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h cinstea aniversării Republicii

Au îndeplinit

PLANUL

ANUAL

La 18 decembrie, Ministerul Industriei Ușoare și-a îndeplinit pre
vederile planului pe anul în curs. Potrivit calculelor preliminare, bi
lanțul acestui an va consemna creșterea cu 3,9 la sută, peste preve
deri, a volumului producției globale. Pînă la sfîrșitul anului, întreprin
derile Ministerului Industriei Ușoare vor produce suplimentar circa 2,8 
milioane mp țesături, un milion bucăți tricotaje, confecții în valoare de 
peste 400 milioane lei, 800 000 perechi încălțăminte, 10 milioane arti
cole de sticlărie, 200 000 articole de menaj din faianță și diverse alte 
produse. Comparativ cu 1966, valoarea producției globale din acest an 
este mai mare cu aproape 3,6 miliarde lei. Aproximativ 66 la sută 
din acest spor se datorește depășirii cu 3,8 Ia sută a productivității mun
cii planificate.

Indeplinindu-și planul anual, sectorul de construcții drumuri al Ml- 
nisterului Economiei Forestiere a dat în folosință beneficiarilor 1 750 km 
drumuri auto definitive, depășind cu 135 km prevederile de plan pe 
1967. Pe ansamblu, întreprinderile de construcții forestiere au obținut 
o creștere a productivității muncii cu 9 la sută față de 1966 și eco
nomii suplimentare de peste 3 milioane lei. S-au evidențiat în mod 
deosebit întreprinderile de construcții forestiere Cluj, P. Neamț, Brașov 
și Deva.

• INDUSTRIA REGIUNII IAȘI
IAȘI (corespondentul „Scînteli"). — Colectivele întreprinderilor in

dustriale din regiunea Iași au obținut un succes deosebit în întrecerea 
socialistă ce o desfășoară în cinstea celei de-a 20-a aniversări a Repu
blicii noastre. Este vorba de îndeplinirea planului anual la producția 
globală pe intreg ansamblul industriei regiunii. In această perioadă 
au fost realizate, peste prevederile de plan, 17 000 bucăți rulmenți di
feriți, 3 200 tone țevi sudate, 216 000 mp covor din P.V.C. și 568 tone 
granule electrotehnice, 148 000 mp țesături, 77 000 bucăți tricotaje, 8 200 
tone ulei comestibil, 323 kg aureociclină și alte produse. Angajamentul 
privind realizarea de beneficii peste plan a fost îndeplinit și depășit 
încă de la 30 septembrie, înscriindu-se la acest indice 68 470 000 lei.
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MANIFESTĂRI
în numeroase localități din tară au 

avut loc manifestări închinate ani
versării a două decenii de 
marea Republicii:

la procla-

liceelor si 
participat

LA BUCUREȘTI. în cadrul ciclului 
„Republica în anul XX“. luni seara 
a avut loc 
Socialistă 
majore ale epocii

CONSILIERUL
ȘTIINȚIFIC
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prof. dr. docent ing. Gheorghe MANEA
membru corespondent al Academiei

LA CRAIOVA elevi ai 
școlilor profesionale au 
duminică la o întîlnire cu primul 
secretar al Comitetului regional Ol
tenia al P.C.R., Gheorghe Petrescu, 
care a înfățișat celor prezenti succe
sele obținute de poporul nostru, de 
oamenii muncii din Oltenia. în anii 
Republicii, precum si sarcinile ce 
revin tineretului în lumina docu
mentelor recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R. si ale Conferinței Naționale a 
partidului.

simpozionul „Republica 
România si dezideratele 

noastre".
s-a deschis o se
in cadrul căreia

ORADEA — „Viitorul de ieri — 
un pasionant prezent", a fost titlul 
simpozionului ce a avut loc duminică 
în sala de festivități a sfatului popu
lar al orașului Oradea. Au participat 
oameni ai muncii, români, maghiari 
si de alte naționalități.

LA TG. MUREȘ, 
siune științifică, 
specialiști de la Baza de cercetări 
Științifice a Academiei, Institutul de 
medicină si farmacie. Institutul pe
dagogic de trei ani. Consiliul ingine
rilor si tehnicienilor și Stațiunea a- 
gricolă experimentală din localitate 
au prezentat comunicări științifice 
din diferite domenii : economie, me
dicină. biologie, filologie, literatură 
si limbă, arheologie.

In întîmpinarea celei de-a 20-a 
aniversări a Republicii, s-a ținut LA 
IAȘI prima sesiune a Comisiei regio
nale de coordonare a activității de 
cercetare științifică.

SI EFICIENTĂ
9

în acțiunea de organizare
a producției și a muncii

La Comitetul regional de partid 
Galați ni s-a pus la dispoziție o si
tuație din care rezultă că, pe ansam
blul regiunii, s-au întreprins pînă 
acum, în cadrul acțiunii de organi
zare științifică a producției și a mun
cii peste 1 000 de studii. O evaluare a 
rezervelor descoperite pînă în pre
zent evidențiază posibilitatea obține
rii pînă in 1970 a unui spor de pro
ducție industrială de peste 2,5 miliar
de lei, a unei creșteri substanțiale a 
productivității muncii, precum și a 
importante beneficii suplimentare. 
O parte dintre aceste rezerve au fost 
fructificate prin măsurile luate pînă 
acum, iar altele vor fi mobilizate în 
cursul anului viitor.

Probleme tehnice și organizatorice 
de mare complexitate, nemijlocit le
gate de realizarea planului pe acest 
an și pînă la sfîrșitul cincinalului, au 
putut fi rezolvate în unitățile indus
triale din regiune într-un mod crea
tor, deosebit de eficient. Directorul 
tehnic al uzinei „Progresul“-Brăila, 
ing. Gheorghe Munteanu, ne vorbea, 
bunăoară, despre modul în care s-a 
procedat la perfecționarea organiză
rii producției în secția construcții 
metalice, compartiment care prezenta 
o serioasă strangulare pentru activi
tatea uzinei. De ani de zile, construc
ția subansamblelor se efectua aici de 
echipe diferite, fără să existe un flux 
bine precizat și delimitat în timp și 
spațiu. în urma studiului întreprins 
în această secție, conducerea uzinei 
a ajuns la concluzia că strangularea 
respectivă nu poate fi înlăturată de- 
cît prin organizarea unei linii tehno
logice înzestrată cu dispozitive de 
mecanizare a muncii.

Aplicate în practică, cu vreo lună 
și ceva în urmă, măsurile stabilite în 
acest scop își fac simțit efectul asu
pra ritmului producției și randamen
tului muncii oamenilor. Departe de a 
mai constitui un „punct nevralgic" în 
activitatea întreprinderii, secția con
strucții metalice a uzinei „Progresul" 
reușește azi să producă în avans o 
serie de subansamble strict necesare 
montajului produselor finite. Se esti
mează că pînă la sfîrșitul acestei luni 
este posibil să se pregătească cea mai 
mare parte a reperelor de care are 
nevoie secția montaj în luna ianua
rie, deci să se imprime un ritm viu 
fabricației din primele zile ale anului 
viitor.

La uzina brăileană și în alte între
prinderi din regiune am reținut multe 
alte studii, de certă valoare econo
mică, aplicate cu succes în producție. 
La Combinatul de celuloză și hîrtie 
Brăila, de pildă, s-a elaborat și apli
cat în mare parte un ansamblu de 
măsuri pentru atingerea la terme
nul prevăzut sau mai devreme a in
dicatorilor tehnici și economici pro-

iectați ai noilor capacități date în 
funcțiune, iar la Șantierul naval din 
Galați s-a acționat eficient în vederea 
organizării lucrului la montajul nave
lor pe cală după metoda blocsecțiilor 
și măririi gradului de mecanizare a 
muncii ; amintim, de asemenea, efica
citatea măsurilor luate de conducerea 
întreprinderii de construcții și mon
taje siderurgice Galați pentru orga
nizarea de șantiere specializate de 
construcții și montaje la principalele 
obiective de pe șantier, extinderea 
prefabricării la lucrările de instalații, 
montarea construcțiilor metalice în 
elemente preasamblate la sol.

După cum se vede, accentul prin
cipal a fost pus în studiile între
prinse pe fructificarea rezervelor 
existente în unitățile industriale din 
regiune, in scopul utilizării mai bune 
a capacităților de producție, creșterii 
productivității muncii și economisirii 
valorilor materiale și bănești. Și, de 
bună seamă, la rezultatele pozitive

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a IlI-a)

Democrația
toleranței

In toate sectoarele de ac
tivitate omenească, în toate 
formele de manifestare a 
vieții sociale există — ca 
semn al imperfecțiunii dar 
și al mișcării, al creșterii, 
al devenirii — inevitabile 
tolerante, limite de tole
rantă, grade de toleranță, 
abațeri-limită de la e- 
xactitatea matematică, i- 
deală ; și există, de aseme
nea, strădania, efortul con
tinuu pentru restrîngerea, 
pentru micșorarea, pentru 
suprimarea acestor tole
ranțe — adică pentru un 
spor de precizie și perfec
ționare care să aducă un 
spor de eficientă trudei o- 
menești.

Toleranta indică în gene
ral precizia de execuție, de 
fabricație a materialului, a 
obiectului dat. Cu cît tole
ranta este mai mică, cu 
atît precizia și deci cali
tatea sînt mai mari — și 
invers.

în societate, în complica
tul edificiu al societății — 
este la fel. Există grade, 
praguri de toleranță, aba- 
teri-limltă admise — din
colo de care angrenajul so-

de Traian COȘOVEI

cial înregistrează defecți
uni, pierderi, suferințe, 
dezordini. Nu funcționează 
bine, suferă dereglări. De 
această rigoare în aparatul 
social — cu nimic deose
bită de rigoarea, de intran
sigenta din cîmpul științei 
și al tehnicii, — nu s-a ți
nut totdeauna seama. Și-a 
făcut loc, cu timpul, într-o 
zonă sau alta a societății, 
ceea ce vom numi aici „de
mocrația" tolerantei.

La o mare uzină bucu- 
reșteană fusese construit
— acum vreo 15 ani — 
un compresor de pro
porții uriașe. Era opera u- 
nui inginer venit de la o 
fabrică de cărămizi, cu un 
tînăr proiectant pe lîngă el
— ucenicul lui. Inginerul 
dădea indicații, explica ce 
vrea, cum vedea el și pro
iectantul făcea schițele, 
proiectele ; apoi lucrau pie
sele — și într-o zi a apă
rut în uzină, ca un masto
dont, compresorul. Era un

succes al întreprinderii. In
ginerul a luat Premiul de 
Stat — proiectantul a pri
mit felicitări de la inginer. 
In vremea cînd era lansat 
compresorul în producție, 
avea loc în uzină o amplă 
acțiune de revizuire, de 
îmbunătățire a normelor 
— reducerea timpilor. Insă 
compresorul dădea mult de 
lucru : era un colos de me
tal : piesele erau proiec
tate (după cifrele date de 
inginer) și turnate la pro
porții foarte mari — și 
după aceea trebuiau prelu
crate la strunguri, freze, 
raboteze un timp foarte 
lung, pînă dădeau jos de 
pe ele cam jumătate din 
metal sau mai mult. Dacă 
o piesă turnată avea cinci
zeci de kilograme, după ce 
se chinuiau cu ea în sec
torul prelucrător, cîntărea 
în formă finită 20—15 ki
lograme. îmi aduc aminte 
că începuse să se scufunde 
terenul unde fusese așezat

Cînd vorbim de ampla și tot mai 
profunda împletire a științei cu pro
ducția avem în vedere nu un dezi
derat — fie el extrem de imperios 
— teoretic, abstract, ci un proces 
care în mare măsură se și desfășoară 
pe largi planuri, în unele țări dezvol
tate tehnic și industrial fiind în faze 
mult avansate. Se poate aborda 
de aceea și importanta problemă a 
modalităților și formelor lui concre
te de înfăptuire — unele dintre aces
tea vădindu-și utilitatea și eficiența 
încă de pe acum. De altfel, atît tex
tul Directivelor C.C. al P.C.R., cît și 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței Națio
nale a partidului evidențiază un în
treg complex de căi și mijloace dem
ne de a fi utilizate în procesul apro
pierii și integrării organice a științei 
noastre cu producția. Mă voi opri nu
mai la una dintre formele sugerate 
și anume la aceea privind creșterea 
contribuției oamenilor de știință la 
bunul mers al activității întreprinde
rilor prin rolul de consilieri știin
țifici.

Este știut că în multe din ță
rile avansate pe tărîm științific și in
dustrial, s-a conturat deja o expe
riență utilă în ceea ce privește acti
vitatea de consilierat 
prezent dezvoltîndu-se 
riate — în funcție de nivelul atins, 
de numărul și calitatea forțelor știin
țifice disponibile, de tradițiile uneia 
sau alteia dintre țări. In toate cazu
rile însă numărul oamenilor de știin
ță atrași la o astfel de activitate 
crește continuu, consilieri științifici 
fiind în primul rînd specialiștii cu o 
înaltă pregătire, adesea de reputație 
mondială (în unele uzine de peste 
hotare sînt chiar laureați ai Premiu
lui Nobel) — atribuțiile lor compor- 
tînd o neîncetată diversificare și ex
tindere.

Experiența proprie în această di
recție — și în țara noastră existînd 
colective și oameni de știință ce ma
nifestă un real interes față de conlu
crarea directă, permanentă cu între
prinderile, de munca de consilierat 
justificată în cea mai mare măsură 
de rezultatele bune obținute — se 
va îmbogăți mult în viitor. Preve
derea Directivelor ca cercetătorii să 
facă parte din organele colective de 
conducere a activității întreprinderi
lor — reluată și de dezbaterile pe 
marginea Raportului prezentat la 
Conferința Națională a partidului — 
reprezintă una din principalele căi 
de integrare a cercetării in producția 
materială și una din ipostazele mun
cii de consilier a savantului. In a- 
cest fel, valorificarea „înțelepciunii

științific, în 
practici va-

colective" în dirijarea unităților pro
ductive atinge noi orizonturi, supe
rioare, iar activitatea de consilier 
se cristalizează ca un nou aspect al 
contribuției sociale a omului de ști
ință, ca un element de joncțiune care, 
dacă funcționează normal, asigură o 
optimă vehiculare a cunoștințelor, a 
experienței și rezultatelor între cer
cetare șl producție.

