografii sînt o 
copie a chipului, a cali
tăților fizice. Sînt, cum 
se exprima cineva în 
dezbatere, o imagine a 
portretului exterior. 
Concluziile comisiei de 
fotografiere prezentate 
in adunarea generală 
U.T.C. — ne-au dat o 
imagine a portretului de 
muncă.

CONSTANTIN 
PRIESCU

(Continuare 
In pag. a II-a)

Dacă antichitatea n-a pu
tut oferi tipologiilor pe 
omul din lectică, dacă cla
sicitatea nu l-a putut legi
tima pe omul din careta cu 
blazon, epoca noastră mo
torizată trebuie să-i facă 
loc printre tipurile de dată 
recentă, omului cu mașina 
personală. Ne somează chiar 
el, dacă vreți. Cînd s-a 
născut, bebelușul n-a pus 
mina nici pe strălucitoarea 
linguriță de argint, nici pe 
gradata riglă de calcul, nici 
pe banalul creion cu care 
cresc geniile, a tras mag- 
netizat spre plicul cu bana
lul lapte făcut pulbere. Nu 
va fi un viciat, a spus și 
mama, a repetat și tata, șl 
mătușile și cine o mai fi 
asistat la opțiunea viitoru
lui lacto-vegetarian. Și a 
crescut bebelușul în spiri
tul respectului pentru lapte

V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vă facem cunoștința cu unul dintre cei mai pricepui! sudori din Șantierul 
naval Constanta.- tîndrul Ion Chivu de ia secția I.

Foto: O. PLECAU

! PERSPECTIVE
■ MOBILIZATOARE 
jPENTRU
! COOPERATIVELE
! ACRICOEE
iln întreprinderile 

industriale și în uni
tățile agricole de stat I continuă dezbaterea 

sarcinilor de plan 
pe 1967 — prilej de 

| analiză a rezultate- 
■ lor obținute In pri- 
Imul an de muncă du

pă Congresul al IX- 
le al partidului și de I stabilire a acelor 
măsuri care să deter
mine ridicarea pe o I treaptă nouă, calita
tiv superioară, a în
tregii activități eco- 

Inomice, valorificarea 
cu eficiență sporită a I rezervelor. De astăzi 
înoepînd, asemenea 
dezbateri vor avea 

iloc și în cadrul coo
perativelor agricole 
de producție.

Anul pe care l-am 
încheiat recent a 
fost rodnic. Coope
rativele agricole au 
obținut la majorita
tea culturilor recolte 
mai mari decit cele 
prevăzute. Diferen
țele dintre producți
ile realizate de uni
tăți cu condiții pedo
climatice și bază teh- 
nlcă-materială ase
mănătoare dovedesc 
însă că există în
semnate rezerve a că
ror punere în valoare 
trebuie să constituie 
obiectul unui com
plex de măsuri prac
tice în anul acesta.

(Continuare 
In pag. a III-a)
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BILANȚ
ÎNSUFLEȚITOR

Constantln Oană 
prim secretar al Comitetului 

regional Ploiești al U.T.C.

Tinerii din regiunea Plo
iești s--au angajat ca și în 
anul 1966 să fie prezenți în 
primele rînduri în opera de 
realizare a noi lucrări de folos 
obștesc și îndeosebi pentru 
înfrumusețarea orașelor și sa
telor, împăduriri, plantări de 
pomi fructiferi și ornamentali, 
colectarea metalelor vechi, în
treținerea pășunilor și fînețe- 
lor, construirea de obiective 
social-culturale și sportive.

Au fost colectate de tinerii 
regiunii și predate oțelăriilor 
peste 40 000 tone de metale 
vechi, în frunte 
comitetul raional 
Ploiești, Cîmpina 
Tîrgoviște. Ca și 
s-au evidențiat din nou orga
nizațiile U.T.C. de la Uzina 
1 Mai, Rafinăria Brazi, Uzina 
mecanică Plopeni, Foraj Bol
dești, Uzina Mecanică Poiana 
Cîmpina, I.R.A.-Cîmpiina și 
altele care au colectat și pre
dat peste 20 000 tone metale 
vechi. Este o mare mîndrie 
pentru tineretul regiunii noa
stre faptul că în cadrul acțiu
nilor de împăduriri, îngrijiri 
arborete și recoltat semințe 
în patrimoniul forestier, a 
reușit să realizeze la împădu
riri o suprafață de 82 hectare 
și la îngrijiri arborete 670 ha 
depășind angajamentul luat 
cu 22 ha și respectiv 170 ha. 
Pentru aceasta au fost iniția
te de către unele comitete ra
ionale ale U.T.C. (Teleajen și 
Buzău) mari acțiuni la care 
au participat mii de tineri, or- 
ganizîndu-se în zilele de du
minică trenuri speciale care 
au transportat tinerii în locu
rile îndepărtate, unde urmau 
să fie efectuate lucrările din 
zonele forestiere.

O mare contribuție la înde
plinirea acestor obiective și-au 
adus-o comitetele U.T.C. din 
comunele Vintilă Vodă, Săru- 
lești, Lopătari, raionul Buzău, 
Mînedu Ungureni, I. F. Neho- 
iu, raionul Teleajen, Dumi- 
trești, Jitia, raionul Rm. Sărat. 
Paralel cu împăduririle au 
fost întreprinse acțiuni pentru 
plantarea pomilor fructiferi și 
ornamentali (realizat 81000 
față de 65 000 planificat), iar 
pe terenurile erodate și în 
pantă din raionul Rm. Sărat 
tinerii au sădit peste 80 000 
puieți de salcîm. Succese au 
obținut îndeosebi comitetele 
U.T.C. din comunele Vadu, 
Sorești, Zărnești și Racovi- 
țeni care la sfîrșitul orelor de 
muncă au organizat specta
cole și dans în aer liber.

Unul din angajamentele im
portante luate de tinerii din 
regiunea Ploești în acest an a 
fost și acela al înfrumusețării 
satelor și orașelor, amenajarea 
bazelor sportive.

situîndu-se 
și orășenesc 

și raionul 
anii trecuți

Tinerii au participat cu en
tuziasm și însuflețire la ame
najarea spațiilor verzi, stră
zilor și peluzelor cu flori. O 
bună inițiativă în această di
recție a avut-o comitetul oră
șenesc U.T.C. Ploiești al U.T.C. 
care din primele zile ale primă
verii a mobilizat mii de tineri 
la amenajarea și extinderea 
parcului Bucov și parcului ti
neretului. De asemenea, tine
rii din orașul Tîrgoviște au 
contribuit la amenajarea bu
levardului în urma lucrărilor 
de canalizare. Rezultate bune 
au obținut și tinerii din ora
șele Văleni de Munte, Pucioa
sa și Rm. Sărat.

La sate, tinerii au sprijinit 
deputății în acțiunile 
dărești reușind ca prin 
lor să efectueze un 
însemnat de ore de 
patriotică la curățitul 
rilor, întreținerea drumurilor, 
reparatul podurilor și podețe
lor, amenajarea peluzelor cu 
flori. Pentru a le oferi iubito
rilor de sport și cultură fizică 
posibilitatea desfășurării ac
tivității lor îndrăgite, tinerii 
din regiunea Ploiești au ame
najat 345 baze sportive față 
de 200 cîte fuseseră planifi
cate.

în9umînd valoarea lucră
rilor efectuate prin muncă vo- 
luntar-patriotică de tinerii re
giunii noastre în cursul anu
lui I960 se ridică la peste 20 
milioane lei.

însuflețiți de rezultatele ob
ținute în anul care a trecut 
tinerii din regiunea Ploiești • 
și-aiu stabilit pentru acest 
la capitolul acțiunilor 
muncă voluntar-patriotică 
gajamente sporite. Prin 
terea creatoare tinerească de 
care dispunem în regiune — 
avem certitudinea că și în 
1967 vom fi la înălțimea sar
cinilor trasate organizației 
noastre de către cel de al 
VIII-lea Congres aii U.T.C.

gospo- 
forțele 
număr 
muncă 
șanțu-

an 
de 

an- 
pu-

Vedere exterioară a Fi
laturii de lină pieptănată 

— București
Foto-, AGERPRES

sticla aJe 
sere din 

in prezent,

— „Un film cu o fată fer
mecătoare" și „Diminețile unui 
băiat cuminte” — iată doi ti
neri — o fată și un băiat — 
fiecare cu un atribut determi
nant — în două filme cu ti
tluri foarte lungi.

— Să știți că nu este tin te
ribilism — răspunde Lucian 
Bratu. Filmul meu nu se pu
tea intitula altfel — țin la 
titluri. Spectatorul trebuie să 
știe ce o să vadă.

— Deci — în orice caz — 
o fată fermecătoare. Dar fil
mul dumneavoastră cheamă 
la o dezbatere etică.

— Orice film — intervine 
Andrei Blaier — trebuie, în- 
tr-un fel sau altul să cheme 
la o dezbatere etică. Fără nici 
un gînd de a enunța formule, 
cred că acest lucru, astăzi, de
vine obligatoriu în orice do
meniu al artei. Poate cu atît 
mai mult în film, care are un 
public atît de larg.

— Dumneavoastră 
geți, revine 
răspunderea 
pe care o 
atunci cînd 
cheamă „un
Un asemenea film se adresea
ză tuturor celor răspunzători 
într-o mai mică sau mai mare 
măsură de demnitatea și fru
musețea tinereții. întreprin
derea este grea pentru că 
eșecul este de-a dreptul nociv. 
Tinerii nu suportă să-i minți, 
cu atît mai mult vorbind 
despre ei. Te simt imediat și 
te refuză.

— îmi vin în minte cuvin
tele unui mare regizor, crea
tor de școală — Stanislavki — 
care în repetiții, cînd tonul 
era fals se repezea pe scenă 
la actorul fără har, strigînd : 
„Nu te cred!“ Din nefericire,

înțele- 
Lucian Bratu — 
cu atît mai mare 
are un regizor 
face ceea ce se 
film de tineret".

Grădinile 
complexului de 
Ploiești se întind 
pe 27 ha. Produsele realizate 
aici sînt mult apreciate În
deosebi, acum cînd mercu
rul termometrelor coboară 

cu mult sub zero grade.

Poto: AGERPRES

Simpozion dedicat
GALAȚI (de la co

respondentul nostru)
Clubul întreprinderii 

de construcții șl mon
taje siderurgice Ga
lați a organizat zilele 
trecute un simpozion 
cu tema : „înțelegerea 
reciprocă dintre soți, 
cheia căsniciei ferici
te". Este începutul u- 
nul ciclu de asemenea 
manifestări dedicate 
întăririi familieL

fesorul Ion Gheorghiu 
a vorbit celor peste 
200 de tineri construc
tori prezenți, despre 
căile care conduc spre 
buna înțelegere între 
soți. A urmat apoi 
prelegerea procuroru
lui Dumitru Clintea, 
intitulată „Consecin
țele nerezolvlrii ime
diate a micilor neîn
țelegeri între soți-. în

familiei
continuare constructo
rii și o parte a soțiilor 
lor, au ascultat pe 
maistrul Paul Covalen- 

care le-a vorbit 
a 

problemele 
căsniciei, 

de ani de 
familiali.

co, 
despre modul cum 
rezolvat el 
delicate >>e 
în cei 25 
conviețuire 
în încheiere, ce-i pre
zent! la simpozion au 
vizionat filmul artistic 
„Marfa*.

au fost filme „de tineret" cum 
le spuneți dumneavoastră, la 
care am avut — ca spectator 
— impuls aceleeași reacții. 
Și aceasta este trist și, cum 
spuneați, de-a dreptul nociv. 
Credeți, deci, tovarășe Bratu 
că „Fata" dumneavoastră va 
fi adevărată ?

