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MILIARD LEI

Motrul-tinăr a fluent

a! fluviului

energetic național

• 1
PRODUCȚIE SUPLI 
MENTARA

BRAȘOV (corespondentul 
„Scînteii"). — Măsurile luate în 
cadrul acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a mun
cii, ca și folosirea integrală a 
timpului de lucru, au ridicat e- 
ficiența activității economice în 
întreprinderile regiunii la un ni
vel superior, ceea ce s-a reflec
tat deosebit de pregnant în în
deplinirea sarcinilor de plan. O 
încununare a acestor rezultate o 
constituie realizarea planului a- 
nual, pe ansamblul industriei 
regiunii Brașov, cu 12 zile mai 
devreme. Calculele făcute arată 
că pînă la sfîrșitul anului se va 
obține o producție suplimentară 
de circa 1 miliard lei, iar pla
nul anual de beneficii va fi de
pășit cu circa o jumătate mi
liard lei.

• ECONOMII PESTE 
PLAN: 100 MILIOA
NE LEI

CONSTANTA (corespondentul 
„Scînteii"). — Pe adresa comi
tetului regional de partid Do- 
brogea continuă să sosească nu
meroase telegrame prin care co
lectivele de întreprinderi anunță 
îndeplinirea planului anual de 
producție. Ieri s-a consemnat în
deplinirea planului producției 
globale industriale pe întreaga 
regime. Printre întreprinderile 
car a u raportat îndeplinirea 
mai'devreme a planului se nu
mără U.S.A.S. Năvodari, fabri
ca de ciment Cernavodă, între
prinderea minieră Dobrogea, 
I.D.B.-Tulcea și altele.

Pînă la 1 octombrie, întreprin
derile din regiunea Dobrogea au 
realizat mai mult de 100 milioa
ne lei economii peste plan.

• PLANUL DE EX
PORT - DEPĂȘIT

PLOIEȘTI (corespondentul 
„Scînteii"). — Fabrica de gea
muri din Scăeni, una dintre cele 
mai mari din țară, a anunțat în
deplinirea planului anual de 
producție. Colectivul de aici a 
dat peste sarcina planificată 
peste 1 milion mp de geam tras 
și laminat, depășindu-și planul 
la export cu 2 400 000 lei. Prin- 
tr-o serie de măsuri în cadrul 
organizării științifice a produc
ției s-a realizat o productivitate 
de 104 la sută in condițiile îm
bunătățirii substanțiale a calită
ții geamului fabricat.

In 11 luni, planul producției 
Industriale pe ansamblul regiu
nii a fost realizat în proporție 
de 102,6 la sută. Pînă în prezent 
au îndeplinit planul anual 35 
întreprinderi din regiune.

Cu optimismul 
revirimentelor"

nu se acopera
PIERDERILE PLANIFICATE

De cîțiva ani, două din întreprin
derile industriei brașovene — Uzina 
chimico-metalurgică și „Carbosin" 
din Copșa Mică — se „hrănesc" co
pios din bugetul statului cu milioane 
de Iei. Pe zece luni din acest an, 
uzina „Carbosin" a consumat 17,8 mi
lioane lei, iar la Uzina chimico-me
talurgică nu numai că sarcina stabilită 
— ca din semestrul II să înceteze 
pierderile planificate — nu a fost rea
lizată, dar s-au înregistrat depășiri la 
prețul de cost în valoare de peste 
5,5 milioane lei. Deci, sînt evidente 
manifestările de înapoiere economică, 
care dăunează direct economiei națio
nale. Ce determină această stare de 
lucruri și, mai ales, care sînt căile de 
rentabilizare a activității celor două 
întreprinderi ale industriei chimice ?

La Uzina chimico-metalurgică nu 
există o consecvență în realizarea sar
cinilor de plan, de la lună la lună 
existînd variații mari în nivelul pro
ducției, al productivității muncii, al 
prețului de cost, de aici născîndu-se 
și pierderile din anumite perioade. De 
unde aceste variații ? Așa cum s-a 
anunțat cu mai bine de un an în urmă, 
la noua instalație de prelucrare a 
concentratelor plumbo-zincoase s-au 
atins capacitatea proiectată, ran
damentul de extracție, prețul de 
cost și productivitatea muncii. Dar 
succesul nu s-a dovedit deloc trai
nic, pentru că realizările uzinei au 
coborît mult sub sarcinile prevăzute. 
Acum, directorul întreprinderii, ing. 
Boleslav Miiler, vorbește de un nou 
și sigur reviriment, care, după cum 
ne-a spus, „va avea continuitate și va 
duce neîndoielnic, pînă la sfîrșitul 
anului, la recuperarea integrală a 
pierderilor provocate prețului de 
cost".

— Cînd afirmăm aceasta, a conti
nuat directorul, ne bazăm pe calcule 
complexe, pe faptul că planul pro
ducției marfă al uzinei a fost depă
șit, pe unsprezece luni, cu aproape 11 
milioane lei, că producția zilnică de 
zinc la noua unitate devansează cu 
mult prevederile proiectului.

Numai că se impun cîteva precizări. 
Și mai înainte s-au făcut asemenea 
calcule, dar ele au fost răsturnate 
în cîteva zile sau în cîteva ore. 
„Conducerea uzinei, cadrele tehnice 
și economice de aici nu stăpînesc pe 
deplin mecanismul procesului de 
producție, a apreciat tov. Florea Dia- 
conu, inspector principal la filiala 
Mediaș a Băncii Naționale. O ana
liză întreprinsă recent în uzină a 
arătat că s-au neglijat pînă acum 
unele aspecte esențiale în organiza
rea și conducerea producției, între 
care reducerea consumurilor specifi
ce. Mai dăinuie încă în uzină menta
litatea ca planul să se realizeze, in
diferent de eforturi și cheltuieli, ceea 
ce a înlesnit depășirea prețului de cost 
al produselor, menținerea pierderilor 
planificate".

Față de această stare de lucruri, 
se pune o întrebare : oare conduce
rea uzinei nu s-a convins încă de 
faptul că atunci cînd se îmbină în- 
tr-un tot armonios latura cantitativă 
cu cea calitativă a producției, cînd 
se creează o simbioză profundă între

aspectul tehnic și cel economic al a- 
acesteia, impasul poate fi depășit, 
iar rezultatele devin din ce în ce mai 
importante ? Este evident că tocmai 
acest „secret" al bunelor realizări 
a fost neglijat pînă acum la uzina 
chimico-metalurgică. Azi, conduce
rea uzinei încearcă să-și diminueze 
lipsurile etalîndu-și meritele în atin
gerea capacității de producție proiec
tate la noua unitate. Dar și aceas
ta este o realizare trunchiată, de-

parte de posibilitățile reale exis
tente, întrucît uzina trebuia să se în
cadreze în indicatorii tehnici și eco
nomici proiectați la instalația nouă 
de prelucrare a concentratelor 
plumbo-zincoase încă de la 30 iunie 
a. c. în prezent, producția de plumb 
și cea de acid sulfuric se află sub

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a III-a)

Dicționarul enciclo
pedic român, volumul 
III, în care este cu
prinsă litera „M“. a 
apărut în 1965. Pentru 
„Motru" există acolo 
o singură definiție : 
„afluent pe dreapta al 
Jiului (123 km). Izvo
răște din masivul Go- 
deanu. colectează ape
le de pe versantul su
dic al acestuia și din 
munții si podișul Me
hedinți și se varsă în 
Jiu în apropiere de Fi- 
liasi".

Atît. Chiar în anul 
care a urmat tipăririi 
enciclopediei. în 1966, 
cu prilejul vizitei în 
regiunea Oltenia a de
legației de partid si 
guvernamentale con
dusă de tovarășul Ni- 
eolae Ceausescu, loca
litatea minieră Motru 
— care nu ființa decît 
de patru ani — a fost 
declarată oraș. Știrea, 
pentru geografi, a pu
tut părea. desigur, 
senzațională. Li se im
punea dintr-odată a- 
tentiei un oraș apărut 
peste noapte, un oraș 
adevărat. Totul fusese 
turnat în beton șl sor
tit să rămînă în isto
rie si în timp, să intre 
definitiv si dintr-oda
tă în atlase si enciclo
pedii. Faptul poartă 
explicația simplă a di
namicii 
care se 
nomia 
cialiste. 
tate ca 
trului și fixarea ei pe 
retinele eterne ale is
toriei există un asin- 
cronism ușor de scu
zat. O anecdotă a cir
culat la Motru acum 
cîtiva ani. inspirată, 
pesemne, de o anume 
realitate. Se zice că un 
drumeț care trecea pe

trepidante în 
dezvoltă eco- 
Românlel So- 
între o reali- 
aceea a Mo-

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

In numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Albania, vă mulțumim pentru urările a- 
dresate cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Albaniei.

Urăm ca prietenia tradițională dintre cele două popoare ale noas
tre să se dezvolte și să se întărească continuu.

ENVER HODJA 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI 
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

aici a văzut un zidar 
lucrînd, s-a oprit și 

întrebat : „Ei;
acolo ?“
văzut de
faci acolo, măi o- • a

l-a 
faci 
și-a 
„Ce 
muie ?“ — a mai în
trebat o dată drume
țul. Cînd. în cele din 
urmă, zidarul s-a în
tors spre drumeț să-i 
răspundă, drumețul l-a 
apostrofat : „Mulțu
mesc. tocmai acum îmi 
răspunzi ? Acum cine 
nu vede că 
casă ?“

Poate că 
acela era 
geograf.

Nu este, de altmin
teri. decît un caz din 
atîtea cazuri cîte pot 
confirma o regulă. în 
anii noștri cartografii 
nu s-au putut nici o 
dată apuca de o hartă 
economică definitivă. 
Mereu cîte ceva, o 
nouă apariție, i-a în
tors din drum. Ei nu 
pot străbate cu penița, 
pe deasupra hărții pe 
care o desenează un 
drum cît de mic fără 
să se întrebe dacă nu 
cumva au si trecut 
peste un loc în care 
vor avea un nou obiec
tiv de desenat.

Cînd a apărut ora
șul Uricani din Valea 
Jiului, pe hărțile noi 
încă figura acolo un 
sat, cînd a apărut ora
șul Victoria, acolo era 
desenată o cîmpie, șl 
la fel s-au petrecut lu
crurile cu orașul de 
pe Valea Trotusului si 
cu încă altele.

în urmă cu aproape 
trei ani mă aflam la 
Motru pentru prima 
dată și mă chinuiam, 
cu puținul meu mește
șug. să fotografiez o- 
rasul care abia se năș- 
tșa. Pentru

ce 
Zidarul 

lucru.

ai făcut o

drumețul 
chiar un

că el. în
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■ MAREA AVENTURĂ A SPAȚIILOR ■ NOUTĂȚILE AVIATICE ALE ANULUI

Celebrul navigator Francis Chichester 
acordă un interviu în exclusivitate: 
• 1929 : Ocolul Europei în avion și 
o aterizare forțată... în Oltenia • 1931: 
Primul zbor din istoria aviației peste 
sălbatica mare a Tasmaniei • 1S60- 
1964: Singur printre talazuri • Cablo- 
grama trimisă din Melbourne, după 
o înspăimîntătoare furtună marină.

Convertopkmele lui 68, avioanele cu 
geometrie variabilă, autobuzele-jet 
pentru 1 000 de pasageri.

■ CODUL RELAXĂRII

■ FANTASTICUL TELEFON AL VIITORULUI

Cinci abonați de pe cinci continente 
„țin ședința"; distanțele dispar, vocile 
nu se mai transmit, ci sînt „refăcute".

Este un lucru bine știut că omul zilelor 
noastre plătește un apreciabil tribut 
zbuciumatei vieți modeme, dominate 
de explozia progresului tehnic, de tre
pidațiile uriașelor cetăți moderne. 
Există un antidot pentru combaterea 
acestui fenomen al vieții moderne - 

încordarea 1
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Mime, joi, APARE^i
____________________________ _ _____________________

CLIMA TUL
DEZBATERII CREATOARE

Pe scena teatrului dramatic, liric 
sau muzical, pe estrada de concert, 
talentele se contopesc într-o sinteză 
aparte, la temperatura înaltă a actu
lui creator colectiv ; încordarea re
petițiilor nu se mai simte în specta
col, încărcătura lui de idei și de sen
timente se transfigurează în emoția 
pe care publicul este pregătit s-o re
cepționeze și s-o răsplătească cu ge
neroase aplauze. Uneori însă, aceas
tă emoție este insuficient de intensă 
pentru a izbuti să treacă rampa. 
Alteori, lucrarea interpretată — sau 
chiar repertoriul unei săptămîni ori 
al unei stagiuni — nu întrunește ca
litățile artistice și de conținut capa
bile să suscite și să mențină intere
sul spectatorilor. Este amenințat 
prestigiul trupei sau al orchestrei, 
eforturile artistice se consumă în 
van. Experiența și înțelepciunea co
lectivă sînt chemate să-și spună cu- 
vîntul, și sînt toate șansele ca în 
cadrul dezbaterii critice să fie des
coperite cauzele profunde ale aces
tei situații, ca și soluțiile regenera
toare care se impun. în astfel de 
cazuri, dezbaterea critică apare ca o 
necesitate. Dar nu numai în astfel 
de cazuri.

Prin însăși specificul ei, activita
tea unei instituții de spectacol soli
cită, pe multiplele planuri, contribu
ția activă a întregului colectiv Ia

rezolvarea problemelor artistice e- 
sențiale — de la cele ale repertoriu
lui pînă la cele privind concepția 
sau ținuta unei manifestări anume. 
Schimbul de idei, dezbaterea colec
tivă reprezintă, în acest sens, un 
ferment al dezvoltării artei spectaco
lului, expresie a dăruirii și a pasiunii 
pe care Arta o cere slujitorilor ei. 

