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(Din poezia „Inscripție pe virslă' 
de Nina Cassian)

»13 Decembrie 
1918

cu Uzina de 
produse din 

în

săptăminal 

redacției

Noul peisai al cartierului Săsar din orașul Baia Muze. Iii 
ultimele luni In acest cartier au fost terminate -1 blocuri 

cu 210 apartamente.
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(Cronică de

din producția globală a mi
nisterului.

Ing. ION NEGRU 
cooperativa agricolă 

de producție „Scînteia“ 
din comuna Cioroiu, raionul 

Caracal

fabrică de zahăr
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Totul e sa treci prin viața 
ca metalul incandescent ; 
să poți răspunde mereu : ,,Sînt pre

zent !“
la optsprezece ani — și la șaizeci.

Sinteză
a experienței

noastre

; 1

cooperatiste

RECOLTI SPÖRITE
Măsurile elaborate de Plenara 

C.C. al P.C.R. din 11—12 no
iembrie 1965 sînt pentru noi, cei 
ce lucrăm pe ogoare, deosebit 
de prețioase. Ele reflectă încă o 
dată grija pe care partidul și 
statul o acordă agriculturii și, în 
același timp, lărgesc posibilită
țile noastre, ale țăranilor coope
ratori, de a valorifica mai bine 
rezervele existente în fiecare uni
tate pentru creșterea producției 
vegetale și animale.

Prdiectul noului statut al coo
perativei agricole de producție, 
elaborat pe baza indicației celui 
de al lX-lea Congres al partidu
lui, asigură cadrul necesar pen
tru îmbunătățirea activității, 
pentru consolidarea economică 
și organizatorică a acestor uni
tăți. El corespunde unor impor
tante cerințe actuale și de pers
pectivă și de aceea a fost primit 
cu viu interes de țăranii noștri 
cooperatori.

Fiecare capitol este deosebit 
de important pentru noi. Mă voi 
referi insă numai la unul dintre 
ele. In proiectul statutului se 
spune : „Cooperativa agricolă își 
organizează acele ramuri de pro
ducție, vegetală și animală, care 
să asigure folosirea cit mai de
plină a pămintului, a celorlalte 
mijloace de producție, a forței 
de muncă și a tuturor rezerve
lor pentru creșterea producției 
agricole și sporirea veniturilor“.

Cooperativa agricolă din Stn-

Ing. BELA KOCSIS 
președintele cooperativei agricole 

din Sîntana de Mureș, 
regiunea Mureș Autonomă Ma

ghiară

(Continuare in pag. a IV-a)
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„Un rol deosebit de impor
tant în stimularea eforturilor ță
ranilor cooperatori pentru creș
terea continuă a producției agri
cole — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
11—12 noiembrie — îl are coin
teresarea materială în rezultatele 
muncii lor“. într-adevăr practica 
arată că retribuirea făcută exclu
siv după zile-muncă' nu ținea 
seama în măsură suficientă de 
calitatea muncii depuse și din a- 
această cauză nu constituia un 
stimulent suficient de puternic 
pentru cooperatori în crește
rea producției agricole. Proiec
tul noului statut reglementează I 
acest neajuns, precizînd modali- | 
tatea de a răsplăti stimulativ 
munca țăranilor cooperatori. Fac I 
această afirmație. gîndindu-mă | 
la rolul pozitiv pe care l-a avut 
aplicarea retribuției suplimentare 
în cooperativa noastră. Pînă in 
anul 1962, producțiile medii de
porumb, cu toate că dispuneam ■ 
de condiții favorabile pentru a- fl 
ceasta cultură, nu depășeau la ■

i
I
I
I
I
I

noi 2 500 kg boabe la hectar. 
1963, pe baza unei hotărîri 
adunării generale, am trecut 
aplicarea retribuției suplimentare. 
La sfîrșitul anului am înregistrat 
primele rezultate. Am realizat o 
producție medie de 3 608 kg 
porumb boabe la hectar. Toate 
echipele care au lucrat la cultura 
porumbului, depășind producția Paralel 

sirenă, și 
sirenă, se ridică 
partea de est a orașu
lui Buzău și noua fa
brică de zahăr. Lucră
rile de construcție .la 
acest obiectiv sînt în 
avans fată de grafic. 
Pînă acum a fost tur
nată fundația halei 
principale de fabrica-

ție și aceea a uscăto- 
riei de borhot. Au fost 
amenajate drumurile 
interioare și s-a mon
tat linia ferată pentru 
transporturi interne.

Pentru continuarea 
ritmică a lucrărilor pe 
timpul iernii s-a asigu
rat necesarul de mate
riale, îndeosebi prefa-

adresat de președintele Consiliului de Miniștri

Inn Clieorgbe Maurer, Intilnirii ziariștilor

presei din

unor pro- 
lucrărilor

Permiteți-mi să adresez, din partea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, un salut cordial participan- 
ților la Intîlnirea ziariștilor din țările balcanice și ale zonei 
Mării Adriatice, exprimînd totodată satisfacția că Bucureștiul 
are prilejul de a reuni personalități marcante ale 
sud-estul continentului nostru.

Intîlnirea dumneavoastră, consacrată dezbaterii 
bleme cu caracter profesional, situează în centrul 
sale ideea cooperării. Izvorînd din năzuințele de apropiere și 
colaborare ale popoarelor, această idee cunoaște o tot mai largă 
afirmare internațională, impunîndu-se ca un important factor 
în clădirea unei păci trainice. Este îmbucurător că ea se mate
rializează în extinderea legăturilor dintre țările noastre în dife
rite domenii, în dezvoltarea, pe planuri variate, a contactelor și 
întîlnirilor dintre reprezentanți ai vieții publice, științifice, 
culturale și artistice. Aceste variate contacte și întâlniri reiau și 
îmbogățesc conținutul tradiționalelor legături pe care istoria 
le-a țesut între popoarele noastre, adaugă noi elemente pozi

tive la făurirea și cimentarea unor relații de colaborare și în
țelegere reciprocă.

Pentru acest țel, guvernul României a depus și va depune 
eforturi perseverente, fiind încredințat că acționează în spiritul 
intereselor comune ale poporului român și ale tuturor popoa
relor că statornicirea unui climat de pace și bună vecinătate în

Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu . Măgurele. O 
imagine a instalațiilor portuare 
de încărcare și descărcare a 

vaselor fluviale

(Continuare in pag. a IV-a)
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CU PLANUL ANUAL

• Zilnic, pe adresa Ministe
rului Economiei forestiere au 

sosit in cursul săptămânii care 
s-a încheiat telegrame din di
ferite părți ale țării prin care 
colective de întreprinderi din 
această ramură anunțau înde
plinirea înainte de termen a 
planului anual de producție.

Pînă sîmbătă la prinz, nu
mărul întreprinderilor care au 
raportat realizarea sarcinilor 
anuale la producția globală și 
marfă depășește 50. Unităților 
care au îndeplinit planul Ie 
revine mai mult de o treime

* întreprinderea de foraj 
Craiova este o nouă unitate 
industrială din regiunea Olte
nia cate raportează îndeplini
rea înainte de termen a pla
nului anual. Principala rezer
vă de producție pusă aici în 
valoare pentru îndeplinirea 
sarcinilor prevăzute a consti
tuit-o creșterea vitezei de fo
raj. care anul acesta, compa
rativ cu 1964, a fost mai mare 
cu 25,8 la sută, iar față de 
1959 de 2,5 ori.

(Agerpres)

bricate din beton ar
mat necesare la con
strucția halelor și s-au 
instalat betoniere a- 
coperite in apropierea 
fronturilor de lucru. 
Mașini și utilaje de 
mare productivitate a- 
siqură mecanizarea 
lucrărilor de construc
ție în proporție de 90 
la sută.

Intrată in trciditia sărbătorilor tinereții, 
sărbătoarea majoratului se desiășoară 
in aceste zile in intreaga tara. Vîrsta 
de 18 ani ii găsește pe multi tineri, ca 
și pe Rodica Lulache, operatoare clii- 
mistă la Uzina „Danubiana" București, 
intrafi de pe acum cu răspundere in 

procesul muncii.
Foto : I. CUCU

TOATE SCHIMBURILE
LA NIVELUL
CELUI DE ZI!

Zeci de tone de produ
se purtînd marca „Indus
tria sîrmei“, pleacă din 
Cimpia Turzii cu destina
ția „1 Mai“ Ploiești, Uzi
nele de tractoare-Brașov, 
Fabrica de rulmenți-Bîrlad 
și în alte locuri. Uzina co
operează cu un număr 
mare1 de întreprinderi din 
țară și se străduiește să-și 
respecte obligațiile con
tractuale. Unul din sectoa
rele importante care exe
cută un mare volum din 
producția marfă îl consti
tuie bare-trase. Aici, în 10 
luni s-au realizat peste 
plan 620 de tone de pro
duse ; sarcina de creștere 
a productivității muncii a 
fost depășită cu 2,25 la 
sută, rebutul a fost redus 
sub coeficientul admis cu

6,7 la sută, realizîndu-se 
economii suplimentare de 
peste 600 000 lei.

Ca și în alte, unități in
dustriale la Uzinele „In-

La „Industria 
sirmei“ din

Cimpia Târzii

dustria sirenei“ din Cimpia 
Turzii planul lunar este 
defalcat pe decade. Proce- 
jdeul este bun și denotă 
preocupare pentru realiza
rea ritmică a planului. O

1 -

amănunțită

Deschiderea lucrărilor intilnirii ziariștilor

La București, în sala de 
marmură a Casei Scînteii, au 
început sîmbătă după-amiază 
lucrările Intilnirii ziariștilor din 
țările balcanice și ale zonei 
Mării Adriatice.

La Întâlnire — consacrată 
realizării unui schimb de opi
nii și experiență în scopul dez
voltării cooperării profesionale 
a ziariștilor din această parte a 
lumii — participă reprezentanți 
ai asociațiilor și organelor de 
presă, gazetari de prestigiu 
din : Albania — Ajet Simixhiu, 
secretar general al Uniunii 
Ziariștilor, Javer Malo din par
tea ziarului „Zeri i Popullit", 
Mynever Shutefiqi, din par
tea Uniunii Ziariștilor,; 
Bulgaria — Gheorghi ~ 
președintele Uniunii 
lor, redactor șef al 
„Rabotnicesko Delo“, llia Kiu- 
lovski, vicepreședinte al Uniu
nii Ziariștilor, redactor șef al 
ziarului „Otecestven Front“,

t l / y y
Bokov, 

Ziariști- 
ziarului

Nedelcio Ganciovski, directo
rul Radioteleviziunii bulgare, 
Țonu Țonev, publicist, Dimitr 
Kalev, redactor șef al ziarului 
„Trud“, Elia Ignatov, secretar 
general al Uniunii Ziariștilor, 
Ivaila Vulkova redactor șef 
adjunct al ziarului „Zemedelski 
Zname“, Velislav Hadjiatana- 
sov, publicist, Tveato Zveat- 
kov, redactor șef al ziarului 
„Dunavska Pravda“ ; Cipru — 
Vias Markides, directorul ge
neral al Societății de radio, 
llusrev Suleyman din partea 
ziarului „Halkin Sesi", Aratan 
Ekrern Ural din partea ziaru
lui „Bozkurt“. Gavriel Ange- 
los din partea ziarului „Agon“, 
Andreas Kannauros, vicepre
ședinte al Asociației ziariștilor ; 
Grecia — Grigoris Gerassimos, 
membru in Consiliul de condu
cere al Uniunii redactorilor 
presei ateniene, Constantin Ca- 
lligas, redactor politic al zia
rului „To Vima", Pliedon Val-

samakis, redactor politic al 
ziarului „Anendotos", Iraclis 
Tzathas din partea ziarului 
„Avghi", Alexander Filippopu- 
los, redactor șef al ziarului 
„Messimvrini", Ekaterini Scor- 
dialos de la revista „Pantheon“, 
Marc Marceau Pobanz, editor 
al revistei „Europe Sud-Est“; 
Italia — Vincenzo Bettiza, re
prezentând direcția 
„Corriere della Serra“, 
Conca, reprezentând direcția 
ziarului „Unita“, Renzo Fari- 
nelli, reprezentând direcția zia
rului „Avanii“, Paolo Pardo, re
prezentînd direcția ziarului 
„Paese Sera“; Iugoslavia — 
Bojidar Novak, președintele 
Federației ziariștilor, direc
torul ziarului „Vjesnik", 
Jașa Almuli, șef de redac
ție la agenția Tanfug, Miodrag 
Avramovici, secretar general al 
Federației ziariștilor, Branislav 
Dadici, președintele Uniunii

V I U
ziarului
Tadeo

Andrei Vela, director 
general al Agenției Române de 

de la ziarul „Delo“, Presă „Agerpres“, George Io- 
nescu, vicepreședinte al Radio
televiziunii, Nicolae Corbu, re
dactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia“, Mircea Rădulescu, 
redactor șef al ziarului „Româ
nia liberă“, Dezideriu Szilagyi, 
redactor șef al ziarului „Elore“, 
Gheorghe Dolgu, redactor șef 
adjunct al revistei „Viața eco
nomică", Ernest Breitenstein, 
redactor șef adjunct la ziarul 
„Neuer Weg", Aurelian Nestor, 
secretar general al Uniunii 
Ziariștilor.

Sînt prezenți Georges Fra
dier, șeful diviziei de presă, re
prezentant al directorului ge
neral al U.N.E.S.C.O., și Sepp 
Fischer, secretar general al 
Organizației Internaționale a 
ziariștilor.