— Trebuie să fie. Persona
jul există. Nu este un feno
men frecvent, dar există, și 
acesta e un motiv suficient 
pentru confruntare. Filmul 
meu intenționează să fie un

răspunzînd la’ ambele între
bări. Pe „fata" mea o recu
noașteți uneori în microbaru- 
rile bucureștene. O recunoaș
teți în scrisorile 
interpreta mea, 
Pîslaru. „Doresc 
cîntăreață, vreau 
tine la televizor și-n filme, 
vreau să...“. Dar Margareta 
muncește mult, e o actriță 
serioasă, ceea ce semnatarele 
acestor scrisori, profund a- 
nacronice — ignoră. Ne-a a-

primite de 
Margareta 
să devin 

să apar ca

exterior în filmul meu. Nici 
nu este cu putință. Unii sînt 
chiar vinovați, prin nepăsare 
sau egoism, de evoluția strîmb 
pornită a fetei.

— Cum este posibil, cum 
vă explicați o asemenea traiec
torie in condițiile civilizației 
noastre socialiste, ale sistemu
lui nostru de educație; școală, 
organizație de tineret ?

— Educația se face, dar pe 
alocuri insuficient. Sau nedi
ferențiat. Tinerii nu sînt o 
pastă amorfă. Ruxandra —

într-o ipostază activă, demnă. 
Tinerii mei nu sînt din fami
lia Ruxandrei — fata ferme
cătoare — vinovată pentru in
conștiență. Ei își pun prohle- 
me, discută, unii se opresc 
aici, alții trec la’ fapte, lo- 
vindu-se, dar cîștigînd. Filmul 
nostru însă, cred, este profund 
optimist.

— Tot ce spuneți dv. aici 
este foarte interesant. Pro
blema începe deci de la 
realizare. Au fo"t filme româ
nești cu o tematică vie, aptă 
de discuție, care au capotat 
în facil, în fals. Cum ați 
încercat dumneavoastră să gă- 

unde cre- 
unei atari

semnal de alarmă pentru toți 
cei tentați, de o asemenea e- 
xistență. Problema, în fond, e 
a seriozității și răspunderii fa
ță de viață. Eroina mea nu este 
structural irecuperabilă. Este 
numad inconștientă și, ceea ce 
e mai grav, de un egoism fla
grant. Are „insensibilitatea 
cotului vecin". Vrea să facă 
film, să trăiască ușor, își do
rește victorii pentru oare nu 
este pregătită, nici dotată șl, 
mai ales, nu realizează 
dramele provocate de trecerea 
ei fără adîncime prin viață. 
Ceea ce vreau eu să spun, 
înainte de orice, este că feri
cirea personală nu se poate 
împlini decît în contextul 
existenței sociale.

— Credeți c-ați reușit ? în 
ce măsură filmul acesta, nou 
ca tematică în creația dum
neavoastră, reprezintă o ex
periență fructuoasă ?

— în măsura în care am 
reușit, ca să fac o butadă,

• ANDREI BLAIER
• LUCIAN BRATU
jutat mult credința că filmul 
acesta este necesar.

— Propuneți in film un tip 
de tinăr opus, care trăiește 
adevărat, contemporan ?

— Opoziția nu este obliga
torie. Personajul meu se mișcă 
în Bucureștiul de azi, întîl- 
nind tot felul de oameni, mai 
buni, sau mai răi, fără 
„etichete" căci viața nu per
mite etichetarea. Nici un des
tin nu se consumă linear și

siți „tonul just", 
deți că este cauza 
nereușite ?

— în formalism, 
Lucian Bratu. A înțelege sim
plist realitatea, a expune pro
bleme — 
lor să să 
adevărați 
greșit.

Oamenii vor să se vadă în 
filmele noastre. A ridica pu
blicul la un înalt nivel de 
percepere 
proces în 
care cere 
blicului. Și apoi — acțiunea 
aceasta.
proces mai larg de cultura
lizare, trebuie conjugată, făcu
tă pe mai multe planuri. Fil
mul însuși, nu este deloc cel 
•mal puțin important element. 
El trebuie să convingă, indi
ferent de mijloacele artistice 
alese pentru asta — mai mo
derne sau mai clasice. Cînd 
mesajul este au’entic, el tre
buie să ajungă la spectator.

— în ceea ce mă privește — 
spune Andrei Blaier — țin 
mult, ca metodă de creație, la 
autenticitate. Poezia, simbolul, 
elocvența culorii în sine, au 
fost experimentate cu succes 
de mari regizori de cinema. 
Filmele lor nu sînt mai puțin 
adevărate. Dar pentru mine, 
poate mă înșel, pentru actua
litatea noastră de care vor
beați, a lăsa „felia de viață" 
să pledeze singură este esen
țial. Vreau ca oamenii mei să 
se miște firesc pe ecran, vreau 
să discute — cu riscul 
discursivității — să plîngă și 
să rîdă. Aceasta nu exclude 
modernul și inovația. Dar țin 
la fidelitatea — uneori crudă 
— a aparatului de filmat.

— Pentru că tot 
citat — să-l 
Caragiale — cel mai bun e 
„stilul potrivit". Nici o metodă 
de creație nu e mai puțin 
valabilă decit alta, dacă reu
șește.

încheiem discuția noastră 
urmînd să aplicăm fiecare 
sugestia lui Caragiale.

SMARANDA JELESCU

răspunde

fără ca în spatele 
se miște oameni vi’. 
— este fundamental

artistică este un 
timp și complicat, 

întîi respectarea pu-

încadrată într-un

are 
n-a 
una

personajul meu, care nu 
o structură foarte simplă, 
avut probabil parte 
adevărată.

— Un personaj al 
spune Andrei Blaier 
bește la un moment 
amară ironie despre un „Club 
al tinereții" de la televiziune 
în care se spunea cu multă li
niște : „jumătate din noi intră 
la facultate, jumătate nu. Cei 
oare nu intră, trebuie să-și 
facă cumva un rost și să în
țeleagă că nu pot intra toți". 
Era un refuz brutal al oricărei 
aspirații, o condamnare la 
oboseală, la inerția stării pe 
loc. Un asemenea ton nu este 
permis și era firesc ca băia
tul să fie trist.

— „Băiatul cuminte" ?
— Un prieten al său. Pa- 

vese are într-un loc o frază 
foarte frumoasă : „Fiecare din 
noi trebuie să aibă un loc al 
său, măcar pentru a avea de 
unde pleca". Iată punctul de 
pornire al filmului meu: 
plecarea, firește în sens filo
zofic de autodepășlre. Eu 
propun în dezbatere neliniș
tea, demistificarea proprie, ca 
o condiție a victoriei — uneori 
chiar asupra propriei perso
nalități. Băiatul meu nu mai 
vrea să fie „cuminte", nu vrea 
să-și caute un „locșor" pentru 
că face parte din ’umătatea 
care n-a intrat la facultate. 
Vrea să plece. Vrea să caute, 
să se descopere pe el însuși

de

meu —
— vor- 
dat cu
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Se numește Mria S. și lo
cuiește în Alba Iulta. Ne-a tri
mis o scrisoare alcătuită din 
cuvinte nervoase : tună și ful
geră împotriva „șefilor" de la 
instituția unde lucrează, care 
— din dezinteres și 
gere a situației sale 
spune dîr.sa — nu 
partizat o locuință 
căpătoare.

Am citit scrisoarea fără să 
luăm in considerație tonul. 
Cererea omului, nevoile lui, 

suverane, ne-am zii; res- 
srnt amănunte, șt apoi 
nu spune fiecare cînd se 
intr-o situație mai grea 
alcătuit, deci, la rindul 

nostru, o scrisoare pe care am 
trimis-o celor în drept cu ru
gămintea de a veni în ajuto
rul respectivei tinere.

Ce am aflat pe urmă con
stituie subiectul acestei în
semnări.

...Cu 5 ani în urmă, Maria 
S. a venit la Alba Iulia îm
preună cu soțul. Și-au găsit o 
locuință într-o casă în care 
mai locuia o familie tînără. 
Aveau ei un copil, aveau și 
ceilalți unul. Și o duceau bine. 
Pînă în momentul în care 
dumneaei, Maria S., a început 
să-i facă ocheade bărbatului 
celeilalte („dacă o Bă mă în
trebați cine-i de vină, eu sînt*, 
recunoaște ea), pînă cînd i-a

neîatela- 
familiale, 
t-au re- 

mai în-

NOTE

CARE ȚIPA
luat bărbatul, lăsîndu-l pe 
cel cu care venise, despărțind 
doi copii de tații lor etc. Și 
așa, netam-nesam, peste noap
te, cele două Instituții care și 
pînă atunci mai aveau de so
luționat destule cereri, :’-au 
trezit că li se mai prezintă 
una — „urgent' — cu țipete, 
cu tunete, cu argumentări 
despre drepturile pe care le 
are oricare cetățean, că este 
vorba de neînțelegere, dezin
teres și așa mai depose.

Aceasta este povestea.
Acum ce să-r spunem noi 

femeii care țipd ? Nu sintem o 
instituție specializată în ad
ministrație. dar putem avea o 
părere: să aștepte. Să aș
tepte, fiindcă nu este obli
gat nimeni să țină sea
ma de capriciile acelora pe 
care, apucîndu-i plăcerea di
vorțului și a încurcăturilor 
familiale, creează o mie de 
încurcături și altora, din afara 
cadrului lor conjugal. Fiindcă 
nu este obligată nici o între
prindere care, arînd de dat 
ajutor unor familii ce dove
desc seriozitate, să le lase 
baltă și să ofere locuințe „pe 

celor pe care-i apucă 
distracția însurătoarei și a 
măritișului de-a doua oară, 
de-a treia oară, ș.a.m.d.

tavă"

E. F.

am mai 
cităm și pe

Ing. TRAIAN TIU PETRE ANGHEL I

„FIECARE MINUT
Popas In împărăția apelor

FRUCî IFICAT, CU
(Urmare din pag. I)

Chipul, se contura acum 
nu prin trăsăturile vese
le, energice ale feței, nu 
prin zîmbetul optimist, ci 
prin raportarea lor la as
pirația de a munci mai 
bine, de a face din timp 
un aliat pentru acest 
mal bine, de a stăpîni 
minutul și de a-i smul
ge fiecare secundă în 
scop util pentru tine, 
pentru producție. Tim
pul — respectiv felul 
cum îl utilizezi — este 
măsura cea mai exactă 
a responsabilității cu 
care muncești, a pasiunii 
sau a lipsei de pasiune 
pentru meseria aleasă, a 
întrebuințării cu randa
ment maxim sau minim 
a potențialului tău fizic 
și intelectual.