Consiliul de administrație capătă 
și el un conținut nou, conturîndu-se 
rolul lui complex, ce implică compe
tență, clarviziune, dinamism, răspun
dere socială. Participarea consilie
rului — cercetător științific la acti
vitatea acestui colectiv îi solicită o 
contribuție activă, mobilizarea și a- 
firmarea deplină a posibilităților lui 
creatoare. De aici, după părerea 
mea, derivă și calitățile pe care el 
trebuie să le îndeplinească precum 
și sarcinile specifice ce-i revin. O- 
cuparea locului de consilier trebuie 
să fie justificată prin urmare de 
existența unui nivel deosebit al pre
gătirii profesionale — pe cît posibil 
dovedit prin rezultate — prin pres
tigiul dobindit ca specialist în de
cursul întregii sale activități. Ase
menea calități sînt, cred, indispen
sabile mai ales pentru îndeplinirea 
atribuțiilor lui de verificator și sfă
tuitor, deci de analizare a unor si
tuații date și de cristalizare a unor 
hotărîri și decizii în uzine și fabrici.

Urmărindu-se atragerea unui nu
măr cît mai mare de astfel de spe
cialiști în consiliile ce administrează 
grupuri de industrii concentrate fie 
pe verticală, fie pe orizontală, cred 
că trebuie să se aibă în vedere ca 
ei să nu fie considerați drept anga
jați obișnuiți ai centralei industriale 
sau ai uzinei, încărcîndu-i cu avize, 
analize și referate de tot felul, ceea 
ce ar însemna în fapt o irosire de 
muncă înalt calificată. Valoarea com
petenței se poate concretiza adeseori 
mult mai bine prin gîndire multă și 
cuvinte mai puține. Un asemenea 
consilier își are de dus munca sa 
de bază la catedră și în laboratorul 
propriu, iar neglijarea sau scăderea 
acesteia înseamnă totodată și dimi
nuarea aportului de fond pe care el 
îl poate aduce în calitate de consi
lier, împingerea lui spre o activitate 
formală. Poziția lui în organul co
lectiv de conducere nu exclude totuși 
cîtuși de puțin, în funcție de situație 
și moment, să-și asume și tratarea 
unor probleme de amploare, ce inte
resează direct una din unități sau 
grupul de uzine condus.

(Continuare în pag. a III-a)

Telegramă
Tovarășului ȚOI EN GHEN

Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului KIM IR SEN
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înaltele funcții de preșe
dinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme și de președinte al Ca
binetului de Miniștri ale Republicii Populare Democrate Coreene, vă 
adresăm calde felicitări și vă urăm noi succese în activitatea consacra
tă construcției socialismului, reunificării pașnice și democratice a patriei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile frățești dintre cele două țări 
se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al unității ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste L 
antiimperialist.

intemaționale și întregului front

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

CONVERGENȚA 
MARILOR 
ENERGII 
ALE 
SECO

Una din anchetele internaționale
ale ALMANAHULUI „SClNTEIA

DAHOMEY

acest monstru de oțel : 
prezenta primejdii de pră
bușire și fusese nevoie să 
1 se toarne o platformă de 
beton.

Și, atunci, punînd la ini
mă conflictele, dificultățile, 
frămîntările din uzină — 
pus în mișcare și de gran
domania, de ingratitudinea 
inginerului care nu-i recu
noștea cine știe ce merite 
ucenicului său și îl ținea 
mereu în umbră — tînărul, 
ascultătorul proiectant a 
pornit o adevărată și năs
trușnică ofensivă împotriva 
compresorului. A trecut la 
reproiectarea, la redimen- 
sionarea compresorului. A 
fost 
mai 
pe 
luni 
rea orelor lui de program, 
acest ucenic năzdrăvan se 
închidea în biroul lui și lu
cra toată noaptea. Stă
tea acolo înconjurat de
hărți și calcule, ca într-un

unul dintre cele 
fermecătoare lucruri 
care le-am văzut : 
la rînd, după termina-
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DE LA MICUL SCHIMB INTRE PASTOR ȘI AGRICULTOR LA VIRTEJUL NEUTRONI
LOR STĂPINITI PRIN EFORTURI CONCERTATE • ANUL GEOFIZIC INTERNAȚIONAL, 
GAUHATI SI PORȚILE DE FIER • IRIGAREA DEȘERTURILOR, MODIFICAREA CLIMEI, 
SCHIMBAREA RELIEFULUI PLANETEI - LA GRANIȚA DINTRE REAL ȘI FANTASTIC • 
PAMÎNTUL FĂGĂDUINȚEI - OBSTACOLE ȘI POSIBILITĂȚI • 0 FORȚA PROPULSOARE 
A PROGRESULUI ȘI CUNOȘTINȚELOR UMANE: COOPERAREA INTERNAȚIONALA.

începere de

JOI 21 DECEMBRIE
(Continuare 
în pag. a II-a)

PE PIAȚĂ!
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Pentru a patra oară în cei șapte 
ani ce s-au scurs de la proclama
rea independenței Dahomeyului, 
armata și-a arogat prerogativele 
puterii de stat. Așa după cum s-a 
anunfat în ziarul de ieri, du
minică, un grup de tineri ofiferi a 
înlăturat guvernul condus de gene
ralul Soglo, 
intervenții 
Răsturnările 
Cotonou au 
lupta pentru 
tendințele 
verselor forțe sociale în politica 
internă și externă a țării.

Generalul Soglo a venit la pu
tere la 22 decembrie 1965, pro- 
mițînd înlăturarea corupției, re
dresarea economiei și „recon
cilierea națională". Au trecut însă 
aproape doi ani de guvernare, iar 
programul a rămas doar pe hîrtie, 
mica țară africană din nordul gol
fului Benin continuînd să fie sufo
cată de serioase probleme politice 
și economice. Cererilor maselor 
populare de a se înfăptui reforme 
menite să asigure dezvoltarea in
dustriei țării, de a se curma dis
putele regionaliste care afectau 
viața socială și economică, autori
tățile le-au răspuns prin măsuri de 
„austeritate", ca și prin restrînge- 
rea libertăților democratice. Ast
fel, au fost dizolvate toate cele

autorul celor trei 
militare anterioare.

politice de la 
fost generate atît de 
putere, cît și de 

contradictorii ale di-

Augustin BUMBAC

(Continuare în pag. a IV-a)
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TEHNICA LUIVHNII
în spectacol

Incercînd o cît de sumară definire 
a conceptului de spectacol teatral 
contemporan, nu putem neglija adec
varea creatoare a unor factori teh- 
nico-materiali la realizarea actului 
scenic.

Problema s-a pus cu osebire încă 
de la sfîrșitul secolului trecut. Ma
rile merite ale lui Appia și ale con
tinuatorilor săi constau, printre alte
le, în stabilirea de corelații variabile 
între diversele componente scenice și 
între acestea și actor, în desființa
rea unor raporturi devenite tradițio
nale (de exemplu lumină-decor), în 
descoperirea de noi semnificații cu 
ajutorul mijloacelor tehnico-materia- 
le, în precizarea rolului funcțional 
al tuturor factorilor scenici în unita
tea rațional-emoțională a imaginii 
teatrale.

Lumina a căpătat o participare 
deosebit de însemnată în spectacol, 
mai ales o dată cu introducerea elec
tricității în teatru. Prin folosirea lu
minii incandescente s_au plasat pe 
alte coordonate artistice posibilități
le sale artistice, s-a dinamizat rolul 
ei, în cadrul reprezentației teatrale.

Peisajul artistic din ultimele două 
decenii, atît de variat în privința 
manifestărilor și interesant prin pro
fesionalismul și originalitatea unor 
montări scenice, atestă preocupări 
demne de menționat și din acest 
unghi de vedere.

Avînd un statut relativ neprivile
giat ca urmare a condițiilor obiec
tive determinate de moștenirea u- 
nor instalații tehnice necorespunză
toare sau depășite ca posibilități, în 
raport cu cerințele teatrului modern, 
lumina scenică se bucură, în ulti
mul timp, de o atenție tot mai mare 
din partea regizorilor noștri.

Cine poate uita valoarea de sim
bol a luminii din spectacolul „Azi
lul de noapte", în concepția regizo
rală a lui Liviu Ciulei? Fascicolul 
firav de lumină, care pătrundea prin 
ușa azilului și în jurul căruia se 
mișcau permanent toți acei oropsiți 
ai soartei, amplifica și mai mult 
semnificația aspirațiilor lor nereali
zate. Lumina devenise acolo un „per
sonaj" neinclus în paginile textului 
gorkian dar care, prin contribuția 
regizorului, capătă o partitură crea
toare în spectacol.

Cu un cadru scenografic doar su
gerat, jocul actorilor, fundalul so
nor și reflexele luminoase, în spec
tacolul „Doi pe un balansoar" (re
gie Radu Penciulescu) se contopeau 
organic într-o simfonie tragică a des
tinului oamenilor însingurați.

Valorificarea legilor perspectivei, 
corelată cu un montaj adecvat al 
surselor luminoase, a determinat ca 
pe o scenă de dimensiuni nu prea 
mari — e vorba de Teatrul mic — 
imensitatea stepei (în „Brigada I de 
cavalerie" — regizor Radu Penciules
cu) sau întinderea nesfîrșită a ape
lor („Oceanul" — regizor D. D. Ne- 
leanu) să capete o sugerare veri
dică, adîncime, relief.

Pentru Lucian Giurchescu lumina 
policromă servește ca suport drama
tic în evidențierea reflexelor din pla
nul conștiinței ale eroilor piesei „Ri
nocerii", iar variațiile de intensitate 
luminoasă, din spectacolul „Henric 
al IV-lea“, contrapunctează eficient 
dualitatea personalității în accepția 
pirandeliană.

La „Arden din Kent", Andrei 
Șerban folosea o lumină cu tente 
aspre, primare, omogen integrată pe 
direcția întregului spectacol; în ace
lași timp el făcea dovada unui simț 
plastic deosebit în realizarea întune
ricului pe scenă (întunericul în tea
tru e o problemă de lumină, cum 
spunea Ion Sava).

Lumina permite să se realizeze ceea 
ce am putea numi un „decor spiri
tual". Ea materializează raporturile 
care unesc personajele, distanțele 
care le separă simbolizează senti
mentele eroilor de pe scenă, stările 
lor de spirit.

In acest sens, un rezultat excelent 
l-a obținut Dinu Cernescu în spec
tacolul cu piesa „Don Juan" mon
tat la televiziune. Trecerea eroului 
molieresc prin zone de umbră și lu
mină evidenția plastic contradicțiile 
sale. De altfel, Dinu Cernescu mani
festă o predilecție și o constantă pre
ocupare privind funcționalitatea lu
minii scenice, în aproape toate spec
tacolele pe care le montează. în 
„40 m lungime de undă", de pildă, al
ternanțele de lumină și întuneric asi

(Urmare din pag. I)
stat major și ducea un război năpras
nic.

Inginerul, după ce încercase să-l 
potolească pe proiectant — se îmbol
năvise ; unii tovarăși din conducere, 
de pe la cabinetul tehnic se împotri
veau : „Cum I După ce compresorul 
a fost omologat? După ce ingineru
lui ăsta i s-a dat Premiul de Stat? Nu 
se poate!“... în cele din urmă 
noul compresor a ieșit, ager, elegant, 
dintr-un oțel mai bun — mai grațios 
chiar, cu încă o mie de caracteristici 
superioare, cu un consum de energie 
mult mai mic — cu un randament 
superior.

Unei superdimensionări tehnologice 
i-a corespuns și s-a dezvoltat para
lel și competitiv o superdimensionare 
administrativă, organizatorică, în a- 
paratul administrativ, în instituții și 
în întreprinderi — cu deosebire în in
stituțiile cu caracter social, cultural, 
artistic. Iar în interiorul acestei su
perdimensionări administrative și-au 
făcut loc, s-au lățit toate toleranțele 
— pînă s-a ajuns la o adevărată „de
mocrație" a toleranței.

Compresorul de care am amintit 
cuprindea în povestea lui tocmai me
tafora procesului pe care îl trăim as
tăzi, pe toate planurile : redimenslo- 
narea, aruncarea întregului balast, 
raționalizarea tuturor planurilor și e- 
nergiilor, așezarea întregii vieți so
ciale pe baze științifice, pe exacti
tate.

în lumina acestor eforturi carac
teristice de reproiectare și de desă- 
vîrșire a edificiului social — „demo
crația" toleranței a însemnat domnia 
unui spirit de îngăduință, de iertare 
a greșelilor, de îndurare față de a- 
buzuri, nepriceperi și încălcări: tre
cerea pagubelor, a pierderilor pe so
coteala unei ființe abstracte care 
este statul — și tolerarea lor, șterge
rea cu buretele. Ne-am lăsat antre
nați, solicitați, furați de aceste mari 
toleranțe ; iertam, închideam ochii, 
ridicam din umeri, făceam pe gene
roșii, dovedeam larghețe, făceam pe 
umanitariștii față de abateri, față de 
greșeli, față de abuzuri, față de pier
deri — pentru că nu plăteam nimic 
din buzunarul nostru, pentru că nu 
ne costa nimic, pentru că nu pier
deam noi, personal: pierdea statul. 

gurau printre altele o desfășurare ci
nematografică a textului piesei, în 
timp ce spațiile luminoase și penum
brele aduceau o contribuție substan
țială în descifrarea sensurilor tragice 
ale biografiei personajului principal 
din „Neîncredere în foișor".

Evident, exemplele de mai sus au 
refuzat orice ierarhizare și nu epui
zează lista încercărilor meritorii și 
experimentelor interesante din acest 
domeniu, altădată prea puțin exploa
tat la noi.

Se poate consemna că începe să se 
întrevadă perspectiva apariției ace
lor „poeți ai luminii" pe care îi visa 
Ion Sava cu ani în urmă.

De altfel, regretatul om de teatru 
făcea o distincție netă între regizorii 
preocupați de a da luminii un sens 
creator și „regizori gospodari" care 
„aprind luminile în scenă, cum ar 
aprinde lampa în camerele lor, ca 
să vadă actorii pe ce pun mîna".

în multe din spectacolele noastre 
acest mijloc care „poate acționa a- 
supra imaginației spectatorului fără 
a-i distrage atenția", cum spunea 
Charles Dullin, este redus la o sem
nificație minoră: a face vizibil spa
țiul de joc.

Dacă ignorarea posibilităților este
tice ale luminii poate diminua din 
potențialul artistic virtual al unei re-

puncte de vedere

prezentații dramatice, supralicitarea 
sau neintegrarea acesteia în imagi
nea scenică de ansamblu conduce cu 
siguranță la demonstrații gratuite, la 
rezultate finale complet opuse față 
de scopul urmărit.