Ziariștilor din Serbia, redactor riștilor, 
șef la radio Belgrad, Alexandar 
Javornik ' ’ ’ ' „—
Iosif Iankulovski, redactor șef 
la radio Skoplje, Slobodan Glu- 
mac, redactor șef al ziarului 
„Vecernje Novosti“, Vojislav 
Dukici, de la ziarul „Politika“, 
Dejan Lukici de la ziarul „Os- 
lobodjenfe“ ; Turcia — Ilhami 
Soysaf, vicepreședinte al Asoci
ației ziariștilor din Ankara, Ca
vii Yamaci, redactor șef al zia
rului „Adalet“, Dervișoglu 
Ruhi, vicedireclor al Agenției 
de presă Anatolia, Muammer 
Yașar Bostanei de la radio An
kara, Cenap Cetinel Yalcin de 
la ziarul „Ulus", Abali Aii de 
la ziarul „Comhuriyet“, Mete 
Akyol și Kohen Sami de la 
ziarul „Milliet“ ; România — 
N est or Ignat, președintele Uni
unii Ziariștilor, George Ivașcu, 
vicepreședinte al Uniunii Zia- (Continuare in pag. a IV-a)

cercetare
modului cum se îndepli
nesc însă
plan evidențiază faptul că 
lună de lună în primele 
10 zile procentul de reali
zare este redus pentru ca 
în ultima decadă să se lu
creze în asalt. In ultimele 
cinci luni, de pildă, sarci
nile stabilite pentru prima 
decadă au fost realizate 
doar în proporție de 55,8 
la sută pînă la maximum 
77 la sută. E drept că la 
finele fiecărei luni rămîne- 
rile în urmă sînt' recupe
rate. Acest lucru se obține 
însă cu prețul unor mari 
eforturi depuse în a doua 
jumătate a lunii cînd mași
nile și utilajele sînt supra
solicitate ceea ce, firește, 
are repercusiuni și asupra 
calității produselor.

Folosirea incompletă a 
mașinilor și utilajelor în 
prima jumătate a lunii este 
determinată — în primul 

. rînd de faptul că Uzinele 
furnizoare — Combinatul 
siderurgic Hunedoara, 
Laminorul din Brăila nit 
trimit la timp materia pri
mă. în multe cazuri, oțe
lul trimis uzinei de Hune
doara și Brăila este de 
calitate necorespunzătoa
re creîndu-se și în acest 
fel greutăți în realizarea 
ritmică a planului • (în tri
mestru III — de exem
plu — Hunedoara a expe
diat 136,4 tone de materie 
primă necorespunzătoarc).

Capacitatea de producție 
este uneori incomplet folo
sită și pentru că aprovi
zionarea cu piese de 
schimb necesare executării 
la timp a lucrărilor de în
treținere a utilajelor nu 
este încă bine pusă la 
punct.

Lipsa unor cuple pentru 
macarale, role, bucșe de 
ghidare etc. a făcut, ca ri
nele mașini să stea imobi
lizate. Faptul că în maga
zie n-a existat un anumit 
sortiment de șuruburi de 
exemplu, 2 mașini 
funcționat cîte o oră. 
aparență lucrul nu pare 
grav ,numai că aceste 120 
de minute nefolosite echi
valează cu timpul necesar 
pentru îndreptarea a cca. 
1 000 de kg de material. 
Piesele, de schimb se exe
cută în atelierul mecanic al

indicatorii de

LIDIA POPESCU 
IOAN RUS

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Peisajul arhitecto
nic al Petrilei s-a 
îmbogățit cu două 
blocuri cu 112 apar
tamente precum și un 
bloc turn cu 9 etaje 
și 40 apartamente. 
Astfel, în prag de nou 
an, 152 de familii de 
mineri din Petrila,

Lonea șj Preparați» 
Petrila s-au mutat în 
case noi 1 O atenție 
deosebită s-a acordat 
familiilor tinerilor că
sătoriți cărora li s-au 
repartizat o mare par
te din apartamente.

Acestea se adaugă

celorlalte 456 de a- 
partamente și unei ' 
școli cu 16 clase, 
predate de către con
structori în lunile 
trecute.

CONSTANTIN 
BĂDUȚĂ 

'^respondent voluntar



„Dincolo de barieră

A daptarea cinemato
grafică întreprinsă 
de Francisc Mun
teanu asupa piesei 
„Domnișoara Nasta
sia“ de G. M. Zam- 
firescu a stîrnit în
că de la apariția pe 
ecranul festivalului

de la Mamaia vil controverse în 
rîndurile cronicarilor de film. Au 
fost emise pe rînd diferite păreri, 
unele obiective altele destul de 
subiective, cu privire la o presu
pusă excesivă libertate a cineas
tului față de textul primar. O 
cercetare comparativă atentă și 
obiectivă a textului dramatic, a- 
lături de imaginea filmului, do
vedește că incriminările respecti
ve constituie o falsă problemă și 
că viciile filmului nu derivă din 
interpretarea dată de cineast pie
sei ci constitue un cu totul alt 
capitol. Asupra acestor aspecte 
vom reveni însă. Mai întîi ținem 
să ne exprimăm îndoiala asupra 
oportunității prezenței în peisajul 
cinematografic al anului 1965 (în 
care din 12 filme doar trei sînt 
inspirate din actualitate) a unei 
adaptări cinematografice după o 
piesă ce are — de ce să n-o spu
nem — evidente trăsături de me
lodramă și se situează într-o șfe- 
ră tematică destul de lăturalnică 
necesităților prezentului. Nu sîn
tem împotriva evocărilor și ecra
nizărilor, ele își au locul și im
portanța lor, dar execesele în a- 
ceastă direcție sînt dăunătoare. 
In loc să ne concentrăm toate 
forțele către acele domenii ale 
creației în care se simt nevoi a- 
cute. cum ar fi zugrăvirea actua
lității, a omului contemporan, ta
lente incontestabile, printre care 
se află și Francisc Munteanu își 
consumă energia pentru realiza
rea unor opere cinematografice 
a căror absență pe ecrane nu s-ar 
fi resimțit.

Dar să revenim la film. Spu
neam că în interpretarea cine
matografică nu s-au operat modi
ficări care să altereze spiritul ge
neral al operei.

In prefața la volumul „Tea
tru“ de G. M. Zamfirescu, exe
getul acestuia. Valeriu Rîpeanu, 
scria printre altele ■ „Nastasia, 
Vulpașin și Luca doresc să se 
realizeze la un nivel superior, să 
depășească mediul meschin și 
murdar în care se află. Această 
dorință capătă expresiile 
mai puternice și violente“.

Luînd ca puncte de plecare 
citatul amintit constatăm că 
cineastul n-a făcut altceva 
decît să se încadreze în spi
ritul operei, încercînd cu mij
loacele filmului ceea ce poate 
era și în intenția lui G. M. Zam- 
fir eseu (și era, căci a rămas de la 
acesta o variantă a piesei în care 
Vulpașin este mult extins), in 
plus, Francisc Munteanu a tem
perat unele laturi idealizate de 
G. M. Zamfirescu cu privire la 
Nastasia făcînd să ne apară clar 
o idee nouă și anume aceea că 
în fond Nastasia constituie echi
valentul feminin al lui Vulpașin. 
Vulpașin domină mahalaua prin, 
forța pumnului și e conștient de 
puterea sa. Nastasia domină ma
halaua (și pe Vulpașin) cu forța 
frumuseții sale și e conștientă 
de puterea pe care o stăpînește. 
Vulpașin e crud și egoist în iu
bire față de Nastasia Pentru a o 
cîștiga, îl ucide pe Luca. Dar

teanu și-a dorit o romanță tristă 
și veselă de mahala, ceva ca în 
cîntecele Miei Braia ; „S-au scu
turat toți trandafirii, din clipa-n 
care te-am pierdut, pluteau ze
firii,..“ etc., sau „Dar tu nu ești 
prea frumoaso pentru mine și 
petalele se scutură și mor“ etc. 
etc. Francisc Munteanu este însă 
și scriitor. De aceea filmul său 
l-a integrat stilului literaturii 
care narează viața cartierului de 
odinioară. Vulpașin e la Fran
cisc Munteanu înrudit cu Rică 
fante de obor, din cîntecele țigă
nești ale lui M. R. Paraschi-
vescu :

„ăl mai prima barbugiu 
cuțitar caramangiu, 
Ca un fante de spațiu. 
Cînd trecea prin cartier 
Avea pasul de boier, 
legănat și nepripit 
Unde se știa iubit, 
De se lasă cu bătaie

Cronică de film

Nastasia e oare mai puțin crudă 
și egoistă în fericirea ei ? Cind 
Ion Sorcovă îi povestește despre 
viața de altădată (cităm din 
piesă): „Fiin-că, eu, Nastasia... 
Taica negustor în Popa Nan 1 Și 
ce negustor ? Coloniale și deli
catese... Și eu... cu atelier tot în 
Popa Nan ! Oameni cu rost, 
avere... așa am fostNastasia 
va răspunde cu îndîrjire ■ „D-aia 
mă simt ca-n pușcărie în maha
laua asta cu maidane de gunoi, 
cu femei murdare și bețivani... 
Pentru că țipă-n mine bucuriile 
și berechetul de odinioară...“

Fericirea devine așadar la 
Nastasia o obsesie egoistă, deter- 
minînd-o să fie rea ou ceilalți 
nenorociți ai mahalalei care, iie- 
care la rîndul său, este purtăto
rul unei drame nu mai puțin du
reroase decît a acestei demoa
zele pasionale. Adăugați faptul 
că în piesă Nastasia are violențe 
de mahala ■ pe Paraschiva o pă
călește, lui Vulpașin îi întoarce 
spatele cind acesta o salută res
pectuos sau îl pălmuiește cind 
își mărturisește plîngînd iubirea.

Filmul atestă că Francisc Mun-

(Că avea dușmani o droaie) 
atunci o făcea de oaie.
Că pînă să scoți cuțitul 
el îți și lua piuitul“

Ambarcațiuni pe Dunăre, la Turnu Măgurele
Foto: AGERPRES

Filmul oprează cu elemente 
specifice melodramei. Dar, ca 
și în piesă, melodrama nu este 
atît un stil cît o zestre a perso
najelor. Eroii de mahala sînt 
prin construcția lo: intimă eroi 
de melodramă. Amorurile unui 
fante, ale unei demoazele etc., 
au avut întotdeauna substanță 
melodramatică. G. M. Zamfi- 
rescu spunea: „Cîntecul într-o 
piesă cu subiect din viața peri
feriei e necesar cum era necesa
ră în melodramele de pe vremuri 
spada". Cîntecele lăutărești în 
film (admirabile în interpretarea 
lui Fărâmiță Lambru) se inte
grează de aceea intim atmosferei 
epocii și conținutului dramatic. 
Francisc Munteanu a încercat să 
întărească fundalul social al pie
sei. A adîncit tema ratării umane 
în mahalaua de dincolo de ba
rierele vieții, l-a întregit pe 
Luca, care în versiunea cinema
tografică este muncitor indus
trial. De aceea, singurul om în
treg din film este Luca, care 
aparține unei alte lumi, cea a 
proletariatului, clasă căreia îi 
sînt specifice echilibrul, demni
tatea, conștiința propriei puteri, 
încrederea în viitor. Cu un ase
menea profil, Luca apare mai 
convingător în atracția ce o ofe-

Nastasiei. T otuși, Francisc

Munteanu n-a mers mai departe 
în a arăta cauzele răului. Era 
însă o limită a piesei pe care fil
mul o putea rezolva. De aceea 
cred că multe din viciile filmu
lui provin de la lipsa de îndrăz
neală a regizorului în adîncirea 
conflictului social. In afară de 
aceasta, filmul poartă amprenta 
recordului în care a fost turnat: 
27 de zile, ceea ce reprezintă un 
tur de forță chiar pentru cine
matografiile foarte avansate. Sînt 
în film unele scene nefinisate, 
iar Ion Dichiseanu n-a avut timp 
suficient să-și analizeze ' ’ 
exteriorizează uneori 
shuciumul sufletesc al 
pașin într-o gestică de 
dine pe care apropierea apara
tului de filmat o face livrescă. 
(Deși Dichiseanu a răspuns în 
general bine la solicitările tem
peramentale ale eroului) Fran
cisc Munteanu, al cărui fler în 
alegerea distribuției a fost ade
seori remarcat, a dat greș de 
data aceasta prin alegerea unei 
debutante, Irina lonescu, în ro
lul Nastasiei. E adevărat, din 
punct de vedere exterior ea este 
tocmai ceea ce trebuia: o fru
musețe tonică și robustă de car
tier. I-au lipsit însă resursele in
terpretative, jocul său redueîn- 
du-se aproape doar la rezolva
rea școlărească a indicațiilor date 
de regie. Mircea Constanti
nescu (Ion Sorcovă), Silviu 
Stănoulescti (Luca), Elena Pin
ten (Paraschiva) au înțeles 
atît rolurile cît și inten
țiile regizorale. Ștefan Bănică își 
reconfirmă calitățile de actor de 
comedie într-un rol în care une
ori de dragul picanteriilor regia 
îl pune să realizeze scene cam 
„tari“ (de pildă cele în compa
nia Anei Szeles). Imaginea fil
mului (semnată de Vasile Oglin
dă) a reușit să-i apropie pe 
eroi, sentimentele și dramele lor 
de spectatori, intuind perfect 
dorințele regiei. Dorindu-și o 
tristă și veselă romanță de car
tier, un film cu evidente virtuți 
spectaculare, care să aibă acces 
la o gamă largă de public, Fran
cisc Munteanu a realizat exact 
ceea ce și-a propus. Filmul său 
este departe de a fi un experi
ment, dar este o experiență per
sonală a autorului, pentru că 
a filmat sentimente omenești 
ajunse pe ultima treaptă a inten
sității, cu o clipă înainte de des- 
lănțuirea lor sau chiar în clipa 
exploziei.