Ce-a arătat fotogra
fierea activității ce
lor 25 de tineri ? O al
cătuim — fiind vorba de 
timp — cu ajutorul da
telor statistice.

— Dacă analizăm re
zultatele observărilor 
fotografice din cele trei 
zile — arată tovarășul 
ing. TRAIAN ȚILI — 
Constatăm că fondul de

timp neutilizat de cei 25 
de tineri se prezintă 
astfel: în schimbul I — 
13,9 la sută, în schimbul 
II — 14,6 la sută, in 
schimbul III — 20,4 la 
sută. Calculele arată că 
productivitatea secției, 
în această zi, a fost di
minuată, de cei 25 de 
tineri fotografiați, cu 
circa 15 la sută.

în sală — animație, 
înțelegi din privirile e- 
nergice ale celor mai 
mulți tineri, din atitudi
nile lor, că nu aprobă 
pe risipitorii de timp. 
Alte priviri — nu putem 
să le numărăm dacă sînt 
25 sau mai puține — 
s-au fixat spre pămînt. 
Să însemne ele un gest 
de autocritică sau o în
cercare de a se as
cunde în fața jude
cății opiniei colective ? 
Timpul va da răspuns și 
acestei întrebări. Să-l 
ascultăm, mai departe, 
pe inginerul Traian Țili:

— Fotografierea zilei 
de muncă a scos în evi
dență si cauzele care ge
nerează o utilizare nera- 
țională a fondului de 
timp. Insist asupra lor 
întrucit, fără măsuri din 
partea conducerii uzinei, 
a comitetului U.T.C., ele

se vor repeta și de aici 
înainte. Acestea sînt: 1) 
absențele nemotivate, 2) 
începerea programului 
cu întîrziere, 3) întreru
perea lucrului înainte de 
terminarea programului, 
4) părăsiri repetate ale 
locului de muncă, 5) lip
să de SDV-uri și mate
riale, 6) pierderi de timp 
din cauza defecțiunilor 
electrice și mecanice ale 
mașinilor.

Calculele arată că pri
mii trei factori, care de
pind în exclusivitate de 
răspunderea în muncă 
a tinerilor, au ponderea 
cea mai mare. Nu tre
buie neglijată nici con
tribuția ultimilor trei 
factori care depind de 
preocuparea dispecerilor, 
maiștrilor și tehnologi
lor pentru lansarea co
menzilor și pregătirea 
locului de muncă, pen
tru asigurarea unei a- 
sistențe tehnice neîntre
rupte pe parcursul pro
gramului de lucru.

Această parte a „fo
tografiei" este urmărită 
în sală cu... creionul în 
mînă. Tovarășul direc
tor general al uzinei, ad
junctul șefului de secție, , 
tehnologii fac notații fe
brile în carnetele lor. 
Subliniază cu o linie sau 
două, în raport cu im
portanța ei, fiecare su
gestie, fiecare observa
ție. Nu este vorba de 
niște amănunte. Ne a-

flăm în fond la o dezba
tere cu caracter de lucru 
și e normal ca fiecare se
sizare și observație să 
fie notate, ca pentru fie
care să se găsească pe 
loc, ori într-un timp cît 
mai scurt soluții practi
ce de rezolvare. Robi
netele prin care se iro
sește timpul de lucru 
trebuie închise.

— Am văzut mai sus
— reia tovarășul ing. 
ȚILI, „planul general" 
al portretului celor 25 de 
tineri fotografiați. Să 
decupăm acum cîteva i- 
magini — în alb și ne
gru — și să le punem 
față în față. Emlllan 
Lazlo și Petre Anghel I., 
de pe linia I, Constantin 
Dobre și Lucian Țicu de 
pe linia a II-a, realizea
ză lunar, prin folosirea 
rațională a fiecărui mi
nut în producție, peste 
220 ore normă lunar. Ne 
întrebăm aici — și de 
fapt ii întrebăm pe ei
— ce părere au tinerii 
Petre Anghel II, care a 
pierdut nejustificat 33 
la sută din timpul de 
muncă, Mircea Anghel
— 23 la sută, Ion Ristache
— 39 la sută, în schim
bul III, și Gheorghe 
Gheorghe — 26,4 la sută 
și Iancu Ion — 16 la 
sută, în schimbul I" 7

Rama în care se 

încadrează toate 

portretele

Această întrebare a 
căzut apăsător peste în
treaga sală. Cei vizați ca 
risipitori ai timpului de 
lucru sînt invitați să ex
plice : cum, din ce cau
ze, pierd atit timp în 
decursul celor 480 de mi
nute de muncă ?

...Cîteva momente de 
tăcere. E greu să răs
punzi atunci cînd pro
pria activitate nu se află 
circumscrisă normelor 
de muncă ale colectivu
lui din care faci parte. 
Cei în cauză înțeleg că 
de data aceasta nu mai 
pot da răspunsuri „în 
doi peri", că există o 
măsură exactă a timpu
lui lor de muncă.

— N-am făcut nicio
dată un calcul — spune 
strungarul ION HRIS- 
TACHE — să văd cît 
timp pierd în cele 8 ore. 
Nu cred să mă fi plim
bat în ziua respectivă 
75 de minute. Nu neg. 
M-am odihnit de cîteva 
ori, am fost și pe la 
magazie, am mal stat de 
vorbă cu Hie George...

O voce din sală : „cro
nometru! nu minte". A 
înregistrat cu exactitate 
fiecare secundă. Ai frus
trat secția și pe dum
neata de exact 75 de 
minute".

— O fi, nu vă contra
zic. N-am știut că am 
să fiu fotografiat.

— Dacă știai ce fă
ceai ?

— Nu mă dezlipeam 
de lîngă mașină.

— Atunci să te foto
grafiem în fiecare zi.

— „N-o să aveți de 
ce să mai fotogra
fiați — asigură el 
normatorul. Dacă o s-o 
faceți o să vă pierdeți 
dv. timpul pentru că eu 
am să-l folosesc de acum 
încolo cum trebuie".

— Da, recunosc — o 
ia pe ton autocritic 
Gheorghe Gheorghe, 
pentru a scăpa „cu fața 
curată" — am pierdut 
50 de minute din timpul 
de lucru. De vină sînt și 
eu, de vină-i și mașina, 
care s-a defectat. Am 
căutat un electrician în 
tot sectorul și n-am gă
sit.

Intre sală și Gheorghe 
Gheorghe se leagă un a- 
devărat dialog.

— Recunoști că ți s-a 
desfăcut de 2 ori con
tractul de muncă pentru 
absențe nemotivate ? — 
intervine P. Toader. 
Conducerea uzinei a 
fost o „mamă bună" și 
te-a reprimit din nou în

uzină. Spune-ne ce-ai de 
gînd ? Ai învățat me
seria la școala noastră, 
statul a cheltuit bani cu 
tine. Nu-ți place să te 
încadrezi in normele 
disciplinei noastre mun
citorești, n-ai decît să 
despăgubești statul și să 
faci ce vrei...

— Are dreptate tova
rășul Toader — intervi
ne și tovarășul director 
general. Au venit părin
ții dumitale la uzină și 
ne-au dat garanții că nu 
vei mai lipsi. Și totuși ai 
mai lipsit.

Gheorghe Gheorghe 
pune capul în pămînt. 
Nu mai poate întîlni pri
virile tovarășilor săi de 
muncă care i-au arătat 
și căldură, și dragoste, 
și înțelegere.

Dialogul dintre cei 
care frustrează timpul de 
valorile lui și cei care-1 
înnobilează prin con
știinciozitatea și răspun
derea lor în muncă ca
pătă, prin cuvîntul fie
cărui vorbitor, amploare 
și adîncime.

— Sîntem de vină unii 
dintre noi — arată Pe
tre Anghel I — că nu 
dăm totdeauna o între
buințare maximă fiecă
rui minut. Concluziile 
fotografiei ne-au obligat 
să medităm asupra aces
tui lucru. Să fim necru
țători cu cei care frus- 
tează fondul de timp al 
secției dar să fim la fel 
de necruțători cu cei 
care nu organizează

bine procesul de pro
ducție și se pierde 
timp din această cauză.

Pentru susținerea i- 
deii s-au făcut, în dez
batere, următoarele pro
puneri :

• Fiecare linie de fa
bricație să fie dotată cu 
un polizor și cu pietre 
de mărimi diferite. Fap
tul că există un singur 
polizor la fiecare linie 
de fabricație duce inevi
tabil la o pierdere de 
timp de către fiecare 
strungar cînd are de as
cuțit cuțite de cel puțin 
5—10 minute (C. Albu).

• Tinerilor care au 
absolvit anul trecut 
școala profesională nu li 
s-au asigurat nici pînă 
acum seturi complete de 
scule. Ei sînt obligați să 
împrumute sculele care 
le lipsesc, ori de la ma
gazie, ori de la alți mun
citori. Acest du-te-vino 
costă timp. Conducerea 
secției împreună cu scu
lerul sectorului să ree
xamineze această situa
ție și să asigure pentru 
toți tinerii, în cel mai 
scurt timp, necesarul de 
scule (Ion Ionescu).

• Deservirea muncito
rilor cu S.D.V.-uri la 
magazia de scule răpește 
mult din timpul de lu
cru al muncitorilor. Ar 
fi bine să studieze -care 
este cauza: e cumva 
mic numărul distribui
torilor sau calificarea 
lor nu e corespunzătoa
re ? (Petre Anghel).

i— REGULAMENTUL
Inițiativa, „Fiecare minut fructificat, cu va

loare maximă, pentru producție" se adresează 
tuturor tinerilor din secție și are ca principal 
obiectiv utilizarea rațională a timpului efec
tiv de lucru în scopul creșterii productivității 
muncii.

Pentru aplicarea inițiativei, pentru desfă
șurarea ei în bune condiții se adoptă ur
mătorul regulament:

1. Aplicarea inițiativei va fi coordonată și 
urmărită de un colectiv format din adjunctul 
șefului de secție, secretarul organizației 
U.T.C., un. inginer tehnolog, un maistru, un 
normator și pontatorul secției.

2. Atribuțiunile acestui colectiv sînt:

a) să analizeze periodic felul cum se des
fășoară inițiativa și, pe baza concluziilor 
reieșite, să propună conducerii secției, 
conducerii uzinei și comitetului U. T. C. 
măsurile necesare pentru creșterea per
manentă a eficienței ei

b) să rezolve prin maiștri, tehnologi și șefi 
de echipă toate problemele curente ridi
cate de aplicarea inițiativei

e) să studieze toate observațiile și sesizările 
tinerilor legate de greutățile pe care le 
întîmpină în procesul de producție privind

• Dispecerii și maiș
trii să programeze cel 
puțin cu o zi înainte co
menzile de lucru din 
ziua curentă și să se a- 
sigure pregătirea lor cu 
toate cele necesare : ma
teriale, documentație, 
S.D.V.-uri. Timpul care 
se pierde din lipsă de 
comenzi de lucru să fie

decontat în contul a- 
cestora. (C. Albu).