în activitatea instituțiilor noastre

anchetă culturală

de spectacol, dezbaterea creatoare 
și-a demonstrat adeseori rolul sti
mulator. Actorul AMZA PELLEA 
ne-a spus, de pildă, că la Teatrul 
de Comedie au loc discuții fertile pe 
marginea concepției regizorale a 
spectacolelor, ca și a unor piese ro
mânești aflate în curs de definiti
vare. „Folosirea cadrelor actoricești", 
„Ținuta spectacolului la premieră și 
de-a lungul stagiunii", „Relația regi
zor — scenograf — ateliere de crea
ții" — iată cîteva dintre temele 
dezbătute de colectivul Teatrului 
Național din Craiova ; directorul a-

cestui teatru, RADU NICOLAE, ca 
și actorii PETRE GHEORGHIU, LU
CIAN ALBANEZU ș. a. au scos în 
evidență faptul că propunîndu-și o- 
biective precise și fiind orientate 
spre analizarea și elaborarea unor 
măsuri concrete în probleme arză
toare ale colectivului, discuțiile s-au 
bucurat de participarea efectivă a 
cadrelor de bază ale teatrului, au 
prilejuit formularea unor critici des
chise și a unor propuneri capabile 
să contribuie la perfecționarea acti
vității artistice, organizatorice și e- 
conomice a Naționalului craiovean. 
La Filarmonica de stat „Oltenia", — 
după cum ne-a declarat dirijorul 
TEODOR COSTIN, directorul filar
monicii — au loc dezbateri periodice 
privind repertoriul, calitatea inter
pretărilor, dinamica publicului ; se 
organizează discuții pe marginea cri
ticilor adresate de... benzile de mag
netofon, imprimate la concerte. Ar 
putea fi citate exemple similare din 
viața și a altor colective din 
Capitală sau din provincie. în des
fășurarea anchetei am constatat însă 
că, de foarte multe ori, în loc să 
răspundă unor necesități de creație 
esențiale, stringente, „dezbaterile" 
— consemnate în planuri de muncă

(Continuare în pag. a Il-a)

imaginația mea exista 
în stadiu finit, așa aș 
fi vrut să-mi apară si 
pe peliculă... Oricum, 
îi căutam ipostazele 
plastice cele mai avan
tajoase. Ambiția mea, 
însă, era torpilată la 
tot pasul fie de lipsa 
finisajelor exterioare 
ale noilor blocuri, fie 
de fierberea de toam
nă a lutului de șan
tier. fie de perspecti
vele care nu voiau de
loc să se însirule în 
jurul unei armonii... 
Am încercat prin fe
reastra unui buldo
zer... Cele două pla
nuri îmi promiteau o 
idee. Practic n-a ieșit 
nimic... Buldozerul 
este simbolul nivelă
rii. Cum o să-l alături 
unor reliefuri distin
se ? în sfîrșit. un con
structor m-a liniștit. 
El mi-a spus : Nu vă 
grăbiți, venit! Ia pri
măvară !

în primăvara urmă
toare orașul a fost de
clarat oraș si s-a lăsat 
cu cochetărie și grație 
fotografiat. E o ple
doarie pentru exacti
tatea cronometrică a 
acestor apariții, pentru 
fixarea lor matematică 
pe cadranul solar al 
erei noastre socialiste. 
Bazinul carbonifer al 
Motrului a Intrat în 
constelația marilor 
centre industriale nu
mai după ce energiile 
acestei țări l-au repe
rat, l-au captat și l-au 
adus la strălucirea cu
venită. Durata acestei 
operații este una din 
măsurătorile forței

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a III-a)

Combinatul chimic din Turnu Măgu
rele : Instalații ale secției de acid 

azotic
Foto : Gh. Vințilă

Pregătiri intense pentru

VACANȚA ELEVILOR
Ca fi în alți ani, vacanța de iarnă 

a elevilor — care va începe după 
ultima oră de curs in ziua de 22 de
cembrie — se anunță bogată în mani
festări cultural-educative fi sportive, 
care vor oferi momente plăcute de 
destindere fi reconfortare după un 
trimestru de învățătură. Din agenda 
vacanței nu vor lipsi serbările șco
lare, carnavalurile pionierești, vizionă
rile de spectacole de teatru și filme, 
concursurile de săniuș, patinaj și 
schi, excursiile și drumețiile, jocurile 
distractive, plugușoarele, vizitele la 
muzee etc.

Sărbătorirea împlinirii a două de
cenii de la proclamarea Republicii 
va prilejui în toate școlile și în ta
bere frumoase serbări, simpozioane, 
seri de poezie și cîntec, întîlniri cu 
diferite personalități din viața socidl- 
politică și culturală a țării, concursuri 
sportive dotate cu cupa „30 Decem
brie" etc. In licee, școli profesionale 
și tehnice, programele artistice vor 
cuprinde cele mai bune numere se
lecționate la etapa pe școală a con
cursului cultural-artistic al elevilor.

Iată și alte cîteva anticipații la sur
prizele plăcute ale vacanței pentru 
diferite categorii de elevi. Pentru toți 
copiii de la orașe și sate se va des
fășura între 21 decembrie—5 ianuarie 
tradiționala serbare a „Pomului de 
iarnă". La această întîlnire cu Moș 
Cerilă copiii vor cînta și vor dansa, 
vor recita versuri. La sfîrșitul serbării 
ei vor primi daruri — cărți, jucării, 
dulciuri etc. In locurile cele mai 
pitorești din regiunile de deal și de 
munte, peste 13 000 de pionieri și 
școlari vor merge în tabere și excursii 
organizate din fonduri centrale des
tinate vacanțelor școlare. Alte excursii 
și drumeții se vor desfășura pe plan 
local. Din București, de exemplu, 
peste 6 000 de pionieri și școlari vor 
pleca spre Valea Prahovei, la Brașov, 
Tîrgoviște, Curtea de Argeș etc.

Palatul pionierilor din Capitală 
pregătește, pentru circa 40 000 de

copii, un bogat program cultural- 
artistic și sportiv. Spicuim din pro
gram : un spectacol festiv cu tema 
„Slăvit să fii, pămint al patriei iubi
te", dedicat aniversării Republicii, 
un concurs gen „Cine știe, răspun
de" pe tema „Republica Socialistă 
România — țara mea dragă, țară- 
nfloritoare", carnavalul pionierilor și 
școlarilor pe tema „Feerie de iarnă 
din lumea basmelor" (care se va des
fășura în mai multe ediții, pentru 
școlarii din clasele I—IV si V—VIII), 
spectacole de teatru și balet, inter
pretate de pionierii din cercurile pa
latului cu piesele ,Jn căutarea lui 
Moș Cerilă", „Spărgătorul de nuci", 
„Albă ca zăpada și cei șapte pitici", 
jocuri și competiții sportive etc.

In Capitală, la Pavilionul Expozi
ției economiei naționale, va avea loc 
un carnaval de Anul Nou, la care 
vor participa circa 8 000 de pio
nieri și școlari. Asemenea sărbă
toriri ale Anului Nou vor mai fi or
ganizate și la casele de cultură ale 
tineretului.

Și în programul de vacanță al 
elevilor din licee, școli profesionale 
și tehnice se înscriu bogate și inte
resante activități cultural-artistice, 
sportive, turistice: carnavaluri, vi
zionări de spectacole, serate și dis
cuții literare, concursuri sportive, 
cicluri de lecții și demonstrații 
practice pentru învățarea unor spor
turi de iarnă etc. Intre 24 decembrie 
și 2 ianuarie mii de elevi se vor 
odihni în tabere, vor participa la 
excursii interregionale. In centrele 
cu populație școlară mai mare se va 
Siiza, ca și anul trecut, „Festi- 

filmului pentru elevi", în ca
drul căruia vor avea loc și întîlniri 
cu realizatori ai filmelor, actori și 
regizori, medalioane cinematografice, 
simpozioane etc. La numeroase școli 
sau grupe de școli, elevii împreună 
cu cadre didactice și părinți vor 
sărbători sosirea Anului Nou.

Florica DINULESCU

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL FRONTULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE 
DIN VIETNAMUL DE SUD

Cu prilejul celei de-a VII-a aniversări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, întregul nostru popor vă transmit un călduros salut și 
cele mai cordiale felicitări.

Lupta neînfricată, plină de eroism a poporului din Vietnamul de sud 
împotriva agresorilor americani se bucură de simpatia fierbinte și solida
ritatea frățească a poporului român, care își exprimă și cu acest prilej 
hotărîrea fermă de a-i acorda întregul său sprijin material, moral și po
litico-diplomatic pînă la victoria definitivă asupra invadatorilor.

Urăm din toată inima bravului popor din Vietnamul de sud ca, sub 
conducerea reprezentantului său autentic — Frontul Național de Elibe
rare — să obțină victoria deplină în lupta împotriva agresiunii S.U.A., 
să înfăptuiască cu succes programul politic al F.N.E. de dezvoltare liberă’ 
independentă și democratică a țării, pentru realizarea aspirațiilor sale 
naționale — reunificarea pașnică a patriei

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT
AL PARTIDULUI COMUNIST AL REPUBLICII SOCIALISTO 

ROMAN ROMÂNIA
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII SOCIALISTO 
ROMÂNIA
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FAPTULj 
DIVERS I
Sub dus

♦
Se împlinește un an de cînd | 

baia publică din orașul Slatina a 
fost închisă pentru renovare. 
Conducerea întreprinderii de | 
gospodărie orășenească (director ■ 
C. Iordana) a rămas nepăsătoare 
la numeroasele sesizări și cereri ' 
ale locuitorilor. Pentru care și ea I 
are nevoie de un duș.

Rece — de trezire I ■

Se înalță rapid 
castelele de basm 
ale „Orășelului 
Copiilor" din Ca
pitală (anul aces
ta Orășelul se 
construiește la 
Pavilionul Expo
ziției economiei 
naționale din Pia

ța Scînteii)

„Circulație"
Gheorghe Pintilescu, secretarul 

Comitetului regional pentru cul
tură și artă Suceava, a cumpărat 
de la sfatul popular regional un 
autoturism cu 32 000 lei (plata 
în rate). In același timp a cum
părat, din bani depuși la C.E.C., 
un alt autoturism. Apoi Gh. Pin
tilescu a vîndut mașina cumpă
rată în rate cu 46000 lei. In 45 
de zde acest autoturism a par
curs 5 000 km și i s-a ridicat va
loarea cu 14 000 lei!! In regiu
nea Suceava mai sînt și alte ca
zuri asemănătoare. Iată cîteva : 
Vasile Bolohan, serviciul regio
nal de control și revizie (!); Ca- 
sian Aramă, directorul O.R.V.L.F., 
Ion Vărvăreanu, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular raional Gura Humorului 
etc. Dacă n-au avut nevoie de 
autoturisme de ce le-au cumpă
rat ? Doar pentru că se cumpăra 
în rate ? Șl ca să le revîndă cu 
suprapreț ?

Un caz 
zguduitor

Cu veacuri in urmă această în- 
tîmplare n-ar fi apărut ca ceva 
deosebit. Atunci medicina nu Se 
putea lăuda cu performanțele de 
astăzi. Vremea doftoroaielor a 
rămas în urmă. Cristina Preda 
din comuna Stăncuța a plecat cu 
copilul bolnav (6 luni) la policli
nica din Brăila. In drum spre po
liclinică s-a înttlnit cu o bătrînă. 
Aflînd necazul, baba, care era și 
„doftoroaie neîntrecută", s-a o- 
ferit să vindece copilul cu leacuri 
„numai de ea știute". Naivă, fe
meia a acceptat. In casa ei, baba- 
doftoroaie a tăiat copilul pe spate 
cu o lamă în cîteva locuri „să 
iasă sîngele rău". Din cauza he
moragiei însă copilul a murit. 
S-au luat măsuri de identificare 
a „doftoroaiei". Sperăm că n-a 
avut timp să dispară... călare pe 
mătură.

Tăcerea 
e de aur?

lntîlnești cite unul care, cînd 
trebuie să ia atitudine împotriva 
unor acte antisociale, face ca stru
țul : n-aude, nu vede. Ceferistul 
Ion Cemescu, gara Orșova, a a- 
runcat zgură în cîteva gropi din 
fața stației. Trecînd pe acolo cu 
mașina 31 — Ol — 3790, șoferul 
Vasile Levardă, sub pretextul că 
în zgură ar putea fi cuie care să 
spargă cauciucurile l-a bătut pe 
ceferist, trîntindu-l în noroi. Apoi 
a plecat mai departe. La locul 
faptei se găsea o altă mașină în 
pană. Șoferul Victor Vdriște a 
fost martor la cele întimplate. 
Întrebat la miliție el a ridicat din 
umeri ,• „n-am auzit țipete, n-am 
văzut nimic". Pînă la urmă a re
cunoscut că a auzit și a văzut 
totul. Solidaritate de breaslă ?

De ce se așterne
rugină peste zestrea 
tehnică a comerțului?

| Lapte
| congelat

I
 Iarnă grea. A înghețat și lap

tele. La Brașov, într-o singură 
noapte, la magazinul 32 (strada

I
 Republicii) s-au spart (ger mare)

279 sticle cu lapte din 660. A- 
I ceasta, pentru că I.C.I.L. Brașov

și-a păstrat bunul obicei de astă 
vară (acum păgubitor) de a tran-

I
sporta laptele pe rețea încă de I 
la miezul nopții și a-l depozita

I
(în frumoase stive) sub cerul li- . 
her. Mari necazuri cu laptele I 
ăsta! Pe foc dă pe de lături, la I

I /rig același lucru. Dar cine plă- I 
tește autorilor „drepturile" ce li |

I
se cuvin pentru noua metodă de * 
preparat lapte congelat ?

I Rubrică redactata de s I

Ștefan ZIDARIȚA

I Ștefan DINICA
eu sprijinul coreipondențiloi 
„Scînteii"

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

In ultimii ani, rețeaua comercială 
a cunoscut o rapidă dezvoltare și 
modernizare. Creșterea continuă a 
volumului desfacerilor și a exigenței 
consumatorilor necesită asigurarea 
unei baze materiale corespunzătoare 
noilor cerințe. Pentru păstrarea, de
pozitarea, prezentarea și desfacerea 
mărfurilor, unitățile comerciale au 
fost înzestrate cu utilaje și mobilier 
comercial modern, menite să asi
gure o productivitate ridicată, condi
ții de muncă mai bune pentru lucră
torii comerciali și desfășurarea unui 
comerț civilizat. Să vedem cum este 
folosită și întreținută această zestre.

La Timișoara, din cinci unități de 
alimentație publică vizitate, la trei 
nu funcționa cîte un agregat frigo
rific. Cauza ? Lipsa clorurii de metil. 
Cum să nu lipsească, dacă I.R.U.C. 
(întreprinderea pentru reparat utilaje 
comerciale) Timisoara si Direcția 
comercială regională Banat au 
omis (!) să contracteze pentru anul 
1967 acest produs indispensabil func
ționării agregatelor.