Cu cîțiva ani în urmă intrase în 
obișnuința unor regizori o „inovație" 
în materie: aprinderea luminii din 
sală în anumite momente ale spec
tacolului. Dorind să evidențieze preg
nant frămîntările sufletești ale erou
lui principal, asociate în piesă și cu 
o declanșare puternică a fenomene
lor naturii, regizorul unui spectacol 
de acum cîțiva ani a avut ideea 
năstrușnică să însoțească zgomotele 
trăznetelor cu aprinderea intermiten
tă a luminii din sală. Bineînțeles, 
efectul era cu totul contrar. Artifi
cialitatea procedeului deconcerta 
spectatorii.

Folosirea creatoare a luminii în 
spectacol presupune serioase cunoș
tințe de specialitate și o amplă in
formare asupra fenomenului teatral 
în general, din partea fiecărui factor 
responsabil.

La ora actuală programa analitică 
a institutelor de teatru, destinată vii
torilor regizori, dacă nu omite, în 
orice caz lasă pe un plan cu totul 
secundar abordarea unor cunoștințe 
tehnice practice. Unele noțiuni de 
scenotehnică, tehnica iluminării 
se predau foarte sumar, în cadrul 
cursurilor cu alt specific. Practica 
studențească făcută în diverse tea
tre, cu o utilare mai mult sau mai 
puțin corespunzătoare, nu lărgește 
prea mult cadrul cunoștințelor din 
acest domeniu.

Penuria de informație și de do
cumentare la zi privind posibilitățile 
materiale ale scenei și progresele rea
lizate în acest domeniu de activita
te, caracterizează și pe absolvenții 
claselor de scenografie ai institute
lor de artă plastică.

împlinirea personalității artistice a 
viitorilor regizori și scenografi de 
teatru necesită o reactualizare a pro
gramelor analitice, corespunzător cu 
cerințele reale ale scenei moderne, 
dar și o îmbunătățire calitativă și 
substanțială a materialului didactic 
existent.

Un calcul sumar arată că în cele 
43 de teatre dramatice, la care se 
adaugă încă vreo sută de alte insti
tuții cu profil artistic, precum și nu
meroase case de cultură și cămine 
culturale, lucrează peste o mie de 
electricieni. Și ca să rămînem tot în 
domeniul statisticii, un mic sondaj 
efectuat în rîndul a circa 50 de e- 
lectricieni din teatrele Capitalei 
consemnează că un procentaj însem
nat (peste 60 la sută) au învățat a- 
becedarul meseriei doar în instituții
le respective.

O abstractizare a vieții, a faptelor și 
a consecințelor ne ducea la pierderea 
simțului de răspundere, la nepăsare, 
la pasivitate.

Dacă ar fi să suportăm noi, fiecare 
în mod nemijlocit tot ce se strică, tot 
ce se pierde, tot ce e pagubă și frau
dă și consecință a nepriceperii, a 
prostiei, a indolenței, a necinstei — 
am fi mult mai exigenți și mal necru
țători.

Ne îngăduim să prezentăm în con
tinuare cîteva din ipostazele „demo
crației" tolerantei.

NEPRICEPEREA
Un om este pus într-un loc de 

muncă, fără un criteriu serios, știin
țific. Face și el ce poate — ce-1 taie 
capul. „Muncește", se agită — dar el 
nu este capabil să coordoneze, să 
dea indicații, să controleze la nivelul 
și în raport cu vastitatea și impor
tanta răspunderii pe care le Impune 
acel post. Situația nu este sancțio
nabilă : omul nu e vinovat — zicem
— că a fost pus acolo. Face șl el cît 
poate. „Mai crește — se spune în 
asemenea împrejurări — îl mai aju
tați, are să învețe, are să se descurce
— doar nu lucrează singur". Incapa
citatea de a face față sarcinilor care 
ți se încredințează și pe care ți le 
asumi prin postul pe care îl deții 
este un adevărat infern și o catastrofă 
și pentru individul respectiv — și 
mal ales pentru societate. Ani în șir 
omul își ascunde drama lui, aceea că 
îl depășesc problemele, sarcinile și se 
străduiește să-și ascundă incompe
tența, și e capabil să săvîrșească 
gafe și catastrofe — și de la o vreme 
totul se face pe deasupra lui, nă
vălesc în jurul lui interesații, șme
cherii („Cu ăsta se poate lucra") — 
și fac cum vor ei. Și lucrurile se 
tîrăsc — nu merg, ci se tîrăsc — și 
repercusiunile sînt foarte grave și 
se răsfrîng asupra eforturilor gene
rale ale statului. Nu poți să-l tragi 
pe nepriceput la răspundere pentru 
că a ieșit un mediocru, pentru că 
nu a învățat, pentru că nu s-a cali
ficat : el este pus într-un post căruia
— dată fiind nepriceperea lui — nu-i 
poate face față, nu-i poate acoperi

Punînd față în față cele două cifre, 
concluziile rezultă de la sine. De 
notat că în acest sector de activi
tate tradiția este foarte săracă iar 
cadrele cu o calificare la fel de em
pirică dar cu experiență îndelungată 
părăsesc treptat scena.

în anii viitori pe harta artistică 
a patriei noastre vor apare noi lo
caluri de cultură. Unele teatre sînt 
actualmente în perioada de renovare 
iar altele au în plan o modernizare 
a utilajului tehnic de care dispun.

Dar în teatre nu există nici o for
mă de calificare prealabilă a noilor 
angajați. într-un timp s-a vehiculat 
ideea creării unei forme de învăță- 
mînt. care, pe lîngă pregătirea teh
nică necesară, să asigure si o cultură 
profesională de specialitate. în ipo
teza că această soluție ar deveni în 
curînd realizabilă, roadele respecti
ve s-ar putea arăta doar în urmă
torii ani. Dar pînă atunci?

Pînă atunci, poate, în paralel cu 
reutilarea scenelor ar trebui să se 
găsească niște formule de regenerare 
a cunoștințelor personalului tehnic, 
cunoștințe deseori prea sumare. Am 
considera salutară și inițiativa edi
turilor de a tipări lucrări de îndru
mare pentru toate meseriile existen
te în teatru.

Și ca să atingem o altă latură a 
discuției noastre, ne gîndim cît de 
utilă ar fi asimilarea și intrarea în 
producția autohtonă a becurilor pen
tru proiectare atît de insistent soli
citate nu numai de teatru dar și de 
televiziune și cinematografie.

La ora actuală întreprinderea pen
tru mobilier și decorațiuni execută, 
la cerere, diferite tipuri de proiec
toare care, din punct de vedere ca
litativ, reprezintă un progres evi
dent față de similarele lor fabricate 
anterior în țară. Pentru ca aceste 
produse să fie la nivelul tehnicii tea
trale pe plan mondial este însă ne
cesară asimilarea unor corpuri de 
iluminat, tipizarea și diversificarea 
acestora.

De altfel, dintr-o discuție avută la 
Consiliul Teatrelor, unde, trebuie 
subliniat, actualmente se manifestă 
un interes crescînd pentru utilarea 
scenelor noastre, a rezultat intenția 
de a se orienta mai eficient activita
tea întreprinderii sus-amintite pen
dinte de C.S.C.A.. în vederea unei 
colaborări fructuoase cu teatrele.

Regizorul și scenograful francez 
Renă Allio, pornind de la o formu
lă consacrată a lui Le Corbusier, de
finea undeva teatrul modem drept 
o „mașină de spectacole".

Acceptînd ca atare definiția, este 
de așteptat ca în curînd aceste cîteva 
„angrenaje". încă insuficient dimen
sionate în teatrul nostru, să-și ca
pete măsura la nivelul condițiilor 
create și sarcinilor ce se impun.

Virgil PETROVICI

cerințele. Nepriceperea este o insufi
ciență capacitativă. Prostia este ne
vinovată în sine — prostia este ino
fensivă cită vreme nu-i dai acces la 
muncile și la locurile de răspundere. 
Fiecare loc de muncă impune anumite 
însușiri, o anume pregătire. Indife
rent cine ar fi acest om — și ce 
meserie ar avea : poștaș, inginer, 
muncitor, funcționar, el trebuie ju
decat și măsurat din punct de vedere 
al capacității lui în raport cu cerin
țele obiective ale locului de muncă 
în care îl punem. Nepriceputul, pros
tul, mediocrul — sînt vinovați că se 
bagă în locuri unde nu-i ajută capul; 
mai vinovați sînt însă acei care în- 

„DEMOCRA TI A “

TOLERANȚEI
chizînd ochii la incapacitatea lor îi 
primesc — și dacă acest fenomen se 
multiplică în sute și sute de între
prinderi, instituții — asta înseamnă 
o calamitate socială. Dacă acei care 
angajează oameni ar fi să-i angajeze 
pe cheltuiala lor, pe o moșie a lor — 
ei ar fi incomparabil mai atenți și 
mai exigenți și ar solicita probabil 
concursul științific al unui Institut 
pentru determinarea aptitudinilor 
profesionale.

Prostia, nepriceperea, nivelul scă
zut al calificării, stilul mediocru de 
gîndire și de muncă, mediocritatea — 
contaminează, se răspîndesc, au ten
dințe de aglomerare, tind să se im
pună ca stil de lucru și de gîndire, se 
transmit de la individ la individ — 
ca orice boală. Aceasta este încă o

La noi. la Suceava, zice 
omul care nu •pare deloc 
smintit, dacă vrei să cum
peri mobilă dai un tele
fon si spui doar atît : 
O.C.L.-ul ? Sînt cutare, 
locuiesc în cutare ioc si 
parcă-as avea nevoie de 
niște mobilă. Atît spui în 
receptor si imediat auzi 
bătăi în usă. Deschizi 
si-ti intră în casă un co- 
mis-voiajor cu o servietă 
încărcată cu cataloage. Ti 
le înșiră pe parchet (ca
taloagele) si. cunoscîn- 
du-și meseria, comis-vo- 
iajorul îți recomandă. își 
dă cu părerea cam ce s-ar 
potrivi la încăperea pe 
care vrei s-o mobilezi.

— Si pe urmă ?
— îi zici: asta mi-am 

ales. El scoate din aceeași 
servietă un contract pe 
care te roagă să-l sem
nezi. îl semnezi si pleacă 
fără să aștepte să faci 
vreun „gest". De la sem
narea contractului si pînă 
la intrarea în posesiunea 
mobilei nu te mai intere
sează nimic, dar absolut 
nimic. Dacă stai le etajul 
364 dumneata, cumpărăto
rul, nu-ți faci probleme 
cum o să fie urcată mo
bila.

— Aveți la Suceava 
blocuri cu 364 de etaje ?

— N-avem încă, dar zic. 
La orice etaj ai sta, 
O.C.L.-ul îți urcă mobila 
pînă în apartament. O- 
dată cu mobila, trimite si 
niște specialiști în aran
jarea interioarelor. Acest 
serviciu nu influențează 
absolut deloc asupra pre
țului din contract. Dacă, 
prin absurd, echipa care 
transportă mobila la do
miciliu face ceva zgîrie- 
turi la casa scărilor, alte 
echipe de zidari si zugravi 
repară pe loc.

— Dar dacă se întâmplă 
ca mobila ce ți-a fost a- 
dusă la domiciliu să nu 
corespundă cu cea din ca
talog ? Dacă fabricantul 
mobilei nu a lustruit-o 
cum trebuie ori. să pre
supunem, că a făcut stu
dioul sau șifonierul din 
lemn verde si la uscare 
se confundă una cu alta.

— Nu se poate. Comis- 
voiajorul nu te lasă să 
semnezi de primire pînă 
nu vede pe fata dumitale 
expresia celei mai mari 
mulțumiri.

— Si O.C.L.-Suceavg 
desface în aceste condiții 
numai sucevenilor mo
bila ?

— Ei. as '■ E destul să te 
duci la un hotel din Su
ceava si imediat te pome
nești în cameră cu un co- 
mis-voiajor. Cu cataloage 
cu tot. El vine în camera 
hotelului mai repede de- 
cît apa caldă la robinet.

M-am dus la Suceava. 
La un hotel. N-a venit la 
timp nici apa caldă, dar 
n-a venit deloc nici co-

primejdie. Intr-o colectivitate de 
muncă unde au încăput mai mulțl 
incapabili, necalificați, mediocri — 
prostia și mediocritatea sau un cli
mat de mediocritate impun o medio
critate a muncii, a randamentului, a 
calității; prostia fiecăruia se adună 
și devine zestrea de prostie, de me
diocritate. tinzînd să se întindă la 
toți.

De multe ori ca să acoperim sau să 
încercăm să micșorăm gravitatea, 
proporțiile, consecințele unor mari 
pagube dăm vina pe prostie, avem 
un cal de bătaie, sau un teren neutru. 
„Din prostie, din prostie", adică nu 
a vrut, adică nu cu rea intenție, nu 

din rea voință s-a săvîrșit un de
zastru, o pagubă de milioane. „Din 
prostie" — vrem să-i ușurăm vino
vatului vinovăția — și să ne ușurăm 
răspunderea — și de multe ori reu
șim, fără însă ca asta să reducă cu 
vreo lețcaie pagubele aduse — pa
gubele rămîn pagube : suportă statul, 
trecem pe socoteala statului. Și a- 
ceasta, pentru că nu suportăm per
sonal nici o consecință.

S-a făcut, și se face mult apologia 
acestei „democrații" a toleranței, apă
rarea mediocrității, a incompetentei, 
s-a uzat și s-a abuzat mult de ea, 
„Cine nu muncește, nu greșește f“, 
„Ca să nu-I descurajăm pe om, să 
nu-i descurajăm pe oameni" — a- 
ceasta a fost una din lozincile de
magogice ale acestei „democrații" a

mis-voiajorul. M-am de
plasat eu la O.C.L.-Mo- 
bila.

— Dumneata ce vrei 1
— Niște mobilă.
— Ce fel de mobilă, 

spune repede că n-am 
timp.

— Mai... modernă.
— Te îmburgheziși. 

Vrei mobilă modernă! 
Cîți bani ai ?

— Păi, am...
— Du-te si-ti alege.
— Unde aveți cataloa

gele ?
— Care cataloage ? Aiu

rezi ! Mijloc de transport 
ai?

— N-am.
— Oameni să-ti care

voiajorul recomandat de 
visător care nu părea de
loc smintit si care m-a 
pus pe drumuri. Dar el în 
servietă avea nu contrac
te si cataloage cu mobilă 
ci hrană rece. Mă în
treabă :

— Ce fel de mobilă 
vreți să cumpărați... Eu 
pentru poimîine sînt în
voit. asa că v-as ruga să 
vă decideți pînă mîine 
seară. Vă duc prin toate 
depozitele. Dar vă rog 
poimîine se mărită soră- 
mea... Ce vreți să vedeți 
mai întîi ?