• Volumul asistenței 
tehnice a maiștrilor 
pentru muncitorii aflați 
în primul an de produc
ție să crească și să se e- 
fectueze cu o mare grijă 
pentru calitatea ei. (Du
mitru Stan).

...Opinii, propuneri, 
măsuri în apărarea ml-
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Perspective mobilizatoare I 
pentru cooperativele agricole

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN

Febre in țara ghețurilor
STOCKHOLM (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
La hotelul Bromma, situat 

spre periferia orașului se află 
cartierul general al lotului 
nostru. Aici, deocamdată se 
discută cu aprindere încă des
pre primul meci susținut de 
băieții noștri care a stîrnit 
printre specialiști mai cu sea
mă, datorită dramatismului 
desfășurării, determinate de 
evoluția scorului, compor
tarea jucătorilor și maniera 
de arbitraj oarecum nouă — 
numeroase comentarii și con
troverse. Voi relua, firește, acel 
memorabil ultim minut de 
joc cînd Gruia, printr-o ac
țiune individuală, atacat de
cisiv și nereglementar de 3 
adversari — grămadă ca la 
rugbi — a reușit să se „scu
ture" de ei printr-un efort 
suprem, de pe loc să tragă o 
„ghiulea" în colțul sting de 
aus al porții fără ca temera
rul portar Franke care apăra
se excepțional, să schițeze 
măcar un gest. Isprava lui 
Gruia a înghețat pentru un 
moment efervescența tribune
lor. Fără acest gol, drumul 
echipei noastre, dublă campi
oană mondială, spre calificare 
în etapele următoare ale com
petiției, ar fi fost minim. Dar 
acum, certitudinile ca și aspi
rațiile sporesc. Antrenorul 
echipei de handbal Dinamo 
București, Oprea Vlase, care 
a urmărit această partidă l-a 
calificat ca un meci de o veri
tabilă finală, antrenant, spec
taculos.

Echipa României rămîne 
însă în continuare printre 
cele mai bine cotate la „bursa 
pronosticurilor" dar unanim 
se apreciază că ea va cîștlga 
titlul pentru a treia oară nu
mai dacă nu va evolua ca în 
meciul cu R.D. Germană, adică 
cu prea multe greșeli. Preten- 
denții la titlul au sporit cu 
încă un candidat după turul 
II al grupelor. Este vorba de 
echipa U.R.S.S. care a produs 
cea mai mare surpriză de pînă 
acum a campionatului, învin- 
gînd la scor 27—17 pe jucă
torii germani, cu care noi, așa 
cum se știe, am reușit un meci 

Dar cei caire au asistat 
înfrîn-

ultima partidă, cea de azi. 
Noi sperăm că au învățat 
destule din meciul cu echipa 
R.D. Germane și că au avut 
posibilitatea să mai pună la 
punct unele lucruri în jocul 
ușor cu Canada, scor cunoscut 
27—3. De altfel, antrenorul 
secund al echipei, Eugen Tro- 
fin, care a urmărit meciul 
R.D.G.—U.R.S.S. are în vedere 
cîteva lucruri :

— Este un meci greu, des
chis oricărui rezultat, dificil 
pentru noi, pentru faptul că 
sovieticii au forța cea mai 
mare de aruncare, o extraor
dinară tenacitate în atac. Kli
mov este egalul lui Gruia. Va 
trebui să pregătim echipa 
tactic deși jocul presupune o 
serioasă angajare fizică. Spe
răm că jocul care va fi 
transmis începînd cu orele 
18,00 la posturile noastre de 
radio, ne va oferi satisfacția 
unui rezultat bun.

Febra întrecerii și tensiu
nea luptei pentru afirmare în 
confruntarea din țara ghețu
rilor și fiordurilor sporește 
considerabil. Rezultatul din 
turul II atestă acest fapt.

In urma rezultatelor putem 
spune că s-au calificat în 
grupa A: Suedia, Iugoslavia, 
în B : R.F.G., Ungaria în D : 
Cehoslovacia și Danemarca. 
Singura unde situația este 
incertă rămîne grupa C unde 
joacă echipa noastră: aici 
ultimul joc decide nu numai 
locul I ci și calificarea. 
Timpul deosebit de frumos, 
cu un soare darnic și un cer 
de un albastru deschis, ce dă 
și mai multă strălucire zăpe
zilor nordice, creează un cadru 
splendid de desfășurare și 
interes public pentru marea 
competiție din Scandinavia.

nul.
la meci, pun această 
gere neașteptată pe seama 
autoîncrederii băieților an
trenați de Seiler care s-a 
grăbit să declare că echipa 
lui va juca în finală. împău
narea întotdeauna joacă feste. 
Oricum acest rezultat face ca 
lupta pentru calificare să fie 
și mai dîrză și deschisă în 
această grupă, echipa Româ
niei avind nevoie în jocul cu 
handbaliștii sovietici cel puțin 
de un rezultat de egalitate. 
Altfel...

Antrenorii noștri privesc cu 
circumspecție dar și optimism

DUMINICĂ 15 IANUARIE

8.30 : Ora exactă. Cum 
fi vremea ; 8,32 : întilnirea de 
duminică. Emisiune pentru 
femei ; 9,15 : Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar : Noile 
aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej. Poșta copiilor ; 10,30 : 
Emisiune pentru sate ; 12,15 : 
Concert simfonic ; 18 : Maga
zin duminical ; 19 : Telejurna
lul ; 19,15 : TV—111 Emisiu
ne alcătuită la cererea tele
spectatorilor ; 19,35 : Documen
te de piatră ; 20 : Varietăți ; In 
pauză : Desene animate ; 22,30 : 
Telesport; 22,50 : Telejurnalul.

Coșul de fum, fn curs de construcție, de la centrala electrică 
de termoticare Craiova, care va fi una dintre cele mai inalte 

construcții din (ară.
Foto : O. PLECAM

ACTUALITATEA

(Urmare din pag. I)

Ca și fa celelalte unități e- 
conomice, în central dezbate
rilor din cooperativele agrico
le vor sta importantei* obiec
tive abordate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 21—23 decembrie 
1966, care, în scopul creșterii 
producției agricole la toate 
culturile și la toate speciile de 
animale, subliniază necesitatea 
repartizării cit mai judicioase 
a culturilor, folosirii semințe
lor de mare productivitate, a- 
plicării unei agrotehnici co
respunzătoare, utilizării rațio
nale a pămintului, a îngrășă
mintelor și a mașinilor, execu
tării in termenul prevăzut a 
amenajărilor pentru irigații, 
îndiguiri și desecări, produce
rii și administrării economice 
a nutrețurilor etc. Sînt măsuri 
asupra cărora este necesar să 
se insiste în cursul dezbateri
lor, stabilindu-se căi și mij
loace pentru înfăptuirea lor.

Conștienți de răspunderile 
care le revin în cadrul marii 
familii a țărănimii cooperatis
te din care fac parte, tinerii 
au dreptul și obligația statu
tară de a participa activ la a- 
ceste dezbateri, de a face pro
puneri, de a oferi soluții prac
tice pentru valorificarea supe
rioară a rezervelor de produc
ție din fiecare unitate. Este 
prilejul cel mai bun pentru 
cunoașterea amplă a sarcinilor 
importante care stau în fața 
unității și pentru stabilirea u- 
nor angajamente concrete.

Fronturile de lucru sînt 
largi; sarcinile de plan sporite 
față de anul precedent impun 
prezența permanentă la mun
că a fiecărui tînăr țăran coo
perator în acele sectoare unde 
se simte mai mult nevoia de 
priceperea și forțele sale. Sînt 
în curs de desfășurare multi
plele pregătiri pentru apropia
ta campanie agricolă de pri
măvară ; se efectuează acum 
cu intensitate vaste lucrări de 
extindere a irigațiilor, îndigu
irilor și desecărilor, de com
batere a eroziunii solului ; 
este timpul optim pentru 
transportul și depozitarea în
grășămintelor organice pe 
cîmp ; la învățămîntul agro
zootehnic se acumulează cu
noștințele necesare practicării 
unei agriculturi moderne; se 
stabilesc in aceste zile măsuri 
pentru mai buna folosire și 
păstrare a bunurilor proprie
tate obștească.

Animați de dorința de a-și 
spori aportul la întărirea eco
nomică și organizatorică a co
operativelor agricole din care 
fac parte, sprijiniți de organi
zațiile U.T.C., tinerii, prin par
ticiparea lor activă la dezba
teri, vor contribui la dezvolta
rea și consolidarea democrației 
cooperatiste, vor ajuta, prin 
propunerile și inițiativele lor, 
la rezolvarea corespunzătoare 
a unor importante probleme 
de interes obștesc, la crearea 
acelor condiții necesare reali
zării și depășirii sarcinilor de 
plan pe anul 1967 în toate 
sectoarele de producție ale co
operativelor agricole.
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EL GRECO 
rlilează la Patria (orele 10, 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,30; 21), Feroviar (Orele 
8,30; 11; 13,30 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9,45; 12,15;
14,45; 17,15; 20).

MONBO CANE — ambele serii — 
rulează la București (orele 9; 
12,30; 16,30; 20), Luceafărul (o- 
rele 9,30; 13; 16,30; 20), Cotro- 
ceni (orele 10,30; 15; 19).

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Republica (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Festival (orele 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21). Modern (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

SANJURO
rulează la Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

NEVESTE PERICULOASE 
rulează la Tomis (orele 9| 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45).

RIDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,30; 15,45; 18,45; 20,45), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

FAUST XX — cinemascop — 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15), Arta (orele 9;' 12;
15: 18; 20,45).

BALADA DIN HEVSURSK 
rulează la Victoria (orele 9; 
11; 13: 15; 17; 19; 21), Aurora 
(orele 8,45; U> 13,15; 15,30,
18,15; 20,30).

ANUNȚ MATRIMONIAL

Concurs MODERNIZAREA
Studioul cinema

tografic „București", 
anunță deschiderea 
unui concurs de su
biecte de scenarii 
pe tema vieții și 
muncii țărănimii, 
pentru tealizarea u- 
nor filme artistice 
care să reflecte con
știința vie și pa
triotismul oamenilor 
muncii de pe ogoa
rele și
agriculturii 
socialiste.

Subiectele 
depăși zece
dactilografiate.

— Subiectele pre
zentate la concurs, 
care se vor dovedi 
utile producției 
nematografice,

șantierele 
noastre

nu vor 
pagini

fi contractate și re
tribuite inițial con
form normelor le
gale (pină la 5 000 
lei).

Concursul se va 
încheia la 1 martie 
1967.

Textele nesemna
te — și însoțite de 
un motto — vor fi 
trimise pe adresa : 
Studioul Cinemato
grafic „București", 
Piața Scînteii Nr. 1, 
București, cu speci
ficarea „Pentru con
curs".