Laboratoarele culinare ale unități
lor de alimentație publică au fost în
zestrate cu roboți de bucătărie, ma
șini de tocat carne, de spălat vase 
etc. Mergînd în cîteva unități, con
statăm nefolosirea pe perioade în
delungate a acestora. Un exemplu : 
la bufetul expres „Semenlc" din 
Timișoara, o mașină de tocat carne 
n-a funcționat o lună de zile pen
tru că nu avea cuțit ! Trebuia, cică, 
adus tocmai de la...... Electrometal"-
Timișoara.

în general însă, roboții din diferite 
unități sînt folosiți doar pentru 1—2 
operațiuni din cauza lipsei unor 
piese sau a proastei lor reparări. La 
fel și expresourile, aceste utilaje adu
se din import cu cheltuieli destul de 
mari, în marea lor majoritate func
ționează defectuos sau nu funcțio
nează deloc din cauza lipsei unor 
piese de schimb. La Craiova, în depo
zitul unei unități cu autoservire zac 
nefolosite, de 6 luni, 5 case de mar
cat, în timp ce la alte unități se re
simte lipsa lor. într-un alt magazin, 
două vitrine frigorifice din import 
sînt folosite de luni de zile ca... raft 
pentru apa minerală. Tov. C. Stoices- 
cu, contabil șef la T.A.P.L. Craiova, 
ne relata că, datorită incompetentei 
lucrătorilor de la A.R.U.C., stau ne
folosite utilaje pentru care s-au 
plătit amortizări însumînd 15 000 Iei.

Cine este vinovat că utilajele co
merciale sînt uneori doar elemente 
decorative ?

La această întrebare, tovarășii din 
Direcția comercială regională Oltenia 
nu ne-au putut răspunde. Directorul 
a aflat de la noi cum stau lucrurile 
cu utilajele din unele unități. Si cum 
să se cunoască realitatea' cînd con
trolul este exercitat doar de mecani
cii de întreținere care, din como
ditate sau interes, înscriu de multe ori 
pe fisele de întreținere un utilaj ca 
functionînd. deși el nu este folosit 
deloc sau are destinația schimbată ? 
în situațiile direcției comerciale, la 
rubrica utilaje nefolosite, nu sînt 
„prinse" decît cele care stau în re
zervă, pînă la montarea în noile uni
tăți. Cele nefolosite în rețea din di
ferite motive nu apar în nici 
o evidență. De exemplu, după ce 
utilajele au fost reparate, trebuie 
recepționate de către beneficiar și 
retrimise în rețea. De cele mai multe 
ori însă beneficiarul nu se grăbește 
să le ridice si ele rămîn uitate în 
ateliere — uneori zile, alteori săptă- 
mîni. $i cum la D.C.R. este trimisă 
numai situația utilajelor în reparație, 
multe din cele care se „odihnesc" 
scapă evidentei, așa că nimeni nu 
se alarmează. La A.R.U.C. (Atelier 
pentru repararea utilajului comer
cial) Craiova așteaptă de o lună să 
fie ridicate 5 agregate frigorifice ale 
O.C.L. Alimentara Tg. Jiu și 4 ale 
T.A.P.L. Tr. Severin. Cît vor mai 
sta nefolosite ? Greu de spus. Anali- 
zînd situația a 15 agregate reparate 
în diferite perioade de I.R.U.C. Ti
mișoara. am constatat că 8 din ele 
au stat în întreprindere cîte 3 luni, 
ceea ce însumează 720 zile ! Alte uti
laje sînt folosite cu intermitente, nu 
la întreaga capacitate, datorită sla
bei calități a reparațiilor.

Sînt fante care arată că există 
multe deficiente în folosirea si în
treținerea utilajelor comerciale. 
A.R.U.C.-urile și I.R.U.C.-urile. în
ființate pentru a servi interesele co
merțului. au fost trecute în subordi- 
nea direcțiilor comerciale, deși acti
vitatea lor este industrială și nu co
mercială Dar se oare că direcțiile 
comerciale regionale nu le-au acor
dat importanta cuvenită, neînțele- 
gînd că. în fapt, activitatea comer
cială se poate desfășura fără greutăți 
numai folosind judicios, cu maximum 
de randament baza materială exis
tentă.

O altă problemă încă nerezolvată 
este aceea a asigurării pieselor de 
schimb. Deși tov. ing. V. G. Vieru, 
director adjunct la Direcția organi
zării comerțului din M.C.I., ne infor
mează că s-a asigurat întreaga canti

tate de piese de schimb necesară, 
totuși se aud glasuri care strigă „nu 
avem piese de schimb". La Timișoara 
și la Craiova ni s-a arătat că stau 
în stoc o serie de piese, în timp ce 
altele, absolut necesare, nu se pri
mesc cu lunile. Ministerul afirmă că 
în regiuni nu se trimit decît acele 
piese care sînt comandate și, ca atare, 
dacă ceva lipsește ori prisosește, vina 
este numai ă organizațiilor comer
ciale respective. Care este adevărul ? 
în nici un caz el nu va ieși la iveală 
atît timp cît „părțile" vor continua 
să arate cu degetul una spre cealaltă 
și nu se va face o analiză serioasă 
care să precizeze nu numai răspun
derile, ci și măsurile ce trebuie luate 
pentru curmarea neajunsurilor. între 
altele, ar putea fi mai bine puse în 
valoare posibilitățile existente pe 
plan local. I.R.U.C. Timișoara, bună
oară, cere de doi ani un strung și o 
freză pentru a-și acoperi singură u- 
nele necesități, dar n-a reușit să ob
țină încă aprobarea M.C.I.

Pentru asigurarea unor reparații 
de calitate superioară este necesară, 
firește, și prezența unor lucrători 
multilateral specializați, capabili să 
acorde o bună asistentă tehnică. Au 
fost pregătite cadrele necesare ? A- 
vem în față o situație ce ne-a fost 
prezentată la direcția de resort din 
M.C.I. : timp de 10 ani, în perioada 
1955—1965, au fost calificați în toată 
tara 1016 mecanici de întreținere

pentru comerț. Este, evident, o cifră 
mult sub necesități. Pe deasupra, o 
mare parte din cei calificați au ple
cat în alte ramuri. Nu ar fi oare 
logic ca toți cei care se specializează 
în aceste meserii să fie obligați prin 
contract să rămînă în comerț cel 
puțin o perioadă determinată ?

Ne-am referit la cîteva situații 
concrete din Banat și Oltenia, dar, cu 
diferențe mai mari sau mai mici, lu
crurile se prezintă asemănător în 
toate regiunile țării. Cele relatate 
mai sus conduc, deci, la cîteva con
cluzii principale. în primul rînd, ac
tualul sistem de organizare a între
ținerii și reparării utilajului comer
cial prezintă fisuri ce permit exis
tența unor mari deficiente. Este ne
cesară intervenția promptă, hotărîtă 
și eficientă a M.C.I. și a organelor 
locale pentru a se asigura reorgani
zarea și controlul activității în acest 
domeniu. în al doilea rînd, credem 
că ar trebui revăzut modul cum se 
comandă și se repartizează piesele 
de schimb, pentru asigurarea din 
timp a nevoilor unităților și reduce
rea perioadei înăuntrul căreia utila
jele sînt sustrase circuitului econo
mic. în al treilea rînd, este necesar 
să se acorde mai multă atenție pre
gătirii și cointeresării cadrelor din 
acest sector atît de important pentru 
bunul mers al deservirii.

George POPESCU

Ursula Șchiopu
Uneori, pentru a urmări creajia unui scriitor, simți 

nevoia să te întorci la uneltele biografului. Sînt artiști 
a căror operă ni se relevă în adevăratele ei dimensiuni 
numai cunoscînd omul. Numele poetului Ion Barbu a 
fost adeseori asociat cu cel al matematicianului, îndră
gostit de esenfele unice, de adevărurile ce-și concen
trează miezul de foc înfr-o formulă algebrică. Rigorile 
profesiunii au reflexe adinei în Creația poetică (uneori 
mergînd pînă la manieră), manjfesfîndu-se în gradul 
înalt de abstractizare, în modul de a gîndi și percepe 
fenomenele și sentimentele ca și limbajul folosit, ade
seori de un ermetism derutant.

Gîndurile acestea m-au însofif atunci cînd am deschis 
volumul de poeme al Ursulei Șchiopu. Autoarea, cunos
cut specialist în psihologie, își 
precizează oarecum poziția în rin- 
dul poeziei feminine, care de la 
Sapho s-a oprit cu insistentă asu
pra trăirilor și sentimentelor intime. 
Monologul cu propria ființă, „cear
ta" sentimentelor contradictorii, 
exuberanta sau reținerea, acordă 
unei astfel de poezii expresia frustă

lucide, cerebrale ce păstrează „doar ziua, visul” că 
t-a „născut din spume". Poezia Ursulei Șchiopu se 
remarcă printr-o accentuată pudoare a sentimentelor, 
o reținere în fața arabescurilor capricioase ale inimii, 
comunicarea realizîndu-se într-un limbaj ales, orientat 
către imaginea încărcată de esenfe. Astfel, se obține 
o poezie de idei, o poezie conceptuală. Sondînd ver
tical în istoria umană, poeta își caută urmele în „cro
nicile vechi", într-un timp prin care „foșnesc... balade 
de demult". „Roca mamă, cu peșteri și urme de focuri” 
e mărturia mufă a unei existente milenare ce și-a lăsat 
urmele doar în bazalt, marmuri și coloane, „multă 
piatră... încrîncenată" și peste toate, sentimente ce nu 
lasă semne în vreme, iubirea și durerea.

Poeta se abandonează total naturii ce o cuprinde 
în ritmul ei vertiginos. Elanul trăirii panteiste încorpo
rează gîndurile in lucruri, le încarcă afectiv, transfor- 
mînd metaforele în simboluri de mare cuprindere și 
pregnantă. Alteori, fenomenul este invers, lucrurile fiind 
acelea care concură, ca adevărate zeități animiste, la

• Un b&rbat șl o femele : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Cînd tu nu ești : REPUBLICA (com
pletare In căutarea timpului pierdut)
— 9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15, BUCU
REȘTI (completare Mihail Kog&lni- 
ceanu) —9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
• O sută unu Dalmațieni : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea Nălcă 
și veverița).
• Zosia : CAPITOL (completare Cel 
doi) — 9,30; 12; 15; 18; 20,30.
• Al șaptelea continent : CENTRAL 
(completare Martin Gaspar) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30.
• Amanții din Toleddo : CINEMA
TECA — 10; 12; 14.
• Martin soldat : VICTORIA (comple
tare Numai șase secunde) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21, MODERN (com
pletare In căutarea timpului pierdut)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FERO
VIAR — 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 com
pletarea Tămăduire).
• Faraonul (ambele serii) : LUMINA
— 9—16 în continuare ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA — 
9; 10.
• Profesorul distrat : Doina (comple
tare Aventurile lui Bobo-City) — 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21, DACIA (completare 
Vacanța mare) — 8—21 în continuare.
• Sindbad marinarul : UNION (com
pletare Ostașii pădurii) — 15,15; 17,30.
• Filme de animație : UNION — 20.
• Insulele fermecate — Escapada : 
TIMPURI NOI — .9—21 în continuare.
• O fată fericită : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare 
Armonie) — 15; 17,30; 20.
• Spartacus (ambele serii) : BUZEȘTI
— 15,30; 19.
• Amprenta : CRINGAȘI (completare 
Românii și Marele Octombrie) — 
15,30; 18; 20,15.
• Loana : GRIVIȚA (completare Nu
mai șase secunde) — 9; 11,15; 13,30;

ci nema
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; 
16; 18,15; 20,30.
• Zece negri mititel : BUCEGI (com
pletare Opt minute de vis) — 9; 11; 13; 
16; 18,15; 20.30, FLACĂRA (completare 
Viața plină de surprize) — 15.30;
18; 20,30.
• Reîntoarcerea lui Surcouff : GLO
RIA (completare Vacanța mare) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS 
(completare Gigantul înaripat) — 8—16 
în continuare ; 18,15; 20,30, MELODIA 
(completare Legenda) — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20,45.
• Cine va deschide ușa 7 : UNIREA 
(completare Efemere) — 16; 18,15; 20,30.
• Zorba grecul : VITAN — 15; 17,45; 
20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : MIORIȚA 
(completare Orizont științific nr. 
10/1987) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15, 
20,30.
• Ocolul : POPULAR (completare Gi
gantul’înaripat) — 15,30; 18; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : ARTA (completare Stîrcul, 
pasăre reptilă) — 9—16 în continuare ; 
18,15; 20,30, FLAMURA (completare 
Ostașii pădurii) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : MUNCA 
(completare Intîlnlrea) — 16; 18,15; 
20,30. COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Testamentul incașului : MOȘILOR 
(completare O fabulă modernă) — 
15,30; 18; 20,30.
• Oameni în rulotă : COSMOS (com
pletare Jetty) — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.
• Răzbunătorii : VIITORUL (com
pletare Douăzeci de ani de comerț) — 
15,30; 18; 20,30.
• Un idiot la Paris ; COLENTINA 
(completare Despre fumat) — 15,30; 
17,45; 20.
• Cerul începe la etajul III : VOLGA 
(completare Mihai] Kogălniceanu) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Sfidarea : PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,30.

„POEME"

NOTE DE LECTOR

unei asnei ae poezii expresia frustă a trămintarilor spe
cific feminine. Poefa aparfine acelei familii de spirite 
lucide, cerebrale ce păstrează „doar ziua, visul'

frămîntăriior spe-

transmiterea vieții. „Mi-am apărat visul" este poezia 
în care ființa umană își apără cu patos plămada. Ca 
într-un basm, la menținerea vieții ce abia pîlpîie, parti
cipă natura : „Mi-am apărat visul în fiece seară, Stelele 
mă apărau să nu piară,... zorile îl spălam în laptele 
zilei și... îl vegheau neștiute balade".

Caracteristic pentru poezia Ursulei Șchiopu este ca
pacitatea de a-și proiecta sentimentele în spatii infinite, 
astrale, concomitent cu magia condensării universului 
în propria fiinfă.

Hipertrofierea eului poetic asigură zămislirea imaginii 
de om ca centru al universului încorporînd cosmosul 
în existenta cotidiană cu valoare de lucruri personale 
și casnice. Chiar fanfasficul și oniricul își pierd capacită

țile evazioniste prin reduefie la te
restru, la dimensiuni interioare.

Acest mod de a privi raportu
rile om-univers creează cîteodată 
impresia diluării poeziei, a rare
fierii sentimentului poetic prin in
sistenta cu care cele mai intime 
tresăriri își caută originea în retor

tele geologice, Dorința de permanentizare, de anco
rare in lucrurile eterne creează viziuni abstracte de 
mitologie, ca în „Mitologia vegetală", unde motivele 
blagiene se fac simfite.