— Mobila !
— Mobila, mobila, dar 

ce ?

Cu hrană

rece,

după mobilă 
foileton

de Nicuță TĂNASE

mobila posezi ? La 
D.R.T.A. te-ai înscris ?

— Nu.
— Atunci ?
— Ce atunci ?
— Unde stai ?
Ii spun cine sînt si ati

tudinea fată de cumpără
tor se schimbă dintr-o- 
dată.

— Vă servim, tovarășe, 
pe dumneavoastră să nu 
vă servim ?... Alecule, 
ia-ti paltonul pe tine, hra
nă rece, dă-i lui Cristea 
lucrările tale si condu-l 
pe tovarășul prin depozit 
să-si aleagă niște mobilă.

Pornesc cu Alecu prin 
Suceava. Are si el la sub
țioară o servietă precum

— Si dormitorul si su
frageria...

— Oh !
Oftatul lui Alecu venea 

de undeva din străfundul 
rărunchilor lui. Si avea 
motive să ofteze. Prima 
dată m-a dus într-o sură 
unde mi-a arătat niște 
studiouri. Am început să 
aleg.

— Tapiseria studioului 
unde e. vreau s-o văd.

M-a dus în podul unei 
case particulare, transfor
mată în depozit de mobi
lă. Tapiseria era roasă de 
șoareci (ori. poate de șo
bolani). Pentru a vedea 
șifonierul a trebuit să ne 
deplasăm într-un grajd.

toleranței. „Că tovarășul este de-al 
nostru, tovarăși și noi îi cunoaștem 
trecutul, greutățile în care a trăit 
el și nu trebuie să-l descurajăm pe 
el, trebuie să fim înțelegători cu el, 
că el este necopt, dar că el a înțeles 
totuși cîte ceva și pe viitor are să-și 
ridice nivelul și noi îl vom ajuta pe 
el să crească și nu trebuie să com
promitem organul care l-a pus pe el 
acolo, că noi toți sîntem vinovați că 
nu l-am ajutat pe el destul..."

Și s-a spus, și s-a cîntat așa și 
pentru prost și pentru incapabil și 
pentru mediocru și pentru chiulan
giu și pentru carierist și pentru 
impostor și pentru oportunist și pen
tru cel care și-a băgat mîinile pînă 
la cot în avutul obștesc și pentru cel 
care a pricinuit pagube de milioane 
și pentru cel care a pricinuit 
dureri și încălcări și abuzuri din 
postul lui. Cît și pînă unde să to
lerăm ? Am neglijat adesea întreba
rea esențială : cine i-a încredințat 
incapabilului, mediocrului acel post !? 
Era obligat să-l vadă, să-l studieze, 
să-l cunoască și să-l evite, să-l înde
părteze ca pe o primejdie în fașă.

De unde vine însă înclinarea noas
tră samarineană la îngăduință, la to
lerantă ? In primul rînd : din faptul 
că nu ne costă să tolerăm, nu plătim 
din buzunar pagubele față de care 
închidem ochii. Ne place să fim ge
neroși pe socoteala statului. Și în al 
doilea rînd : dispoziția noastră de a 
tolera vine din sentimentul, din con
știința vinovăției noastre — că pen
tru pierderile provocate de acel in
divid ar trebui să fim sancționați noi 
cel care l-am pus acolo și nu am 
deschis bine ochii cînd i-am încre
dințat munca respectivă. „Pentru ce 
l-ați pus acolo dacă ați văzut că nu 
se pricepe !?“ — este întrebarea care 
ne privește. Nu sînt puține situațiile 
cînd l-am luat pe unul de rău, de 
incapabil, dintr-o instituție sau din
tr-o întreprindere, l-am criticat, l-am 
judecat acolo, l-am făcut bucățele 
în fața oamenilor, apoi, pînă la 
amiază l-am cusut la loc, l-am urcat 
într-o mașină și am pornit vîrtej cu 
el (s-ar fi crezut că la spînzurătoare !)
— și l-am trîntit tare de tot într-un 
alt fotoliu, la o altă instituție, la o 
altă întreprindere. Pe unii îi nu
mim într-un post și îi uităm acolo
— sau ne prefacem că îi uităm și îi 

Dar ușile erau în alt pod. 
Am urcat si în podul ăsta 
unde am găsit si mese de 
sufragerie.

— Vreau să văd si scau
nele.

Pentru scaune a trebuit 
să facem un drum pînă la 
subsolul altei case parti
culare. A doua zi de di
mineață. omul scos din 
producție pentru a mă 
servi conștiincios m-a dus 
la o moară unde erau de
pozitate niște mese.

— Saltarele unde sînt ?
— La Uzina electrică. 

Avem si la Uzina electri
că un depozit.

Ne-am deplasat la Uzi
na electrică. Aici erau de
pozitate nu saltarele, ci 
picioarele de la șifonie
rele pe care le-am văzut 
în grajdul vizitat ieri. 
Pentru a vedea vitrina 
sufrageriei pe care o ale
sesem. a trebuit să săpăm 
un tunel...

La o răspîntie am văzut 
niște mobilă si niște oa
meni înfăsurați în sube.

— Si la răspîntia asta 
ati făcut depozit de mo
bilă ? l-am întrebat pe 
Alecu. De ce atîtia paz
nici ?

— Sînt cumpărători. 
Sînt fericiții care si-au 
găsit mobila care le tre
buia.

— De ce stau la răspîn- 
tie ?

— Așteaptă să le so
sească mijloacele de 
transport.

— Pînă cînd așteaptă ?
— Pînă la noapte, cînd 

D.R.T.A. repartizează ma
șini. Dacă în noaptea asta 
nu le vine rîndul se ami
nă pentru mîine noapte. 
Ce aveți de gînd cu 
mine ? Am sarcină de la 
sef să vă servesc cum tre
buie. V-ați ales mobila ?

— Da. Hai sus după 
mine.

M-am urcat într-un 
dud.

— In pomul ăsta nu a- 
vem nici un depozit.

— Hai sus să facem 
formele de cumpărare...

Alecu a fugit. Eu. re- 
nunțînd la mobilă, m-am 
urcat nu în dud, ci în ra
pidul 62. Culmea coinci
dentei ! In același vagon 
l-am întîlnit pe omul care 
nu părea deloc smintit. 
M-a recunoscut și m-a în
trebat :

— Ai fost la Suceava 
să-ti cumperi mobilă ?

— Da.
Si l-am ucis.
— Nu pe el trebuia 

să-l... am auzit niște voci.
— Dar ne cine ?
— Pe cei de la Trustul 

regional de construcții 
Suceava. Ei tergiversează 
construcția depozitului de 
mobilă...

Am cerut scuze mortu
lui visător si am coborît 
între statii.

Festivalul

național

al Teatrelor

dramatice

Scenă din spectacolul cu piesa 
„Petru fiare ș“ de Horia Lovi- 
nescu, prezentat de Teatrul de 

Stat din Tg. Mureș

Foto : M. Cioc

lăsăm moștenire altora care vin în 
locul nostru. „Să mănînce și el o 
pîine" — spunem cu noblețea celui 
care nu pierde nimic din buzunarul 
lui. Și — într-adevăr. „mănîncă și el 
o pîine albă", făcînd pîinea proastă 
pentru alții, făcînd pîinea amară 
pentru alții. De-a lungul anilor am 
văzut cu toții specimene de nepri- 
cepuți și de mediocri migrînd de 
colo-colo, făcînd înconjurul pămîn- 
tului. Pentru că prostia — ca și chiu
lul, ca și indolența nu stau locului — 
seamănă cu vinul, cu alcoolul. Și 
după cum vinul — oricît de 
prost ar fi nu stă ca în poloboc în 
acel care l-a băut, tot astfel prostia, 
indolenta — și respectiv proștii, indo- 
lenții, mediocrii nu stau ca într-un 
poloboc în colectivul care-i adăpos
tește, ci pornesc și umblă.

Pare cel puțin ciudat — și adesea 
suspect: nu ducem lipsă de oameni 
pregătiți, de oameni cu calificare, de 
minți înzestrate : mii de absolvenți, 
cadre calificate sînt înghesuiți, risi
piți prin munci mărunte, capabili de 
lucruri mari, pregătiți și cu aspirații 
mari și făcînd niște treburi inferioare 
competenței lor — iar noi trebuie 
să-i așteptăm pe cutare și pe cutărică 
să-și termine opt clase elementare, 
să mai treacă vreun examen pe la 
seral, la fără frecvență, să prindă și 
ei vreun cuvințel din aer, din gîn- 
direa proaspătă a altora, ne încăpă- 
țînăm ca cutare sau cutare mediocri
tate — chiar dacă sînt înarmați pînă 
în dinți cu diplome și patalamale de 
specialiști și care au făcut mereu 
erori grave, abuzuri și gafe grosolane 
și au pricinuit pagube grave, irecupe
rabile în posturile încredințate — să 
mai crească, să se mai lămurească, 
să se orienteze...

Prin democrație unii au înțeles o 
domnie a mediocrității. în mintea lor 
a lucrat ideea că socialismul deschide 
larg porțile unui paradis al odihnei, 
al respirației ușurătoare: „eh, bine 
că am și eu acum un post al meu".

„Democrația" tolerantei. „De aia e 
democrație", „Ce, nu sîntem în de
mocrație 1?“ — democrație care în
seamnă în capul unora desființarea 
exigențelor, îngăduință, toleranță, 
chiul, indolentă si în consecință — 
un fluviu de pagube, de pierderi pe 
socoteala societății.

• reclamatii
_____________ »

•sesizări

Ne aflăm în „Luna cadouri
lor". Lucrătorilor din comerț 
care nu știu cum să scape de 
mărfurile greu vandabile (de ca
litate proastă, bineînțeles) exis
tente de ani și ani în depozitele 
magazinelor, le recomand ur
mătorul procedeu (să mă ierte 
cumpărătorii) : sub pretextul 
vînzării mai rapide a produselor 
se fac pachete cu diferite ca
douri. în pungulițe din material 
plastic legate artistic cu fundu- 
lițe roșii se pun articole de se
zon dintre cele mai căutate (de 
preferință articole de galanterie 
pentru femei) : mănuși căptușite, 
baticuri, fulare, ciorapi etc., pro
duse care nu se vînd decît în 
pachete preambalate. De fular, 
de mănuși căptușite, de batic 
etc. femeile au absolută nevoie 
acum, iarna. Așa că omul este 
nevoit să cumpere pachetul în
treg, chiar dacă în el se mai află 
și produse care nu-i trebuie. Așa 
se procedează la noi, la Tulcea, 
la magazinul „Poșeta". O pere
che de mănuși costă 45 de lei, 
dar întreg pachetul costă 80 de 
lei. Ghici ghicitoarea mea. Cît 
costă, în cazul acesta, o pereche 
de mănuși ? Cît, tovarăși de Ia 
inspecția comercială de stat ?

Constantin APOSTOL 
Tulcea

La 29 septembrie a.c. redac
ția a trimis Sfatului popular 
al raionului Roman sesizarea 
prof. Virginia Roșea, născută 
Mihalache, care relata că în 
luna august i s-au reținut ilegal 
din salariu 746 de lei. în răspun
sul sfatului popular raional, pri
mit la redacție la 13 octombrie, 
se arată : „Secțiunea raională de 
învățămînt a comunicat școlii 
generale din satul Bașta, comu
na Secuicni, unde a funcționat 
prof. Roșea, să întocmească stat 
de plată suplimentar pe luna 
august 1967 pentru achitarea că
tre sus-numita a diferenței de 
746 de lei. La 6 noiembrie, cînd 
se vor da salariile cadrelor di
dactice, tov. Roșea va primi 
suma cuvenită". Semnat : Preșe
dinte — Pascaru Nicolae ; Se
cretar — Chirea Gavril. Răspun
sul l-a fost comunicat de către 
redacție semnatarei sesizării. 
Credeți cumva că s-a ținut de 
cuvînt sfatul popular ? Nicide
cum. Zilele trecute, prof. Roșea 
ne-a trimis o nouă scrisoare, 
prin care ne informează că n-a 
primit nici un ban. Am fost in
duși în eroare, deci. Atît de pu
țin țineți la semnăturile dv„ to
varăși președinte șl secretar ai 
Sfatului popular raional Roman ?

In ultimii trei ani, fiul meu 
Dumitru D. Iarca, de mese
rie electrician, a dat pe acasă 
doar de cîteva ori, și atunci în 
grabă. Și-a lăsat soția și copilul 
neajutorați, și a dispărut fără 
să spună unde muncește sau 
unde stă. Și-o fi pierdut mințile 
și s-o fi încurcat cu altă femeie 
— el știe. Și mai rău este că 
nu trimite nici un ban pentru 
întreținerea copilului, lăsindu-lv 
în grija soției, care n-are nici un 
venit, și a mea, om bătrîn de 
80 de ani. A cumpărat în rate, 
de la cooperativa din comună, o 
garnitură de mobilă, dar a 
„uitat" să-și achite ratele și a- 
cum sînt somat eu, pe nedrept, 
să dau banii, din pensie, în locul 
lui. Unde te afli, fiule? Vino-ți 
în fire și întoarce-te acasă Ia 
nevastă și la copil I Nu așa 
te-au învățat să te porți părinții 
tăi. Nu așa te-am crescut noi pe 
tine, ci am avut grijă mereu de 
tine, te-am dat Ia școală, apoi la 
meserie. Și toate acestea din 
dragoste și din datorie. Aceeași 
datorie pe care o ai și tu față 
de familia ta. Te așteptăm 
acasă.