înainte de a încheia, nu putem 
să nu revenim la imputarea ini
țială și să-i amintim lui Francisc 
Munteanu că după terminarea 
„Tunelului“, în care evocă drame 
ale anilor de război, dorim să-l 
revedem într-un film inspirat din 
actualitate.

Foto: AGERPRES

rolul. El 
exagerat 
lui Vul- 
amplitu-

Un moment din „Maramureș, mîndră floare“ spectacol prezentat de Teatrul de stat 
Baia Mare

ATANASIE TOMA

POȘTA REDACȚIEI
JUNE IOSIF, Rapoltul Mare 

— Hunedoara, AIFTINCĂI VA- 
SILE, Plevna-Suceava.

Lucrătorii poștali care vă de
servesc la domiciliu au dovedit, 
într-adevăr, neglijențe în muncă. 
Ei au pierdut sau înstrăinat nu
mere de ziar care vă aparțineau. 
Neregulile acestea au fost con
statate ca urmare a sesizărilor 
dumneavoastră. Oficiul P.T.T.R. 
Dorohoi și Oficiul P.T.T.R. Si- 
meria au luat măsuri ca ele să 
nu se mai repete. Salariații poș
tali care s-au făcut vinovați de 
deservire defectuoasă a abona
mentelor au fost sancționați.
MIȘU AVANU, Tîrgoviște

Sfatul popular al orașului Tîr
goviște ne-a comunicat măsu
rile propuse pentru înlăturarea 
defecțiunilor instalației tehnico- 
sanitară a blocului din str. I Mai 
locuit de muncitori ai U.U.P. 
Tîrgoviște.

Am fost de asemenea infor
mați că s-au întreprins unele ac
țiuni care să ducă la asigurarea 
liniștei locatarilor. A fost anali
zată comportarea tovarășilor E- 
remia Dumitru, 
Stelian Apostolache și Mircea 
Dumitrescu. Ei și-au însușit cri- 
ticile ce li s-au adus și s-au an-

Lebădă Ion,

gajat să-și schimbe atitudinea, să 
contribuie la menținerea cură
țeniei, liniștei, la păstrarea în 
bune condiții a Imnurilor co
mune ale locatarilor blocului.

I.G.C. Tîrgoviște și comitetul 
de bloc vor rezolva în cel mai 
scurt timp și problemele legate 
de contribuția locatarilor pentru 
încălzirea blocului.

IONESCU ION — Arad.
în răspunsul primit din partea 

Sfatului popular al orașului Arad 
privind sesizarea dv. se arată 
că aveți dreptate. în ultimii ani 
a sporit mult numărul posesorilor 
de biciclete, atît în oraș, cît și în 
comunele învecinate. Așa se și 
explică marea circulație a bici
cletelor în oraș, îndeosebi în 
piețe.

Sîntem informați că pentru 
înlăturarea unor neajunsuri pri
vind circulația și staționarea bici
cletelor s-au luat măsuri. în 
preajma piețelor s-au înființat 
rastele speciale pentru biciclete 
și s-a asigurat paza lor. S-au 
montat, de asemenea, panouri cu 
inscripția : „Se interzice circula
ția cu bicicletele pe platourile 
piețelor“, iar organele locale ur
măresc ducerea la îndeplinire a 
măsurilor stabilite.

Festivalul
filmului la sate

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru)

Încă din prima zi, la 115 ci
nematografe sătești din raioanele 
Curei, Cehu Silvaniei, Sighet și 
Vișeu au avut loc interesante 
manifestări, acțiuni cultural-edu
cative, consacrate festivalului fil
mului la sate la care au par
ticipat aproape 35 000 de specta
tori. încă o dată, spectatori tineri 
și vîrstnici, au aplaudat valoroa
sele producții ale cinematogra- 

iei românești t „Lupeni 29“, 
Tudor“ „Neamul Soimăreștilor“, 
Pădurea Spînzuraților“, „Străi

nul“ etc. precum și multe filme 
din cinematografia mondială. 
Începerea festivalului la sate în 
regiunea Maramureș a fost pre
cedată de importante pregătiri 
menite să contribuie la mai buna 
înțelegere a conținutului filme
lor ce vor rula (peste 100 de ti
tluri).

TOATE SCHIMBURILE

LA NIVELUL CELUI DE ZI!
(Urmare din pag. I)

uzinei. în ultimii ani uzina și,-a 
lărgit într-o măsură însemnată 
producția; secțiile au fost do
tate cu mașini modeme perfec
ționate. Au crescut în mod co
respunzător nevoile pentru piese 
de schimb. Capacitatea de pro
ducție a atelierului mecanic 
rămas însă la același nivel 
numai satisface aceste necesități. 
Ca urmare mașinile nu pot fi 
întreținute la timp conform gra
ficelor și sînt folosite incomplet. 
Așa că pentru asigurarea 
producții ritmice trebuie 
de acord capacitatea atelierului 
central cu nevoile de producție.

Există apoi deficiențe care țin 
de latura organizatorică, de res
pectarea disciplinei tehnologice. 
Producția schimburilor II și III 
încă nu s-a ridicat la nivelul ce
lei realizate în schimbul I. Pro
blema este subliniată în fiecare 
raport trimestrial întocmit de 
conducerea secției. Dar, ce s-a 
făcut practic ? Ni s-a explicat: 
instructaje tehnologice la toate 
utilajele, operative săptămînale 
cu maiștri și tehnicienii, ședințe 
eu caracter tehnologie, controa
le de scurtă durată făcute de 
maistru șef și conducerea sec
ției.

Asemenea măsuri sînt bune 
dar insuficiente. Cauza princi
pală a diferențelor de producție 
— asistența tehnică în schimbu
rile II și III —■ nici n-a fost re-

a
Și

unei 
pusă

zolvată. In ultimele schimburi 
nu sînt repartizați tehnologi, in
gineri, sau tehnicieni.

Este o situația nefirească să 
concentrezi cadrele tehnico-ingi- 
nerești dimineața neglijind ce
lelalte schimburi în Care nu de 
puține ori se ridică probleme 
importante pentru bunul mers 
al producției. în acest caz greul 
este lăsat pe maistrul de schimb 
care are în subordine sute de 
oameni. Obligat să se ocupe de 
producție, de probleme gospodă
rești el nu poate practic supra
veghea și îndruma munca fie
cărui om. Ce repercusiuni are 
aceasta reiese limpede dintr-unul 
din cazurile relatate într-o 
noapte în schimbul condus de 
Sima Nicolae s-a adus material 
supradimensionat 
Era necesar un 
mare. De la cine 
lost lăsat de o parte pînă 
doua zi dimineață. Producția la 

s-a întrerupt, 
neajuns, 
asistență

(oțel aliat), 
sfat, o îndru- 
însă ? Oțelul a 

a

acest sortiment 
Dar nu este singurul 
Din cauza lipsei de 
tehnică se specifică într-un ra
port, se fac recoaceri repetate a 
oțelurilor de carbon care duc la 
declasarea materialului, se con
stată amestecuri de materiale în 
toate fazele de fabricație (în spe
cial la mașinile de tăiat și în
dreptat prin formarea de colaci); 
produsele cojite fu decarburare 
exagerat de mare etc., factor 
care influențează negativ volu-

mul și calitatea producției reali
zate.

Cauza acestei deficiențe este 
cunoscută. De ce atunci nu se 
pun lucrurile la punct ? Ni s-a 
spus că acesta este programul 
stabilit și trebuie respectat. Dar 
programul este întocmit de con
ducerea întreprinderii și el tre
buie astfel făcut îneît să asigure 
rezolvarea eficientă a probleme
lor ridicate de procesul de pro
ducție. în soluționarea acestei 
probleme s-ar putea începe cu 
preluarea practicii de la secția 
oțelăriei de a se recruta din rîn
dul celor mai buni maiștri, șefi 
de schimb, procedeu care a dat 
totuși rezultate bune.

Este incontestabil faptul că aici 
lucrează foarte mulți oameni cu o 
bună pregătire profesională, care 
își pun la suflet problemele de 
producție. Prin munca desfășu
rată, colectivul a reușit să pri
mească în primele două trimes
tre ale anului în curs „Steagul 
de secție evidențiată pe uzină“. 
Undeva însă există supape nee
tanșate. Pe acolo se scurg în
semnate rezerve. Este vorba în 
primul rînd de nerespectarea 
procesului tehnologic din care 
cauză apar torsionări la tragere, 
zgîrieturi pronunțate, ovalizări, 
arderea materialului etc. în săp
tămîna 6-13 octombrie, în schim
bul condus de maistrul Moldo- 
van Ioan s-a declasat 80 kg. de 
oțel, în cel condus de Petrescu 
Sergiu s-a executat din nou ope-

rația de îndreptare a cca. 1000 
kg. de material, iar în schimbul 
condus de Sima Nicolae a tre
buit repetată operația de tăiere 
a șprițurilor la șarja 35740. Une
ori aceste defecte apar pentru 
că întreținerea și exploatarea 
mașinilor nu se face în toate ca
zurile cu suficientă atenție (nu 
se schimbă la timp bucșele de 
ghidare etc.).

Asemenea lucruri se petrec 
deoarece nu toți oamenii au o 
pregătire profesională corespun
zătoare. Preocupare în acest 
sens există. S-au înființat cursuri 
de ridicarea calificării, se fac 
numeroase demonstrații prac
tice etc. Există însă unele cazuri 
de fluctuații de oameni de la o 
secție la alta. Nu apucă munci
torul să-și însușească bine cerin
țele procesului tehnologic la un 
loc de muncă și i se admite 
transferul în altă parte. Trata
mentul termic este un loc de 
muncă deosebit de important 
care reclamă o bună pregătire 
profesională, cunoașterea apara- 
tajului modern. Majoritatea 
muncitorilor de aici sînt însă noi. 
Cum se explică acest lucru ? 
Cînd sînt angajați sînt ajutați să 
cunoască procesul tehnologic, să 
se specializeze. Iar cînd au fost 
bine pregătiți aceștia cer să li se 
aprobe transferul în altă secție. 
Așa se face că vin alți munci
tori și lucrurile trebuie luate 
de la început.

Permanentizarea cadrelor este 
deci una din problemele căreia 
conducerea uzinei, conducerea 
secției și organizației U.T.C. 
trebuie să-i acorde cea mai mare 
atenție.

în secția bare-trase sînt mulți 
tineri cu o bună pregătire profe
sională printre care Mihai Dre- 
van, Ion Suciu, Gavrilă Turda, . 
Ioan Ruta, Octavian Sabău etc.

ghid MUZICA
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AMINTIRI DIN COPILĂRIE. în decurs de o lună, a doua 
întîlnire pe ecran cu neîntrecutul nostru povestitor Ion 
Creangă. După „De-aș fi... Harap Alb“ al lui Gopo, film rea
lizat după opera marelui soriitor, regizoarea Elisabeta Bos
tan evocă viața lui Creangă într-o producție ce reia nemu
ritoarele sale amintiri. Realizat cu pioasă evlavie pentru li
teratura și viața lui Creangă, filmul Elisabetei Bostan (pe 
care am admirat-o pentru sensibilitatea din „Puștiul“ și 
„Nică“) constituie un spectacol fermecător pe care îl. reco
mandăm cu căldură cititorilor noștri. în rolurile principale 
apar : Ștefan Ciubotărașu, Corina Constantinescu, Emanoil 
Petruț, Mircea Constantinescu, Eliza Petrăchescu și copilul 
Ion Bocancea în rolul lui Nică a lui Ștefan a Petrei.

CREDEȚI-MĂ OAMENI! După ce a rulat cu succes în ca
drul festivalului filmului sovietic, această realizare a regi
zorilor Iuri Gurin și V. Berenștein va intra în săptămîna ce 
urmează în rețeaua cinematografică cu program normal. 
Este o pledoarie patetică închinată încrederii în om și tot
odată o critică aspră la adresa birocratismului sufletesc. îl 
vom revedea pe talentatul actor Vladimir Samoilov care 
alături de Kiril Lavrov realizează o creație de prim ordin.

Pe scurt despre reluări.

Evenimentul cel 
mai interesant al vii
toarei săptămîni mu
zicale este noul Fes
tival de muzică con
temporană româ
nească programat de 
orchestra Simfonică 
a Radioteleviziunii, 
promotoare consec
ventă a unora dintre 
cele mai interesan
te creații contempo
rane.

Deși anunțat la 
începutul stagiunii 
într-o altă structură 
ce promitea în exclu
sivitate prime audi
ții, Festivalul din a- 
ceastă săptămînă ne 
va permite să auzim 
cîteva remarcabile 
lucrări românești ca 
Passacaglia și Tocea
la lui T. Ciortea, 
Concertul pentru fla
ut și orchestră de 
L. Glodeanu, Studiu 
de spațiu și ritm 
pentru 3 grupe de 
percuție de T. Olah 
și Variațiunile pen
tru orchestră ale lui 
W. Berger tînărul 
compozitor care a

adus în ultimul timp 
muzicii românești, 
două premii 1, la 
prestigioase con
cursuri internațio
nale.