Registrul poetic al Ursulei Șchiopu este în cea mai 
mare parte de proveniență abstractă. Cerebralizarea 
sentimentelor realizează o poezie a ideii de dragoste, 
abstractă, dar nu lipsită de căldură. Intelectuală, mo
dernă, poeta simte neliniștile vieții citadine. Dar neliniș
tile ei nu au un substrat ontologic, deși imaginea de
zolantă din „Zăpezi" amintește de atmosfera cenușie 
a poeziilor bacoviene. Nu-i mai puțin adevărat că fo
losirea excesivă a unor termeni abstraefi, goliți de 
conținu) afectiv, deși asigură întruparea ideii poetice, 
lasă pe alocuri impresia îndepărtării de vibrația inte
rioară și plasează cîteva poezii în zonele retorismului.

O anumită solemnitate a versului ca și marea con
cretețe a imaginilor ce se materializează devenind 
palpabile, conferă însă poeziilor o reală forță de su
gestie.

Emil VASILESCU

Dezbaterea 
creatoare
(Urmare din pag. I)

18,00 — Telecronica economică. 
Șantiere energetice.

18.30 — Pentru copil. Ala Bala :
Vine vacanța.

19,00 — Pentru tineretul școlar — 
Ninge, ninge ! emisiune 
muzicală.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,45 — Agenda dv.
19,50 — Buletinul 

Publicitate.
20,00 — Interpretul 

prana Arta
20.15 — Transfocator.
21,00 — Avanpremieră.
21.15 — Film artistic : Nimeni nu

voia să moară.
22,55 — Telejurnalul de noapte.

meteorologic, 

preferat : So- 
Florescu.

teatre
? Filarmonica de stat „G. Enescu" (în sala mică a 

alatului) : Sonate pentru plan de Beethoven - inter
pretate de Gh. Halmoș — 20.
• Opera română : Lohengrin — 19.
• Teatrul ' 11 ’ " “ ——
— 19,30.
• Teatrul
Castiliana
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
Schitu Măgureanu nr. 1) ;
• Teatrul „C. 
animal ciudat 
albastră — 20.
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
• Teatrul
Scandal la
- 19.30.

de stat de operetă • Secretul Iul Marco Polo 

Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) :
- 19,30. (sala Studio) : Regina de Navara

.Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul 
; D-ale carnavalului — 20.

I. Nottara" (sala Magheru) : Acest 
— 19,30. (sala Studio) : Cînd luna e

de estradă „Ion Vasllescu" : Ca-n filme 

„Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 16. 
satlric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) :
Boema — 19,30 (sala Victorlaj : Music-Hall

și în procese verbale — au obiective 
minore sau sînt, pur și simplu, niște 
ședințe formale, lipsite de finalitate.

Se discută, dar...
Muzicologul PETRE CODREANU, 

director artistic al Operei Române, 
a observat că reflecția asupra artei, 
fie individuală, fie avînd caracterul 
unor discuții largi, colective, este in
dispensabilă actului artistic contem
poran. „La Opera Română, — a 
continuat interlocutorul — au loc pe
riodic întîlniri de lucru în cadrul că
rora regizorii își prezintă concepția 
personală asupra spectacolului pe 
care vor să-1 monteze. Dar acest gen 
de discuție este insuficient, avînd 
un caracter mai mult meșteșugăresc 
și neoferind cadrul unei dezbateri 
cu orizont larg, și care să conducă 
la sinteze teoretice. In rest, la Opera 
Română totul a rămas la stadiul bu
nelor intenții. Eu cred că ar trebui 
făcute largi simpozioane care să o- 
cupe locul actualelor ședințe de pro
ducție (unde, de fapt, se abordează 
probleme minore, îndeosebi cu ca
racter administrativ, personal), și să 
se dezbată aspecte legate de finali
zarea actului artistic, să se realizeze 
o armonizare a opiniilor personale 
în cadrul dezbaterii creatoare colec
tive. In teatrul nostru avem oameni 
cu o experiență artistică remarca
bilă. regizori, dirijori și interpreți 
de prestigiu. Din păcate, experiența 
lor, ca și concluziile diferitelor con
tacte avute peste hotare se „tezauri
zează" unilateral, cu prilejul unor 
discuții întîmplătoare și nu este îm
părtășită întregului colectiv. De cu- 
rînd la Opera Română s-a deschis 
un studio experimental. El va oferi 
și cadrul unor preocupări teore
tice. Dar va trebui să supunem 
dezbaterii colective în primul rînd 
premierele prezentate pe scena mare 
a operei, pentru a extrage concluzii 
generalizatoare.

Participanții la anchetă au insistat, 
fără excepție, asupra însemnătății 
schimbului critic de păreri. Răspun- 
zînd întrebării noastre, interlocutorii 
au arătat. îndeobște, că în institu
ția de spectacol respectivă „se dis
cută", — „se discută, dar...". Acest 
„dar" anulînd într-o măsură mai 
mare sau mai mică afirmația care 
l-a precedat. La teatrul din Bacău, 
bunăoară, au loc discuții colective 
pe marginea îndeosebi a repertoriu
lui — ne spune actorul ION BU- 
LEANDRĂ, directorul teatrului. Dar 
și acestea, după ce repertoriul a fost 
definitivat. „Au fost destule cazuri 
în care actorii n-au cunoscut nici 
măcar acțiunea pieselor puse în dis
cuție. Interesul participanților a fost 
destul de scăzut și — de ce n-am 
spune ? — la fel de scăzut a fost și 
interesul nostru de a organiza dez
bateri cu adevărat creatoare". Tre
buie spus că la acest teatru au a- 
vut loc șl unele discuții mai puțin 
formale.

In unele cazuri, nici semnalele cri
tice apărute în presă, nici dezvălui
rea în cronici sau articole de analiză 
a unor carențe ale activității institu
țiilor de spectacol nu determină dez
baterea, de către colectivele vizate, a 
principalelor probleme de creație.

Critica de specialitate a semnalat, 
pe lîngă unele realizări meritorii ale 
Teatrului satiric-muzical „Constantin 
Tănase", persistența unor neajunsuri 
în domeniul, de pildă, al coregrafiei. 
Directorul teatrului, regizorul NICO- 
LAE DINESCU, ne-a spus că în 
urma unor critici îndreptățite a avut 
loc o discuție regizor-coregrafi, sol
dată cu îmbunătățiri aduse spectaco
lului „Colibri Muzic-hall". O dezba
tere mai largă, cu participarea în
tregului colectiv, n-a fost însă orga
nizată. Credem că discutarea în 
colectiv a problemelor activității ar
tistice putea fi și în cazul citat 
profitabilă, contribuind nu numai la 
clarificarea unor probleme profesio
nale dar și la cultivarea suiritului 
critic, a răspunderii fiecăruia fată 
de calitatea artistică a ansamblului, 
la stimularea gîndirii și a emulației 
creatoare. Altminteri există riscul 
instaurării unei pasivități cu totul 
dăunătoare muncii artistice. După 
părerea actorului ION LUCIAN, di
rectorul teatrului „Ion Creangă". în 
rîndurile membrilor unor colective 
se face chiar simțit un spirit apatic, 
„funcționăresc" favorizat și de ac
tuala organizare a teatrelor, care în 
loc să stimuleze valorile autentice și 
efortul pentru calitate, oferă nedife- 
rențiat prerogative chiar și celor care 
nu pot sau nu vor să participe la 
efortul artistic colectiv. Nu este însă 
mai puțin adevărat că. independent 
de acest aspect, care nu este de ne
glijat. dezbaterea creatoare nu este 
încă considerată ca o metodă de lu
cru, — atît la teatrul „Creangă", cît 
și la alte instituții de spectacol.

După cum se știe. Teatrul de stat 
din Galati a traversat — în stagiu
nea trecută — o perioadă dificilă. 
Critica a scos în evidentă neajunsu
rile repertoriului, nivelul scăzut al 
unor spectacole. Desigur, fosta con
ducere a teatrului s-a sesizat de a- 
ceastă situație. Au fost organizate șl 
niște ședințe... Dar. dună cum ne 
spune actorul RADU GH. .TIPA, „o- 
colirea schimbului de opinii pe pro
blemele esențiale ale colectivului 
nostru a favorizat abordarea unor 
lucrări nesemnificative din drama
turgia originală, care s-au jucat cu 
săli goale. Consultarea formală a 
consiliului artistic si inexistenta unor 
dezbateri care să stimu’eze spiritul 
critic si curentul de opinie al colec
tivului larg de actori a avut drent ur
mare nermanentizarea unor deficien
țe artistice, apariția unor spectacole 
mediocre, care au dăunat prestigiu
lui nostru".

Cum acționează 
stimulentii schimbului 
de opinii

O situație similară ne-a fost sem
nalată și la Teatrul Muzical din Ga
lati „Premierele anunțate — ne spu
ne ELENA PATRICHI. solistă lirică 
— sînt amînate de la o stagiune la 
alta. De mai multi ani domnește la 
noi o adevărată neorînduială. Co
lectivul artistic nefiind consultat 
metodic, se montează opere și opere
te care depășesc notenttalnl general 
de pregătire al colectivului".

După cum s-a subliniat în cadrul 
anchetei. dezbaterea, confruntarea 
părerilor răspunde unei necesități de 
creație și nu are nimic comun cu 
ședințomania, cu vorbăria. Este o 
metodă de lucru care fecundează ta
lentele și asigură transferul de ex
periență, continuitatea Intre genera

ții, metodă proprie, de pildă, cele
brului „Berliner Ensamble", reputa
tei școli de teatru „Actor’s Studio", și 
altor instituții sau colective artistice 
de faimă mondială. Dar pentru ca a- 
ceastă metodă să poată funcționa șl 
să poată rodi, este necesară exis
tența unui climat prielnic, stimula
tiv. Or, nu în toate colectivele ar
tistice se manifestă o preocupare 
eficientă în direcția cultivării pasiu
nii creatoare, a schimbului de opinii 
critice și de idei. Actorul și regizo
rul DAN NASTA ne spune că „spiri
tul critic este o floare tot atît de rară 
ca și floarea de colț, deoarece crește 
în austeritatea climatului alpin, ce- 
rînd deopotrivă competență etică și 
de cunoaștere, deci curajul adevăru
lui. Să spunem că în cadrul colecti
velor de creație funcționează mai de
grabă atitudinea de menajare a sus
ceptibilităților sau — și mai rău — 
docila adeziune la părerea „celui mai 
tare" ? In cadrul rarelor și scurtelor 
ședințe plenare, asistăm, în paralel, 
la tăcerea timorată a celor care ar 
avea dreptul să vorbească și la vio
lențele demagogice ale unor profe
sioniști ai înscrierii la cuvînt, care 
nu fac decît să revendice recunoaș
terea unei valori cu acoperire ilu
zorie.

Media aritmetică — 
criteriul valorii ?

De altfel nu e niciodată „timp", 
adică disponibilitate, pentru o discu
ție pînă la capăt, incit ceea ce ar 
trebui să fie o confruntare animată 
de pasiunea adevărului se transfor
mă într-o crispată formalitate, de 
la care fiecare pleacă cu convinge
rea (falsă) cu care a venit : că dis
cuțiile n-au nici un rost. Convocate 
cînd și cînd, după criterii de multe 
ori arbitrare, consiliile artistice ale 
diferitelor instituții de spectacol pri
lejuiesc discuții mai concentrate la 
obiect și chiar competente. Insă... 
nu se discută orice producție artisti
că și a oricui ; de multe ori, la cu
tare piesă conducerea socotește de 
la sine înțeles că respectivul spec
tacol este deasupra discuției. Dar, în 
concluziile acelorași consilii artistice, 
adeseori se confundă justețea unei 
opinii cu media statistică a opiniilor 
intr-o direcție sau alta, dezbaterea, 
care ar trebui să fie sinteza unor 
contradicții, degenerind simplist și 
mecanic in... numărătoarea voturilor. 
Determinarea unei valori estetice 
este, la rîndul ei, o operație crea
toare, înalt subiectivă, care conferă 
tocmai prestigiul pe care spiritul 
critic îl are în istoria culturii. Chiar 
admițînd că spiritul critic ar func
ționa normal in ce privește formu
larea părerii juste, ce valoare are o 
asemenea părere cită vreme ea nu 
devine acțiune, nu e reflectată în
tr-o hotărire avind, mai ales, con
secințe practice 7 Conducerile tea
trelor au toate posibilitățile de a afla 
părerea fiecăruia și a tuturor. Dar 
trebuie să dorească acest lucru, să 
facă dovada responsabilității față de 
manifestările spiritului critic, dîn- 
du-le atît impulsul inițial, susținerea 
pe parcurs cît șl eficiența finală. Tac- 
ticile diplomatice (ale „ducerii cu 
vorba") care se practică larg sînt 
exact eludarea acestei responsabili
tăți. Despre utilitatea exercitării spi
ritului critic colectiv aș spune că 
este atît de mare îneît fără acest 
spirit critic nu există creație colecti
vă, pentru că nu exista sinteză a ten
dințelor individuale, contradictorii, 
nu există unitate (de vederi, metode 
și mijloace de expresie), și nici artă".

Referindu-se la condițiile necesa
re dezbaterii critice, creatoare, ac
torul EMMERICH SCHAFFER 2 ară
tat că inerția, comoditatea, in cCnpa- 
tibile cu misiunea oricărui artist, ilus
trează uneori rămînerea în urmă a 
vieții teatrale însăși. Sfera dezbate
rilor inițiate în diferite colective, în
deosebi în provincie, este prea în
gustă pentru a cuprinde preocupă
rile artistice vii ale slujitorilor sce
nei ; actori din diferite generații, 
îndeosebi tineri, își pun probleme 
de creație care rămîn, adeseori, fără 
răspuns dacă sînt raportate la activi
tatea teatrului respectiv. Noua gene
rație, de pildă, este preocupată de 
formele moderne ale artei, este ah
tiată după modalitățile de expresie 
noi — dar, lipsită de experiența ne
cesară, entuziasmul nestrunit este 
pîndit de riscul erorii. încadrarea 
armonioasă a acestor tendințe firești 
de înnoire în contextul artei noastre 
actuale este o necesitate care cores
punde năzuinței fiecăruia dintre noi, 
în orice domeniu am lucra, de a fi 
în pas cu vremea. Mulți dintre noi 
am parcurs un proces de acumulare, 
avem idei, pe care activitatea curen
tă a teatrelor le solicită și le ab
soarbe în prea mică măsură. Cred 
că dezvoltarea mișcării noastre ar
tistice face necesară dezbaterea pro
blemelor de orientare, instaurarea 
unor criterii de apreciere calitativă 
eliberate de vechile prejudecăți, de 
concesiile pe care le facem uneori 
subapreciind receptivitatea și nivelul 
spectatorilor. Astfel de discuții ar 
duce la fprmarea, în teatrele noas
tre, a unor nuclee de oameni pasio
nați, dezbaterile înseși ar deveni pa
sionante și ar contribui mai rodnic 
decît în prezent la rezolvarea pro
blemelor arzătoare ale creației".