Dumitru Gh. IARCA 
comuna Aninoasa, 
raionul Muscel

Am citit în „Scînteia" arti
colul „Insul in fața «puterii 
discreționare» a funcționarului 
de Ia ghișeu". Iată alt caz. M-am 
dus, deunăzi, la depozitul de 
combustibil nr. 23 pentru a cum
păra 1 000 kg de lemne — 
„Nu se vînd decît 300 de 
kg. de fiecare solicitant", mi-a 
spus, pe un ton deloc politicos, 
casierița. — „Bine, bine, noi 
sîntem cinci în familie. Iată 
actele — i-am zis. Dați-mi 1 500 
kg de lemne". — „Lemnele nu 
se vînd decît personal". — „A- 
tunci dați-mi numai 600 de kg 
că sînt aici cu încă cineva din 
familie". — „Se aprobă “. Și, în
tr-adevăr, prea stimata casieriță 
mi-a aprobat să achit contrava
loarea a 600 kg de lemne, pe 
care urma să le primesc acasă 
zilele următoare. Dar, deși știa 
perfect că această cantitate de 
lemne este destinată uneia și a- 
celeiași familii, care locuiește 
sub același acoperiș, casierița 
mi-a eliberat două bonuri dife
rite programîndu-mă pentru 
două zile diferite. Urma deci ca 
într-o zi să primesc acasă, cu 
un transport, primele 300 kg de 
lemne (achitate cu chitanța nr. 
146 379), iar a doua zi celelalte 
300 de kg (plătite cu chitanța 
imediat următoare — nr. 
146 380). Am protestat, explicîn- 
du-i casieriței că hotărîrea sa e 
fără sens. Inutil însă. N-am iz
butit s-o conving. Această ati
tudine discreționară a salariatei 
respective am adus-o în scris la 
cunoștința întreprinderii „Com- 
bustibiluI“-București. Dar, su
perficiali, cei care au „rezolvat" 
sesizarea mi-au trimis un răs
puns tip, așa ca să fie.

S. MIȘU
Str. Popa Tatu 54 
raionul 16 Februarie — Loco



SCÎNTEIA — marți 19 decembrie 1967 PAGINA 3
t/i

LA IAȘI

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ

DE ARHEOLOGIE
Lunî s-au deschis la Iași lucrările 

Conferinței naționale de arheologie, 
la care participă cercetători de spe
cialitate din București, Cluj și Iași, 
muzeografi din diferite centre din 
țară, cadre didactice din învățămîntul 
superior.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. Emil Condurachi, directorul 
Institutului de arheologie din Bucu
rești.

Participanții dezbat probleme speci
fice arheologiei românești, trecerea de 
la neolitic la epoca bronzului, unele 
aspecte ale originii și dezvoltării ora
șului sclavagist pe teritoriul Româ
niei, formarea limbii și continuitatea 
poporului român. In cadrul conferin
ței, se aduc pentru prima oară în dis
cuție rezultatele cercetărilor arheolo
gice efectuate în zona Porților de 
Fier.

(Agerpres)

Semnarea planului de colaborare 
între Academia Republicii Socialiste România 

si Academia Cehoslovacă de Stiinte
Luni a fost semnat la București 

planul de colaborare pe perioada 
1968—1970 între Academia Republi
cii Socialiste România și Academia 
Cehoslovacă de Științe. Planul preve
de vizite reciproce de cercetători pen
tru studii, schimb de experiență și 
specializare, participarea la diferite 
manifestări internaționale, traducerea 
și publicarea de lucrări științifice. De 
asemenea, sînt stabilite temele de cer
cetare de interes comun care vor fi 
efectuate în colaborare de unitățile 
celor două Academii.

Din partea română, planul a fost 
semnat de acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei, iar din par
tea cehoslovacă de Jaroslav Kozesnik, 
vicepreședinte al Academiei de Științe.

La solemnitate au luat parte acad. 
Miron Nicolescu, președintele Acade
miei, academicieni, cercetători științi
fici, funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, precum și am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, Cestmir Cisar.

Prezidiul Academiei a oferit cu a- 
cest prilej un dejun la Casa oamenilor 
de știință.

Cronica zilei
La Ministerul Transporturilor Auto, 

Navale și Aeriene au început luni tra
tative în vederea semnării unui acord 
rutier între România și Turcia. Dele
gația română este condusă de Victor 
Mateievici, director general al trans
porturilor auto, iar cea turcă de Rahmi 
Gumriikciiglu, director general al De
partamentului organizațiilor economi
ce internaționale din Ministerul Afa
cerilor Străine al Turciei. Se duc tra
tative pentru reglementarea condiții
lor de desfășurare a transporturilor 
rutiere reciproce de călători și măr
furi pe teritoriile celor două țări și 
în tranzit, ca și pentru dezvoltarea 
traficului de autovehicule pe drumu
rile internaționale de pe litoralul Mă
rii Negre. (Agerpres)

Consfătuire la Varșovia 
cu privire la situația 
din Orientul Apropiat

La 19 decembrie a.c. începe la Var
șovia consfătuirea miniștrilor afaceri
lor externe ai unor țări socialiste eu
ropene, cu privire la situația din O- 
rientul Apropiat. Participă miniștrii 
de externe ai R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polone, Republicii 
Socialiste România — reprezentat 
printr-un adjunct al ministrului afa
cerilor externe — R. P. Ungare și
U.R.S.S.

ȘTIRI SPORTIVE

teatre
• Filarmonica de stat „G. Enescu” 
(la Sala mică a Palatului) : Seară 
de cvartete — 20, (sala Ateneului 
Român) : Concert Mozart — Di
rijor Paul Popescu — 20.
• Opera română : Studio ’68 — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 19,30. (sala Studio) : Se
ringa — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Lovitura 
(spectacol prezentat de Teatrul de 
stat Galați) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Un tramvai numit 
dorință — 20, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 76 A) : Sfintul Mitică 
Blajlnu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților 
— 19,30, (sala Studio) : Cind luna 
e albastră — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : Ca-n filme — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Toate 
pînzele sus — 18.
• Teatrul evreiesc de stat : în
țelepții din Helem — 20.

18,09 — In direct... Proiecte pen
tru 1968. Transmisiune de 
la Brașov.

18.30 — Pentru copii : Biblioteca
lui Așchluță.

19,00 — Pentru tineretul școlar: 
1001 de întrebări. Intîlnlre 
tn studio cu acad. Mihai 
Beniuc. Tema : Gtndesc 
oare animalele ?

19.30 — Telejurnalul de seară. 
19,45 — Agenda dv.

t V
19,50 — Buletinul meteorologic. 
20,00 — Aventurile iul Tarzan.
20,26 — Reportaj : Anul XX. La 

izvorul aluminiului — film 
realizat de Nicolae Holban.

20,40 — Seară de teatru : Simple 
coincidențe de Paul Eve- 
rac. Transmisiune de la 
Teatrul Mic București. In 
pauze : Album de poezie. 
Poșta T.V.

23,30 — Telejurnalul de noapte.

viața internațională

Tîrgul de toamnă 
de la Canton

CORESPONDENTA DIN PEKIN DE LA I. GALAȚEANU

• Un bărbat și o femeie : Patria —
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
• Cind tu nu ești : Republica (comple
tare în căutarea timpului pierdut )—
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, Bucu
rești (completare Mihail Kogălniceanu)
— 9 ; 11,15 ; 13,45 , 16,15 ; 18,45 ; 21.
• O sută unu Dalmațieni : Luceafărul
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
Festival — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 (la ambele completarea Năică și ve
verița).
• zosia : Capitol (completare Cel doi)
— 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
e Al șaptelea continent : Central (com
pletare Martin Gaspar) — 9 ; 11,15; 13,30;
15.45 ;18 ; 20,30.
• Ar <anții din Toledo : Cinemateca —
10 ; 12 ; 14.
• Martin Soldat : Victoria (completare 
Numai șase secunde) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 , 21, Modern (completare In 
căutarea timpului pierdut) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 , 20,15, Excelsior
— 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 (la 
ultimele două completarea Tămăduire).
• Faraonul - ambele serii : Lumina
— 9—16 în continuare ; 19,30.
• Program pentru copii : Doina — 
9 ; 10.

• Slndbad marinarul« Union (comple
tare Ostașii pădurii) — 15,15 ; 17,30.
• Filme de animație : Union — 20.
• Insulele fermecate — Escapada: Tim
puri noi — 9—21 în continuare.
• O fată fericită : Giuleștl — 15,30 ;
18 ; 20,30, Drumul sării (completare Ar
monie) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Prostănacul : înfrățirea între po
poare (completare Naică șl veverița)
— 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Spartacus — ambele serii : Buzeștl
— 15,30 ; 19.

cinema
• Amprenta : Crîngașl (completare 
Românii șl Marele Octombrie) — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Loana : Grlvița (completare Numai 
șase secunde) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 : 
18 ; 20,30, Aurora (completare Douăzeci 
de ani de comerț) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, Floreasca (completare 
Piccolo) — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 15 ; 18,15 ; 
20,30.
• Zece negri mititel : Buceg! (comple
tare Opt minute de vis) — 9 ; 11 ; 13 ; 
16; 18,15; 20.30. Flacăra (completare

• Profesorul distrat: Doina (comple
tare Aventurile Iul Bobo-City) — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21, Dacia (completare 
Vacanța mare) — 8—21 în continuare.

CONTINUITATE 
SI EFICIENTĂ 9 1

(Urmare din pag. I)
dobîndite anul acesta în industria re
giunii — pe 11 luni, o producție glo
bală peste plan de 128 milioane lei, 
productivitatea muncii realizată în 
proporție de 101,3 la sută, iar pe 10 
luni o depășire a beneficiilor planifi
cate cu 86 milioane lei — o contri
buție importantă au adus-o și măsu
rile aplicate în urma studiilor de or
ganizare superioară a producției și a 
muncii.

In cursul investigației noastre, am 
căutat să aflăm totuși dacă soluțiile 
și propunerile valoroase reieșite în 
această acțiune sînt aplicate în prac
tică la termenele prevăzute, dacă efi
ciența lor economică se ridică la ni
velul estimărilor făcute. De la început 
se cuvine să subliniem că în majo
ritatea întreprinderilor din regiune 
există o preocupare continuă, asiduă 
pentru a înfăptui pas cu pas măsu
rile preconizate în vederea perfecțio
nării activității productive. Eviden
țiem îndeosebi răspunderea cu care 
se privește această chestiune la Com
binatul de celuloză și hîrtie Brăila și 
la Șantierul naval din Galați ; aici, în 
mod sistematic — aproape săptămî- 
nal — comitetele de partid și condu
cerile tehnico-administrative exami
nează împreună stadiul aplicării o- 
biectivelor din planurile de măsuri 
elaborate, eficiența lor economică, 
stabllindu-se de fiecare dată ce tre
buie făcut pentru grăbirea aplicării 
unor măsuri.

O activitate prodigioasă a desfășu
rat comisia de specialiști constituită 
la nivelul regiunii, sub directa con
ducere a comitetului regional de par

tid, pentru coordonarea întregii acți
uni de organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Comisia a anali
zat în ultimul timp aproape toate stu
diile efectuate în întreprinderi, cele 
mai valoroase dintre ele, care vin cu 
soluții originale și au eficacitate ridi
cată, fiind prezentate apoi în expo
ziția de informare tehnico-economică 
organizată la Galați. Comisia își con
tinuă activitatea, urmărind cum se 
traduc în viată măsurile elaborate în 
unitățile industriale.

Se cuvine să relevăm că, în majo
ritatea cazurilor, aplicarea măsurilor 
stabilite pe baza studiilor de organi
zare superioară a producției și a 
muncii nu necesită eforturi financia
re mari. Intr-un mod economicos se 
procedează, în acest sens, la uzina 
„Progresul“-Brăila.

— Ne-am convins din propria noas
tră activitate că cel mai repede se 
pot realiza o serie de măsuri de îm
bunătățire a fluxurilor tehnologice, 
de mecanizare a muncii prin uti
lizarea creditelor bancare — ne-a re
levat ing. Stoian Iordan, șeful servi
ciului organizarea producției din a- 
ceastă uzină Anul acesta noi am 
efectuat un număr de 12 lucrări prin 
credite bancare. Bunăoară, amenaja
rea unui atelier de fabricat roți pen
tru rulouri și genți pentru excava
toare, care este aproape gata, costă 
circa 500 000 lei și are un efect eco
nomic de peste 2,3 milioane iei pe an.

După cum se vede, colectivul a- 
cestei uzine pregătește temeinic, din 
vreme, succesele viitoare. Cu alte 
cuvinte, acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii este 
privită aici ca un proces continuu.

TURNEUL DE ȘAH DE LA PAL
MA DE MALLORCA a revenit ma
relui maestru danez B. Larsen cu 
13 puncte din 17 posibile, întrecînd 
pe foștii campioni mondiali M. Bot
vinnik și V. Smîslov. înaintea ulti
mei runde, cei trei jucători se aflau 
la egalitate. în runda decisivă, Lar
sen a cîștigat la spaniolul Diaz del 
Corral, iar Botvinnik și Smîslov au 
remizat cu iugoslavii Ivkov și, res
pectiv, Gligorici.

LUNI A PLECAT CU AVIONUL 
tN R. F. A GERMANIEI o selecțio
nată română de fotbal din care fac 
parte, printre alții, Coman, Delea- 
nu, Dan, Mocanu, Ghergheli, Pîrcă- 
lab, Constantin, Ionescu, Kallo. Fot
baliștii români vor întîlni miercuri 
la Aachen echipa locală Alemannia. 
Jocul se va desfășura în nocturnă, de 
la ora 20.30 (ora Bucureștiului).

A AVUT LOC TRAGEREA LA 
SORȚI A SFERTURILOR DE FINA
LĂ DIN COMPETIȚIILE DE FOT
BAL „CUPA CUPELOR" și „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI". Iată 
ordinea meciurilor din „C.C.E.": Ein
tracht Brunswisk — Juventus To
rino; Vasas Budapesta — Benfica Li
sabona; Real Madrid — Sparta Pra- 
ga; Manchester United — Gornik 
Zabrze. In „Cupa cupelor": Standard 
Liăge — A. C. Milan; Valencia — 
Bayern Miinchen; S. V. Hamburg — 
Olimpique Lyon; Cardiff — Torpedo 
Moscova.

LA KARL MARX-STADT a avut 
loc al doilea meci de hochei pe

gheață între selecționatele de tineret 
ale R. D. Germane și României. în
vinși cu 6—5 în prima partidă, ho- 
cheiștii din R. D. Germană au cîști
gat acum cu 10—2 (1—0, 2—1, 7—1).

CAMPIONATUL ARGENTINEAN 
DE FOTBAL S-A ÎNCHEIAT cu vic
toria echipei Independiente Buenos 
Aires, care in ultima etapă a dispus 
cu 4—0 de Racing Club Avellaneda.

TRĂGĂTORUL MEXICAN OLE- 
GARIO VASQUEZ a stabilit o per
formanță excepțională în proba de 
armă liberă calibru redus, poziția 
culcat: 599 puncte — rezultat supe
rior cu 1 punct recordului mondial 
oficial detinut de americanul Wilches 
de Dibay.