Intr-un plic sepa
rat, pe care va figu
ra același motto — 
vor fi introduse nu
mele și adresa auto
rului.

AEROPORTULUI
DIN ORADEA

Prima etapă a lu
crărilor de moder
nizare și extindere 
a aeroportului din 
Oradea s-a închieiat 
cu darea în exploa
tare a noii piste 
betonate și a plat
formei de îmbar
care și debarcare a 
pasagerilor și măr
furilor, 
condiții 
orădean 
avioane 
mare 
capacitate. Ruta 
București - Oradea 
va putea fi par
cursă acum numai 
într-o oră și jumă
tate.

(Agerpres)

în noile 
aeroportul 
va 

de 
viteză

primi 
mai

Și

RAMAS BUN,
Ficmici

VASILE CĂBULEA

Miercuri la prînz, stu- 
denți și cadre didactice 
trăiau clipe emoționante; 
studenții anului V al Fa
cultății de mașini și utilaje 
pentru construcții din ca
drul Institutului de con
strucții din București se \ 
aflau la ultima oră de curs. I 
Peste cîteva momente so
neria urma să dea ultimul i 
semnal al studenției pentru 
cei ce peste puțin timp vor 
pleca în fabrici și uzine, pe ' 
șantierele sau combinatele 
patriei. Cităm cîteva nume: 
Daraban Constantin (care 
pînă acum are media gene
rală 10), Ciocan Constantin, 
Arghirescu Cristea, Maut- | 
ner Andrei, Dan Constan
tin, Dumitrache Victor, Ti- 1 
lică Ion... i-am privit și pe 
ceilalți, pe toți. Arătau, I 
deși emoționați, a ingineri.

„Știința și tehnica merge 
înainte cu pași gigantici — 
a spus tovarășul Paul Dro- 
geanu, decanul facultății. 
Dumneavoastră trebuie s-o 
urmați. In facultate v-ați 
format ca specialiști, iar 
desăvî.rșirea ca ingineri 
trebuie să o faceți în pro
ducție".

„Fie ca acest modest bul
dozer să însemne pentru 
voi toți un imbold în ridica
rea prestigiului facultății, 
în strădania de a ne de
păși pe noi, cei care termi
năm acum facultatea. Vă 
dorim succes în însușirea 
meseriei inginerești" — sînt 
cuvintele cu care s-a a- 
dresat anul V, celor din 
anul IV, în momentul pre
dării ștafetei (lansate de 
ei, anul acesta).

N. STETTER 
student

MAȘINA CU OMU' j

rulează la Centrai (orele 9;
11,15, 13,30; 15,45; 18 15,
20,45), Moșilor (orele 15,30;
18: 20.30).

BANDA DE LAȘI
rulează la Union (orele 15,30,
18; 20,30).

ZORBA GRECU
rulează la Doina (orele 11,30;

(Urmare din pag. I)

(dulce ori bâtut), într-o 
nouă religie în care singu
rul exces era acest aliment 
proclamat ca cel mai bogat 
In de toate. Dar ceea ce nu 
știau ursitele atunci s-a do
vedit acum, Ia primele lu
lele apărute bebelușului, 
fatal (o fatalitate, fie vorba 
între noi, pe care o rîvnesc 
multi). O fatalitate pînă la 
noi neștiută : orice exces, 
inclusiv cel a] băutorului 
de lapte se revarsă într-un 
viciu : viciul mașinii per
sonale. Etiologia acestei 
maladii începe printr-o am
nezie totală : omul în cau
ză nu mai știe nici de mamă 
nici de tată, nici de frați, 
darmite de surori. Dar e o 
boală vindecabilă mai ales 
cînd mirifica fată morgană 
începe să capete contururi 
reale și transferul din vi
trina largă cît o poartă de 
casă de țară a magazinului 
în proprietatea personală 
se poate face apelînd doar 
la un neînsemnat zero, a- 
dăugat altora. Omul nostru 
își recapătă subit memoria. 
Dragă mamă si dragă tată, 
dragii noștri cuscrii și prea 
scumpii noștri nași, fini și

etc. și iar etc... și încep 
alte metamorfoze cu care 
ne obișnuise doar basmele 
copilăriei. Aragazul lu' cus
cru devine carhurator, por
cul pentru Ignat al nașului, 
rotunde anvelope, iar pun
guța cu doi bani a nepoțe
lului poate —- bonheur (pa- 
ratrăznet al accidentelor) 
de atîrnat la parbriz. Pînă 
la terminarea acestui trans
fer, omul cu mașina de 
mîine devine azi de o rară 
generozitate. Verbală. Dra
gă tată și dragă etc.» vă voi 
duce și vă vot aduce de la 
lucru, n-o să trebuiască să 
vă mai îmbulziți la trolei
buz sau tramvai, o să mer
gem și Ia munte și la mare, 
și la piață și la vînătoare. 
Dar, verba volant... (mai 
departe ca în carte).

Ferește-te (te împroșcă cu 
noroi), trece majestatea sa 
mașina cu omu’ la volan. 
Se grăbește spre nu știu ce 
și nu știu unde. Amnezia 
i-a revenit subit și iarăși 
cronic. Nu mai știe nici de 
mamă, nici de tată, nici de 
frați, nici de surori, nici de 
suzetă doar de volan. Tre
ce pe roțile sale de vînt 
mașina cu omu'.

Trustul regional 
de construcții 

Bacău
(Urmare din pag. I)

structură, de instalații și 
finisaj, să folosească 
materiale noi și metode 
de execuție avansate, 
incit să obțină la recep- 
ționare numai califica
tivele „bine” și „foarte 
bine" ;

• să realizeze 600 000 
lei economii la prețul 
de cost față de sarcina 
planificată.

EXPLOATAREA 
MINIERĂ DEVA

(Urmare din pag. I)

talică a 2 400 ml de galerii 
și abataje, fapt ce va con
tribui la economisirea a 500 
mc lemn de mină.

Desfășurînd întrecerea 
socialistă pe baza obiecti
velor concrete stabilite cu 
prilejul dezbaterii sarcini
lor sporite ce le revin în 
noul an, minerii sînt hotă- 
trîți să-și îndeplinească 
exemplar planul și angaja
mentul luat.
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16,15; 18; 20.30). Program pen
tru copii 9-10.

DRUMUL SPRE SUCCES, BELȘUG 
ȘI CALITATE. ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC nr. 8 — DOUĂ ORAȘE — 
CANTONAMENTUL - APELE ÎN 
PERICOL — FESTIVALUL

rulează la Timpuri Noi (orela 
9—21 tn continuare).

OMUL DIN RIO
rulează la Viitorul (orele 15.30, 
18; 20,30).

CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop

rulează la Giulești (orele 15.30, 
18; 20,30), Coientina (orela 
15.30; 17,45. 20). Clubul Uzi
nelor Republica (Orele 15; 
17,30; 20, rulează sîmbătă și 
duminică).

CIMARON — cinemascop — 
rulează la Crîngași (orela 
15,30; 18: 20,30).

POVESTEA PROSTIEI MELE
rulează la Înfrățirea (oiele 14; 
16: 18, 20).

MOȘ GERILA
rulează la Dacia (orele 8,45— 
21 in continuare) Munca (ore
le 16; 18,15; 20,30).

FALSTAFF
rulează la Buzeștl (orele 15; 
17,45; 20,30).

CUMBITE
rulează la Grivita (orele 9 
11,15: 13,30; 16; 18 15; 20,30). 

ACEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
— cinemascop — rulează la Bu- 

cegi (orele 9, 11,45, 14,30i 
17,15; 20).

GOLGOTA
rulează la Gloria (orele 11.30, 
13,45: 16; 18,15: 20,30). Flo-
reasca (orele 9; 11.15, 14,
16,15: 18,30: 20,45).

BARBĂ ROȘIE (ambele serii)
rulează la Unirea (orele 16; 
19,30), Populat (orele 16; 
19,30), Lira (orele 16, 19,30).

FEMEILE
rulează la Flacăra (orele 15,3O| 
18; 20,30).

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează la Ferentari (orele 
15,30: 18-, 20,30).

PORUMBELUL DE ARGILĂ
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30). (Pînă la 11 ianua
rie).

WARLOCK — cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30), (De la 12 ianuarie).

VALOARE MAXIMA, PEMTRU PRODUCT E!"
INIȚIATIVEI

folosirea rațională a timpului de lucru și 
să adopte soluții practice de rezolvare 

d) să completeze săptămînal panoul inițiati
vei și să propună conducerii uzinei, pe 
baza unei evidențe riguroase, stimularea 
materială din fondul de 1 Ia sută trimes
trial a tinerilor cu cele mai bune rezultate.

3. Se consideră participant! la inițiativă și 
beneficiază de condițiile materiale de sti
mulare toți tinerii care îndeplinesc urmă
toarele condiții:

nu au avut în luna respectivă nici o ab
sență nemotivată sau întîrziere de la pro
gram

b) nu au refuzat nici o comandă de lucru și 
nu au creat greutăți prin nerealizarea ei 
altor tovarăși de muncă și altor secții

c) nu au avut note de derogări sau de rebu
turi care să aducă prejudicii de timp sau 
materiale secției

d) au realizat o producție echivalentă cu cel 
puțin 220 ore și au redus, față de normativ, 
consumul de scule

e) nu au produs defecțiuni și avarii mașini
lor din proprie neglijență și au asigurat 
o folosire rațională a acestora.

Planul de măsuri 

al comitetului 

U. T. C.

nutului, a timpului de 
lucru. Ele s-au concre
tizat, în final, prin a- 
deziunea tuturor tineri
lor, într-o valoroasă i- 
nițiativă : „FIECARE
MINUT FRUCTIFICAT, 
CU VALOAREA MAXI
MA, PENTRU PRO
DUCȚIE !“

In timpul dezbateri

lor, pe baza propunerilor 
făcute de comisia de fo
tografiere a zilei muncă, 
a intervențiilor partici- 
panților, a propunerilor 
făcute, pentru ca iniți
ativa să aibă o eficiență 
cît mai mare, s-au a- 
doptat un regulament și 
un plan de măsuri.

Fotografierea zilei de 
muncă în cele 3 schim
buri — arăta Ion Ni- 
chita, secretarul comi
tetului U.T.C. pe uzină 
— de-a dat posibilita
tea să cunoaștem aspec
tele neutilizării raționale 
a timpului efectiv de lu
cru. O sinteză a acesto
ra arată că factorii care 
contribuie în cea mai 
mare măsură la neutili- 
zarea eficientă a fondu
lui de timp sînt :
1. Absențe nemotivate 

de la program.
2. întârzierea de la ser

viciu.
3. începerea lucrului cu 

întîrziere.
4. Nefolosirea raționa

lă, pe întreaga durată 
a programului, a tim
pului de lucru.

5. întreruperea lucrului 
înainte de terminarea 
programului.

în vederea aplicării 
inițiativei socotim că 
este necesar să stabilim 
măsuri concrete pentru 
fiecare cauză în parte, să 
le tratăm în mod dife
rențiat.

CE VOM FACE PEN
TRU LICHIDAREA AB
SENȚELOR NEMOTI
VATE?