După părerea lui AMZA PELLEA, 
climatul și eficacitatea dezbaterilor 
creatoare sînt intim legate de activi
tatea generală a instituției de spec
tacol. „Cînd se organizează dezbateri, 
ședințe de producție — îndeosebi la 
teatrele cu un colectiv mai numeros, 
unii abat atenția de la problemele e- 
sențiale, folosesc prilejul pentru ră
fuielile personale etc. în viața fiecă
rui teatru, problema actorilor fără 
acoperire ocupă mult din timpul care 
ar putea fi afectat dezbaterii crea
toare". Interlocutorul a subliniat, tot
odată, că A.T.M.-ul ar trebui să ofere 
cadrul dezbaterii problemelor funda
mentale ale vieții noastre artistice, 
antrenînd mințile cele mai luminate, 
punînd în valoare experiența celor 
mai prestigioși slujitori ai artei ro
mânești, exigența și competența cri
ticii. Activitatea unor teatre ar putea 
face, aici, obiectul unor dezbateri 
largi, ca șl concepția unui spectacol 
anume.

Climatul șl. Implicit, eficienta dez
baterii creatoare depind de factori 
multipli, în bună măsură relevați în 
cadrul anchetei noastre. Este, fără 
îndoială, o problemă de educație, de 
conștiință artistică, de înțelegere a 
contribuției hotărîtoare pe care ta
lentul, înțelepciunea și experiența 
colectivă, spiritul critic constructiv 
o poate aduce la îndeplinirea înal
telor sarcini ce stau în fata institu
țiilor de spectacole.

Anchetă realizată de D. COSTIN, 
R. CONSTANTINESCU, R. A- 
POSTOL, Gh. BALTA
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FELICITĂRI ADRESATE ȘEDINȚA CONSILIULUI UNIUNII 
CENTRALE A COOPERATIVELOR 

DE CONSUM

10» CHEORCHE MAUlifl!
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al Con

siliului de Stat, îmi face o deosebită plăcere să vă transmit, în numele 
meu și al colegilor mei membri ai Consiliului Republican, al guvernului și 
poporului Republicii Arabe Yemen, cele mai călduroase felicitări.

Vă adresăm urări de sănătate continuă, iar poporului român prieten 
progres și înflorire sub conducerea dv., pentru întărirea și dezvoltarea 
prieteniei dintre țările noastre.

ABDUL RAHMAN EL-IRIANI 
Președintele 

Consiliului Republican 
al Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în ziua de 19 decembrie a avut 
loc ședința Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Con
sum. La lucrări au participat to
varășul Janos Fazekas. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Consiliul a ales în unanimitate 
în funcția de președinte al Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de 
Consum pe tovarășul Simion Bu- 
ghici, membru al C.C. al P.C.R., iar 
în funcția de prim-vicepreședinte 
pe tovarășul Constantin Mateescu.

Luînd cuvîntul, tov. Janos Fa
zekas a trecut în revistă principa
lele realizări ale cooperației de 
consum în acest an subliniind cele

LUCRĂRILE COMISIILOR
PERMANENTE ALE M.A.N.

La Palatul Marii Adunări Na
ționale au loc în continuare lucră
rile comisiilor permanente ale 
M.A.N. Marți, 19 decembrie, depu
tății. membrii Comisiei economico- 
financiare și Comisiei juridice s-au 
întrunit într-o ședință comună, sub 
președinția prof. univ. Manea Mă- 
nescu. Ministrul finanțelor, Aure) 
Vijoli, a prezentat expunerea - cu 
privire la proiectul Bugetului de 
Stat pe anul 1968 și la contul ge

mai importante sarcini ale comerțu
lui sătesc, printre care îmbunătăți
rea aprovizionării populației cu 
mărfuri potrivit cerințelor, a pre
stărilor de servicii, precum și a acti
vității de contractări și achiziții. 
Vorbitorul a arătat că este necesar 
să fie lărgite atribuțiile Uniunii 
centrale și uniunilor regionale, în
tărite conducerile unităților și eli
minate unele verigi intermediare 
între rețeaua de desfacere și furni
zori

în continuarea lucrărilor. Consi
liul a dezbătut raportul privind 
realizarea sarcinilor pe anul în 
curs, proiectul de măsuri pentru 
realizarea indicatorilor economici 
pe anul 1968. (Agerpres) 

neral de încheiere a exercițiului 
bugetar pe anul 1966.

De asemenea, secretarul Consi
liului de Stat, Constantin Stătescu, 
a prezentat unele proiecte de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consiliul 
de Stat în intervalul dintre sesiuni 
și care urmează a fi supuse apro
bării Marii Adunări Naționale.

Lucrările comisiilor continuă.
(Agerpres)

SOLIDARI CU LUPTA EROICĂ
A POPORULUI

DIN VIETNAMUL DE SUD
La 20 decembrie 1960 luptătorii 

patrioți din Vietnamul de sud au 
proclamat crearea Frontului Na
țional de Eliberare — moment de 
însemnătate istorică în lupta lor 
pentru libertate și independență.

Se împlinesc astăzi șapte ani 
de la acest eveniment memorabil. 
Au fost ani de luptă și de însem
nate victorii. Frontul Național de 
Eliberare a reunit în vadul unei 
largi mișcări populare nume
roase partide politice, organi
zații de masă de diverse ten
dințe și credințe religioase, or
ganizații sindicale, ale țăra
nilor, de tineret și femei, toate 
elementele patriotice din Vietna
mul de sud. Frontul a devenit 
conducătorul lupiel pentru liber
tate a poporului din Vietnamul 
de sud, a organizat și organizează 
bătăliile împotriva invadatorilor 
și a armatei marionetă de la Sai
gon. F.N.E. și-a cucerit o largă 
autoritate internațională ca re
prezentant autentic al poporului 
din Vietnamul de sud. Pînă și a- 
gresoril americani sînt nevoiți să 
recunoască sprijinul de care se 
bucură Frontul Național de Eli-

Șapte ani de la 

crearea F. N. F.
berare în rîndul populației sud- 
vietnameze. îndeplinind funcția 
de organ al puterii, el conduce 
întreaga viață politică, econo
mică șl socială din zonele elibe
rate, care reprezintă patru cin
cimi din întreaga suprafață a 
țării

Cu prilejul aniversării Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud poporul român 
adresează patrioților sud-vietna- 
mezi călduroase felicitări pentru 
succesele obținute pe frontul lup
tei de eliberare, le transmite un 
fierbinte salut de solidaritate in- 
ternaționalistă cu lupta lor dîrză 
împotriva agresiunii americane, 
pentru libertatea și independența 
țării. Poporul român urmărește cu 
admirație eroismul legendar al 
poporului din Vietnamul de sud, 
a acordat și acordă poporului 
vietnamez întregul său spri

jin politic, material și mo
ral și își exprimă convin
gerea nestrămutată că lupta sa 
dreaptă va triumfa. Așa cum au 
subliniat în repetate rînduri con
ducătorii de partid și de stat ai 
țării noastre, poporul român con
damnă cu hotărîre agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam. Statele 
Unite trebuie să înceteze defini
tiv și necondiționat bombarda
mentele asupra R. D. Vietnam, 
să-și retragă trupele de pe teri
toriul Vietnamului de sud, să 
pună capăt tuturor acțiunilor a- 
gresive împotriva poporului viet
namez. Poporul vietnamez tre
buie lăsat să-și hotărască singur 
drumul dezvoltării sale fără nici 
un amestec din afară, potrivit 
propriei sale voințe.

Solidar cu Frontul Național de 
Eliberare, poporul român îi 
urează să repurteze victoria de
plină asupra intervenționiștilor a- 
mericani, să înfăptuiască cu suc
ces programul său politic care 
exprimă aspirațiile fundamentale 
ale populației sud-vietnameze — 
libertate, independență, prospe
ritate și reunificarea patriei.

Ne-a făcut multă plăcere să aflăm de alegerea dumneavoastră ca 
președinte ai Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

în numele meu și al poporului din Kuweit, rog pe Excelența Voastră 
•ă primească felicitările noastre cele mai călduroase pentru această bine
meritată recunoaștere a serviciilor pe care dumneavoastră le-ați adus 
țării.

Fie ca poporul dumneavoastră prieten să prospere deplin.
Felicitările noastre și cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Realegerea Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al Con
ciliului de Miniștri îmi oferă fericita ocazie să vă prezint în numele 
guvernului Izraelului și al meu personal cele mai cordiale felicitări și 
urările noastre foarte sincere pentru succesele și fericirea dumneavoas
tră personală, precum și pentru prosperitatea țării dumneavoastră.

LEVI ESHKOL 
Primul ministru al Izraelului

j SPORT
I 
l „SCÎNTEIA" 1968
I Amănunte despre OLIMPIADA 1968

DIN MEXICO • Flacăra ștafetei pe tra- 
| seul lui Cristofor Columb • Stadionul 
Icel mai aproape de cer • De ce au 

rămas neatinse buteliile de oxigen de 
la Azteca.

I TREI OLIMPIADE: MELBOURNE, ROMA, 
■ TOKIO: 0 comparare edificatoare - în 
I cifre și rezultate - a recordurilor din

1956, 1960, 1964.
I

I
I

De la Paavo Nurmi, „omul crono
metru", la Jesse Owens, „Săgeata nea
gră" - ZECE PORTRETE DE MARI SPOR
TIVI AI LUMII. Maratonul și „Floarea 
care crește"; secretele „Delfinului" și 
antrenamentele „Locomotivei".

DIN COLECȚIA „CLIPELOR SUPREME": 
episoade inedite din cele mai drama
tice competiții și din culisele sportului.

Mîine, joi, APARE!

(Urmare din pag. I)

noastre de muncă și creație : densi
tatea faptică pe unitatea de timp.

★
Pînă în 1960, dealurile și cîmpiile 

din Podișul Mehedinților erau aco
perite de vestmîntul lor tradițional : 
case și copaci, ierburi și semănături, 
vii și pășuni : sînt vechile locuri de 
haiducie ale Jianului, locurile prin 
care a tălăzuit răscoala lui Tudor. 
Chiar aici la Ploștina, se spune că 
s-a aflat un popas de noapte al pan
durilor, popas la care slugerul de la 
Vladimiri l-a cununat pe tînărul lui 
căpitan — Gîrbea. La focurile de 
odihnă și petrecere ale acelei cu
nunii — pe care pandurii aflați în 
răzmerite au sărbătorit-o cu gîndul 
la tihna pe care și-o visau — s-au 
cîntat cîntece de dor și de lume, 
cîntece de joc și de muncit... Pecet
luind cununia cu cerneala din căli
mara pe care o purta la brîu. s-o fi 
gîndit oare Domnul Tudor, atunci, 
că lasă acestor locuri un fir de de
pănat în legende 1 Loc de cununie, 
de muncit și iubit, loc în care viața 
să crească liberă, așa cum îșl doreau 
pandurii lui ? Oricum, focurile ace
lei nopți au semănat în acest pămînt 
cărbuni și cărbunii au crescut sub 
dealuri... Iată o legendă posibilă, o 
punte de mit între două mari mo
mente din istoria acestor locuri.

Pentru că. încă o dată o tabără, 
o tabără de campanie, s-a instalat 
aici în 1960. atunci cînd au sosit cei 
34 de muncitori, ingineri si tehni
cieni veniti să înceapă primele lu
crări de deschidere a minelor — ga
leria 1-100 Horăști. apoi galeria 1-400 
Horăști. îmi închipui că în acea pri
mă noapte ei au avut poate senti

SABAH AL SALEM AL SABAH 
Emirul Kuweitului

mentul că îndeplineau un testament 
al căpitanului Gîrbea. Pînă să apară 
baracamente si blocuri primii ingi
neri și lucrători își aveau si locuin
țele si birourile în vagoane-dormitor.

In toamna anului 1961 lucrările au 
luat amploare. Au luat ființă trei 
sectoare : Horăști, Ploștina si Leor- 
da. Se lucra la investiții si cerceta
re. Anul următor — deci doi ani 
după primele lucrări s-au extras pri
mele vagonete de cărbuni. La 1 ia

MOT RU L
nuarie 1964 a intrat în plină produc
ție mina Horăști. și în același an. la 
1 iunie — mina Leorda. Diagrama 
producției arăta astfel : 1963 : 100 000 
tone — 1964 : 300 000 tone — 1965 : 
750 000 tone.

O dată dezlănțuit, torentul indus
trializării a provocat adinei prefa
ceri sociale în toată zona Motrului. 
El a polarizat atentia. preocupările, 
destinele oamenilor, a satelor din 
jur. pe o mare întindere. Atrași de 
noua si substanțiala meserie a mi
neritului în zona lor. localnicii s-au 
îndreptat concentric spre Motru.

Orașul Motru. care nu si-a sem
nat bine actul de naștere a și luat 
în sarcina sa dificila misiune a ur
banizării satelor din jur. El si-a tri
mis acolo, modeiul propriului său

Ministrul industriei chimice al R. P. Polone 
primit la Consiliul de Miniștri

Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
a primit marți la amiază pe An
toni Radlinski, ministrul industriei 
chimice al R. P. Polone, care se 
află în tara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice. Alexan
dru Boabă, ministrul petrolului, 
precum și Jerzy Fidler, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Poloniei 
la București.

*
Marți după-amiază a părăsit Ca

pitala Antoni Radlinski, ministrul 
industriei chimice al R. P. Polone, 
care împreună cu un grup de spe-

I 
I 
I

i 
i 
i 
i 
I 
i 
i

mod de viată, atributele civilizatorii 
ale orașului : în casele, de multe ori 
de lemn, ale satelor din jur au apă
rut tehnica menajului modern, mo
bilierul orășenesc, obiceiuri și por
tul orășenesc, limbajul s-a modelat 
si el. întreaga structură a vieții so
ciale a căpătat o altă configurație... 
Este seva înnoitoare pe care o pro
movează cu putere în toate țesutu
rile vieții celula regeneratoare a 
unui centru industrial.