Congresul
P. C. din Belgia și-a 

încheiat lucrările
BRUXELLES 18 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au încheiat lucrările celui 
de-al XVIII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Belgia. Participanții au 
aprobat raportul „Comuniștii și obiec
tivele luptei lor în perioada urmă
toare", prezentat de Ernest Burnelle, 
președintele P.C. din Belgia. în în
cheierea lucrărilor a fost adoptată o 
rezoluție în care se subliniază nece
sitatea unor acțiuni hotărîte în apă
rarea cuceririlor în domeniul social și 
împotriva închiderii întreprinderilor.

Congresul s-a pronunțat pentru pro
movarea unei politici sociale și finan
ciare care să corespundă intereselor 
țării, pentru reducerea cheltuielilor 
militare. „Este necesar — se arată în 
rezoluție — să luptăm pentru retra
gerea țării din N.A.T.O. și pentru or
ganizarea în țară a unei ample dis
cuții pe această temă, pentru crearea 
unui sistem de securitate europeană și 
pentru lichidarea blocurilor militare*. 
Totodată, rezoluția cheamă la inten
sificarea campaniei în sprijinul înce
tării neîntîrziate a bombardamentelor 
americane asupra R. D. Vietnam.

Distanța Pekin—Canton, de peste 
două mii de kilometri, o străbatem cu 
avionul în patru ore. La Pekin termo
metrul înregistrează minus 10—15 gra
de, iar cind destindem în orașul de pe 
Fluviul Perlelor ne întîmpină un peisaj 
subtropical.

Tradiționalele tîrguri de mărfuri pen
tru export de la Canton au loc de două 
ori pe an — primăvara și toamna. In 
aceste perioade clădirea cu zece etaje 
a tîrgului, situată pe malul Fluviului 
Perlelor, cunoaște o animație deosebită. 
In incinta ei pot fi întîlniți oameni de 
afaceri din cele cinci continente, care 
duc tratative cu reprezentanții între
prinderilor chineze de comerț exterior, 
consultă cataloage, încheie tranzacții.

Dacă la prima ediție a tîrgului, din 
primăvara anului 1957, au fost prezen
tate 10 000 de exponate și au participat 
1 000 de reprezentanți ai unor firme 
străine din 20 de țări, la ediția care 
s-a încheiat zilele acestea, în nume
roasele standuri ale tîrgului au fost

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 decembrie. In țară : vreme în 
general rece. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ninsori slabe, locale. 
Vînt potrivit din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 13 grade și minus 3 grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață slabă locală la începutul interva
lului. în București : vreme în general 
rece. Cerul va fi temporar noros, favo
rabil ninsorii slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață slabă.

Viața plină de surprize) — 15,30 ; 16 :
30.30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf: Gloria 
(completare Vacanța mare) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomls (comple
tare Gigantul înaripat) — 8—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, Melodia (comple
tare Legenda) — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 :
18.30 ; 20,45.
• Cine va deschide ușa 7 : Unirea (com
pletare Efemere) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• zorba grecul : Vitan — 15; 17,45; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : Miorița 
(completare Orizont științific nr. 10/1967) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Ocolul : Popular (completare Gigan
tul înaripat) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului săl
batic : Arta (completare Stlrcul, pasăre 
reptilă) — 9—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30, Flamura (completare Ostașii pă
durii) _ 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
• Operațiunea Crossbow : Munca (com
pletare Intllnirea) — 16 ; 18.15 : 20.30. 
Cotroceni — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un Idiot la Paris : Colentlna (com
pletare Despre fumat) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Cerul Începe la etajul iii : Volga 
(completare Mihail Kogălniceanu) — 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cine călărește un tigru : Ferentari 
(completare Orașul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Salvele Aurorei ; Pacea (completare 
Orașul fără străzi) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

studiile întreprinse pînă acum fiind 
adîncite și completate mereu cu al
tele noi „Noi vedem în aceasta nu 
o acțiune de campanie, care să se 
încheie imediat după ce ultimele 
măsuri au fost aplicate — ne-a spus 
directorul tehnic al uzinei. Produc
ția noastră devine tot mai complexă, 
prin asimilarea de noi tipuri de uti
laje. nivelul tehnic al produselor 
crește. In aceste condiții, organiza
rea producției și a muncii nu poate 
sta pe loc. ea trebuie să fie continuu 
perfecționată. Tocmai de aceea, 
grupa de organizare științifică a pro
ducției din uzină își continuă activi
tatea. întreprinde noi studii care a- 
bordează alte laturi ale procesului 
de producție. Pentru perioada ime
diat următoare, de exemplu, avem 
în obiectiv modernizarea transportu
lui intern al materialelor, pieselor și 
subansamblelor. perfecționarea flu
xurilor tehnologice în secția meca
nică. efectuarea unor studii și cerce
tări în vederea perfecționării con
structive a produselor și reducerii 
consumului de metal. îmbunătățirea 
normării muncii".

Cerința imperioasă ca organizarea 
științifică a producției și a muncii 
să devină o preocupare permanentă 
și competentă în întreprinderi a fost 
subliniată și în documentele recentei 
Conferințe Naționale a partidului. 
Tocmai de aceea, biroul oomitetului 
regional de partid a luat măsura de a 
impulsiona activitatea care se desfă
șoară în acest domeniu; recent, co
mitetele orășenești de partid Brăila și 
Galați au dezbătut această chestiune 
cu principalii faotori de răspundere 
din întreprinderi, preconizind ca în 
unitățile industriale să se treacă la 
elaborarea unor noi teme de studiu 
și cercetare. în lumina sarcinilor 
subliniate în Directivele adoptate de 
Conferința Națională a partidului, 
s-au luat măsuri pentru extinderea 
acțiunii și în unitățile de construcții, 
transporturi, comerț, care dis
pun de reale posibilități de a lucra 
cu maximum de rentabilitate. Chiar 
dacă în unele dintre întreprinderile 
cu asemenea profil — îndeosebi din 
construcții — s-a întreprins ceva în 
acest sens, studiile nu au fost duse 
peste tot pînă la capăt, fiind aban
donate pe parcurs. Așa cum s-a în- 
timplat la întreprinderea nr. 7 con-
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ALMANAHUL „SCÎNTEIA* i
CUNOAȘTEȚI amănun

te despre ce! mai lung 
pod... submarin al lumii 
(construit anul acesta), 
sau despre cel mai 
greu atom al univer
sului (descoperit anul a- 
cesta) ?

Sînt cîteva din noutățile 
și descoperirile mențio
nate în „ANUL ȘTIIN
ȚIFIC", una din croni
cile recapitulative anua
le destinate informării 
multiple a cititorului.

ȘTIAȚI că „Tînăra fe
meie citind culcată", ta
bloul lui Picasso, a fost 
vîndut la licitație mon
diala prin intermediul 
satelitului Early Bird ?

Vă amintiți principa
lele premii ale festiva
lului cinematografic din 
Veneția ? Cunoașteți ul
timul Premiu Nobel pen
tru literatură pe anul 
1967?

Sînt cîteva din eveni
mentele artistice men
ționate în cronica infor
mativă „ANUL CULTU
RAL".

AUT0M0BILIȘTI ȘI 
MOTOCICLISTI1 Aveți la 
îndemîna HĂRȚILE DE
TALIATE ale drumurilor 
naționale din TOATE re
giunile țării, cu indi
carea distanțelor, ca
tegoriilor de drumuri, 
stațiilor de întreținere și 
de alimentare auto ? Le 
găsiți pe toate în „PORT
HARTUL AUTOMOBILIS
TULUI".

0
TURIȘTI! Plimbîndu-vă 

prin țară, vizitîndu-i fru
musețile, călătorind prin 
locuri istorice, doriți să 
știți din timp unde 
veți poposi ? Almanahul 
„Scînteia" vă oferă LIS
TA COMPLETA și PUSA 
LA ZI a i :uror CAMPIN
GURILOR, HANURILOR ȘI 
MOTELURILOR din țară.

Cu începere de 

■/O/ 2/ decembrie

PE PIAȚĂ!

strucții-montaj Galați, unde colecti
vul însărcinat cu organizarea științi
fică a lucrărilor și a muncii s-a 
dizolvat la scurt timp după creare, 
iar studiile au cuprins o arie foarte 
îngustă de probleme.

Referindu-se la aceste chestiuni, 
tov. ing. Leonard Stoian, secretar al 
comitetului regional de partid, re
leva că, în cursul elaborării planului 
pe 1968. s-a manifestat pe alocuri 
tendința de a stabili unii indicatori 
de plan sub posibilitățile evidențiate 
în această acțiune. Spre exemplu, 
conducerea Combinatului de fibre 
artificiale Brăila propusese inițial ca 
în 1968 să se lucreze cu o importantă 
dotație de la buget pentru acoperi
rea pierderilor planificate, iar con
ducerea Combinatului siderurgic Ga
lați prevăzuse pentru laminorul de 
tablă groasă o producție mult infe
rioară celei rezultate din studiile de 
organizare științifică a producției.

— Am amintit aceste două ca
zuri — ne-a spus interlocutorul — 
pentru a atrage atenția asupra men
talității unor conducători de între

prinderi care vor să țină ascunse 
anumite rezerve, să-și creeze o viață 
ușoară în realizarea planului. Biroul 
comitetului regional de partid nu a 
fost de acord cu o asemenea practică; 
unitățile respective și forurile lor de 
resort au revenit apoi asupra propu
nerilor inițiale, îmbunătățind anumiți 
indicatori de plan. După cum se sub
liniază în Directivele aprobate de 
Conferința Națională a partidului, 
stadiul actual al dezvoltării econo
miei naționale impune ca fiecare 
unitate industrială să se angajeze în 
circuitul economie cu toate resursele 
și rezervele ei interne. Și aceste re
zerve și posibilități trebuie mobili
zate încă în faza de elaborare a pro
punerilor de plan. Totul este ca ini
țiativa și capacitatea creatoare 
— aceste nesecate izvoare de per
fecționare a activității productive — 
să fie fructificate cît mai deplin tn 
vederea înfăptuirii integrale a sarci
nilor mobilizatoare care revin fiecă
rui colectiv din unitățile industriale 
în 1968 și în anii următori ai cinci
nalului.

CONSILIERUL 
ȘTIINȚIFIC

(Urmare din pag. I)
Calitatea de consilier îl obligă pe 

oercetător să cunoască în fond și tn 
concret problemele centralei indus
triale și ale întreprinderilor aparțl- 
nînd acesteia — în primul rînd cele 
care intră în domeniul său de spe
cialitate — pentru a putea da sugestii 
și recomandări de rezolvare potrivi
te, bazate pe nevoile și posibilitățile 
respective, pe informarea largă asupra

soluțiilor existente pe plan mondial 
și pe experiența sa de cercetare. Lo
cul său este deci atît în sala de șe
dințe, cît și în secțiile uzinei pentru 
a realiza contactul direct cu reali
tatea, de la care trebuie să pornească 
— lucru ce se va repercuta favora
bil și pentru munca sa din labora
torul catedrei sau al institutului în 
care el lucrează. Fără îndoială că 
menținindu-se pe planul îndrumării 
cercetătorul-consilier, membru In 
organele colective de conducere,
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trebuie să stăpînească în suficientă 
măsură detaliile asupra posibilități
lor de aplicare a directivelor propu
se, astfel Incit capacitatea sa de de
cizie să fie dublată de realismul in
dispensabil acestui rol.

Competența și clarviziunea cerce
tătorului din consiliu nu pot fi limi
tate numai la strictele probleme de 
specialitate, soluțiile propuse, de 
orice natură ar fi, trebuie să fie 
complete și perfect integrate în reali
tățile de ansamblu ale economiei na
ționale. Căci el va fi pus adeseori să 
se pronunțe, de exemplu, dacă justi
ficările date de institutul de proiec
tare, de grupul de ingineri de con
cepție dintr-o uzină sau de organele 
colective științifice, privind introdu
cerea unui anumit tip de mașină, sînt 
sau nu întemeiate sub aspect tehnic, 
economic, raportat la nivelul mon
dial, sugerînd. eventual chiar studii 
suplimentare asupra planurilor de 
cercetare propuse, asupra posibili
tăților și mijloacelor necesare pen
tru efectuarea unor studii și cerce
tări trasate ca sarcini de alte foruri 
superioare (C.N.C.S., ministere), 
asupra măsurilor de luat pentru asi
gurarea ritmului de cercetare — în 
cadrul centralei — care să asigure 
producția planificată, asupra colabo
rărilor complexe și de durată în 
problemele importante de cercetare, 
asupra măsurilor de luat pentru a- 
plicarea rezultatelor cercetărilor în 
producție ș.a. Va fi de folos cuvîntul 
lui în politica de formare a cadrelor 
și de realizare și organizare a bazei 
materiale destinată cercetărilor în 
uzinele conduse de centrală. Orice 
aviz sau propunere în asemenea pro
bleme, fără cunoașterea precisă, di
rectă a realității de pe teren, ar pu
tea însemna ușurință lovită de riscul 
eșecului, tradusă prin pagube însem
nate pentru economia națională.

Dar pe lingă activitatea cercetăto
rului în cadrul consiliului de condu
cere aș vedea cercetători-consilieri și 
pe direcții de cercSare specializate. 
De exemplu, în marile uzine sau în- 
tr-un grup de întreprinderi care se 
ocupă de fabricația motoarelor, a- 
parțlnînd aceleiași centrale indus
triale, cerințele actuale de perfor
manțe și calitate impun cercetări și 
aplicarea rezultatelor lor în domenii 
diferite — de termotehnică, lubrlfica-

înfățișate aproape 30 000 de exponate, 
din cite va zeci de țări.

Tîrgul — ne-au informat gazdele — 
oglindind succesele obținute de po
porul chinez în construirea socialismu
lui, cuprinde cele mai reprezentative 
realizări în diferitele domenii de acti
vitate.

Ne-am oprit îndelung la fiecare etaj 
în fața standurilor. Ni s-a relatat că a- 
cum au fost expuse mai multe mașini 
și aparate decît la edițiile anterioare, 
două treimi din acestea fiind produse 
sau îmbunătățite în ultimii ani. Erau 
expuse mașini-unelte, printre care o 
mașină de șlefuit de înaltă precizie, 
construită de un colectiv din Șanhai, 
mașini pentru așchierea metalelor, unde 
se folosesc cuțite de oțel înalt aliate 
care le înlocuiesc pe cele procurate 
pînă acum din import, motoare Diesel 
de dimensiuni mici, dar care dezvoltă 
o putere mare.

Zeci de aparate medicale expuse au 
atins înalți indici ai nivelului tehnic și 
de folosire a lor, printre acestea numă- 
rîndu-se un aparat pentru operații chi
rurgicale complicate în cazul unor ac
cidente.