Iată și cîteva amă
nunte despre Varia- 
țiunile pentru orche
stră despre care ne-a 
vorbit zilele 
compozitorul.

Variațiunile 
tează cu o 
temă, expusă de oboi 
pe fundalul corzilor 
grave, după care ur
mează un șir de 8 
secțiuni simfonice de 
proporții diferite. 
Toată suita variațiu- 
nilor ce se , bazează 
pe metamorfozarea 
temei dîndu-i cele 
mai diverse caracte
re și înveștmîntări 
culminează cu un 
coral al alămurilor în 
care tema își regă
sește expresia ini
țială.

La pupitrul Filar
monicii, dirijorul po
lonez Witold Krze- 
mienski ne prezintă 
„Patetica“ lui Ceai-

acestea

debu- 
amplă

kovski, „Muzică fu
nebră“ de W. Luto- 
slavski iar Mihai 
Constantinescu va 
trepreta o lucrare 
mult așteptată 
sala Ateneului 
Concertul pentru 
oară a 
Berg.

In sfîrșit, să nu ui
tăm faptul 
agenda 
viitoare, 
muzicale 
aduc cea 
cabilă 
Corul Madrigal 
zintă duminică 
conducerea dirijoru
lui Marin Constantin 
un atractiv program 
cu Magnificatul lui 
Bach și cîteva din
tre madrigalele și 
mofetele Renașterii, 
iar la studioul con
servatorului vom pu
tea asculta joi seara 
„Anotimpurile“ lui 
Vivaldi în interpre
tarea orchestrei de 
cameră studențești 
dirijată de L. Bacs.

in
de 
în

vi- 
lui Alban

că în 
săptămînii 
forrțbațiile 

studențești 
mai renuir- 
contribuție ; 

pre
sub

Old Saterhand. Nu vă lăsați seduși de violenta culorilor, a 
cavalcadelor și împușcăturilor din pistoale „Colt“. Filmul 
acesta nu are nimic din autenticitatea și fiorul liric al ade
văratului western pe care se străduiește în zadar să-1 imite.

în compania lui Max Linder. O oră și jumătate de rîs to
nic, o lecție de umor ținută de primul mare comic al ecra
nului : Max Linder.

Cinemateca. Continuă să ruleze „Clochemerle“ admi
rabilă satiră cinematografică inspirată de cartea lui Gabriel 
Chevalier. în continuare, pe ecranul „Cinematecii“ de pe 
b-dul Magheru filmul „Legea ospitalității“ realizat și jucat 
de Buster Keaton, unul din cei mai originali comici ai 
epocii mute americane.

Dacă mergeți la cinematograf însoțiți de copii, puteți vi
ziona următoarele filme : „Amintiri din copilărie“, „în com
pania lui Max Linder“, „Unchiul meu“, „De-aș fi... Harap 
Alb“, „Căpitanul zero“.

Nu pierdeți aceste filme : „Fata lui Bube“, „Dulcea pasăre 
a tinereții“, „Credeți-mă oameni !“, „Cartierul veseliei“.

Nică a Iui Ștefan a Petrei e ocupat: vinează muște cu ajutorul 
ceaslovului („Amin tiri din copilărie")

Recent au avut loc adunările 
de dări de seamă și alegeri în 
organizația U. T. C. Mai mult 
ca 
să 
liză a muncii tinerilor, a preocu
părilor lor pentru îmbunătățirea 
calității produselor, întărirea dis
ciplinei etc. Din păcate dările 
de seamă au cuprins doar consi
derații generale. Am consultat 
și proiectele de hotărîri care nu 
prevăd obiective concrete pe 
care să le urmărească organiza
țiile U.T.C. în anumite perioade. 
La organizația nr. 26 la capito
lul profesional se scrie : „Noul 
organ ales să desfășoare o activi
tate susținută în ce privește mo
bilizarea tinerilor la îndeplini
rea planului, îmbunătățirea cali
tății, îngrijirea utilajelor, întări
rea disciplinei la locul de 
muncă“. Aceste prevederi gene
rale sînt reproduse identic în 
planurile celorlalte două organi
zații, ele de fapt constituind 
preambulul tuturor planurilor 
de muncă din lunile prece
dente.

Planurile de activitate, menite 
să indice acțiunile concrete 
organizației U.T.C., nu sînt 
zultatul sugestiilor tinerilor, 
cunoașterii de către membrii 
rourilor a problemelor cheie 
secție într-o anumită perioadă și 
astfel plutesc în generalități.

Activitatea celor trei organi
zații U.T.C. amintite ridică pro
bleme în a căror rezolvare at 
trebui să primească un ajutor 
mai eficient și din partea comi
tetului U.T.C. pe uzină. Ajuto
rul acordat acestora de comite
tul U.T.C. a fost insuficient. De 
aici rezultă necesitatea ca mem
bri ai comitetului U.T.C. Să fie 
prezenți mai mult timp în rîndul 
organizațiilor din fiecare sci nb, 
să ajute concret tinerii în re
zolvarea sarcinilor de producție.

oriunde aici era cazul 
se facă o serioasă ana-

Fabrica de antibiotice lași a 
Împlinit 10 ani de activitate. 
In acest timp iabrica și-a 
extins gama produselor și 
și-a dezvoltat noi sectoare 
de activitate. In fotografie : 
Sectorul 5 fermentație. In
stalația de evaporare (in sti
clă) cu o capacitate orară de 
200 1, care va intra în curind 

in probe tehnologice.

Foto: AGERPRES

LECTURA
mm imun in————

PATRU POPASURI LA MĂNĂSTIRI

Editura Meridiane oferă citito
rului prin cîteva albume posibi
litatea cunoașterii unor lăcașe 
vechi de cultură ale patriei noa
stre. Este vorba de mănăstiri ca
re după cum se știe, retrase din 
calea unei vieți agitate, deveneau 
de multe ori un refugiu, un loc 
de tezaurizare a avuțiilor națio
nale. Istoria a consemnat impor
tanța a numeroase mănăstiri ca 
factor de cultură. Ele rămîn to
tuși mai puțin cunoscute decît o 
cere însemnătatea lor. Mănăsti
rile sînt în același timp și monu
mente istorice și monumente ar
tistice. Prin editarea unei colec
ții dedicate mănăstirilor (Monu
mente istorice — Mic îndreptar) 
Editura Meridiane pune la înde- 
mîna amatorilor încă patru albu-

me de popularizare. Ele se opresc 
asupra Mănăstirii Dealu (de lingă 
Tîrgoviște, ctitorie veche, probabil 
din sec. XIV—XV), Mănăstirii 
Govora (aflată lîngă Govora 
Băi) una dintre cele mai vechi 
din Țara Românească, Mănăstirii 
Căldărușani de lîngă lacul cu a- 
celași nume în apropierea ora
șului București, întemeiată de Ba- 
sarab și Mănăstirii Dragomira 
din regiunea Suceava, ctitorie 
boierească. Textele explicative 
semnate de specialiști dau indi
cație atît asupra vechimii și isto
riei acestor mănăstiri cît și asu
pra picturilor murale ale mănăs
tirilor. Aceste mici albume sînt 
de o mare utilitate pentru cu
noașterea arhitecturii și artei noa
stre vechi.

CINEMATOGRAFE
OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic) 

rulează la Patria (orele 9) 
11,301 14 16.30 , 19 i
21,30).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Republica (orele 
10,15, 12,30 i 14,30 i

19, 21,15), București 
9,15 , 11,30 > 13,45 ,

18,45 , 21). Feroviar 
8 , 10,15, 12,30 ,
17, 19,15, 21,30).

I.R. CERE DE

8 ,
16,45: 
orele 
16,30 
(orele 
14,45:
Melodia (orele 9,15, 11,30 :
13.45 : 16 : 18,15 : 20,30),
Modern (orele 10: 12: 15,15:
16.30 : 18,45 i 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la Bucegl (orele 
10 -, 12 ; 14 , 16 : 18,15,
20.30) , Arta (orele 9,45 , 12;
14.15 ; 16,30 I 18,45 ; 21),
Munca (orele 10,30 : 13,30.
După-amiază „Dulcea pasăre 
a tinereții" (orele 15,30 : 18 ;
20.30) .

FATA LUI BUBE
rulează la Luceafărul (orele 
9,15, 11,30, 13.45, 16,
18.15 , 20,30.

ÎN COMPANIA LUI 
LINDER

rulează la Capitol
9.30, 11.45, 14,
18.45 , 21).

DINCOLO DE BARIERĂ
rulează la Victoria (orele 
10 , 12 , 14 ; 16 i 18.15 ;
20.30) , Grivița (orele 10 ;
12 , 14 , 16 i 18,15 , 20.30), 
Central (orele 9.30, 11.45, 
•4, 16,15 ; 18.30, 20.45),

EXI- SUL PARIS —MÜN
CHEN

rulează la Festival (orele
9.45 , 12 > 14,15 , 16,30 ;
18.45 , 21).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează Ia Union (orele 9,30: 
12 , 15,30 , 18 , 20.30).

BOCCELUȚA. — în comple
tare Vizîta conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Maramureș.

rulează la Doina (orele
11.30, 13.45, 16, 18,15,
20.30) . Program pentru co
pii ora 10 dim.. Lira (ore
le 10 30 , 15,30 i 18 , 20.30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Popular (orele
10.30 , 16 , 18.15 , 20,30).

SOMALIA REPUBLICĂ LA 
ECUATOR — PĂPUȘARII - 
CEI MAI PUTERNICI DIN

A 
SI

MOS

(orele
16,30 I

MAX

(orele
16.30 I

la Buzeștl
12, 14.15:
21).
BENZINĂ. — In 
Compozitorul A-

EUROPA
COLARE

rulează la Timpuri Noi 10— 
21 în continuare.

FOST O DATĂ UN 
O BABĂ

rulează
9.45 >
18.45 ,

PĂCAT DE 
completare
ram Haciaturian

rulează la Cultural (orele 
10.30 . 16 , 18.15 : 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE. — In completare Calita
tea în cantitate industrială 

rulează la Dacia (orele 
9.30—14 în continuare 16,15;
18.30 i 20,45). Moșilor (ore
le 11 , 15.30 , 18 > 20) Pa
cea (orele 16. 18. 20)

DUMINICĂ LA
rulează la
15.30 i 18 i

UNCHIUL MEU
rulează la 
15.30 i 18 , 20.30).

AGENTUL DE LEGĂTURA 
rulează la Cosmos (orele 16s 
18 i 20).

CARTIERUL VESELIEI
Unirea 
20,30), 
12.30 i

NEW YORK 
Giulești (orele 
20,30).

Crîngași (orele

(orele 
Volga 
15.30 I

rulează la
16, 18,15, 
(orele 10 > 
18 , 20.30).

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Miorița (orele 10, 
12 , 14 , 16 , 18,15 20;30), 
București (orele 9 , 11 , 13 , 
15 , 17 , 19 , 21), Excelsior 
'orele 10 , 12 , 14 , 
' 8.30 , 20,45, Lumina
0 . 13 , 15 ; 17 , 19 : 
UCRU FĂCUT

16,45 r 
(orele 

21.15).
LAUN

TIMF
rulează la Flacăra
15.30 , 17 45 , 20).

BĂDĂRANII
rulează la Vitan (orele 16 :
18.30 , 20.45).

ONORABILUL STANISLAS 
AGENT SECRET

rulează la Viitorul (orele 
16 : 18,15 > 20.30).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează Ia Cotroceni (ore
le 14, 1615 18.30,

CĂPITANUL ZERO
rulează la Colentina 
le 15,30 : 17,45 , 20).

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Floreasca
10.30 i 
20.30) Rahova (orele 16 i 
18 15 , 20,30).

TUDEX
rulează la Progresul (orele
15.30 , 18 i 20,15),

13.30 , 16

(orele

20,45).

(ore-

(orele
18,15 I



Ploiești... Un oraș renăscut 
în anii noștri, un punct nodal 
pe harta economică a tării, 
simbolic pentru ritmurile con
strucției socialiste. Ploieștiul 
este orașul ale cărui coordo
nate industriale se încadrea
ză în vastul program de 
industrializare socialistă, ini
țiat și organizat de partid. în 
peisajul deosebit de luminos 
al regiunii Ploiești, harta o- 
rașului circumscrie o zonă de 
continuă înflorire, saltul de la 
trecut la prezent fiind în- 
tr-atît de evident și semnifi
cativ încît simpla paralelă 
între fapte și realități vechi și 
noi, devine, implicit, metaforă 
grăitoare, despre victoriile și 
schimbările pe care le-a deter
minat socialismul.

într-un fel sau altul aceste 
idei fixate pe coordonata tre- 
cut-prezent-viitor au răzbătut 
pregnant în Conferința orga
nizației orășenești U.T.C. Plo
iești. în cuvîntul numeroșilor 
vorbitori a revenit ca o pre
zentă vie un cuvînt obiș
nuit, dar cu rezonante a- 
tît de profunde: munca. 
Cum muncim, cum ne înde
plinim sarcinile, ce putem 
face pentru a munci și mai 
bine — sînt întrebări care ne 
demonstrează spre ce anume 
au fost orientate dezbaterile 
conferinței.