Privită cu spiritul contemplativ al 
unui călător oarecare, viata centrului 
minier Motru se desfășoară după cea 
mai simplă schemă : benzile trans
portoare cară din subterane cărbu
ne, minerii se duc sau vin de la șut, 
elevii la liceul nou... Nimic n-ar tră
da, din afară, faptul că acum bazi
nul carbonifer al Motrului trece prin 
cel mai important seism din isto
ria sa.

★
Se părea că în mecanismul intern 

al producției mari schimbări nu mai 
pot avea loc. Tehnica mineritului 
se modifică încet, ea trebuie să tină 
seama de legile afurisite ale tectoni
cii. de condițiile pe care le oferă 
stratul mineral ce trebuie extras... 
In minerit, deci, tehnica avansează 

cialiști a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația ministrului in
dustriei chimice, Constantin Scar
lat, și a ministrului petrolului. Ale
xandru Boabă.

în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții au vizitat unități chi
mice și petroliere din regiunile 
Argeș, Oltenia, Ploiești, Iași, Ga
lați și din orașul București și au 
purtat convorbiri asupra posibili
tăților de îmbunătățire în conti
nuare a cooperării economice și 
tehnico-științifice și de sporire a 
schimburilor de produse chimice 
între România și Polonia.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, Antoni Radlinski a fost salutat 
de Constantin Scarlat, Alexandru 
Boabă, de membri ai conducerii 
celor două ministere.

Au fost prezenți Jerzy Fidler, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a trimis o tele
gramă de felicitare lui Pak Sen 
Cer cu prilejul numirii în funcția 
de ministru al afacerilor externe 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Marți dimineața s-a înapoiat în 
Capitală ministrul economiei fores
tiere, Mihav Suder, care, împreună 
cu un grup de specialiști, a făcut 
o vizită în Bulgaria, la invitația mi
nistrului silviculturii și industriei 
forestiere, Mako Dakov.

în timpul șederii în țara vecină 
au fost vizitate exploatări forestie
re, unități de prelucrare a lemnu
lui, fabrici de mobilă și a avut loc 
un schimb de păreri privind dez
voltarea colaborării dintre silvicul
tura și industria lemnului din cele 
două țări.

La sosire, în Gara de Nord, prin
tre persoanele prezente se afla și 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogdanov.

încet parcă împrumutîndu-si ritmul 
din prefacerile ce se petrec în me
diul lui geologic. La Motru straturile 
de lignit sînt generoase, ele sînt dis
puse în asa fel și au asemenea di
mensiuni îneît permit omului să-și 
ia în ajutor, cînd se angajează în 
luptă cu ele, tehnica cea mai nouă.

Așadar, mina fusese dotată cu teh
nica cea mai nouă, se crease un me
canism de producție, se elaboraseră 
planurile de producție si totul func
ționa. Minele lucrau, totuși, cu pier
deri planificate — o realitate cu care 
toată lumea se împăcase, asa cum te 
împaci, pînă la urmă, cu fumul care 
îți iese din sobă în casă. „N-ai ce-i 
face — îti zici — soba nu trage".

Dar iată că în primăvara acestui 
an partidul a lansat măsurile cu pri
vire la organizarea științifică a pro
ducției si a muncii — un apel pe 
care minerii Motrului l-au receptat, 
ca întregul nostru popor. cu 
promptitudine si exactitate. Ei au 
înțeles că esența acestor măsuri con
sta în realizarea valorilor producției 
pe treptele cuvenite potențialului 
existent, la cotele cerute de industria 
socialistă. A început o amplă campa
nie de cercetare a rezervelor de 
productivitate, difuzată pînă în cele 
mai intime resorturi ale mecanismu
lui organizatoric al minelor.

Stau în biroul șefului exploatării 
Leorda, inginerul Ion Crivăț, și refa
cem, în datele ei esențiale, această 
acțiune, enumerînd ne puncte arti
culațiile ei.

— Vasăzică — spune el — întîi 
că s-a ajuns la concluzia că erau 
prea multi muncitori în regie... Apoi 
s-au constatat defecțiuni la punctele 
de încărcare. S-au introdus împin- 
gătoare hidraulice. Prin reamplasa- 
rea punctelor de încărcare s-a du
blat capacitatea lor. Pe urmă, toată

Se pregătește un nou atac. Un grup de partizani O caravană des întîlnită în Vietnamul de sud: ță-
se îndreaptă spre posturile inamice rănii sprijină armata F.N.E. transportînd spre

zonele de luptă alimente și muniții

TELEGRAME
Biroul Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România a 
trimis Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud o telegramă de felici
tare cu prilejul celei de-a VII-a ani
versări a constituirii Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud.

★
Cu prilejul celei de-a VII-a ani

versări a constituirii Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, a adresat o telegra
mă de felicitare președintelui Comi
siei pentru relații externe a Comite
tului Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
Tran Buu Kiem.

★
Cu prilejul celei de-a VII-a ani

versări a constituirii Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud, Comitetul național de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez și 
Liga română de prietenie cu po
poarele Asiei și Africii au trimis o 
telegramă de felicitare Comitetului 
Central al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. De a- 
semenea, Uniunea Generală a Sindi
catelor din România, Uniunea Tine
retului Comunist, Uniunea Asociații
lor Studenților din România și Con
siliul Național al Femeilor au tri
mis telegrame de felicitare organi
zațiilor similare din Vietnamul de 
sud.

producția a fost concentrată pe pa
nouri mari. S-a introdus folosirea 
plaselor de sîrmă la bandajarea lu
crărilor de pregătire. Apoi, recupe
rarea si refolosirea armăturilor me
talice. A mai fost și centralizarea co
menzilor la circuitele de benzi 
transportoare. S-a creat apoi un dis
pecerat central prin care se reali
zează o legătură, o sincronizare ra
pidă cu toate sectoarele minei...

Detectate exact, inventariate si re
zolvate. breșele prin care se scurgeau 
rezerve însemnate din capacitatea 
de producție a minelor sînt acum 
trofee de învingător. Efectul final 
este mal mult decît revelatoriu : pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
48,8 la sută fată de cît era planifi
cat. In septembrie anul acesta, mine
le Motrului au devenit, pentru prima 
dată, rentabile.

De altminteri întreaga tehnică de 
minerit va fi la Motru revoluționată 
prin introducerea unor complexe 
mecanizate (două funcționează deja 
și au adus un spor al productivității 
pe abataj de sută la sută) și prin în
locuirea transportului cu vagoneti 
prin benzi transportoare... In felul 
acesta, structura meseriei de miner 
se modifică total. Minerul va trebui 
să manipuleze o mașină uriașă. în 
parte automatizată.

Pe birourile șefilor de exploatare 
am văzut teancuri de cereri prin 
care mineri cu vechi state de servi
ciu cereau înscrierea la cursurile 
speciale de tehnică nouă în minerit. 
Devenind un cunoscător al subtilită
ților unor asemenea mașini si mane- 
vrîndu-le. ounîndu-le în valoare 
forța, minerul realizează ascendenta 
cuvenită acestei milenare meserii.

In acest decembrie însorit. Motrul 
s-a întors cu fata către o nouă etapă 
a existentei sale.

Pierderile planificate
(Urmare din pag. I)

nivelul prevăzut cu 16 și, respectiv, 
25 procente. Totodată, numărul de 
muncitori e ridicat, iar principalele 
consumuri specifice — de materie 
primă și energie electrică — sînt sis
tematic depășite.

— Numărul mare de muncitori cu 
care lucrăm azi la fabrica nouă de 
acid sulfuric și, ca urmare, cheltuie
lile sporite la salarii sînt conse
cința nerealizării instalației de auto
matizare prevăzută în proiect — ne-a 
spus ing. Remus Moldovan, șeful 
secției acid sulfuric. A trecut atîta 
timp de la punerea în funcțiune a 
instalației și aparatura de automati
zare a procesului de absorbție și us
care nici nu s-a adus în uzină, iar 
aparatura destinată urmăririi func
ționării suflantelor așteaptă din vară 
să fie montată.

Cînd se vor hotărî conducerea 
uzinei și forul ei tutelar — Ministe
rul Industriei Chimice — să încheie 
capitolul „investițiilor neterminate" 
la obiectivele noi, de mult timp de
clarate ca... terminate și date în ex
ploatare ?

Este clar că ineficiența și nerentabi- 
litatea nu se datorează unor forțe o- 
culte, ci ezitării în înlăturarea cauze
lor care au provocat pierderi. Opti
mismul conducerii uzinei va trebui 
să fie întărit prin fapte, capabile să 
consolideze revirimentul. în acest 
sens mari îndatoriri revin orga
nelor locale și organizației de 
partid, care au menirea de a 
determina atît conducerea uzinei, 
cît și forul de resort să aplice în cei 
mai scurt timp măsurile de rentabi
lizare a producției.

Prin natura lor, aceleași cauze care 
provoacă cheltuieli mari în producție 
se fac simțite și la uzina „Carbosin". 
Și aici anumite consumuri specifice 
sînt încă mari, amortismentul și chel
tuielile cu întreținerea și funcționarea 
utilajului depășind sistematic preve
derile, iar un volum ridicat de chel
tuieli neproductive încarcă lună de 
lună, în mod nejustificat, prețul de 
cost. Ar fi, totuși, nereal dacă s-ar 
aprecia că la „Carbosin" nu s-a în
treprins nimic în scopul înlăturării 
pierderilor planificate, în cadrul ac
țiunii de rentabilizare a producției. 
Declanșate la începutul acestui an, 
eforturile colectivului uzinei au fost 
îndreptate spre fructificarea posibili
tăților și rezervelor interne, stabilin- 
du-se ce trebuie făcut în vederea 
închiderii oricărui canal de risipă, 
pentru ca fiecare produs să devină 
rentabil. Nemulțumește însă faptul 
că o bună parte din măsurile preco
nizate nu au fost traduse în viață, 

astfel că uzina continuă să „trăias
că" pe seama dotațiilor de la buget.

— Nerentabilitatea se localizează 
la produsul negru de fum de tamburi 
— ne spunea ing. Ioan Pintea, di
rectorul uzinei. Numai pentru acest 
sortiment am primit de la începutul 
anului o dotație de peste 20 milioane 
lei. Pentru că produsul nu este soli
citat la consumul intern și nici la 
export și, în plus, instalația respecti
vă se bazează pe o concepție tehnică 
învechită, foarte neeconomică, con
ducerea uzinei a reînnoit anul acesta 
propunerea de a se opri fabricația 
negrului de fum de tamburi.

Propunerea — inclusă în planul da 
măsuri — a fost acceptată de minis
ter și aplicată abia de puțin timp. De 
ce a trebuit să treacă luni de zile 
pentru soluționarea ei practică, cînd 
se știa că orice lucrare s-ar face pier
derile nu vor putea fi înlăturate ?

Aminteam de situația de la Uzina 
chimico-metalurgică, unde se consta
tă aceeași atitudine de tergiversare^ 
de amînare la nesfîrșit a aplicării mă
surilor capabile să determine o in
fluență favorabilă imediată asupra 
reducerii prețului de cost De pildă, 
este cazul valorificării întregii canti
tăți de pulbere albastră — subprodus 
rezultat din fabricație, care are un 
conținut însemnat de metale nefe
roase — al cărei termen de rezolvare 
era pînă la 1 septembrie a. c. Ter
menul a trecut de mult, iar măsura 
nu s-a aplicat. La fel stau lucrurile 
și în cazul scoaterii din inventar a 
anumitor utilaje nefolosite, mecani
zării unor lucrări grele și cu manope
ră ridicată, înlăturării cheltuielilor 
neeconomicoase. Trebuie spus că co
mitetul de partid de la această uzină 
n-a urmărit sistematic cum se în
făptuiesc măsurile preconizate — 
unele dintre ele prevăzute chiar în 
hotăririle sale — și nu a combătut 
tendința conducerii tehnico-adminis- 
trative de a amîna în mod nejustifi
cat aplicarea lor.

Pe drept cuvînt, în ansamblul mă
surilor cuprinse în Directivele adopta
te de Conferința Națională a partidu
lui, ridicarea continuă a nivelu
lui eficienței economice este socotită 
ca un principiu fundamental al acti
vității în industrie, în celelalte ra
muri ale economiei. Atingerea acestui 
scop nu este posibilă atîta timp cît nu 
se închid canalele risipei. Iată de ce 
condițiile existente în cele două între
prinderi din Copșa Mică trebuie valo
rificate pe deplin, și aceasta într-un 
timp cît mai scurt posibil, pentru ca 
și aceste unități ale industriei chimice 
să se înscrie operativ pe orbita activi
tății rentabile, eficiente.



vi internațională
SESIUNEA O.N.U. BRUXELLES: ÎNCHEIEREA REUNIUNII C.E.E.

Un „NU“ în termeni diplomatici
VARȘOVIA

Consfătuirea
dahomey Lovitura de stat
nu rezolvă problemele țării

NEW YORK 19. — Trimisul spe
cial Agerpres R. Căplescu trans
mite : în ședințele de luni, Aduna
rea Generală a O.N.U. a aprobat 
mai multe rezoluții, printre care 
cele privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială, 
imprescriptibilitatea crimelor de 
război, activitatea U.N.I.C.E.F. 
(Fondul Națiunilor Unite pentru 
ajutorarea copilului), precum și 
măsurile în legătură cu proclama
rea anului 1968 ca „An internațio
nal al drepturilor omului". A fost, 
de asemenea, adoptată rezoluția 
prezentată de Comitetul politic 
privind folosirea în scopuri pașni
ce a fundului mărilor și ocea
nelor.