Sectorul destinat produselor agricole 
ilustrează succesele obținute anul a- 
cesta în domeniul agriculturii. Pro
ducția de plante oleaginoase, ca soia, 
arahidele și rapița, a marcat o creș
tere considerabilă. Pentru al patrulea 
an la rînd producția de bumbac a 
fost dintre cele mai bune. Mari creșteri 
au fost înregistrate la iută, cînepă și 
alte culturi, la producția de gogoși 
de mătase, de sfeclă și trestie de zahăr.

Meșterii anonimi ai sculpturilor în 
fildeș și jad au fost din nou prezenți 
cu creații de o mare frumusețe și mă
iestrie.

Timp de o lună Tîrgul de toamnă 
de la Canton a cunoscut o mare aflu
ență de vizitatori. Se apreciază că nu
mărul tranzacțiilor încheiate cu acest 
prilej între întreprinderile chineze de 
comerț exterior și diferitele firme 
străine va fi mai mare față de oricare 
din edițiile precedente.

0 declarație 
a P.C. din Spania

PARIS 18 (Ageipres). — Agenția 
Union Franțaise d’Information a di
fuzat o declarație a Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C. din Spania în 
care este analizată actuala situație in
ternă a acestei țări, arătîndu-se că 
instituțiile politice existente nu cores
pund cerințelor momentului actual, 
că nu sînt capabile să facă față si
tuației.

Totodată, în declarație este eviden
țiată dezvoltarea mișcării democratice 
în Spania.

în momentul de față, se arată în 
continuare, principala problemă este 
găsirea unei alternative politice, care 
să creeze posibilitatea schimbării ac
tualului regim. în legătură cu aceasta, 
P.C. din Spania consideră că trebuie 
respectate următoarele trei puncte : 
restabilirea libertăților politice fără 
nici un fel de discriminare; o am
nistie generală pentru deținuții poli
tici și exilați; alegerea unor cortesuri 
constituante, care să soluționeze pro
blema viitoarei orînduiri a Spaniei.

Partidul comunist, se arată în de
clarație, este gata să colaboreze cu 
un viitor guvern provizoriu în măsura 
în care acesta va aplica cu adevărat 
cele trei puncte menționate.

H ■ H ■ II ■
ție, calcul organologic, vibrații 
— toate legate de felul produsului. 
Fără a figura în colectivele de con
ducere, aportul cîte unui consilier 
cercetător specializat pe unul din do
meniile enumerate nu poate fi decît 
de folos, optimizarea proceselor de 
producție impunînd ea însăși aseme
nea consilieri. In astfel de cazuri, 
consilierul apare ca un sfătuitor pînă 
la detaliu profund în problemele 
specialității sale, căci, aproape obli
gatoriu, el trebuie să fie angrenat 
direct și în soluționarea unor astfel 
de probleme, ceea ce face ca șl con
tribuția sa pur științifică să fie mult 
mai pregnantă.

In orice situație s-ar găsi cercetă
torul-consilier, activitatea lui impli
că continuitate, participare de lungă 
durată, pentru cuprinderea proble
melor și stabilirea perspectivei lor, 
pentru confruntarea rezultatelor cu 
propunerile fbcute și cunoașterea 
progresului întreprinderilor, pentru 
ca hotărîrile să reflecte dinamica po
sibilităților reale ale întreprinderilor. 
O bună tradiție pe această linie în 
țara noastră există la unii specialiști 
de la catedrele Institutului politeh- 
nic-Timișoara, Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“-București (a- 
portul Politehnicii bucureștene fiind 
adeseori util, de exemplu, în pro
bleme ale construcției de motoare, 
de mașini-unelte, de autovehicule).

în dubla lui calitate, de reprezen
tant al științei în producție și al pro
ducției în cercetarea științifică, cer- 
cetfitorul-consilier are cea mai 
bună ocazie de a cunoaște nevoile 
de cercetare ale producției și de a 
le Include și în tematica colectivului 
sau unității științifice în care își des
fășoară activitatea de bază. Rezultă 
de aici că, în primul rînd, indicat a 
fi prezent masiv în colectivele de ad
ministrație ale întreprinderilor și în 
afara lor — în calitate de consilier — 
este cadrul didactic din învățămîn
tul superior, care prin natura obli
gațiilor profesiunii sale trebuie să 
cunoască la zi nevoile și posibilitățile 
producției, problemele mari ce se 
pun și stadiul rezolvării lor pe plan 
intern și internațional. Sînt cîteva din 
aspectele a căror transpunere în via
ță va permite afirmarea pe un plan 
superior a capacităților creatoare ale 
reprezentanților științei noastre.



viața internațională
REUNIUNEA DE LA BRUXELLES A „CELOR ȘASE" A fost semnat acordul
SE VA ACCEPTA Noul
DE DATA ACEASTA
CANDIDATURA ANGLIEI?

premier al
comercial pe 1968-1970 intre
România si R.P.D. Coreeană

„O săptămînă decisivă pentru Euro
pa comunitară se deschide la Bruxel
les"— este aprecierea cuprinsă la ru
brica Viața internațională a buletinului 
de luni al agenției France Presse, re
feritoare la întrunirea miniștrilor de 
externe ai țărilor din Piața comună, 
care a început ieri după amiază. „Cei 
șase" urmează să ia în mod formal 
poziție, începînd de marți, față de 
concluziile raportului întocmit de co
misia permanentă a C.E.E., preconi
zând deschiderea negocierilor cu Ma
rea Britanie. Se notează însă că acea
stă comisie are doar un rol consultativ.

Problema aderării Angliei revine deci

pentru a treia oară în discuția Consi
liului ministerial. Cu ce șanse ? După 
cum se apreciază în cercurile oficiale 
de la Bruxelles, se pare că nici acum 
Franța nu va renunța la argumentele 
sale, chiar cu riscul declanșării unei 
noi crize comunitare. După cum se 
știe, Parisul consideră că întrebarea 
hotărîtoare nu este dacă să se înceapă 
sau nu negocierile, ci dacă Anglia este 
sau nu pregătită să intre în C.E.E. 
De altfel, în acest sens a vorbit luni 
ministrul de externe francez, în timp 
ce colegii săi olandez, italian și bel
gian s-au pronunțat în sensul înce
perii de negocieri.

Australiei
Situația constituțională, fără prece

dent, creată în Australia prin dispa
riția premierului Hoit în cursul unei 
partide de pescuit subacvatic, a fost 
rezolvată luni. Guvernatorul gene
ral a cerut vicepremierului McEwen 
să preia funcția de prim-ministru. 
Guvernul, care va fi condus de lide
rul partidului agrarian, aflat în coa
liție cu liberalii, nu-$i va schimba 
compoziția actuală, anunță agenția 
Reuter.

La Canberra s-a relatat că cerce
tările pentru descoperirea Iui Hoit, 
la care participă submarine și sca
fandri, n-au adus nici un nou indiciu.

PHENIAN 18 (Agerpres). — în 
urma tratativelor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere reciprocă, la 18 decembrie 
1967 s-a semnat la Phenian acordul 
privind schimbul de mărfuri și plă
țile dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Democrată 
Coreeană pe perioada 1968—1970, 
precum și protocolul privind livrările 
reciproce d~ ...Lf. 
țări pe anul 1968.

Potrivit documentelor încheiate, se 
prevede o creștere însemnată a volu
mului de schimburi comerciale din
tre România și R. P. D. Coreeană.

România va livra în R. P. D. Co-

i protocolul pi
de mărfuri dintre cele două

reeană mașini și utilaje, instalații pen
tru fabricarea cimentului, rulmenți, 
anvelope, produse petrolifere și chi
mice diverse, produse din aluminiu și 
alte mărfuri.

R. P. D. Coreeană va livra în Re
publica Socialistă România mașini- 
unelte și scule, metale dure, produse 
minerale, laminate din oțel, metale 
neferoase și alte mărfuri.

Din partea română acordul și pro
tocolul au fost semnate de Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, iar din partea co
reeană de Hong Hion Phal, adjunct 
al ministrului comerțului exterior.

---------------------------------------------------------------------------1 Program de colaborare
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EVENIMENTELOR DE LA 13 DECEMBRIE

Patakos a relevat 
în total 35 de t_________ ,_____
El a susținut că acestea vor fi elibe
rate în curînd, în cazul cînd împo
triva lor nu vor fi aduse învinuiri în 
legătură cu recenta tentativă de răs
turnare a actualului guvern. Patakos 
a anunțat, totodată, că înainte de 
Anul Nou guvernul va face cunoscut 
un ansamblu de hotărîri privind 
constituția, referendumul și probabil 
si alegerile.

culturală și științifică 

româno-austriacă

A PATRA
LOVITURĂ

(Urmare din pag. I)
trei partide politice, ca ți Aduna
rea Naponală, iar sindicatelor li s-a 
impus să-ți limiteze activitatea. 
Toate acestea au dus la accen
tuarea continuă a disensiunilor 
dintre populație ți guvern.

în întreaga perioadă de guver
nare a generalului Soglo, tara a 
fost realmente zguduită de greve, 
în octombrie anul trecut, străzile 
capitalei au fost inundate de ma
nifeste împotriva regimului militar, 
în această vară, ca urmare a scă
derii salariilor cu 25 la sută, pre
cum ți a altor măsuri nepopulare, 
a avut loc din nou un lanț de 
greve. Un lider sindical a declarat 
că „situația muncitorilor n-a fosf 
niciodată atît de grea pe plan 
politic ți economic". în încercarea 
de a frîna mițcarea revendicativă, 
autoritățile au arestat pe principalii 
conducători sindicali, deferindu-i 
justiției. Fată de aceste acțiuni, 
nemulțumirea a continuat să 
crească. La 8 decembrie a început 
o grevă generală care a paralizat 
activitatea în întreaga fără. Gu
vernul a declarat-o ilegală inter- 
zicînd, totodată, activitatea sindi
catelor. în pofida amenințărilor ți 
represiunilor, greva a continuat, 
pînă cînd autoritățile au fost ne
voite să satisfacă unele din reven
dicările muncitorilor. Criza părea 
depățită. Dar tocmai în acest mo
ment s-a produs lovitura de sfat.

Militarii care au preluat puterea 
l-au învinuit pe generalul Soglo 
că nu a manifestat suficientă fer
mitate în exercitarea puterii. Ba- 
zîndu-se pe aceste declarații ale 
autorilor loviturii de stat, unii ob
servatori consideră că „tinerii 
ofițeri" ar fi nemulțumiți de faptul 
că guvernul Soglo a cedat în fața 
presiunii maselor. Alții, dimpotrivă, 
sînt de părere că, preluînd pu
terea, noii guvernanți exprimă in
satisfacția armatei față de nerezol- 
varea neîntreruptelor conflicte so
ciale din țară. In sfîrțit, o a treia 
opinie este aceea că tinerii ofițeri 
nu au făcut decîf să profite de 
criză pentru a prelua cîrma țării.

In comunicatul publicat după 
lovitura de stat se arată că gu
vernul provizoriu va conduce țara 
timp de țase luni, perioadă în 
care vor avea loc alegeri gene
rale. Totodată va fi elaborată o 
nouă constituție. Postul de radio 
Cotonou a transmis lista noilor 
deținători ai portofoliilor, în frun
tea cărora, în calitate de prețe- 
dinte al țării, ministru al apărării 
naționale ți al informațiilor se află 
ofițerul Maurice Kouandete. Agen
ția France Presse precizează că 
fostul ministru de externe, desem
nat ți în actualul guvern, a refuzat 
portofoliul propus. Aceeași agen
ție subliniază că militarii rămîn 
încă divizați, în funcție de originea 
lor etnică ți regională.

Deocamdată comunicațiile ex
terne ale Dahomeyului continuă 
să fie întrerupte.

Numai evenimentele ce vor 
urma vor putea aduce precizări în 
privința semnificației noii schim
bări guvernamentale din Dahomey.

Potrivit părerilor mai multor ob
servatori ai presei occidentale, săptă- 
mîna care a început ar trebui să a- 
ducă o soluție în ce privește cel pu
țin una din problemele grecești la 
ordinea zilei : aceea a regelui. Agen
ția U.P.I. a transmis luni din Atena, 
reluînd „surse informate", că „guver
nele britanic și american exercită 
presiuni asupra regelui și guvernului 
grec pentru a ajunge la un acord. O 
sursă înaltă a declarat că regele va 
rămîne în exil permanent dacă S.U.A. 
și Marea Britanie nu sînt hotărîte să 
reglementeze reîntoarcerea sa". Ul
terior, aceeași agenție, citind „surse 
demne de încredere" din Atena, a 
transmis că „tratativele în vederea 
întoarcerii în Grecia a regelui Con
stantin ar fi eșuat".

amba- 
din 
re-

Pa-

In cursul zilei de luni au interve
nit următoarele elemente noi:

• Generalul în retragere Po- 
tamianos a plecat spre Roma, 
urmînd să-l întîlnească pe rege.

• La Roma, la sediul
sadei Greciei a fost ridicat 
nou drapelul eu insemnele 
gale.
• Luni seara, generalul

takos, adresîndu-se coresponden
ților de presă de la Atena, a de
clarat că actualul climat „nu este 
propice reîntoarcerii imediate a 
regelui Constantin în Grecia". 
El a menționat că guvernul mi
litar nu are nici un proiect pri
vitor la înlocuirea regelui Con
stantin sau a regentului Zoita- 
kis. Referindu-se la tratativele 
cu regele care se desfășoară la 
Roma. Patakos a arătat că gu
vernul de la Atena nu ia nici o 
inițiativă, dar nici nu respinge 
vreo ofertă de mediere.

Pe de altă parte, jurnalul oficial al 
guvernului de luni dimineață a pu
blicat decretele de punere în retra
gere din oficiu a generalilor Spanti- 
dakis, fost vicepremier și ministru al 
apărării în guvernul anterior, Mane- 
tas, inspector general al armatei, Kol
lias. comandantul corpului I de ar
mată staționat la Larissa, unde se re
fugiase regele, Peridis, comandantul 
corpului III de armată, și Vuduroglu, 
comandantul corpului II de armată. 
Sînt de asemenea puși în retragere 
amiralul Avgheris, șeful statului ma
jor general al armatei, viceamiralul 
Dedes, șeful statului major general 
al marinei, și generalul de aviație 
Antonakos, șeful statului major al 
forțelor aeriene. Toți acești, ofițeri 
au participat sau au facilitat tenta
tiva de contralovitură a regelui Con
stantin. In declarația sa de luni sea
ra, generalul Patakos a subliniat 
că împotriva viceamiralului Dedes și 
a generalilor Antonakos, Kollias și 
Peridis a fost deschisă o anchetă 
care se află în curs de desfășurare.