în perioada care era anali
zată, comitetul orășenesc, or
ganizațiile U.T.C. (aproape o 
mie, numărînd peste 27 000 de 
uteciști) sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a Co
mitetului orășenesc Ploiești al 
P.C.R., a organizațiilor de par
tid, au pus în centrul muncii 
educative creșterea răspunde
rii tinerilor fată de îndeplini
rea îndatoririlor ce le au în 
producție. în conferință s-a e- 
vidențiat faptul că organiza
țiile U.T.C. au desfășurat o 
muncă politică vie, concretă 
și diferențiată pentru a aju
ta tinerii să cunoască cît 
mai bine sarcinile ce le re
vin în producție și să par
ticipe cu tot elanul și ener
gia lor tinerească la realiza
rea acestora. Așa stînd lucru
rile nu a surprins pe nimeni a- 
precierea făcută în conferință 
că marea majoritate a tinerilor 
ploieșteni își îndeplinesc cu 
pricepere și conștiinciozitate 
sarcinile ce le revin, că mun
cesc bine și învață cu pasiune 
și o neslăbită perseverență. 
Cei peste 17 mii de tineri an
trenați în întrecerea socialis
tă, cei aproape 7 000 de evi- 
dențiați, miile de elevi care 
au note bune și foarte bune 
la învățătură, numărul mare 
de tineri — peste zece mii — 
care participă la cursurile de 
ridicare și perfecționare a 
calificării profesionale, cele 
310 inovații propuse de tineri 
a căror eficiență economică 
se traduce prin economii în 
valoare de 4100 000 iată cifre 
exprimînd tabloul activității 
entuziaste a tinerilor ploieș
teni.

Aceste succese se datoresc 
în bună măsură activității po
litice, de educare a tinerilor 
desfășurată de către organiza
țiile U.T.C., sub conducerea 
permanentă a organizațiilor 
de partid. în acest sens o 
experiență valoroasă au do- 
bîndit organizațiile U.T.C. de 

la Uzinele „1 Mai", Intex-Pă- 
ulești, „Dorobanțul“, rafină
riile „Ploiești“ și „Brazi“, 
Combinatul petrochimic și al
tele. în aceste organizații, în 
adunările generale sînt dezbă
tute acele probleme de muncă 
și de viață care sînt strîns le
gate în primul rînd de activi
tatea tineretului în producție. 
A devenit un lucru obișnuit 
ca la aceste adunări să parti
cipe muncitori vîrstnici, ca
dre de specialitate, conducă
tori de secții și întreprinderi 
care vorbesc tinerilor despre 
condițiile în care au trăit și 
muncit în trecut muncitorii, 
despre condițiile minunate de 
astăzi, create de partid ti
neretului pentru muncă și 
învățătură, sfătuindu-1 în a- 
celași timp cum să muncească 
pentru a-și îndeplini mai bine 
sarcinile pe care le are în 
producție.

Referindu-se la eficacitatea 
educativă a adunărilor gene
rale, tovarășii C. Nicolae — 
Uzinele „1 Mai“, T. Chiotoro- 
iu — I.S.C.M. — Brazi, N.

PLOIEȘTI
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DISCIPLINA -
ATRIBUT

AL TINEREȚII

u

Constantin — Rafinăria nr. 1 
Ploiești, V. Dima — S.M.T. 
Bărcănești, Drugureanu — Ra
finăria Brazi, V. Istrate — 
Combinatul petrochimic, M. 
Neacșu — „Dorobanțul“, A. 
Scarlat — Intex-Păulești, C. 
Dumitrescu — T.R.C.L. și al
ții, au arătat că atunci cînd 
sînt dezbătute anumite aba
teri de la disciplina socialistă 
a muncii, săvîrșite de tineri, 
sînt invitați maiștri, con
ducătorii secțiilor, părinții 
și colegii de muncă ai tine
rilor respectivi. Prin cuvîn
tul lor, uneori mustrător 
alte ori cald, prietenos și pă
rintesc vorbitorii îi sfătuiesc 
pe tineri cum să se comporte 
la locul de muncă și în viață, 
arătîndu-le că singurul crite
riu de apreciere sînt rezulta
tele muncii proprii, a atitudi
nii corecte, disciplinate în toa
te împrejurările.

— Nu este întîmplător fap
tul — spunea între altele în 
conferință tovarășul Gheorghe 
Alecu, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Ploiești al 
P.C.R. — că cele mai bune re
zultate în producție au fost 
obținute de către tinerii din 
acele locuri unde și-au desfă
șurat activitatea organizații 
U.T.C. puternice, organizații 
care, răspunzînd îndrumărilor 
date de partid, au pus în cen

trul activității lor preocupa
rea pentru a mobiliza tinerii 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru a-i educa, prin 
mijloacele specifice care le 
stau la îndemînă, în spiritul 
dragostei și răspunderii pen
tru muncă și învățătură, al 
disciplinei socialiste, al res
pectului față de cei de la 
care învață, maiștri, cadrele 
tehnico-inginerești, a cadrelor 
didactice, în spiritul respectă
rii programului de muncă, a 
tehnologiei de fabricație și a 
folosirii depline a capacității 
de lucru a mașinilor și insta
lațiilor.

Cînd este vorba de activita
tea tinerilor trebuie să avem 
în vedere, înainte de toate, 
așa cum se sublinia în confe
rință, atitudinea lor în pro
cesul muncii. Dezbaterile pe 
această linie, au mers la esen
ța lucrurilor, la problemele 
vitale ale producției. S-a a- 
mintit de multe ori cuvîntul 
calitate în strînsă legătură cu 
factorul disciplină. Și fiecăru
ia i s-a întipărit în minte ne

cesitatea unui efort neîntre
rupt, plin de energie pentru 
promovarea unei discipline 
severe, problemă cheie care, 
așa după cum se știe, afectea
ză însăși soarta producției, 
calitatea muncii tinerilor.

Mulți dintre vorbitori au a- 
rătat că nu peste tot organiza
țiile U.T.C. desfășoară o acti
vitate susținută în ceea ce 
privește educarea tineretului 
în spiritul respectării discipli
nei socialiste. Din datele ofe
rite de darea de seamă și de 
unii vorbitori rezultă că feno
menele de indisciplină sînt 
încă, în multe întreprinderi, 
frecvente. în comparație cu a- 
nii trecuți, numărul absențelor 
nemotivate de la lucru, a în- 
tîrzierilor și învoirilor, este 
anul acesta în sensibilă scă
dere. Totuși, cifra de aproape 
7 000 de absențe zile/om „rea
lizate“ de tineri în primele 10 
luni ale acestui an reflectă 
slaba preocupare a organiza
țiilor U.T.C. pentru o muncă 
de educație făcută perseverent 
și cu atenție cu fiecare om în 
parte.

Altă latură a problemei în 
discuție este și disciplina teh
nologică. Cele mai multe de
ficiențe, în acest sens, sînt în 
acele întreprinderi unde și 
munca politică a organizațil- 

lor U.T.C. se desfășoară ne
satisfăcător : șantierele de 
construcții și întreprinderile 
nou create : Rafinăria Brazi, 
Intex-Păulești, Combinatul 
petrochimic Ploiești, Termo
centrala Brazi etc. Se mani
festă încă la unii tineri, și e 
regretabil, lipsă de grijă față 
de utilajele, instalațiile și ma
șinile la care lucrează, lipsă 
de grijă care are drept urma
re producerea unor avarii, 
stagnări în procesul de pro
ducție, pagube materiale im
portante.

Disciplina este atributul 
care însoțește omul în toate 
împrejurările. Nu e lipsit de 
semnificație faptul că actele 
de indisciplină de la locul de 
muncă se repetă, într-o formă 
sau alta, la unii tineri* și în 
afară de uzină sau școa
lă, pe stradă, în locurile 
publice, în familie. Acea
stă stare de lucruri se 
explică prin aceea că unele 
organizații U.T.C. se mulțu
mesc cu înregistrarea, la sfîr- 
șitul lunii, a cazurilor de in

disciplină și nu cercetează 
cauzele care le generează, nu 
iau măsuri de prevenire a lor. 
Și care ar fi aceste măsuri 
decît o muncă politică-educa- 
tivă concretă, cu efecte prac
tice imediate ? Este cu totul 
inexplicabil să constați, între- 
bînd de un tînăr care lipseș
te, că nimeni nu știe nimic 
despre el, nici chiar vecinul 
lui. Organizațiile U.T.C. ar 
trebui, și sînt datoare, să arate 
mai mult interes în căutarea 
adevăratelor explicații pentru 
absențele de la lucru, pentru 
întîrzieri și învoiri, să discute 
cu „împricinații“, să vadă ce 
fad ei în orele cînd nu sînt în 
producție, mergînd pînă acolo 
încît să fie vizitați la locuințe, 
să se stea de vorbă cu părin
ții lor. Sînt multe organizații 
U.T.C. (Uzina „1 Mai“ 
T.R.C., Grupul nr. 1 I.O.C.R.) 
care trec cu pasivitate peste 
faptul că unii tineri nu folo
sesc timpul de lucru în mod 
productiv, că se învoiesc fără 
o justificare serioasă, pierd 
vremea pe lîngă mașini discu- 
tînd fără rost, pleacă de la 
program înainte de sfîrșitul 
zilei de lucru etc. într-o sin
gură zi au lipsit de la lucru 
70 de tineri de la grupul 1 al 
T.R.C. Comitetul U.T.C. s-a 
mulțumit doar să informeze 

într-o ședință despre această 
situație fără a face o proble
mă, fără s-o supună unei dez
bateri colective.

In conferință s-a subliniat 
faptul că unele din lipsurile 
criticate nu pot fi despărțite 
de deficiențele existente în 
stilul de muncă al comitetului 
orășenesc U.T.C. Nu întotdea
una comitetul orășenesc a 
urmărit cu aceeași exigență 
îndeplinirea sarcinilor de că
tre organizațiile U.T.C., a- 
cordîndu-le în acest scop un 
sprijin concret și competent 
în pregătirea și desfășurarea 
diferitelor activități educative. 
Comitetul orășenesc, biroul 
acestuia trebuie să-și organi
zeze munca în așa fel încît să 
ajute mai concret decît pînă 
acum, fiecare organizație de 
bază în îndeplinirea sarcinilor 
ce le are.

în încheierea dezbaterilor 
conferinței a luat cuvîntul 
tovarășul ION POPESCU, se
cretar al C.C. al U.T.C. Sub
liniind faptul că în această 
perioadă care urmează Con- 

greșului al IX-lea al partidu
lui tineretul patriei se află 
angajat, alături de întregul 
popor, trup și suflet, în munca 
entuziastă pentru traducerea 
în viață a obiectivelor stabili
te de Congres — vorbitorul a 
arătat că cadrele și organi
zațiile U.T.C. trebuie să des
fășoare și în viitor o amplă 
activitate politică pentru a 
contribui din plin, cît mai ac
tiv și competent, cît mai cali
ficat la realizarea mărețelor 
sarcini ce izvorăsc din hotărî- 
rile partidului.

După ce a apreciat succese
le obținute de cadrele și or
ganizațiile U.T.C. din orașul 
Ploiești, vorbitorul a arătat 
că aceste rezultate exprimă 
într-un mod convingător forța 
organizației orășenești, presti
giul de care se bucură în fața 
tineretului. Succesele dobîn- 
dite constituie o garanție 
care ne dă certitudinea că 
și în viitor comitetul orășe
nesc, organizațiile de bază, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, vor reuși să între
gească bilanțul realizărilor cu 
noi victorii, să desfășoare o 
activitate și mai intensă pen
tru a dezvolta la tineri do
rința de a munci cu rezultate 

mai bune, de a-și perfecționa 
necontenit pregătirea profesi
onală, de a cunoaște și folosi 
cu pricepere procedeele teh
nologice avansate, mașinile, 
instalațiile și utilajele moder
ne.

Referindu-se la unele ră- 
mîneri în urmă din munca 
comitetului orășenesc U.T.C., 
a organizațiilor de bază, vor
bitorul a subliniat faptul că 
mai sînt încă mulți tineri care 
nu-și îndeplinesc în mod con
știincios și ritmic sarcinile de 
plan, angajamentele luate, nu 
respectă indicatorii calității, 
în unele organizații sînt tineri 
care încalcă disciplina de 
producție, nu au o comporta
re corespunzătoare, civilizată 
la locul de muncă, în societa
te și familie, se întîlnesc încă 
manifestări străine eticii noi, 
socialiste.

E necesar, deci, pornind de 
la această stare de lucruri — 
spunea vorbitorul — ca noul 
comitet orășenesc U.T.C. Plo
iești, să-și îmbunătățească sti
lul de muncă, să-și perfecțio

neze formele și mijloacele ac
tivității politice și educative, 
să îndrume cu mai multă a- 
tenție și în același timp cu 
competență, în mod diferen
țiat organizațiile U.T.C., să 
urmărească zi de zi modul 
cum acestea îndeplinesc ho- 
tărîrile, măsurile luate, efica
citatea acestora în' scopul 
de a trage învățămintele 
cele mai bune pentru ac
tivitatea viitoare. Organiza
țiile U.T.C. la rîndul lor, au 
datoria să desfășoare o muncă 
politică, să folosească aseme
nea metode și mijloace de 
influențare educativă, încît 
fiecare tînăr să cunoască te
meinic, profund politica parti
dului ; să-și formeze acele 
convingeri politice care să 
determine o înaltă conștiință 
și etică socialistă, să-i ajute 
pe tineri în lărgirea orizontu
lui de cultură generală. în a 
celași timp însă, organizațiile 
U.T.C. trebuie să acorde o mai 
mare atenție îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de 
viață ale tinerilor. Tocmai de 
aceea e necesar ca după în
cheierea dezbaterilor Confe
rinței, noul Comitet orășenesc 
U.T.C. să sintetizeze cu toată 
atenția și răspunderea nume
roasele observații și propu-

Uzina „1 Mai' din Ploiești. In secția de montaj 1 se lucrează 
la montarea pupitrului de comandă de la troliu de loraj pentru 
instalafia de loraj 4LD. In fotografie, lăcătușii montori An- 
ghel Dinescu și șeful de brigadă Gheorghe Gurău își realizea
ză sarcinle de plan lună de lună executînd produse de calitate 

superioară

neri foarte judicioase care 
s-au făcut, să analizeze moda
litățile practice de traducerea 
lor în viață.