— în fiecare zi, la ora 
8 dimineața, vom cu
noaște prin pontatorul 
din secție și maiștri situ
ația tinerilor care absen
tează. De la caz la caz, 
în funcție de repetarea 
abaterii, în cursul zilei 
respective după termina
rea programului vom 
organiza vizite acasă la 
cei care absentează pen
tru a afla cauzele care 
îi determină să nu vină 
la lucru, pentru a solici
ta ajutorul părinților în 
educarea acestor tineri.

Concluziile acestor vi
zite vor fi prezentate a 
doua zi în fața grupei 
U.T.C. Cei la care aba
terile se vor repeta și 
după aceste discuții 
vor fi fotografiați și 
prezentați la ziarul de u- 
zină la rubrica „Ce fac 
ei cînd absentează ?“ De 
asemenea le vom solicita 
declarații la stația de

radio-amplificare a uzi
nei în legătură cu ce au 
făcut, ce întrebuințare au 
dat timpului în ziua în 
care au lipsit. Cei care 
vor continua să absen
teze și în urma acestor 
acțiuni vor fi puși în 
discuția adunărilor ge
nerale ale U.T.C., a gru
pelor sindicale și se vor 
luat măsuri corespunză
toare.

CE VOM FACE ÎN CA
ZUL CELOR CARE ÎN- 
TÎRZIE DE LA SERVI
CIU ?

în aceeași zi, în pauza 
de la orele 11, biroul or
ganizației U.T.C. va pur
ta discuții cu cei în cau
ză pentru a afla moți-- 
vele întîrzierii și pen
tru a stabili măsuri de 
evitarea lor. în sector 
se va confecționa un pa
nou : „MINUTUL A- 
CUZĂ“ în care vor fi 
prezentați tinerii care 
întârzie de la program, 
cei care din motive de

neorganizare a locului 
de muncă încep lucrul 
cu întîrziere, plimbăreții, 
cei care prelungesc 
pauza de masă etc. Mi
nutul îi v,a acuza prin 
calcule care să arate ce 
puteau realiza în timpul 
pierdut.

CE VOM FACE ÎN CA
ZUL TINERILOR CARE 
NU FOLOSESC RAȚIO
NAL TIMPUL DE 
LUCRU ÎN CELE 8 
ORE?

Am constatat că cea 
mai mare pierdere de 
timp în decursul celor 8 
ore se datorește slabei 
organizări a locului de 
muncă. Pentru aceasta 
vom organiza demon
strații practice la locu
rile de muncă ale celor 
mai buni strungari din 
secție, care să exempli
fice, în fața celorlalți ti
neri, cum își organizează 
ei locul de muncă, cum 
își pregătesc mașina, 
cum se aprovizionează 
cu S.D.V.-uri, cum utili

zează documentația teh
nică etc. Aceste demon
strații vor avea loc în 
luna februarie în cadrul 
fiecărui schimb, organi
zarea și pregătirea va fi 
încredințată maiștrilor 
și inginerilor, membri ai 
organizațiilor U.TC. din 
secție.

Utilizarea cu eficiență 
maximă a timpului de 
lucru este strîns legată 
de nivelul de pregătire 
profesională a fiecărui 
tînăr. Avind în vedere 
acest lucru vom organiza 
olimpiada tehnică a 
strungarilor, care se va 
desfășura între 15 fe
bruarie și 15 aprilie 
1967.

Pentru a cunoaște în 
permanență felul cum 
tinerii utilizează fondul 
de timp colectivul ini
țiativei va organiza cel 
puțin de două ori pe 
lună raiduri pe schim
buri în urma cărora se 
vor stabili în continuare 
măsurile eduoative și de 
perfecționare a calificării 
profesionale a tinerilor.

MARIN BURDULEA 
secretarul comitetului 

de partid

In încheierea dezbate
rii pe marginea acestei 
inițiative au luat cuvîn- 
tul tovarășii: Marin
Burdulea, secretarul co
mitetului de partid, și 
Ion Căpățînă, directo
rul general al uzinei. 
Socotim cele două inter
venții drept cele mai 
potrivite concluzii ale 
acestei dezbateri.

ING. ION CAPĂȚINĂ 
director general al uzinei

ION IONESCU GHEORGHE PETRE TOADER ION RISTACHE DUMITRU STAN 
GHEORGHE maistru

„Cred că Inițiativa comitetului 
U.T.C. — spunea secretarul comitetu
lui de partid — a cîștigat de la înce
put adeziunea tuturor tinerilor. Ea 
arată tn mod convingător că utilizarea 
timpului de lucru trebuie să ne preo
cupe pe toți ; de la directorul general 
pină la ultimul muncitor.

Pentru aplicarea inițiativei in bune 
condiții vreau să fac cîteva recoman
dări conducerii uzinei in sensul de a 
se ocnpa mai atent de organizarea 
producției in sectorul II, de aprovi
zionarea cu S.D.V., cu materia primă 
și materiale pentru ca fiecare munci
tor să știe cu cel pu(in o zi înainte ce 
are de executat în ziua următoare, 
să-și poată pregăti locul de muncă, să 
poată utiliza cit mal bine timpul de 
lucru.

Fac un apel la organizațiile de 
partid din sector de a ajuta cu toată 
grija organizațiile U.T.C. in aplicarea 
Inițiativei, în realizarea acțiunilor 
propuse tn planul de măsuri".

,.Inițiativa comitetului nostru U.T.C., 
— remarca șl tovarășul director gene
ral — destinată folosirii iiecărui mi
nut tn valoare maximă pentru pro
ducție a fost primită cu multă bucurie 
de către conducerea uzinei. Aceasta 
pentru că utilizarea efectivă a timpu
lui de muncă reprezintă una din prin
cipalele căi, subliniată ia recenta ple

nară a C.C. al P.C.R., de creștere a 
productivității muncii. Unul din fac
torii care au condus la anumite defi
ciențe ale uzinei tn 1966, privind rea
lizarea sarcinilor de plan, a fost și 
nefoloslrea cu eficiență a timpului de 
muncă. Iată de ce am primit cu mare 
încredere această inițiativă și vă asi
gur că din partea noastră, a conduce
rii uzinei, va avea tot concursul.

Au fost ridicate aici o serie de pro
bleme, de propuneri, pentru crearea 
condițiilor tehnlco-materiale absolut 
necesare aplicării acestei inițiative. 
Am notat cu foarte mare atenție toa
te sugestiile și observațiile dv. și vom 
stabili, chiar în cursul săptăminii ur
mătoare, măsurile necesare.

Organizația U.T.C. din uzina noas
tră este O organizație puternică. Ea 
are multiple posibilități de a acționa 
pentru mobilizarea tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de plan. Uzina noas
tră — și-o spun cu mindrie — se ba
zează în cea mal mare parte în rea
lizarea sarcinilor de plan pe aportul 
celor peste 2 000 de tineri. Socotim 
inițiativa încă un mijloc de manifesta
re a spiritului creator al tinerilor noș
tri,' al perseverenței și hotărîrli cu 
care au trecut la Îndeplinirea sarcini
lor puse de Plenara C.C. al P.C.R. de 
ridicare calitativă a Întregii activități 
economice tn anul 1907”.
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ZILNIC

Tratativele
franco

vest germane

Ceasul al 12-lea

Chipnl acestui copil din Republica Democrată Vietnam îi 
acuză pe agresorii americani. Este una din numeroasele vic
time ale raidurilor piraterești întreprinse de aviația S.U.A.

Baletul românesc la Havana
Trupa de balet a teatrului 

de Operă și Balet din Bucu
rești care își continuă turneul 
Ia Havana, a prezentat un 
spectacol de gală. în fața a 
peste 3 000 de spectatori, artiș
tii români au interpretat bale
tul „Nastasia" și cîte un act 
din baletele „Giselle" și „La
cul lebedelor". în rolurile 
principale au apărut artiști de 
frunte ai baletului românesc : 
Magdalena Popa, Ileana Ilies
cu, Alexa Dumitrache-Mezin- 
cescu, Valentina Massini, Ser
giu Stefanschi, Gheorghe Co- 
tovelea, Dan Moise, Petre 
Ciortea, Cristina Hammel, Ele
na Dacian.

La spectacol au asistat Fi
del Castro Ruz, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist

Cuban, prim-ministru al gu
vernului revoluționar, Râul 
Roa, ministru al afacerilor ex
terne, Jose Llanusa, ministrul 
învățămîntului, Raul Garcia 
Pelaez, responsabilul Comisiei 
de orientare revoluționară na
țională, maiorul Manuel Pi
neiro, mebri ai C.C. al P.C.C. 
și Eduardo Muzio, președinte
le Consiliului național al cul
turii.

Spectacolul, primit cu mul
tă căldură de public, s-a bu
curat de succes.

După spectacol, primul mi
nistru Fidel Castro, s-a între
ținut cordial cu artiștii 
mâni.

Vineri in capitala Franței au 
avut loc primele tratative 
franco-vest-germane, cu pri
lejul vizitei pe care cancela
rul Kiesinger o efectuează in 
Franța in virtutea tratatului 
de cooperare franco-vest-ger- 
man. Din partea franceză nu 
s-a comunicat nimic relativ la 
temele discutate. Cancelarul 
vest-german Kiesinger a fă
cut o scurtă declarație în care 
a arătat că temele abordate 
au fost viitorul Europei, des
tinderea est-vest, relațiile cu 
țările neeuropene, relațiile 
Pieței comune cu Marea Bri- 
tanie, probleme ale sistemului 
monetar internațional. Sub
liniind că discuțiile nu au 
comportat surprize Kiesinger a 
declarat: „Am impresia că 
deși nu avem același punct de 
vedere în anumite probleme, 
există un cîmp de acțiune a- 
supra căruia sintem de acord".

La rîndul său, vicecancela
rul Willi Brandt, ministrul 
vest-german de externe, a fă
cut cunoscut că în convorbirile 
sale cu ministrul francez de 
externe, Couve de Murville, a 
abordat problemele Pieței co
mune și probleme de interes 
comun, legate de aplicarea 
tratatului de cooperare din 
1963.

La sfîrșitul lui noiembrie, cînd anemica sa armată (1 500 militari) 
l-a salvat puterea, Nikolas Grunitzky părea încredințat că depășise 
momentul dificultăților. Politician abil, președintele de la Lome a 
făcut, totuși, un calcul greșit. Salvatorul său — locotenent-colonelul 
Etienne Eyadema — avea propriile sale ambiții. Grunitzky nu știa sau 
s-a prefăcut că nu știe ? Calmul care a urmat tentativei de lovitură 
de stat din noiembrie a camuflat preparativele pentru un act care nu 
a întîrziat să se producă. Vineri dimineața armata a preluat puterea 
in Togo. Grunitzky a pierdut partida. în ceasul al 12-lea...