Tot luni, Comitetul politic și-a 
încheiat activitatea, aprobînd șase 
proiecte de rezoluție în probleme
le dezarmării. Ca urmare a unui 
acord intervenit între un grup de 
coautori ai proiectului de rezolu
ție privind conferința țărilor ne
nucleare alcătuit din Kenya, Nige
ria, Chile, Pakistan și un grup de 
reprezentanți ai unor țări care 
fac parte din Comitetul celor 
18 pentru dezarmare de la Ge
neva (Brazilia, India, Italia Me
xic, România, S.U.A. și U.R.S.S.) 
s-a stabilit revizuirea a două din
tre proiectele de rezoluție depuse 
pe masa Comitetului politic. Pro
iectul revizuit în legătură cu tra
tatul de neproliferare a armelor a- 
tomice cere Comitetului pentru de
zarmare să-și continue munca, a- 
cordînd atenția corespunzătoare 
tuturor propunerilor supuse Comi
tetului, precum și punctelor de 
vedere exprimate de statele mem
bre în cursul celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale. De a- 
semenea, se cere Comitetului să 
supună Adunării Generale la 15 
martie 1968, sau înainte de această 
dată, un raport complet asupra ne
gocierilor privitoare la un proiect 
de tratat de neproliferare a arme
lor atomice, împreună cu docu
mentele legate de acestea. Rezolu
ția recomandă ca la primirea unui 
asemenea raport să se inițieze con
sultări în legătură cu stabilirea u- 
nei date apropiate, după 15 mar
tie, în vederea reluării celei de-a 
22-a sesiuni, care să examineze 
problema neproliferăril.

Proiectul revizuit privind confe
rința statelor nenucleare stabilește 
o nouă dată pentru ținerea tot la

Geneva a acestei conferințe, res
pectiv în august-septembrie 1968. 
Ambele proiecte au fost aprobate 
cu o mare majoritate de voturi.

Au primit, de asemenea, o mare 
majoritate de voturi proiectele de 
rezoluție privind celelalte proble
me legate de sfera dezarmării t 
continuarea discuțiilor asupra 
dezarmării generale și totale și a- 
supra lichidării bazelor militare 
străine din Asia, Africa și Ame
rica Latină, suspendarea experien
țelor nucleare în toate mediile, in
clusiv cel subteran etc. România 
a votat în favoarea tuturor acestor 
proiecte de rezoluție.

în ședința de marți dimineața 
Adunarea Generală a votat, de a- 
semenea, în unanimitate, o rezolu
ție prin care salută elaborarea a- 
cordului cu privire la salvarea cos- 
monauților, repatrierea lor, precum 
și restituirea obiectelor lansate în 
spațiul cosmic și adresează Comi
tetului pentru folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extraatmosfe- 
ric apelul de a termina cît mai re
pede elaborarea proiectului de a- 
cord în legătură cu plata compen
sațiilor pentru pagubele provocate 
de lansarea în spațiu a unor obiec
te cosmice, acest proiect urmînd să 
fie supus 
nării.

La ora 
terile din 
tinuă.

viitoarei sesiuni a Adu-

închiderii ediției, dezba- 
Adunarea Generală con-

Marți după-amiază s-au 
încheiat lucrările Consi
liului ministerial al Pieței 
comune, care a pus în 
discuție problema des
chiderii negocierilor cu 
privire la cererea Angliei 
de intrare în C.E.E. Ca și 
în prima zi, participanții 
au rămas pe pozițiile lor. 
Delegația franceză a re
afirmat că situația econo
mică și financiară a Marii 
Britanii nu îi permite 
să-și ia angajamentele 
necesare intrării în C.E.E. 
și, în consecință, nu e 
momentul să se deschidă 
negocierile. Ceilalți cinci 
au apreciat că tratativele 
trebuie să fie duse para
lel cu procesul de redre
sare a situației economice 
a Angliei. Datorită însă 
lipsei de unanimitate, ei 
au propus consiliului să 
elaboreze un răspuns care 
să lase totuși deschisă 
posibilitatea unei reluări 
a dezbaterilor într-un vii
tor apropiat.

Discuțiile din ultima zi 
s-au rezumat, așadar, la 
alegerea unei formule

care să exprime în ter
meni diplomatici un „NU* 
candidaturii britanice. In 
legătură cu aceasta, ulti
mele știri primite de la 
agenfia France Presse 
relevă că delegatul R.F.G., 
Karl Schiller, care 
zidat lucrările, a 
participanfilor un 
de „declarajie a 
liului” în care se
că statele membre se 
pronunță, în principiu, fa
vorabil lărgirii comunită
ții. Toate statele mem
bre — se precizează în 
proiectul de declarafie —

a pre
supus 

proiect 
Consi- 

arată

sini de părere că redre
sarea economiei britanice 
este de o importantă e- 
senfială pentru aderarea 
Angliei la C.E.E. Totuși, 
cinci state membre con
sideră că este necesar 
încă de pe acum să se 
înceapă negocierile cu 
Anglia. Un stat membru 
— adaugă proiectul de 
declarafie — făcînd alu
zie la Franfa — aprecia
ză că procesul de redre
sare va trebui să progre
seze și abia după aceea 
consiliul va examina pro
blema aderării britanice.

miniștrilor
afacerilor externe

socialiste europene

★ ★

• LONDRA. Luînd 
mera Comunelor, 
Harold Wilson, a declarat în legătură cu cererea 
Marii Britanii de a adera la C.E.E. că guver
nul britanic 
candidatura, 
sa la Piața 
răspunsul la
o singură țară". Harold Wilson a reamintit din 
nou, cu acest prilej, că Anglia nu se va mulțumi 
cu un statut de asociere la C.E.E.

cuvîntul marți în Ca- 
primul ministru britanic,

nu intenționează să-și retragă 
„Anglia a prezentat candidatura 
comună „celor șase" și ca atare 
această cerere nu poate fi dat de

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 
19 decembrie, la Varșovia a în
ceput consfătuirea miniștrilor afa
cerilor externe ai unor țări socia
liste europene cu privire la situa
ția din Orientul Apropiat La lu
crările consfătuirii participă mi
niștrii de externe ai R. P. Bulga
ria, R. D. Germane, R.S.F. Iugo
slavia, R. P. Polone, U.R.S.S., ad- 
juncți ai miniștrilor afacerilor ex
terne din R. S. Cehoslovacă, Repu
blica Socialistă România și R. P. 
Ungară.

COTONOU 19 (Agerpres). — Ci
tind surse din Cotonou, agenția 
France Presse relatează că un 
grup de cinci ofițeri, care fac parte 
din Comitetul militar revoluționar 
creat în Dahomey după lovitura 
de stat, a avut o întrevedere cu 
fostul șef al statului, generalul

NOUL PREMIER, HASSAN 
AL AMRY, A DECRETAT 

MOBILIZAREA GENERALA
SANAA 19 (Agerpres). — Agenția 

France Presse a anunțat că primul 
ministru al Yemenului, Mohsen El 
Aini, a prezentat demisia sa primului 
președinte al Consiliului Prezidențial 
Republican, Abdul Rahman Iriani. 
Generalul Hassan Al Amry, președin
te ad-interim al Consiliului Preziden
țial, a fost însărcinat cu formarea 
noului guvern yemenit. Intr-un comu
nicat dat publicității la Sanaa se a- 
nunță că noul guvern yemenit a de
cretat mobilizarea generală.

Soglo, pentru a-1 determina să de
clare în mod public că demisio
nează și renunță la putere. A- 
ceeași agenție remarcă că dacă 
autorii loviturii de stat din Daho
mey au dizolvat guvernul genera
lului Soglo, ei n-au anunțat pînă 
acum înlăturarea acestuia din 
funcția de șef al statului, fapt ce 
ridică o problemă delicată din 
punct de vedere constituțional.

Sindicatele din Dahomey au răs- 
pîndit noi manifeste prin care 
cheamă la declanșarea unei greve 
generale începînd de joi. Condu
cerea sindicatelor revendică anu
larea impozitului de 25 la sută pe 
salariu — așa-numita „taxă de so
lidaritate' impusă de regimul ge
neralului Soglo. Un comunicat al 
conducerii sindicatelor din Daho
mey arată, printre altele, că „pre
luarea puterii de grupul de tineri 
ofițeri nu constituie o soluție pen
tru problemele țării", relevă agen
ția Associated Press.

INDIA

Populația

Greva care paralizeazâ de șase luni industria cuprului din S.U.A. continuă. 
In fotografie: una din numeroasele mine de cupru care și-a încetat activi

tatea în urma grevei

agențiile de presă transmit
Delegația economică ro

mână condusă de ministrul comerțu
lui exterior, Gheorghe Cioară, a fost 
primită de primul ministru al Izrae- 
lului, Levi Eshkol. Seara, ministrul 
comerțului și industriei al Izraelului, 
Zeef Sharer, a oferit un dineu în 
cinstea delegației economice române. 
Membrii delegației au făcut tot luni 
o vizită la sediul parlamentului izrae- 
lian (Knesseth), unde au fost întâmpi
nați de președintele parlamentului, Ka- 
dish Luz.

male între cele două state. Deși gu
vernul R.F.G. a respins propunerile 
cuprinse • în proiectul respectiv, a 
spus vorbitorul, ele au rămas valabile. 
Recunoașterea de către R. F. a Ger
maniei a R. D. Germane, a adăugat 
el, nu ar adînci și pecetlui dezmem
brarea, ci ar instaura coexistența paș
nică între cele două state suverane ale 
națiunii germane.

Intre Iugoslavia și R. F. 
a Germaniei vor începe tra
tative în vederea restabilirii 
relațiilor diplomatice, în cea 
de-a doua jumătate a lunii ianuarie — 
anunță ziarul „Borba“, citind o decla
rație a purtătorului de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al Ger
maniei occidentale.

respinge
soluția

Relațiile dintre cele două 
state germane au fost abordate 
de Albert Norden, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
într-o conferință de presă. El a 
reamintit că R. D. Germană a pre
zentat un proiect de tratat pentru sta
bilirea și menținerea unor relații nor-

La Plovdiv a lost 
j inaugurată noua uzină 
; de automobile „Bulgar-

renCUlt", construită în colabo
rare de uzinele naționale franceze 
„Renault" și firma comercială 

I . țjulgară. „Bulet". Capacitatea .jja 
inițială va fi de 5 000 automobile 

• pe an. în viitor, de pe benzile uzi
nei vor ieși anual 10 000 de auto
mobile.

PE MARGINEA EVENIMENTELOR
Opinia publică Internațională ur

mărește îndeaproape evenimentele 
declanșate în Grecia la 13 decembrie, 
cînd divergențele dintre regele 
Constantin și guvernul instaurat 
tn urma loviturii de stat mi
litare din aprilie au răbufnit sub 
forma unei înfruntări directe. Din 
relatările agențiilor de presă și 
ale ziarelor este cunoscut că 
regele a încercat să înlăture gu
vernul militar, desemnînd în calita
te de sef al unui nou cabinet pe un 
adept al său. întrucît tentativa sa 
a eșuat, regele s-a refugiat. împreu
nă cu familia sl cu fostul premier 
Kolias, la Roma, unde se află si în 
prezent.

In urma acestor evenimente, la 
Atena s-a anunțat numirea unui 
vicerege, în persoana generalului 
Zoitakis, șl constituirea unui nou gu
vern militar. în frunte cu colonelul 
Papadopoulos, fost pînă la 13 decem
brie ministru în precedentul guvern.

în zilele următoare. între regele 
aflat la Roma și guvernul colonelu
lui Papadopoulos s-au stabilit anu
mite contacte și au început să se 
desfășoare negocieri. Ca interme
diari au servit arhiepiscopul Greciei, 
Ieronimos, și Pipinellis, ministrul de 
externe, care a fost menținut în acest 
post si după 13 decembrie. Menține
rea Iul Pipinellis. cunoscut politi
cian proregalist. a fost interpretată 
în presa internațională ca un semn 
că guvernul militar. în ciuda celor 
întîmplate. nu dorește să rupă orice 
legătură cu regele. în același sens 
a fost interpretat sl faptul că por
tretele familiei regale, date jos la 
Atena în ziua de 13 decembrie, de 
pe pereții instituțiilor publice, au 
fost puse la loc a doua zi. De altfel, 
purtători de cuvînt autorizați ai re
gimului militar, ca generalul Pata- 
kos. vicepreședinte al guvernului și 
ministru de interne, au precizat. în 
declarațiile lor. că „Grecia rămîne 
o monarhie" și că „regele se poate 
întoarce oricînd în tară". Intenția de 
a nu împinge lucrurile pînă la o 
ruptură definitivă a fost constatată 
șl din partea regelui.

La 16 decembrie s-a aflat însă că 
negocierea dintre rege și guvern 
merge greu. în cursul zilei de du
minică nu a mai avut loc nici un 
contact, iar luni 18 decembrie agen
ția France Presse transmitea din 
Atena că „posibilitatea de realizare 
a unei apropieri între condițiile celor 
două părți este foarte îngustă". Sur
se neoficiale citate de agențiile de 
presă dezvăluie și unele cauze ale 
divergentelor manifestate între rege 
și guvern. Regele dorește să menți
nă constituția în forma ei actuală, 
care-i acordă puteri politice extin
se, pe cînd guvernul militar este ho- 
tărît s-o modifice în sensul reducerii 
la minimum a acestor puteri.

Ultimele știri din Atena și Roma a- 
rată o înăsprire a pozițiilor la Atena ; 
guvernul a fixat comisiei constituțio
nale ziua de 23 decembrie ca termen 
de prezentare a modificărilor ce vor 
fi aduse constituției. La Roma, regele 
ar intenționa — după cîte scrie ziarul

DIN GRECIA
„II Messagero" — să constituie un gu
vern în exil și să cheme poporul grec 
„să reziste dictaturii", dacă negocie
rile dintre el și junta militară vor 
eșua. In seara zilei de 18 decembrie 
s-a anunțat că un nou emisar, gene
ralul în retragere Potamianos, a ple
cat de la Atena la Roma, ca nego
ciator „al ultimei șanse", după cum 
îl califică A.F.P. De rezultatul mi
siunii sale depinde, desigur, desfă
șurarea ulterioară a situației politi
ce din Grecia. Nu este exclusă nici 
alternativa unei împăcări de ultimă 
oră între rege și guvern, în favoarea 
căreia, după cum relatează a'genția 
U.P.I., S.U.A. și Anglia exercită pre
siuni (în numele „stabilității", într-o 
țară-cheie din flancul sudic al 
N.A.T.O. !) ; nu este exclusă nici al
ternativa unei rupturi de durată în
tre rege și guvernul militar, care, 
în urma evenimentelor, se vede sin
gur deținător al puterii, scăpat de 
prezenta ce devenise incomodă a re
gelui.

Numeroase ziare se referă la neîn
țelegerile care s-ar fi manifestat în
tre palat și „guvernul coloneilor" 
încă din momentul efectuării lovitu
rii de stat militare din aprilie, neîn
țelegeri la care a făcut aluzie regele 
însuși în proclamația sa din 13 de
cembrie. După cum susține „La Tri
bune des Nations", cercurile din ju-

rul monarhiei au fost nemulțumite 
nu de producerea loviturii de stat 
antidemocratice, ca atare, ci de fap
tul că junta militară a luat-o îna
intea altei conspirații de dreapta, 
ce se bucura de favoarea palatului.