Vorbind despre munca de 
educare comunistă a tinere
tului, tovarășul Ion Popescu 
a spus:

Educarea tineretului în spi
ritul dragostei și răspunderii 
față de muncă, al înaltei răs
punderi față de îndatoririle 
sociale, al devotamentului ne
mărginit față de patria so
cialistă și partidul comunist, 
al internaționalismului prole
tar, promovarea în rîndul ti
nerei generații a trăsăturilor 
moralei înaintate, iată prin
cipalele sarcini pe care parti
dul le-a pus în fața organiza
ției U.T.C. Va trebui deci, pus 
un accent mai mare pe orga
nizarea unor acțiuni în cadrul 
cărora activiști de partid și 
de stat, oameni de știință și 
cultură să vorbească tinerilor 
despre momentele importante 
din istoria poporului nostru, 
din lupta partidului, despre 
realizările din anii socialismu
lui, să se organizeze dezbateri 
pe teme moral-cetățenești, 
excursii, diferite activități in
teresante, atractive care să 
ofere tinerilor clipe de destin
dere, să-și petreacă timpul 
liber în mod plăcut și util, să 
fie mereu aproape de dolean
țele lor.

r

Activitățile organizate să 
răspundă, în primul rînd, u- 
nor cerințe privind însușirea 
temeinică a profesiunii alese, 
desăvîrșirii cunoștințelor de 
specialitate în scopul de a spo
ri randamentul tinerilor în 
producție ; în al doilea rînd 
ele să urmărească creșterea 
unui tinert pe care să-l ca
racterizeze entuziasmul în 
muncă și hărnicia, hotărîrea 
și modestia în toate împreju
rările, un tineret care să năzu
iască neîntrerupt spre dezvol
tarea acelor trăsături morale 
și de conștiință care compun 
chipul omului înaintat al zile
lor noastre.

Luptînd în permanență pen
tru îmbunătățirea stilului de 
muncă, desfășurînd o activi
tate diferențiată cu fiecare 
categorie de tineri, cunoscînd 
tot mai bine preocupările și 
cerințele acestora, noul co
mitet orășenesc U.T.C. Plo
iești, va putea acorda un spri
jin mai calificat și mai com
petent organizațiilor de bază 
U.T.C., în îndeplinirea în mod 
exemplar, a tuturor sarcinilor 
care le revin privind mobili
zarea tinerilor în producție și 
educarea lor comunistă.

VASILE CABULEA

In lumea plină de mister al laboratorului de chimie

RĂSPUNDERILE

ELEVILOR

în liceele, școlile tehnice și 
profesionale dispuse pe teri
toriul raionului 16 Februa
rie din Capitală învață peste 
9 000 de elevi. Dintre aceștia 
peste 5 000 sînt uteciști repre- 
zentînd aproape o treime din 
numărul de membri ai orga
nizației raionale. A fost firesc 
deci ca problemele privind 
îmbunătățirea muncii de edu
care politico-ideologică și mo- 
ral-cetățenească a elevilor să 
rețină atenția conferinței ra
ionale ale cărei lucrări s-au 
desfășurat recent.

Darea de seamă și delegații 
care s-au referit la activita
tea organizațiilor U.T.C. din 
școli au făcut analiza muncii 
desfășurate în vederea creș
terii răspunderii personale a 
elevilor față de învățătură, 
pentru dezvoltarea oniniei co
lective și întărirea disciplinei 
școlare.

în rezolvarea acestor sar
cini s-au folosit forme și me
tode diferențiate și atractive. 
Periodic s-au ținut, la nivelul 
comitetului raional, al organi
zațiilor din școli, plenare ale 
activului U.T.C., zile ale se
cretarului, întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, oa
meni de știință și cultură, cu 
absolvenți ai școlilor respec
tive, în prezent muncitori cu 
înaltă calificare. Asemenea 
activități au contribuit la 
creșterea exigenței multor e- 
levi față de propriile lor re
zultate la învățătură, la ge
neralizarea experienței poziti
ve în ceea ce privește dezvol
tarea interesului față de mun
că. a dragostei față de meseria 
aleasă.

De un real folos în procesul 
de formare a conștiinței so
cialiste a elevilor a fost tre
zirea pasiunii pentru studierea 

și cunoașterea aprofundată a 
istoriei și geografiei patriei, a 
limbii și literaturii poporului 
nostru, a trecutului său de 
luptă. Paralel cu însușirea te
meinică a cunoștințelor pre
date la orele de curs s-au or
ganizat vizite la locuri și case 
memoriale din orașul Bucu
rești și din țară, excursii și 
drumeții în diferite regiuni 
ale țării. Cunoașterea reali
zărilor dobîndite de poporul 
nostru în anii de la eliberare 
precum și a cerințelor dezvol
tării economiei naționale, iz- 
vorîte din Documentele celui 
de-al IX-lea Congres al par
tidului. i-a ajutat pe cei mai 
mulți elevi să înțeleagă ca o 
necesitate obiectivă pregătirea 
lor temeinică și multilaterală. 
Această înțelegere s-a materi
alizat într-o atitudine conști
entă și responsabilă față de 

principala lor sarcină — învă
țătura.

Conferința a apreciat că 
cea mai mare parte a tinere
tului studios din raion învață 
mai bine, are o atitudine îna
intată față de muncă și o com
portare demnă în societate. 
A fost citată în acest sens ac
tivitatea desfășurată de comi
tetul U.T.C. de la Liceul nr. 

25, care prin discuții indivi
duale cu elevii, prin dezba
terile organizate în adunări 
generale, prin popularizarea 
metodelor bune de studiu ale 
elevilor fruntași, printr-o 
bună colaborare cu conduce
rea școlii, cu cadrele didacti
ce, a reușit să ridice calita
tea întregului proces instruc- 
tiv-educativ. Rezultate bune 
la învățătură au obținut și 
elevii de la liceele .Nicolae 
Bălcescu“ și nr. 31, Grupul 
școlar Dragomirești. Școala 
profesională U.M.A.S.

Pentru asigurarea unei pre
gătiri temeinice și multilatera
le, precum și pentru lărgirea 
orizontului cultural-științific 
al elevilor, un rol important 
l-a avut munca de îndrumare 
a acestora către cercurile pe 
materii, cercurile și cenaclu
rile literare precum și parti
ciparea celor mai buni elevi la 
olimDiadele de matematică, 
fizică, chimie, la concursurile 

de limbă și literatură română. 
La Liceul „Nicolae Bălcescu“, 
și în alte școli unde cercurile 
pe materii au o tradiție boga
tă, activitatea lor s-a reflectat 
în numărul mare de elevi par- 
ticipanți la olimpiade, în in
teresul activ al acestora față 
de cuceririle științei și tehni
cii contemporane.

Comitetul raional a mani
festat o preocupare permanen
tă pentru îndrumarea și spri
jinirea organizațiilor U.T.C. 
din școlile profesionale și teh
nice, avînd ca obiectiv princi
pal dezvoltarea la elevi a 
dragostei față de muncă, față 
de meseria aleasă. O mare a- 
tenție s-a acordat modului în 
care se organizează și se des
fășoară practica în producție, 
felului în care organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi spri
jină și ajută bunul mers al 
acesteia. în acest sens, au 
fost repartizați membrii comi
tetelor U.T.C. din întreprin
deri pe grupe de elevi, s-au 
organizat analize nrivind des
fășurarea practicii, simpozi
oane, concursuri pe meserii, 
întîlniri cu muncitori cu o 
"naltă calificare.

Conferința s-a oprit însă și 
asupra neajunsurilor care mai 
există în activitatea organiza
țiilor U.T.C. din școli. Mai 
mulți delegați printre care 

Dan Dumitru, elev al Liceului 
„Nicolae Bălcescu“, Nae Ion, 
secretarul comitetului U.T.C. 
de la Grupul școlar UCECOM, 
Constantin Vîrsescu, elev al 
Școlii profesionale U.M.E.B. 
precum și darea de seamă au 
arătat că și datorită slăbiciu
nilor care au existat în acti
vitatea unor organizații U.T.C. 
un număr de elevi de la lice
ele de arte plastice nr. 33 și 
21, Școala profesională 
UCECOM manifestă nepăsare 
și dezinteres față de învăță
tură și activitatea practică. 
Ca urmare au apărut manifes
tări de chiul, tendințe de 
mulțumire cu rezultate me
diocre și slabe la învățătură, 
elevii certați cu munca își re
zolvă temele de acasă după 
caietele colegilor, nu folosesc 
pe deplin timpul afectat prac
ticii în producție. S-a arătat 
că elevii care se fac vinovafi 
de asemenea abateri dovedesc 
în general o comportare ne- 
coresnunzătoare în școală și 
în afara ei.

Pentru a preveni asemenea 
situații organizațiile U.T.C. 
din aceste școli ar fi trebuit 
să inițieze acțiuni educative 
cu ajutorul cărora să combată 
tendințele de delăsare ale u- 
nor elevi, să stimuleze cu
rentul de opinie sănătoasă al 
colectivelor claselor determi- 

nînd creșterea responsabilită
ții fiecărui elev față de pro
pria sa pregătire și comporta
re. în școlile amintite, ca și 
în altele, organizațiile U.T.C. 
n-au organizat dezbateri pe 
marginea cazurilor de indisci
plină, a absențelor de la ore
le de curs sau de practică în 
producție ; în unele școli pro
fesionale s-a făcut prea puțin 
pentru cultivarea dragostei 
față de meseria aleasă, a do
rinței de a-i cunoaște toate 
tainele încă din anii ucenici
ei. Pentru mărirea eficacității 
fiecărei acțiuni inițiate orga
nizațiile U.T.C. din școli ar fi 
trebuit să folosească mai bine 
ajutorul conducerilor școlilor, 
tactul și experiența pedagogi
că a tovarășilor profesori, să 
antreneze în mai mare mă
sură în muncă profesorii ute
ciști.

Recomandînd pentru viitor 
ca experiența bună să fie ge
neralizată, îmbogățită. în con
ferință s-au stabilit și o sea
mă de măsuri menite să în
tărească activitatea politico- 
educativă a organizațiilor 
U.T.C. din scoli în scopul dez
voltării răspunderii elevilor 
față de învățătură, respectării 
disciplinei școlare, creșterii 
combativității organizațiilor 
U.T.C. Dezbaterea în colectiv 
a unor probleme de etică so

cialistă, de comportare, întil- 
niri cu activiști de patrid «jl 
de stat, cu oameni de știință, 
cultură și artă care să-i aju
te pe elevi să-și însușească 
temeinic conținutul de idei 
cuprins în Documentele ce
lui de al IX-lea Congres al 
partidului sînt doar cîteva 
din măsurile stabilite. Adău
gind la acestea recomandările 
făcute în conferință în legă
tură cu organizarea unor ac
tivități distractiv-educative — 
mai multe reuniuni tovără
șești și mai bine organizate, 
folosirea mai judicioasă a 
multiplelor posibilități de ri
dicare a nivelului cultural al 
elevilor pe care le oferă Ca
pitala, organizarea. în zilele 
vacanței, a unor excursii pe 
itinerarii interesante, atracti
ve etc. — avem un tablou bo
gat al unei activități viitoare 
multiple și de o mare valoare 
educativă. Este acum de dato
ria comitetului raional de a 
sprijini organizațiile U.T.C. 
din școli mai concret, mai 
eficace decît a făcut-o pînă în 
prezent, pentru ca toate aceste 
măsuri să devină activități re
ale, practice, și la care să par
ticipe cu plăcere majoritatea 
elevilor din raion.

MARIETA VIDRAȘCU
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ărăcia, foametea, analfabetismul, lipsa celor 
mai elementare condiții de trai au devenit un 
tablou comun pentru o însemnată parte a popu
lației Americii Latine. Nu de puține ori situația 
a venit, spre examinare, în fața diferitelor or
ganizații sau foruri internaționale. O conferință 
consacrată acestei probleme s-a încheiat recent 
și la Santiago de Chile. De data aceasta ea a 
avut un caracter mai precis. Timp de cîteva

zile, delegați din toate țările continentului, împreună cu 
observatori ai Comisiei economice O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.) și ai U.N.E.S.C.O., au discutat măsurile 
ce trebuie luate pentru a se veni în ajutorul milioanelor 
de copii și tineri care se află pradă nevoilor și mizeriei 
pe acest uriaș continent. In această direcție, Conferința 
latino-americană pentru problemele copiilor și tineretului 
a lansat un adevărat semnal de alarmă.