TEL AVIV. — La 17 decembrie, 
Valeriu Georgescu, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Izrael, 
a oferit un cocteil în cinstea dele
gației economice române, condusă 
de ministrul comerțului exterior, 
ing. Gheorghe Cioară. Au participat 
ministrul izraelian al comerțului și 
industriei, Zeef - Sharef, funcționari 
superiori din ministerul 
externe și 
industriei, 
dustriași.

ministerul 
oameni de

afacerilor 
comerțului și 
știință și in-

★
CAIRO. — Leonid

cretai general al C.C. al P.C.U.S., 
va face. începînd de la 7 ianuarie 
1968, o vizită în R.A.U. („Al. Akh- 
bar").

Brejnev. se-

★
MOSCOVA. — Guvernatorul George 

Romney, candidat republican la ale
gerile prezidențiale din S.U.A., a so
sit la Moscova, venind de la Var
șovia.

ROMA 18. — Ediția de luni a zia
rului „II Messaggero" relatează că re
gele Constantin preconizează consti
tuirea imul guvern în exil și inten
ționează să cheme poporul „să reziste 
dictaturii", dacă negocierile dintre el 
și junta militară vor eșua. Regele va 
cere recunoașterea acestui guvern de 
către țările N.A.T.O., punîndu-le în 
fața unei alegeri care ar avea „im
plicații grave pentru coeziunea bas
tionului militar al N.A.T.O. în Europa 
de sud-est", scrie ziarul.

VIENA 18. — Corespondentul
Agerpres P. Stăncescu transmite : La 
18 decembrie a fost parafat la Viena 
Programul privind colaborarea cultu
rală și științifică între guvernele 
României și Austriei pe anul 1968. 
Programul prevede vizite reciproce 
ale oamenilor de știință și cultură 
pentru documentare și schimb de ex
periență, participarea la manifestări 
internaționale și naționale cu carac
ter internațional organizate de cele 
două țări, schimb de lectori între Uni
versitățile din București și Viena, 
schimburi artistice. Din partea română 
Programul a fost parafat de Vasile

Ileasa, director a. i. la Direcția re
lații culturale din Ministerul Aface
rilor Externe, iar din partea austriacă 
de Franz Karaschek, ministru pleni
potențiar, directorul Relațiilor cultu
rale cu străinătatea din Ministerul în- 
vățămîntului.

Cu prilejul parafării Programului, 
ambasadorul României la Viena, 
Gheorghe Pele, a oferit un dejun la 
care au participat membrii celor două 
delegații ce au purtat tratative, pre
cum și funcționari superiori austrieci 
din ministerele de externe și învăță- 
mîntului.

S-a aflat că...

•
 „Există fără îndoială 

un plan în vederea asa
sinării mele cît mai 

rapide". „Dacă cu o lună în 
urmă nu credeam acest lucru, 
acum sînt sigur" — a declarat 

ziaristul francez Regis Debray, 
condamnat recent la 30 de ani 
închisoare de autoritățile boli- 
viene pentru că ar fi sprijinit 
mișcarea de partizani din aceas
tă tară. într-un interviu acordat 
corespondentului ziarului „Fran
ce Soir“. Corespondentul a de-

de sud-est“, scrie

Corespondentul 
Presse Andre Ciot 
precizări asupra tentativei de lovi
tură de stat regale de la 13 decem
brie. Potrivit unor informații din 
surse sigure — arată corespondentul 
— regele Constantin ar fi luat hotă- 
rîrea de a face apel la armată de 
abia luni 11 decembrie — ceea ce a 
explicat pregătirea în grabă a pu
ciului — după ce primul ministru 
Kollias l-a pus în curent cu decizii 
ale guvernului pe care suveranul 
le-a considerat total inacceptabile.

In dimineața de 13 decembrie re
gele a adresat generalului Anghelis, 
șeful de stat major general, o scri
soare anuntîndu-î decizia de a face 
apel la armată si invitîndu-l să i se 
alăture. Generalul Anghelis l-a pus 
pe emisarul regal, generalul Mane- 
tas. sub stare de arest, si l-a preve
nit la telefon pe colonelul Papa
dopoulos. pe atunci ministru al Pre
ședinției Consiliului, care a încercat 
să intre în contact cu regele dar nu 
a reușit; suveranul plecase între 
timp cu avionul la Larissa si apoi la 
Kavala.

agențiile de presa
agenției France 
a transmis unele

transmit

clarat că Debray se simte foarte 
obosit și slăbit. El este maltra
tat si împiedicat să comunice 
cu ambasada franceză din La 
Paz. Unul din oamenii închiso
rii a mărturisit că Debray este 
tratat mai rău decît un criminal 
de drept comun.

•
 Ziarul „Washington Sun

day Star" a relatat : fac
tori de răspundere din 

unele capitale occidentale ar 
studia ideea includerii Ar
gentinei și Braziliei în rîn- 

dul membrilor N.A.T.O. A- 
deptii acestei idei, scrie ziarul, 
consideră că prin alăturarea 
forțelor armate ale acestor 
două țări blocului nord-atlantic 
„s-ar umple vidul ce s-a ivit în 
urma hotărîrii Franței de a ocu
pa o poziție independentă față 
de aliații

Statele 
rul, ar fi 
rea celor 
deoarece 
ar putea fi lipsită de posibilita
tea de a furniza arme Braziliei 
și Argentinei. In acest sens, zia
rul menționează că problema 
livrărilor de arme franceze că
tre cele două țări constituie o 
preocupare principală pentru 
colaboratorii Departamentului 
de Stat al S.U.A.

ei din N.A.T.O". 
Unite, apreciază zia- 
avantajate de alătura- 
două țări la N.A;T.O., 
în acest mod Franța

Ziarul ..New York Times", referin
du-se la evenimentele de la 13 de
cembrie. se întreabă de ce o aseme
nea acțiune crucială a fost pusă la 
cale în mod atît de inadecvat. ..Este 
neîndoielnic — scrie ziarul — că re
gele a fost influențat. în ceea ce pri
vește momentul ales, de pierderea 
de prestigiu suferită de regimul mi
litar în criza din Cipru, de recentul 
atac la adresa liderilor militari, lan
sat de la Paris de fostul premier 
Karamanlis si. probabil, de ostilita
tea manifestată față de regimul din 
Atena de cea mai mare parte a ță
rilor occidentale, 
ziarul, o dată 
acțiune, este de neînțeles de ce 
regele nu a găsit un mijloc mai 
eficient pentru a se adresa poporu
lui grec decît postul de radio Laris
sa. rareori folosit. Este greu de cre
zut că pregătirile pentru contralovi- 
tura regelui au fost făcute cu aten
ție". Ziarul se referă în continuare 
ia ..problemele" pe care situația 
creată în Grecia le pune Statelor 
Unite și celorlalți aliați atlantici, 
probleme — arată ..New York Times"
— „asupra cărora pînă în prezent 
Statele Unite au păstrat tăcere". 
„S.U.A. — se subliniază în articol
— nu trebuie să mai păstreze tăce
rea" asupra celor ce se petrec în 
Grecia.

Dar. continuă 
hotărîtă această
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Guvernul britanic a res
pins cererea guvemuiui sud- 
African de a i se livra armament, 
a anunțat luni în Camera Comu
nelor premierul Wilson. Guvernul 
britanic se va conforma în conti
nuare rezoluției Consiliului de 
Securitate din 18 iunie 1964. Pre
mierul a afirmat că hotărîrea a 
fost adoptată în unanimitate de gu
vern și a dezmințit că ar exista 
divergente în sînul cabinetului în 
această problemă ; premierul a a- 
nunțat hotărîrea guvernului de a 
proceda la o revizuire generală a 
cheltuielilor militare și civile.

La Națiunile Unite j Comi
tetul pentru folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extra-aitmosferic 
a aprobait textul unui tratat cu pri
vire la salvarea și repatrierea 
cosmonauților și restituirea obiec
telor lansate în Cosmos.

CARNET
PEKIN. — Mao Țze-dun, președin

tele C.C. al P.C. Chinez, și Lin Biao, 
vicepreședinte al Comitetului Central 
al partidului, au primit luni delega
ția Asociației de prietenie albano- 
chineză, condusă de Shefqet Peci. 
La convorbire au luat parte Ciu En- 
lai. premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și alți conducători 
chinezi. (China Nouă).

★
BERLIN. — Walter Ulbricht, 

prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
primit luni delegația C.C. al P.C. din 
Finlanda, condusă de Viile Pessi, se
cretar general al partidului, care a 
făcut o vizită în R.D. Germană. In

aceeași zi la Berlin a fost dat publi
cității comunicatul cu privire la vi
zita delegației C.C. al P.C. din Fin
landa în R.D. Germană. Ambele par
tide condamnă strategia globală a 
S.U.A. și politica N.A.T.O. care con
stituie o amenințare la adresa păcii.

P.S.U.G. și P.C. din Finlanda s-au 
pronunțat pentru extinderea cola
borării prietenești dintre R.D. Ger
mană si Finlanda. Părțile consideră 
ca fiind necesară stabilirea de relații 
diplomatice normale între cele două 
state.

Delegația C.C. al P.C. din Finlanda 
a plecat spre patrie.

• Embargoul asupra li 
vrării de arme către 
R. S. A. va fi menținut 
de Londra >0 impor
tantă reuniune în pre
gătire la Alger

Adunarea Națională a 
Cehoslovaciei a aprobat 
recent unele modificări la legea cu 
privire la asigurarea socială a ță
ranilor cooperatori. Cea mai impor
tantă modificare, menționează zia
rul „Rude Pravo“, o constituie a- 
cordarea de ajutoare de boală țăra
nilor cooperatori. Noua lege le în
lesnește cooperatorilor obținerea 
unei pensii de bază mai mari.

în Danemarca a fost con
stituit un nou partid întitulat 
„Partidul socialist de stînga", creat 
de dizidenții aripii de stînga a 
Partidului socialist popular.

într-un comunicat de pre
să al Agenției internațio
nale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.) se spune că guvernul ro
mân a donat agenției aparatură 
pentru cercetarea nucleară. Apara
tele vor fi folosite în cadrul labo
ratoarelor agenției în folosul tutu
ror statelor membre.

Operațiunile de 
scoatere a ve
hiculelor căzute 
în Ohio (S.U.A.), 
în urma prăbu
șirii podului 
„Silver Bridge", 
continuă. Dumi
nică au fost 
scoase la supra
față încă 5 ca
davre, ceea ce 
face ca bilanțul 
provizoriu al ca
tastrofei să se 
ridice la 10 morți 
și 31 dispăruți. 
Sarcina echipe
lor de scafandri 
este deosebit de 
dificilă, datori
tă curentului și 
temperaturii scă
zute a apelor.

Președinția Consiliului 
Național al Revoluției din 
Algeria a anunțat că ia începu
tul acestei săptămîni va avea loc 
o reuniune a tuturor cadrelor ar
matei naționale algeriene, sub pre
ședinția lui Houari Boumedienne. 
Comunicatul precizează că vor par
ticipa toți comandanții celor cinci 
regiuni militare, adjuncții lor, pre
cum și toți ceilalți comandanți de 
unități pînă la șefii de batalion.

m 
în

că-

Tratatul privind interzi 
cerea armelor nucleare 
America Latină a intrat 
vigoare în Mexic printr-un de
cret prezidențial. Tratatul, al
rui proiect a fost elaborat în Mexic 
și Brazilia, fusese aprobat de ma
joritatea țărilor latino-americane și 
de Adunarea Generală a O.N.U. 
Preambulul tratatului subliniază că 
crearea unei zone denuclearizate nu 
constituie un scop în sine, ci o 
etapă spre o dezarmare generală, 
la care aspiră toate popoarele lumii.

Au început lucrările se
siunii Seimului R. P. Polone. 
La primul punct de pe ordinea de 
zi, deputatul Viktor Obolewicz a 
prezentat raportul în legătură cu 
proiectul de hotărîre cu privire la 
planul economiei naționale pe 1968 
și la principalele prevederi ale pla
nului pe anul 1969.

RIPOSTĂ
la măsurile anti
democratice
din
URUGUAY

în capitala Uruguayului, Ia Monte
video, a avut loc zilele trecute o mare 
demonstrație a oamenilor muncii îm
potriva proiectelor guvernamentale de 
„înghețare" a salariilor. Autoritățile 
invocă criza economică prin care tre
ce țara în prezent. Este știut că în 
primele zece luni ale anului în curs, 
costul vieții a crescut cu 92 la sută. 
Guvernul Uruguayan și-a anunțat in
tenția de a începe tratative cu Fondul 
Monetar Internațional pentru a obți
ne unele credite. F.M.I. însă — rela
tează Prensa Latina — a pus o serie 
de condiții care vor atrage implicit o 
nouă devalorizare a peso-ului Uru
guayan. Tocmai acest fapt a determi
nat guvernul să încerce măsuri de 
„înghețare" a salariilor.

în cursul aceleiași demonstrații, 
care a reunit muncitori din construc
ții, muncitori forestieri, textiliști, pro
fesori, funcționari de stat, studenți, 
participanții au cerut apărarea drep
turilor democratice și sindicale.

Demonstrația a avut loc la puțin 
timp după apariția decretului guver
namental prin care partidul socialist 
și alte cîteva grupări de stînga au 
fost desființate. Totodată, Associated 
Press relatează că mai mulți lideri ai 
acestor organizații au fost puși sub 
stare de arest, iar ziarele „Epoca" și 
„El Sol" — organul partidului socia
list — au fost interzise. Comitetul Exe
cutiv al C.C. al Partidului Comunist 
din Uruguay a publicat o declarație 
de protest, calificînd măsurile autori
tăților ca o lovitură împotriva liber
tăților democratice, împotriva luptei 
poporului pentru apărarea suveranită
ții țării și pentru transformări econo
mice și sociale.

Dan MUNTEANU

Starea pacientului din Capetown s-a înrăutățit brusc 
lunî — a transmls agenția U.P.I. — la două săptămîni după supunerea lui 
Louis Washkansky la operația de transplantare a inimii. Potrivit declarației dr. 
Chris Barnard, „acesta ar putea fi unul din semnele fenomenului incompati
bilității biologice". Dr. Barnard a declarat că „au fost semnalate o serie de 
fenomene în plămînii lui Washkansky, despre care s-a crezut la început că sînt 
consecințele unei infecții, dar aceste fenomene s-au accentuat". A fost început 
un nou tratament.
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