Ziarul francez „La Croix" consi
deră că patru motive l-ar fi 
determinat pe rege să treacă („prea 
tîrziu", cum scrie ziarul) la acțiune : 
apropierea datei la care constituția 
urma să fie modificată în sensul li
mitării puterilor regelui; presupusa 
slăbire a poziției juntei cu prilejul 
crizei cipriote ; încurajările primite 
de rege în cursul vizitei făcute re
cent la Washington ; sprijinul dat de 
o serie de politicieni de dreapta, și 
în primul rînd de fostul premier Ka
ramanlis, aflat de cîțiva ani în exil 
la Paris. Nu de mult, acesta din 
urmă a acordat un răsunător inter
viu ziarului „Le Monde" în care ce
rea în mod 
juntei.

Referindu-se 
acțiunii regale. 
Atena al ziarului parizian 
Monde" indică următoarele : „Regele 
și generalii săi au fost lipsiți de in
dispensabilul sprijin popular, care 
le-ar fi permis să cîștige partida. A- 
patia aparentă a populației, care a 
rămas calmă și rezervată, se dato
rează faptului că ea a avut senti-

imperativ plecarea

la cauzele eșecului 
corespondentul din 

„Le

ITALIAN

• O REZOLUȚIE 
A C. C. AL P. C.

ROMA. Intr-o rezoluție adop
tată de plenara C.C. al Partidu
lui Comunist Italian, publicată 
de ziarul „L'Unita", se spune că 
„întîmplările dramatice din Gre
cia, fuga lipsită de glorie a re
gelui, care nu a reușit să preia 
controlul situației din țară, de
monstrează că anticomunismul, 
ruperea unității forțelor demo
cratice, frica de inițiativă și de 
participarea maselor populare

© MISIUNE DE
MEDIERE FĂRĂ

REZULTAT

„AFACERII 
BENGAL"

Înarmează mina reacțiunii". Re
zoluția exprimă „în acest mo
ment dificil pentru Grecia soli
daritatea C.C. al P.C.I. cu luptă
torii pentru pace din Grecia și 
cu toți acei care continuă să 
lupte șl să reziste. C.C. al P.C.I. 
cere parlamentului și guver
nului italian să utilizeze toa
te posibilitățile diplomatice, 
politice și economice pe care le 
are la dispoziție pentru a con
tribui ic cea mai completă izo
lare a dictaturii din Grecia". Re
zoluția subliniază, totodată, că 
recentele evenimente din Gre
cia demonstrează necesitatea în
tăririi unității tuturor forțelor 
democratice și antifasciste din 
Italia.

Marți după-amiază a părăsit 
Roma, îndreptîndu-se spre Ate
na, generalul în rezervă H. Po- 
tamianos, care a conferit cu re
gele Constantin în tot cursul 
nopții de luni spre marți. La 
plecare, el a declarat corespon
denților de presă că după înde
lungata sa întrevedere cu regele 
„nu poate fi optimist".

mentul că această ciocnire interesea
ză în esență dreapta : ea nu a tre
buit deci să se amestece".

După alte surse, întreaga desfășu
rare a evenimentelor declanșate la 
13 decembrie ar fi fost pregătită, 
pînă în cele mai mici amănunte, de 
junta militară însăși. Cunoscînd opi
niile regelui despre actualul regim 
militar și fiind convins că în cazul 
în care acestuia i s-ar oferi ocazia 
nu ar ezita să încerce răsturnarea 
dictaturii, colonelul Papadopoulos 
i-a „oferit" pur și simplu această 
ocazie. în acest scop, el ar fi mers 
chiar pînă la a cere unor cadre mi
litare ale juntei să simuleze o tre
cere de partea regaliștilor și să pună 
la cale împreună cu ei „contralovi- 
tura de stat". Apoi, la momentul o- 
portun, generalii regaliști au fost 
arestați și întreaga lor acțiune a fost 
lichidată în timp de cîteva ore. Ziua 
de 13 decembrie a fost fixată de 
juntă nu întîmplător pentru declan
șarea contraloviturii de stat : aceas
tă zi corespundea cu lipsa din țară 
a generalului Spandidakis, ministrul 
de război, și a ministrului de ex
terne, Pipinellis, cunoscuți ca rega
liști, care se aflau la sesiunea 
N.A.T.O. Potrivit acestei interpre
tări, chiar și deplasările „neobser
vate" ale regelui făcute cu avionul, 
mai întîi în centrul Greciei și apoi 
la Roma, au fost de fapt cunoscute 
și chiar facilitate de junta militară, 
în felul acesta, guvernul a obținut 
compromiterea regelui și a dobîndit 
monopolul puterii.

în fața desfășurării evenimentelor, 
forțele progresiste și democratice 
ale poporului grec au luat imediat 
atitudine. In comunicatul Biroului 
Politic al Partidului Comunist din 
Grecia se apreciază că regimul de 
la 21 aprilie a intrat în criză din 
cauza rezistenței generale pe care 
i-o opune poporul grec și lumea 
politică și din cauza izolării lui to
tale. în comunicatul P.C.G. se spune: 
A lupta pentru răsturnarea juntei 
înseamnă a lupta nu pentru a în
locui regimul militar de la 21 apri
lie cu o altă situație anormală și 
antidemocratică, după cum se între
vede în proclamația regală, ci a 
lupta pentru redobîndirea tuturor 
libertăților democratice, pentru con
stituirea unui guvern al tuturor par
tidelor politice, care să conducă 
Grecia spre alegeri libere.

Organizația partidului E.D.A. din 
Europa occidentală a relevat, de a- 
semenea, într-o proclamație, necesi
tatea instaurării în Grecia a unui 
regim cu adevărat democratic. La 
rîndul său, N. Nicolaidis, secretarul 
general al Uniunii de centru, a pu
blicat la Roma o declarație prin care 
poporul grec, organizațiile din rezis
tentă, sînt chemate să rămînă vigi
lente, arătînd totodată că victoria va 
putea fi obținută prin organizarea 
unor alegeri libere și prin pregăti
rea unei noi constituții cu garanții 
acceptabile pentru toate partidele și 
toate organizațiile din rezistentă.

A. CERNEA

In cadrul sesiunii Sei
mului, deputatul W. Obolewicz a 
prezentat proiectul planului economiei 
naționale al R. P. Polone și proiectul 
de buget pe anul 1968. El a spus că 
planul pe anul în curs a fost îndeplinit 
în general satisfăcător. Totodată s-au 
manifestat o serie de fenomene nega
tive, de greutăți. Astfel, planul pro
ducției articolelor de consum nu a fost 
îndeplinit.

Comunicatul Organizației 
pentru Eliberarea PaleSti- 
Jței, care a fost dat publicității la 
Cairo, anunță că numărul membrilor 
Comitetului Executiv al organizației a 
fost redus de la 14 la 7. Comunicatul 
nu menționează numele lui Ahmed 
Shukeiri, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. (A.F.P.).

Recent o fost experimentat în Ja
ponia un elicopter fără pilot, ghidai 

prin radio de la distanță
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Ce se
DUPĂ cum s-a 

ANUNTAT. starea lui 
Louis Washkansky, pa
cientul cu ..inimă tî- 
nără" de la spitalul 
din Capetown, s-a în
răutății brusc. O dată 
trecute cele 15 zile 
preliminarii, se pare 
că organismul său in
tră tocmai în acel sta
diu de ..respingere" a 
grefei, prevăzut si te
mut încă de la început 
de către echipa de me
dici. condusă de Chris 
Barnard.

Acum cîteva zile. în 
evoluția post-operato- 
rie a bolnavului era 
semnalată apariția u- 
nei duble pneumonii, 
afecțiune pulmonară 
ce s-a arătat rezisten
tă la socul de antibio
tice care i-a fost ad
ministrat. Ceea ce. ini
tial. a fost luat drept 
infecție, pare a se do
vedi acum o formă a 
respingerii grefei. A- 
ceasta este PRIMA 
IPOTEZĂ, prezentată 
de Chris Barnard. în- 
tr-un interviu acordat 
televiziunii italiene.

O ALTĂ IPOTEZA, 
de asemenea admisă 
de echipa de medici 
din Capetown, a fost 
expusă în „Tribune de 
Genăve" de către cro
nicarul medical al zia
rului. împreună cu un 
alt medic cardiolog el
vețian. Iată cum se 
prezintă, rezumativ, a- 
ceasta : Electrocardio
grama „noii" inimi a 
lui Louis Washkansky 
a indicat două ritmuri

întîmplă cu

Washkansky ?
suprapuse. Explicația 
acestui fenomen este 
dată de faptul că ini
ma, în general, dispu
ne de un sistem ner
vos autonom avînd 
drept rol crearea con
tracțiilor regulate ale 
diferitelor cavități car
diace. Părțile sale 
componente sînt for
mate din doi centri 
nervoși legați între ei 
printr-un fascicol de 
fibre nervoase. Dacă 
fascicolul nervos care 
leagă cei doi centri 
este secționat, centrul 
auricular impune o 
contracție ritmică ra
pidă a valvulelor. în 
timp ce ventricolul 
pulsează într-un ritm 
mult mai lent. Boala 
provocată de acest de
calaj ritmic poartă 
numele de disocie
re auriculo-ventricula- 
ră. Transplantul efec
tuat în organismul lui 
Washkansky a repro
dus tocmai acest feno
men. care a creat de
reglarea ritmică indi
cată grafic de electro
cardiogramă si. impli
cit. starea actuală a 
pacientului.

O A TREIA IPOTE
ZA. expusă de aseme
nea de dr. Chris Bar
nard. se leagă de ori
ginea diabetică ne care 
ar fi putut-o avea ma-

ladia cardiacă a lui 
Washkansky. In acest 
caz. în alternativa su
praviețuirii la opera
ție. inima urma să fie 
supusă complicațiilor 
diabetice (după cum 
s-a mai anunțat, pa
cientul suferă de dia
bet). In acest sens, a- 
genția France Presse, 
citează comunicările 
medicilor români V. 
Gligore și O. Lucaciu, 
care au semnalat. în 
cadrul unui congres 
medical international, 
existenta asa-zisului 
„diabet biochimic" a- 
vînd drept efect in
farctul miocardic. Este 
cel de-al treilea feno
men care ar fi putut 
surveni în organismul 
lui Washkansky. pro- 
vocînd actuala înrău
tățire a stării sale ge
nerale.

„Pericolul este foar
te mare — a declarat 
dr. Barnard — dar 
„respingerea" nu este 
în mod obligatoriu fa
tală".

Oricare va fi evolu
ția stării generale a 
lui Washkansky, va
loarea acestei „pre
miere mondiale" care 
a fost grefa inimii 
umane rămîne la fel 
de prețioasă pentru 
medicină.

Dana HERA

La o lună de la demiterea ar
bitrară a guvernului de stingă 
din Bengalul de vest, un nou 
val de manifestații populare 
readuce în actualitatea politică 
indiană „afacerea Bengal".

Răspunzînd unui apel al Fron- 
„ A1 partidelor de sțm.-

gă‘, Th îirhia victoriei fn
alegerile generale din februarie, 
a format guvernul de coaliție 
aflat la putere pînă la 21 no
iembrie. mii de manifestanți au 
inundat luni străzile Calcuttei. 
Ei și-au exprimat protestul îm
potriva instalării la conducerea 
statului, contrar voinței maselor 
largi din Bengalul de vest, a 
unui guvern minoritar. Corte- 
giile de manifestanți s-au în
dreptat spre reședința guverna
torului. cel care în urmă cu o 
lună, avînd încuviințarea auto
rităților centrale, a hotărît de
miterea guvernului legal. Poli
tia a încercat să disperseze mul
țimile. făcînd uz de gaze lacrl- a 
mogene. Au fost operate 300 de 
arestări. Printre cei arestați se 
află șapte parlamentari, fostul 
șef al guvernului demis, alți trei 
miniștri. Manifestații similare au 
avut loc si în alte orașe ale sta
tului. unde au fost arestate peste 
500 de persoane.

Din relatările agențiilor de 
presă reiese că străzile princi
palelor orașe din Bengal oferă 
același spectacol aproape neîn
trerupt de săptămîni de zile : 
manifestații de stradă, greve. 
Aceasta este o dovadă elocven
tă că „instabilitatea politică" 
invocată la 21 noiembrie a fost 
creată în mod artificial pentru 
a sluji ca pretext în acțiunea de 
demitere a guvernului de stînga 
si că tocmai această acțiune a 
generat în Bengalul de vest o 
stare de încordare.

Reamintim că guvernul demis 
era alcătuit din reprezentanți ai 
mai multor partide politice de 
stînga sau cu orientare de stîn
ga. O parte a portofoliilor apar
țineau comuniștilor, deținători 
ai unui mare număr de locuri în 
parlamentul local. După venirea 
la putere, guvernul de coaliție 
a initiat unele măsuri în spriji
nul oamenilor muncii : a fost 
interzis amestecul politiei în 
disputele dintre patroni și mun
citori. s-a 
împărțire 
pămînturi 
măsuri au 
monopolurilor și a marilor mo
șieri. De altfel. încă de la în
ceput. cercurile reacționare din 
Bengal nu s-au putut împăca cu 
gîndul că Ia conducerea statului 
a venit o formație de stînga si 
au căutat ca. prin diverse ma
nevre. să-î înlăture ne comu
niști din guvern si să includă 
în locul acestora persoane 
dele intereselor lor.

Este semnificativ faptul 
dună demiterea guvernului 
gal. cu formarea noului cabinet 
a fost însărcinat fostul ministru 
al agriculturii, cunoscut ca ex
ponent al intereselor marii mo- 
șierimi locale.

Noul guvern n-a reușit. însă, 
să obțină învestitura din partea 
Adunării legislative, convocată 
recent în acest scop. Speakerul 
parlamentului local a declarat 
cu acest prilej că noul guvern 
nu a fost instalat potrivit uzan
țelor constituționale și a amînat 
sine die sesiunea Adunării legis
lative fără să acorde guvernului 
votul astsptat.

Marile demonstrații din aceste 
zile sînt o afirmare a voinței 
maselor populare de a impune 
respectarea votului din februa
rie. de a fi repus în drepturi 
guvernul democratic format în 
urma acestui vot.

anuntat un plan de 
către țărani a unor 
părăsite. Asemenea 
stîrnit împotrivirea

fi-

că. 
le-

D. T.
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