Pentru participanți, mai convingătoare decît toate cu
vintele s-au dovedit a fi statisticile. In raportul prezentat 
de Comisia economică O.N.U. pentru America Latină s-a 
arătat, astfel, că mortalitatea infantilă din țările latino- 
americane atinge cel mai înalt indice din întreaga lume. 
Pe baza datelor culese în urma anchetelor întreprinse în 
15 țări a reieșit că Republica Chile deține un „record“ tra
gic în acest domeniu cu 117 copii decedați înainte de a 
împlini vîrsta de un an la fiecare 1000 de noi născuți. 
Dar și alte țări cunosc o situație la fel de grea. In Ecua
dor, de pildă, se înregistrează 102,9 copii decedați la fie
care mie de noi născuți iar în Republica Dominicană 102,5. 
„Sărăcia — a declarat în cadrul conferinței profesorul ve- 
nezuelean Espiritu Santos Mendoza — constituie cauza 
principală a procentului atît de ridicat al mortalității in
fantile“. Mizeria, starea de cruntă înapoiere, au dus de 
fapt — după cum se arată în ancheta întreprinsă de 
C.E.P.A.L. — la extinderea, în rîndurile copiilor, a unor 
boli ca : afecțiunile gastrointestinale, pneumoniile, bolile 
contagioase, bronșitele ele.

Cu multă atenție a fost examinat și un alt aspect al vie
ții copiilor și tineretului latino-american : folosirea lor în 
diferite munci grele încă din cea mai fragedă vîrstă. „în 
țările Americii Latine — s-a arătat într-unul din rapoar
tele prezentate — copiii pînă la vîrsta de 15 ani repre
zintă, de la caz la caz, între 2 și 10 procente din întreaga 
forță de muncă !“. Desigur această situație nu a constituit 
ceva nou pentru delegați. Dar ea a atras atenția . asupra 
lipsei, în multe țări, a unei legislații care să îngrădească 
pe marii latifundiari și pe patronii ce angajează copii la 
munci istovitoare, le plătesc salarii de mizerie și evită con
trolul exercitat de sindicate. Cit privește motivele care 
determină folosirea timpurie a copiilor la munci grele, s-a 
recunoscut unanim că ele se datoresc, în primul rînd, si
tuației economice precare a majorității familiilor munci
toare din America Latină.

Problema analfabetismuluiProblema analfabetismului a constituit un punct im
portant înscris pe ordinea de zi a conferinței. In acest do
meniu, America Latină, ca și multe țări ale Africii și Asiei, 
a primit o moștenire grea, rezultat al stării de cruntă îna
poiere economică și exploatării marilor trusturi și con
cerne internaționale. în raportul prezentat de U.N.E.S.C.O. 
s-a subliniat că pe continentul latino-american, analfabe
tismul a devenit o adevărată plagă socială, fiind alimen
tat în permanență de lipsa școlilor și a cadrelor didactice. 
Potrivit datelor prezentate, numai 20 pînă la 25. la sută 
din copiii care intră în clasa I reușesc să termine învă- 
țămîntul elementar. Dar la cei care nu reușesc să încheie 
învățământul, trebuie adăugați și sutele de mii de copii 
care nici nu au posibilitatea să pătrundă pe porțile școlilor.

Singura cale pentru lichidarea situației grele în care se 
află tineretul țărilor latino-americane — au subliniat, în 
unanimitate participanții la conferință — constă în înfăp
tuirea de reforme radicale pe plan social-economic. Con- 
cretizînd acest punct de vedere, Fabil Recalde, consilier 

~âT Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.) a declarat : „Pentru a se realiza o 
distribuție justă a bogățiilor existente pe acest continent 
sînt necesare , schimbări ale regimurilor politice și economice 
existente“.

P. NICOARÄ

In Comitetul Politic Special, 
care a reluat dezbaterile în le
gătură cu punctul de pe ordinea 
de zi intitulat „Studiu de an
samblu al întregii probleme a 
operațiunilor de menținere a pă
cii sub toate aspectele lor“, au 
luat cuvîntul numeroși delegați. 
Expunînd pozițiile lor față de 
această problemă, ei și-au expri
mat în unanimitate părerea că, 
avind în vedere complexitatea ei, 
ar trebui continuate discuțiile în 
Comitetul Special al celor 33 de 
state pentru operațiunile destinate 
menținerii păcii.

Ambasadorul Mihail Hașeganu, 
reprezentantul permanent al Ro
mâniei la O. N. U. în cuvîn
tul său a arătat că „pro
blema în discuție trebuie în
credințată în continuare Comite
tului celor 33 de state care să se 
orienteze în examinarea ei după 
principiile de bază ale Cartei Na
țiunilor Unite, și anume, respec
tul suveranității de stat, al inde
pendenței naționale, al egalității 
in drepturi și avantajului reciproc, 
al neamestecului în treburile in
terne ale statelor, principii care 
converg in a consacra și promova 
năzuințele popoarelor de liberta
te și progres".

Referindu-se la sarcinile ce re
vin, conform Cartei O.N.U., Con
siliului de Securitate în domeniul 
securității internaționale, repre
zentantul român a subliniat ne
cesitatea ca în Consiliul de Secu
ritate locul Chinei în rîndul 
membrilor permanenți să fie ocu
pat de reprezentanții Republicii 
Populare Chineze.

In încheiere, reprezentantul 
român a subliniat că se pronunță 
împotriva proiectului de rezolu
ție prezentat de delegația Irlan
dei. deoarece aceasta „nu ține 
seama de principiile înscrise în 
Cartă" și „nu oferă un răspuns la 
preocuparea de a vedea respectat 
principiul egalității suverane în 
domeniul securității internaționale 
a statelor".

A fost adoptat un proiect de 
rezoluție prezentat de Algeria, 
Argentina, Austria, Brazilia, Ca
nada, Danemarca, Iran, Finlanda, 
Islanda, Italia, Japonia, Maurita- 
nia, Mexic, Nigeria, Norvegia, 
Tunisia, Suedia, Uganda și Iugos
lavia, în care se recomandă ca 
problema în discuție să fie încre
dințată în continuare Comitetului 
special al celor 33 și se cere sta
telor membre să facă contribuții 
voluntare pentru ca dificultățile 
financiare ale organizației să 
poată fi soluționate'. Rezoluția a 
fost adoptată cu 88 voturi pen
tru, printre care și al delegației 
române, unul contra și trei ab
țineri.

WS»
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Pe scurf La șantierele navale

din R. P. Polonă

Simbătă dimineața in apropierea bazei 
de la Da Nang, respectiv in localitatea 
Qui Son, au avut loc lupte violente in
tre pușcașii marini americani și forțele 
patriotice sud-vietnameze.

După cum relatează agenția 
U.P.I., patrioții desfășurau în 
această zonă de coastă o opera
țiune militară pe trei fronturi. 
Ieri după-amiază una dintre 
companiile americane de pușcași 
marini angajate în luptă, a fost 
aproape distrusă sub loviturile 
grele ale patrioților.

Tot sîmbătă, la 35 mile sud 
de Saigon au izbucnit lupte vio
lente calificate de agenția U.P.I. 
drept cele mai puternice lupte 
din această săptămînă din delta 
fluviului Mekong. Mari efective 
guvernamentale și americane au 
fost concentrate sîmbătă dimi
neața în delta Mekongului. Pînă 
la prînz toate aceste efective fu
seseră angajate în luptă pentru 
a face față loviturilor patrioților. 
Un purtător de cuvînt american 
anunța că în regiunea operațiu
nilor, numai în primele patru 
ore și jumătate aviația americană 
a întreprins 29 de raiduri. Cu toa
te acestea, preciza purtătorul de 
cuvînt, luptele continuă.

★

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
Vineri a avut loc la reședința 
președintelui Johnson din statul 
Texas o consfătuire consacrată 
examinării problemei viitorului 
buget militar al S.U.A., legat de 
extinderea intervenției americane 
în Vietnamul de, sud. La această 
consfătuire au luat parte ministrul 
apărării McNamara, secretarul 
de stat adjunct Cyrus Vance, 
precum și înalte personalități mi
litare

Cu 
nimic

cestei consfătuiri, hotănrile pre
ședintelui Johnson in problema 
bugetului militar urmînd să fie 
comunicate Congresului abia în 
luna ianuarie, corespondenții oc
cidentali de presă arată că spo
rirea cheltuielilor militare, ca ur
mare a intervenției în Vietnam 
constituie în prezent principala 
preocupare a guvernului ameri
can.

Potrivit agenției Associated 
Press, „costul războiului (dus 
S.U.A. în Vietnam, n.r.) pare 
depășească de pe acum cifra 
6 miliarde dolari pe an, ceea 
înseamnă 16,5 milioane dolari 
zi și se așteaptă ca această sumă 
să crească într-o proporție di
rectă cu extinderea escaladării“. 
In aprilie a.c., McNamara anun
țase că războiul din 
costă Statele Unite 800 
dolari pe an.

Observatorii amintesc 
că președintele Johnson 
deja Congresului credite supli
mentare în suma de 1,7 miliarde 
dolari.

In ultimele zile, în capitala vest-germană au avut loc o serie 
de consfătuiri ale unor personalități politice din R.F.G., inclusiv 
cancelarul Erhard, ministrul afacerilor externe, Schroeder, și mi
nistrul apărării, Von Hassel. Scopul acestor consfătuiri este păs
trat secret, dar observatorii politici sînt de părere că ele sînt 
legate, în primul rînd, de pregătirile în vederea sesiunii Consiliu
lui N.A.T.O. de Ia Paris și apropiatele tratative de Ia Washington 
ale cancelarului Erhard.

Ziarele subliniază că oficiali
tățile de la Bonn consideră se
siunea Consiliului N.A.T.O. și 
vizita lui Erhard în S.U.A. drept 
„runda hotăritoare“ a tratative
lor referitoare la crearea forțelor 
nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. După cum scrie ziarul 
„Stuttgarter Zeitung“, partici
parea R.F.G. la foițele nucleare 
ale occidentului rămîne, ca. și 
înainte, pentru Bonn „problema 
numărul 1“.

In preajma sesiunii N.A.T.O. 
de la Paris, în Germania occi
dentală nu încetează acțiunile 
al căror conținut principal îl 
constituie cererea cu privire la 
„egalitatea nucleară a Bonnu
lui“. După cum s-a mai anunțat, 
această cerere a fost formulată 
din nou, de comandantul forțe
lor aeriene militare ale Bundes- 
wehrului, generalul Panitzki“, 
care, luînd cuvîntul la Munchen, 
a subliniat că dorind 
„egalitatea în drepturi

niul nuclear“, Bonnul cere, în 
primul rînd, participarea genera
lilor Bundeswehrului la luarea 
hotărârilor în problemele privind 
țelurile, puterea și data folosirii 
armei atomice în cazul izbucnirii 
unui conflict militar.

Liderii Partidului Socialist, ai 
Consiliului General al sindicate
lor și reprezentanții celorlalte 
partide de opoziție au declarat 
că vor considera această ratifi
care ca ilegală și vor continua 
lupta pentru dizolvarea parla
mentului. „Discutarea și ratifi
carea acestui tratat, se spune în
tr-o declarație dată publicității 
de Partidul Socialist din Japo
nia, s-au desfășurat în condiții 
total opuse procedurii parlamen
tare legale. Tratatul constituie 
un pericol real deoarece el des
chide calea spre crearea blocu
lui militar N.E.A.T.O.“.

Ratificarea tratatului în Ca
mera Superioară a fost necesară 
partidului de guvemămînt pen
tru ca o dată cu ea să fie trecute 
prin parlament o serie de amen
damente legate de îndeplinirea 
prevederilor lui. Amendamentele 
se referă la controlul imigrărilor 
în legătură cu acordul japono— 
sud-coreean privind statutul co
reenilor stabiliți în Japonia, la 
crearea zonelor de restricție pen
tru pescuit, precum și la preten
țiile materiale ale Coreei de sud 
către Japonia.

• ÎN Sudan continuă luările de poziție împotriva 
adoptării proiectelor de lege privind interzicerea 
Partidului Comunist din Sudan și excluderea celor 
11 deputați comuniști din Adunarea Constituantă.

Secretarul general al Partidului democrat-popu
lar, din Sudan, Ahmed Hamid, a declarat în cadrul 
unui interviu acordat agenției de presă sudaneze 
,,Sudan News Agency" că ,,interzicerea Partidului 
Comunist din Sudan este o încălcare grosolană a 
principiilor democrației și libertății". Comițînd acest 
act, a subliniat el, guvernul Sudanului a încetat să 
mai tină seama de Constituție și de libertățile ce
tățenești.

In ciuda faptului că Partidul Comunist din Sudan 
a fost interzis, a încheiat Hamid, alianța dintre 
Partidul Comunist din Sudan și Partidul democrat- 
popular va rămîne în vigoare.

• LANSATĂ la 4 decembrie, nava cosmică „Ge- 
mini-7", avind la bord pe cosmonauta americani 
Frank Borman și James Lovell își continuă zborul. 
Simbătă la ora 17,22 Gini, „Gemini-7“ eiectuase 
cea de-a 104-a rotație In jurul Pămîntului si par
cursese 4 126 412 km. Temperatura din interiorul 
navei a continuat să oscileze. In cercurile N.A.S.A. 
se exprimă satisiactia lată de rezultatele obținute 
pînă in prezent.