Revenim la noiembrie. In
tr-un început de săptămină un 
„commando" a pătruns in clă
direa postului de radio din Lo
me difuzind, la ora 5,30 dimi
neața, un manifest ce pretin
dea că „poporul a preluat pu
terea cu sprijinul armatei". O 
oră mai tîrziu, o unitate mili
tară lua poziție de luptă în 
apropierea reședinței șefului 
statului. Intre timp, sute de 
manifestanți umpleau piața 
centrală a orașului strigind : 
„Jos Grunitzky!", „Jos profi
torii „Să înceteze imixtiu
nile străine !" Armata părea a 
avea ezitări : întîrzia să inter
vină. Abia după o îndelungată 
discuție între Grunitzky și lo- 
cotenent-colonelul Eyadema, 
șeful statului major, militarii 
s-au decis. O acțiune rapidă,

brutală, și lovitura de stat 
aparținea trecutului. Inițiato
rii ei au fost arestați. Un bile
țel găsit intr-un costum de 
haine la locuința unui lider 
opoziționist ar fi furnizat lis
ta complotiștilor. Devenit stă- 
pin pe situație, cu ajutorul 
armatei, Grunitzky a format 
un nou guvern „de eficacitate 
și reînnoire", atribuindu-și lui 
portofoliile apărării naționale, 
poștelor și telecomunicațiilor 
precum și ministerul de inter
ne. Pe vicepreședintele țării, 
cu care avea dese neînțelegeri, 
l-a transformat in... ministru 
al 
Și 
cu vicepreședintele s-a soldat

lucrărilor publice, minelor 
transporturilor. Conflictul

— pur și simplu — prin des
ființarea funcției acestuia.

Dar dincolo de evoluția im-

pusă prin 
moment a 
o criză politică de o deosebită 
profunzime. Caracterul de 
masă al demonstrațiilor împo
triva lui Grunitzky vădea că 
partidul de opoziție — Comi
tetul uniunii togoleze (parti
dul fostului președinte Olym
pic, asasinat in 1963) păstrea
ză o influență pe care repre
siunile repetate nu au putut-o 
diminua. Printre lozinci s-a 
făcut remarcată și aceea care 
chema la deschiderea unei an
chete pentru pedepsirea celor 
vinovați de asasinarea lui 
Olympio. Asasinii sînt bine 
cunoscuți : locotenent-colone- 
idl Eyadema și prietenii săi 
cu galoane. Pe atunci, locote- 
nent-colonelul nu era decit un 
simplu sergent major, un ano-

acțiunea de ultim 
armatei se perpetua

nim dornic să avanseze prin 
orice mijloace. Sergentul ma
jor a urcat rapid scările ie
rarhiei militare și după ce s-a 
văzut in fruntea statului ma
jor a rivnit mai sus * la func
ția de șef de stat. icătura 
care a vărsat paharul pare a 
fi împotrivirea lui Grunitzky 
față de cererea de a se ampli
fica volumul cheltuielilor cu 
caracter militar. Înțelegerea 
din noiembrie, nu mai avea 
nici o valoare. Bătuse ceasul 
al 12-lea.

Lovitura de vineri s-a pro
dus fără vărsări de singe. 
După știrile din Lome, Gru
nitzky și-ar fi dat demisia. 
Eyadema a declarat:

preluat puterea numai după 
ce președintele Grunitzky și 
cu mine am căzut de acord 
asupra acestui lucru". Condu
cătorul militar a explicat ho- 
tărirea sa prin necesitatea de 
„a pune capăt confuziei poli
tice din țară". Prima declara
ție menționează la capitolul 
măsurilor imediate, starea ex
cepțională, suspendarea acti
vității tuturor partidelor poli
tice, dizolvarea Adunării Na
ționale. Un „comitet de recon
ciliere națională" — a cărui 
compoziție nu o cunoaștem 
ora cind așternem pe hirtie 
ceste rinduri — ar urma 
creeze instituții provizorii 
natură să asigure trecerea 
puterea civilă într-o perioadă 
de trei luni încheiată prin- 
tr-un scrutin. Eyadema a afir
mat că „armata se angajează 
să transmită puterea civililor 
cind se vor instaura ordinea și 
securitatea". Oare ambițiile 
militarilor se reduc la cele 
trei luni de guvernare ? Ce în
țeleg ei prin „ordine și secu
ritate" ?

Fizionomia politică a noilor 
deținători ai puterii n-a 
încă clarificată. Amintim 
președintele înlăturat a 
obiectul unor vehemente 
tici pentru opțiunile sale 
plan intern și extern. Nemul
țumirile proveneau din eșecu
rile politice, economice, din 
absența unei reale democrații 
și din orientarea proocidentală 
rigidă. Rămine de văzut dacă 
liderii armatei și politicienii 
care-i vor sprijini, vor trage 
învățăminte din eșecurile lui 
Grunitzky.

EUGENIU OBREA
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SUCCESE ALE PATRIOȚILOR

LAOȚIENI

Barajul Slapej pe Vltava, în apropiere de Fraga

Tunel

însemnări din R. P. Bulgaria

Ca urmare a grevei celor 9 000 
de profesori și învățători din ora
șul canadian Montreal, au fost în
chise vineri 500 de școli medii și 
elementare, în care învață 217 000 
de elevi. Greva profesorilor a fost 
declarată în semn de protest îm
potriva refuzului administrației de 
a le majora salariile.

patriotice și popu- 
regiunile eliberate

La Tașkent a început ridicarea 
corpului principal de clădire al ce
lui de-al doilea combinat pentru 
construcția de locuințe al firmei 
pariziene „Camus", care participă 
la reconstrucția orașului Tașkent, 
al cărui centru a fost distrus par
țial de puternicul cutremur din 
vara anului 1966.

La 13 ianuarie, în capitala Mal
tei, la Valeria, a avut loc prima 
întrevedere dintre ministrul Com- 
monwealthului, Herbert Bowden, 
și primul ministru maltez, Borg 
Oliver. După cum anunță agenția 
Reuter, în cadrul convorbirii care 
a avut 
blemele privind reducerea 
vului forțelor armate britanice dis
locate pe insulă.

„STERN" NU CEDEAZĂ

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
dat publicității vineri alte 33 de 
fotografii ale Lunii transmise de 
„Lunar Orbiter-2“, lansat la 6 no
iembrie anul trecut. Toate aceste 
fotografii sint de o „foarte bună 
claritate" deși au fost luate de la 
distanțe variind între 43 km și 
1 448 km. Se disting bine cratere 
și conuri vulcanice. Una din foto
grafii, luată oblic, arată un astfel 
de con vulcanic lunar cu un dia
metru la bază de circa 3—16 km și 
o înălțime de aproximativ 304— 
457 m. Specialiștii de la N.A.S.A. 
afirmă că aceste formațiuni vulca
nice se aseamănă ca formă și mă
rime cu cele din nordul Califor
niei și din statul Oregon.

Forțele 
lația din 
ale Laosului au respins nu
meroase atacuri' ale inamicu
lui, provocîndu-i pierderi în 
oameni și materiale. Postul de 
radio Patet Lao menționează 
că, în ultima lună a anului 
trecut, 250 de soldați inamici 
au fost scoși din luptă, iar 11 
avioane americane de diferite 
tipuri au fost lovite de tirul 
patrioților loațieni. Numai în 
provincia Xieng Huang for
țele Patet Lao au respins opt 
atacuri inamice, au aruncat în 
aer un depozit de arme, cap- 
turînd o importantă cantitate 
de armament.

Fostul președinte al Braziliei, 
Juscelino Kubitschek și Carlos La- 
cerda, iostul guvernator al statu
lui Guanabara, au hotărît să re
nunțe, în mod provizoriu, la pro
iectul lor de creare 
larg al opoziției", 
schimb „Mișcarea 
braziliană" care a 
constituie într-o grupare oficială 
de opoziție.

Revista vest-germană „Stern" va 
continua să publice în paginile 
sale textul integral al cărții lui 
Manchester, „Moartea unui preșe
dinte", in jurul căreia s-a iscat o 
vie dispută. După o întrevedere 
cu avocatul Jacquelinei Kennedy, 
soția defunctului președinte al 
S.U.A., redactorul-șef al revistei 
a declarat că manuscrisul nu con
ține nici un pasaj care să nu fie 
străbătut de compasiune față de 
familia fostului președinte al 
S.U.A. și că, după părerea sa, nu 
există motive care să determine 
modificarea textului original.

Revista americană „LOOK", de 
la care „STERN" a cumpărat drep
turile de publicare a cărții con- 
simțise, în urma intervenției fami
liei Kennedy, să aducă o serie de 
modificări textului original.

R. S. CEHOSLOVACA.

* +

loc au fost abordate pro-
efecti-

Noul guvern grec

de investituri

STOCKHOLM. — Imagine din partea de aud-eat o orașului

uriaș
Se împlinesc 19 ani de la semnarea Trata

tului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală romîno-bulgar.

ATENA 14 Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie 
transmite : Guvernul grec 
prezidat de Paraskevopoulos 
a obținut vineri seara votul 
de încredere al parlamentu
lui. Pentru guvern au votat 
215 deputați ai Uniunii de 
Centru și partidului E.R.E., iar 
împotrivă 61 deputați ai parti
dului E.D.A., ai partidului 
progresist și al Centrului li
beral-democrat.

Lacul Sevan din 
R.S.S. Armeană își 
pierde treptat apele, 
ca urmare a construi
rii pe rîul Razdan, 
care izvoreșle din lac, 
a unei cascade de hi
drocentrale. Dacă îna
inte de construirea 
cascadei Sevanul avea 
38 de miliarde 
cubi de apă, în 
zent el nu mal
decît 38 miliarde. Pen
tru a împiedica seca
rea Sevanului, specia
liștii an elaborat un 
proiect îndrăzneț de 
deversare tn lac a 
apelor rtulul Arpa. In
tre rtu șl lac se Înai

metrl 
pre- 
are

ță însă munții Varde- 
nis, înalț! de 3 500 
metri. Proiectul preve
de săparea unei albii 
subterane pentru apele 
Arpei pe sub acești 
munți, pe o distanță 
de 48 de kilometri. 
Pentru a realiza tune
lul, de patru ori mai 
lung decît cel care 
străbate Mont-Blancul 
din Alpli elvețieni. In
tr-un timp relativ 
scurt, pe traseul lui 
urmează să fie săpate 
patru puțuri verticale 
pină la adîncimea vii
torului tunel. Din fun
dul fiecărui puf, mine
rii vor porni în cele

două direcții, croind 
astfel 8 fronturi simul
tane de lucru. Pină a- 
cum au fost săpate 
două puțuri. In cursul 
anului trecut, minerii 
au realizat 3 667 metri 
de tunel, iar în total, 
de la începerea lucră
rilor — 6 140 metri,
din care 3 854 de metri 
de lune) au fost beto- 
națl. Anul acesta, con
structorii grandiosului 
sistem hidrotehnic vor 
termina săparea celor
lalte două pufuri — 
unui adine de 354 me
tri. iar al doilea de 
669 metri și vor rea
liza 6 436 metri de tu
nel.