In același timp, pe poligonul de la Cape Kennedy 
se fac ultimele pregătiri pentru lansarea navei cos
mice „Gemini-6“ prevăzută pentru duminică la 
ora 14,54 Gmt . După cum se știe, „Gemini-6" va 
avea la bord pe cosmonauta Walter Schirra și Tom 
Stalford, care vor încerca duminică în jurul orei 
20,45 Gmt să realizeze întilnirea spațială cu „Ge
mi ni-7".

9 LA Luxemburg va -avea loc luni o întrunire a 
Comitetului Consultativ al Comunității Europene a 
Cărbunelui și Otelului. Pe ordinea de zi figurează 
raportul reprezentantului francez, Jean Martin, re
feritor la perspectivele producției în primele patru 
luni ale anului 1966.

« IN urma întrevederilor care au avut loc între 
miniștrii de externe ai Marii Britanii și Venezuelei 
cu privire la rezolvarea conflictului de la frontiera 
Guyanei Biitanice nu s-a ajuns la nici un acord. 
Intr-un comunicat dat publicității vineri la Londra 
se arată că cele două părți au hotărît reluarea 
tratativelor în luna. februarie 1966, la nivelul mi
niștrilor de externe ai celor două țări, în prezența 
primului ministru al Guyanei Britanice, Forbes 
Burnham.

• 1N sala „Mukta Angan* din Calcutta a fost 
prezentată piesa „Steaua iără nume" de Mihail Se- 
bastion. Traducerea în limba bengali a fost făcută 
de scriitoarea Amita Ray.

Piesa s-a bucurat de succes.

Pe scurt

La șantierele na
vale din Gdansk și 
Gdynia, R. P. Polo
nă, continuă intens 
lucrările de utilare 
a navelor care încă 
pînă la sfîrșitul a- 
cestui an vor fi pre
date armatorilor po
lonezi și străini, 
luna decembrie, 
șantierele navale din 
Gdansk vor fi înăl
țate pavilioanele pe 
șapte noi nave cu un 
deplasament total de 
47 000 tone.

La Gdynia se ter
mină lucrările 
construire a 
cinci nave. în curînd 
aici vor fi pre
date tancul petrolier 
„Limbazi“, cu un de-

în
la

de 
încă

plasament de 19 000 
tone — cel miai mare 
construit pînă în 
prezent în țară — 
cargobotul 
Mahima“, 
de India, 
„Aleksander Zawadz- 

care va face 
pe liniile ocea- 

pre- 
co- 
ar-

„Viszva 
comandat 

cargobotul

vaki“, 
curse 
nice poloneze, 
cum 
mandată de un 
mator francez.

In anul viitor, 
șantierele navale 
aceste două porturi 
poloneze vor fi ter
minate lucrările de 
construcție a 53 noi 
nave cu un deplasa
ment total de 350 000 
tone.

și o navă

la 
din

obțină 
dome-

Vietnam 
milioane

faptul 
a cerut

americane.
toate că nu s-a comunicat 
cu privire la rezultatele a-

să 
in

de 
să 
de 
ce 
pe

Pe una din corăbiile lui Columb s-a îmbar- I

cu șam-
etc.
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ION D. GOIA
GHANA Vedere parțială a ratinăriei de Ia Tema

de astă dată prin

R. Woodward

Pasageri"

de bumbac cu inițialele 
lină brodat ,,D.F.“ și o 
Inițalele „O.M.R.“. Acest 
a fost primul alb care s-a interesat de educa
rea și civilizarea indienilor. A clădit o tem
niță comodă, a înălțat spînzurători, și a pre
tins pînă în ceasul din urmă că a avut asupra 
indienilor o înrîurire foarte înălțătoare.

de la Stockholm
STOCKHOL.M 11 (Agerprcs). — 

După cum s-a mai anunțat, la 
Stockholm a avut Ioc ceremonia 
de inminaie a premiilor Nobel pe 
anul 1965. Solemnitatea a fost 
deschisă de președintele Fundației 
Premiului Nobel, G. Soderlund, 
care a salutat pe noii laureați ai 
premiului Nobel. Regele Suediei, 
Gustav Adolf al Vl-lea a înmînat 
diplomele și medaliile scriitorului 
sovietic Mihail Solohov (pentru 
literatură), fizicienilor americani 
J. Schwinger și R. Feynman (pen
tru fizică), lui
(S.U.A.) (pentru chimie), lui F. 
Jacob, A. Lwoff și J. Monod (Fran
ța) (pentru fiziologie și medicină). 
După ceremonia de Inmînare a 
premiilor, a avut loc o mare re
cepție în. cinstea laureațiloT.

La Oslo a avut loc ceremonia 
de inmînare a premiului Nobel 
pentru Pace pe anul 1965 Fondu
lui O.N.U. pentru copii (UNICEF). 
La ceremonia de înmînare a pre
miului a luat cuvîntul D-na Oser. 
Lyones, vicepreședinta Camerei 
Superioare a Stortingului, cale a 
relevat activitatea intensă desfășu
rată de ■ Fondul O.N.U. pentru co-

R. P. BULGARIA. Aspect de pe șantierul Fabricii'de ciment- din >Zlațra Paniga

La Cotonou, capitala Re
publicii Dahomey, a avut 
loc și ultimul act al schim
bărilor petrecute în sferele 
guvernamentale, și anume 
depunerea jurămîntului în 
fața Adunării Naționale de 
către noul președinte, Tairu 
Congacou. Dar va fi acesta 
ultimul act ? — se întreabă 
cei care urmăresc eveni
mentele petrecute în ultimii 
ani în această mică repu
blică africană situată între 
Togo și Nigeria. Și pentru 
că am amintit de această 
coordonată geografică să 
completăm cu două cifre — 
suprafața : 115:000 kilome
tri pătrați ; locuitori : două 
milioane.

A ctuala schimbare 
din conducerea . a- 
cestui stat are la 
bază un conflict în 
aparență minor, și 
anume disensiunile 
privind numirea 
președintelui Curții 
Supreme. O lege a-

doptată recent prevede că cea 
mai înaltă funcție în magistratu
ră trebuie să fie deținută de o 
personalitate neaparținînd vre
unei grupări politice. Fostul pre
ședinte al Dahomey-ului, Surii 
Migan Apithy, s-a opus însă a- 
cestei dispoziții, cu toate insis
tențele comitetului de conducere 
al Partidului democratic daho- 
meian. Ca urmare a acestor di
vergențe, Apithy a fost exclus din 
partidul guvernamental, cerin- 
du-i-se să demisioneze și din 
funcția de președinte al republi
cii. Acesta a refuzat însă, la. în-

n legătură cu acest 
brav civilizator alb, 
în jurnalul de bord 
al vasului pe care 
călătorise, se men
ționează ca „o îm
prejurare ciudată“ 
faptul că deși își a- 
dusese pe bord lu

crurile personale într-un ziar, 
le coborîse pe țărm în patru di
fere, plus cîteva lăzi 
panie.

lntîmplările de 
mai sus, relatate de 
Mark Twain, și-au 

1 trăit zilele trecute 
o a doua tinerețe. 
Pasagerul călătorea 

Ide astă dată prin
Congo și poseda S • • • I •
un act de identitate 101*1 CI OO

.pe numele de Mike IVII UV «1J&S
I Hoare. Puțini însă îi I cunoșteau acest nu

me pentru că toată lumea 
îi zicea Mike Nebunul. Cînd

cu 18 luni în urmă, s-a
I înrolat în serviciul de mercenari 

al guvernului de la Leopoldville, 
Mike Nebunul a adus învelită 

într-un ziar, doar o uniformă de 
ofițer. Nu se știe dacă vestonul 

avea inițialele „L.M.“ în schimb 
Ise cunoaște c.u precizie că în 

afară uniformei n-a mai adus ni
mic altceva.

Iată însă că a sosit vremea 
debarcării. Colonelul Hoare și-a 
prezentat demisia întrucît, după 
propria-i declarație, îi ajung cele 
18 luni de „serviciu“ și că a so
sit timpul să se ocupe și de „alte 

treburi“. Insă, în locul celor pâ- 
| tru cufere și al lăzilor de șarnpa-

I
I 

nie, care, dacă s-ar fi respectat .
întocmai tradiția pasagerului lui | 
Columb, ar fi trebuit să înlocu- I 
iască uniforma învelită într-un ■ 
ziar vechi, Mike Nebunul a ago-1 
nisit un... yacht, bașca sume fru- « 
mușele depuse la băncile străine. ■ 

„Serviciul" lui Mike nu se I 
deosebea aproape deloc de cel i 
al strămoșului său. Era vorba de ■ 
aceeași misiune „civilizatoare", I 
adică de reprimat populația băș-1 
tinașă, de înființat închisori I

I
I
I
I
I
I

u trimis in cele din g 
lumea cealaltă. Hoare i

Și chiar buna sa părere despre 
propria-i activitate este o imita
ție a pasagerului întreprinzător : 
acesta și-a numit misiunea „înăl
țătoare“, iar Hoare „glorioasă".

■ Un singur episod nu se potri
vește, sau nu se potrivește încă: 
desnodămîntul. Pe omul lui 
Twain l-au trimis în cele din 
urmă pe l 
însă vrea să refacă, pe propriu-i 
yacht, itinerariul lui Phillas. Cu 
siguranță însă că posibilitatea 
lui Mike Nebunul de a dubla pe 
eroul lui Jules Verne, nu izvo-1 
răște numai din preferințele lite-1 
rare ale unor cercuri de la Leo-1 
poldville și Bruxelles...

ceput sperînd să obțină sprijinul 
armatei. Acest sprijin însă nu nu
mai că nu a devenit efectiv, dar, 
din contră, generalul Christophe 
Soglo, comandantul armatei, 
„omul forte“ din Dahomey l-a si
lit pe Apithy să semneze demisia. 
O dată cu el a fost înlăturat și 
vicepreședintele țării care îndepli
nea și funcția de prim-ministru, 
Justin Aliomadegbe. In primul 
moment se credea că acesta din 
urmă, rival politic binecunoscut 
al lui Apithy, va putea prelua 
puterea. Pînă la urmă însă cei

de stat l-a înlăturat de la putere 
pe președintele țării, Hubert 
Maga. Ca și în cursul evenimen
telor recente, armata condusă de 
Soglo, care pe atunci era colonel, 
a fost cea care a decis soarta 
partidei. Numai că în 1963 sindi
catele au fost cele care au acțio
nat primele, obligîndu-1 pe Maga 
să demisioneze, după mari mani
festații de masă desfășurate la 
Cotoriou. Armata, pentru a evita 
o ciocnire deschisă cu sindicatele, 
l-a sacrificat pe Maga.

Aducerea la putere a lui

Evoluția politică
Dahomey

doi coucurenți au împărtășit a- 
ceeași soartă:

Pentru a înțelege ceva mai 
bine desfășurarea acestor eveni
mente să încercăm să descifrăm 
unele din ecuațiile politice ale 
Dahomeyului.

Făcînd parte din grupul foste
lor colonii franceze. Dahomeyul 
a cunoscut frămîntările specifice 
și altor state din acest grup unde 
s-au produs, în ultimii ani, răstur
nări politice. Pentru a ne limita 
la un trecut nu prea îndepărtat 
— de altfel Dahomeyul a obținut 
independența în 1960 ■— amintim 
că în octombrie 1963 o lovitură

Apithy — Aliomadegbe a repre
zentat o încercare de realizare a 
unei conduceri formată din mai 
multe curente politice, reprezen
tate de .cei doi lideri. Formula nu 
s-a dovedit însă viabilă nici din 
punct de vedere economic și nici 
politic.

Pe plan economic, după cum 
remarca „LE MONDE“, „criza 
financiară este gravă“ ceea ce a 
făcut ca sindicatele să întreprin
dă acțiuni revendicative. In acest 
fel, echipa guvernamentală a 
pierdut un sprijin prețios care 
l-ar fi putut constitui masele 
muncitoare, mai ales în condițiile

unei activități mereu mai viru
lente a sprijinitorilor fostului 
președinte Maga. Acesta, eliberat 
din detențiune și-a organizat for
țele în nordul țării, o regiune cu 
triburi care i-au rămas fidele. 
De altfel nici nu se știe dacă 
Maga se găsește în momentul de 
față în Dahomey sau a plecat în 
Europa, așa cum declarase în 
urmă eu cîteva săptămîni. Inci
dente destul de grave au mai avut 
de altfel loc în nord unde acțio
nează partizanii lui Maga. Deci 
și în Dahomey, ca și în alte state 
africane, deosebirile tribale com
plică scena politică, mai ales cind 
aceste deosebiri sînt exploatate 
de forțele reacționare.

Perioada de guvernare Apithy 
— Aliomadegbe a mai fost mar
cată și de ineficienta aparatului 
guvernamental, paralizat de siste
mul constituțional, care încerca 
să acorde puteri egale președin
telui și vice-președintelui țării.

In ce privesc perspectivele, 
Philippe Decraene care s-a ocu
pat în „LE MONDE“ de actua
lele evenimente din Dahomey re
marca că la Cotonou, ca și la 
Leopoldville, armata ocupă un 
loc de prim plan în arena-poli
tică. Numai că în Dahomey ge
neralul Soglo, spre diferență de 
Mobutu, nu pare să dorească, 
pînă la probe contrarii, să exer
cite în mod direct puterea. Așa 
că rămîne de văzut, în situația 
confuză creată, dacă noul pre
ședinte, va reuși să se impună, 
și, în ca condiții o va face.
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