Cercul infernal
De cîtiva ani, masive grupuri de muncitori portughezi 

sosesc în Franța, Belgia, Germania occidentală pentru 
a căuta de lucru. înainte de război, în Franța numă
rul lor era de numai cîteva sute. în 1959 ei erau 3 339, 
în 1964 — 43 750, pentru ca în 1965 să ajungă la 100 000 
Și valul emigranților continuă.

Populația Portugaliei este 
de 10 000 000 locuitori pentru 
o suprafață de numai 92 000 
km pătrați, ceea ce reprezintă 
o densitate de 100 locuitori pe 
km pătrat. Exploatările agri
cole suprapopulate, din nord, 
sînt extrem de fărâmițate. „La 
mine — a declarat reporteru
lui unui ziar din Lisabona un 
țăran proprietarul unei mici 
bucăți de teren — randamen
tul este foarte slab și, de-a- 
lungul anilor, am ajuns să nici 
nu pot cumpăra semințe... Re
giunea noastră este săracă... 
Ne hrănim cu cartofi și cas
tane comestibile". în sud, dim
potrivă. există regimul marii 
proprietăți funciare, cu pă-

t

mînturi întinse însă insufici
ent exploatate. Cum industria 
este foarte puțin dezvoltată, 
șomajul s-a extins neîncetat.

Această situație, explică — 
printre altele — ce anume îi 
determină pe muiți portughezi 
să-și lase acasă soția, copiii, 
pămîntul și să-și caute de lu
cru în străinătate, încercînd 
să iasă astfel din cercul infer
nal al mizeriei. Un factor su
plimentar care determină creș
terea numărului emigranților 
este acela că muiți tineri por
tughezi caută să scape de ser
viciul militar spre a nu fi tri
miși să lupte 
Africa.

Mijlocul cel 
slt de cei care

în coloniile din

mai des folo- 
pornesc pe dru-

ntai pribegiei este trecerea 
graniței în mod clandestin. 
La Lisabona funcționează 
un Oficiu francez de emi
grare care, in 1965, a eli
berat 3 000 de autorizații. 
Or, in acel an, în Franța au 
pătruns... 35 000 pină la 40 000 
de portughezi. Cei care ae ocu
pă cu organizarea trecerilor 
clandestine peste graniță iși 
au antenele lor in fiecare sat. 
„Folosiți serviciile noastre" — 
se adresează ei candidaților la 
plecare. „Pentru 2 000 franci 
vă conducem in Franța unde 
veți găsi de lucru". Pentru a 
plăti această sumă emigrantul 
trebuie să împrumute, să-și 
vîndă lucrurile din casă sau 
să se angajeze să plătească da
toria prin intermediul familiei 
sale.

Trecerea primei frontiere, 
dintre Portugalia și Spania, se 
desfășoară in condiții relativ 
ușoare. Călătoria prin Spania 
se efectuează pe bordul unor 
autobuze sau camioane vechi.

Marea dificultate o constituie 
însă trecerea din Spania în 
Franța. Această sarcină este 
asumată de contrabandiști de 
profesie. Dar condițiile sînt 
îngrozitoare, îndeosebi cind 
trebuie trecuți munții Pirinei, 
unde domnește frigul, ploaia, 
zăpada. Un „ghid" conduce 70 
de oameni și cel care nu mai 
are putere să urmeze grupul, 
riscă să fie abandonat.

Emigranții clandestini păs
trează o amintire de coșmar 
călătoriei lor. 54 la sută din 
muncitorii portughezi aflați In 
regiunea Parisului au declarat 
că niciodată nu ar mai face o 
asemenea călătorie. Revista 
„HOMMES ET MIGRATIONS" 
a cules cîteva mărturii edifica
toare în acest sens : „Ghidul 
mi-a spus că nu va trebui să 
mergem aproape de Ioc pe jos, 
șl am mers tot timpul... 82 de 
ore pe jos..." „Au vrut să ne 
părăsească In mijlocul zăpe
zii... puteau să ne ucidă. Eram 
pierduți". „Am înttlnlt în 
munți un portughez oare ză
cea bolnav de trei zile. L-au 
părăsit acolo". Cu toate aces
tea emigrația clandestină din 
Portugalia crește mereu. In 
1958 ea reprezenta numai un 
sfert din numărul emigranți-

lor, In 1960 — 44 Ia sută, In 
1963 — 54 la sută, și procentul 
a crescut de atunci.

In Franța, majoritatea mun
citorilor portughezi lucrează 
în industrie. Muiți dintre ei 
sînt înșelați de escroci care, 
profitînd de necunoașterea 
limbii franceze, le promit, in 
schimbul unei sume, să le gă
sească de lucru. Acceptînd 
orice li se oferă ca și salariile 
mult inferioare acelora ale 
muncitorilor francezi ei for
mează o mină de lucru docilă. 
Condițiile în care locuiesc sint 
dintre cele mai mizere. Peste 
15 000 de portughezi trăiesc în 
bîdonville-urile din Nanterre, 

Courneu- 
mnlte alte

pentru o 
a ae îna-

Saint Denis, La 
ve, Auberville și in 
loouri.

Și toate acestea 
speranță. Aceea de
poia Ia casele șl familiile lor 
cu oarecari economii pentru a 
nu mai suferi de foame. „Am 
venit aici să economisim i— 
spun deseori emigranții portu
ghezi aflați in străinătate. 
Dacă vom putea să muncim 
mai departe, peste zece ani 
poate ne vom putea întoarce 
acasă".

I. RETEGAN

După o dispută care a durat ju
mătate de secol, autoritățile mexi
cane au hotărît să-l consacre ofi
cial pe legendarul Pancho Villa ca 
erou național al Mexicului. Deci
zia a fost luată după o adevărată 
bătălie parlamentară. Ședința Ca
merei Deputaților, în care s-a dez
bătut chestiunea a fost caracteri
zată în capitala mexicană, ca una 
din cele mai agitate din ultimii 
ani. Vreme de șapte ore, într-un 
tumult de nedescris s-au perindat 
la tribună nu mai puțin de patru
zeci de vorbitori. N-au lipsit hui
duielile, epitetele reciproce și 
chiar înfruntările contondente în 
manieră de box. In sfîrșit, după 
prelungiri, care au ținut corpul 
legislativ mexican pină la ore tir- 
zii de noapte, proiectul de lege 
„pentru onoarea lui Pancho Villa" 
a fost aprobat cu o majoritate de 
166 voturi. Legea adoptată preve
de înscrierea numelui lui Pancho, 
cu litere de aur, pe o placă me
morials ce urmează a fi fixată pe 
frontispiciul clădirii parlamentului. 
Una din principalele „avenidas" 
din centrul capitalei Mexicului, va 
primi, de asemenea, numele iul 
Pancho Villa.

Strîns legată
tumultoase ale anilor 
ani ai revoluției mexicane 
dale, figura îndrăznețului 
de guerrileiro" din nordul 
cului a suscitat cele mai 
și contrastante aprecieri. Și In re
latările multor oameni simpli din 
nord ca și In memoriile unora 
dintre cronicarii epocii, Francesco 
Doroteo Arango, supranumit Pan
cho Villa, se conturează ca un 
erou popular, Însetat de dreptate, 
ca unul din „părinții revoluției 
mexicane". Alți cronicari, mai a- 
les dintre cei cu vederi conserva
toare, l-au prezentat pe Pancho 
ca un fel de brigand, violent și 
sîngeros, mai mult un șef de ban
dă, decît un luptător pentru drep
tate. Lipsa aproape totală a docu
mentelor a menținut dubii și a fa
vorizat disputa, a făcut ca in ju
rul figurii lui Pancho Villa să pla
neze aprecieri confuze șl contras
tante.

După cincizeci de ani, omagiul 
celui mai înalt for legislativ mexi
can vine să
Francesco Arango, care — 
cum apreciază legea 
adoptată — „a adus 
lui Îndrăzneață mari 
luției mexicane".

de evenimentele 
1910—1915, 

antifeu- 
„capo 
Mexi- 

diferite

consacre pe asprul 
așa 

specială 
prin acțiunea 
servicii revo-
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Pentru turistul străin Varna se confundă cu litoralul bul- 
8ar J ntru că deși pe o distanță de mai multe zeci de kilo 

»» îost construite numeroase hoteluri, moteluri, case 
de odihna, Varna ramine centrul turistic al țării prietene, 
cel mai frumos oraș maritim al Bulgariei. Situat în golful 
cii aceiași nume, orașul are o istorie milenară. Documentele 

,"dleă]4fondarea cu circa 580 ani înaintea erei 
noastre. Dezvoltarea sa este legată de intensificarea schim
burilor comerciale, Varna devenind cu timpul unul din cele 
mal Importante centre maritime ale țării. Stațiune balneară 
fq a “U mai deab,a către sfîrșitul secolului al
riil « A?ezare.a sa ln‘r-un cadru natural agreabil, nisipu- 

, ‘”e ®are •usoțesc marea într-o fîșie îngustă pe o dis- 
« // \C Tc.a 18_ km> a» favorizat dezvoltarea rapidă a ac
tivității turistice in aceasta parte a Bulgariei.

sol,citat* de turiști pentru condițiile sale spe. 

r». 1 < J aiDe Pierdute intr-o mare de ver-
d aja;s°.a?u’ C°tboajl®?re mare Printr-un fel de peluze de 
ditinnfi iEdilxî au păstrat ,iniilc arhitectonice tra-
mlZ.1 ? No,le ” vechile clădiri se îmbină ar
monios intr-un sistem arhitectonic unitar.
o 'l’mXT?1 "umai din acest unghi riști însă să pleci cu 
o imagine deformata. Varna nu este doar cel mai impor
tant centru turistic al Bulgariei. Aici pulsează acum și o 
nn imnCăf ♦ .® productivă- Cu timpul orașul a devenit
un Important centru industrial. La Vama se află cel mal 

"*TB1 al.tării C8re PP ,în*ă executarea de 
mir mnLt T maritime a început să producă nave de 
X*naj‘ partea de nord se înalță siluetele svelte ale

w i" aparate electrice de uz casnic, fabrica de 
motoare Diesel, întreprinderi de mobilă și conserve, o uni
tate modernă care produce băuturi răcoritoare etc. Oamenii

J ..."---- ~ rAcri.
reparații de vase maritime a început să producă

muncii din Varna aduc o contribuție importantă la dezvol
tarea economiei țării vecine și prietene. întreprinderile din 
oraș îșl măresc volumul producției cu fieoare an. dobîndind 
un prestigiu subliniat de interlocutorii mei și din alte orașe 
bulgare.

Adăugăm la aceste fugare Însemnări activitatea culturală 
Înfloritoare care se desfășoară tot timpul anului. Orașul se 
mîndrește cu cele trei școli superioare ale sale, cu marele 
număr de școli secundare șl tehnice, eu institutele de cer
cetări științifice și alte instituții culturale. Vama posedă 
multe instituții istorice și muzeologice care merită a fi 
cunoscute : muzeul istoric militar, muzeul mișcări revoluțio
nare, acvariumui etc.

Pe scurt: Varna este un oraș frumos, situat intr-un cadru 
îneîntător care-și merită cu prisosință renumele eîștlgat.

V. BARAC
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