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— Cronică dramatică: Mijloacele 
succesului sigur sau „amooorui** 
Iui Schlsgal

— Poșta redacției

Construcții de
9

locuințe
La Medgidia a 

put construcția 
ansamblu de locuințe 
ce cuprinde 270 de a- 
partamente. Ca și cele 
ridicate aici pînă acum, 
noile blocuri vor fi dis
puse într-o largă zonă 
verde. Mai mult de ju
mătate din suprafața 
locuibilă a acestui 
samblu va fi dată 
folosință locatarilor 
că în acest an.

Trustul regional 
construcții locale Do- 

execută 
în folo- 

anului 
Tulcea, 

Măcin și în alte locali
tăți din regiune aproa
pe 600 de apartamente.

(Agerpres)
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de

laminorului

de

LAL ROMULUS

munci- 
maiș- 

tnvată 
Locul

Pen- 
tre-

an
in 

in

în 
toți 

Inginerii, 
maiștrii 

lor cu- 
lectorat 
ca șl

Intrat 
cu 
se 

cele

Șantierul Hidrocentralei

brogea, care 
lucrările va da 
sință în cursul 
la Medgidia,

punct de lucru de pe

ESENȚIALE ÎN
COMPONENTE

inte efectuau separat cite 
operație.

în R. P. Bulgaria

In „amfiteatrul
Schimbul s-a ter

minat. De data aceas
ta insă, odată pe 
lună, el se prelun
gește în sala de 
cursuri a secției. Pro
cesul tehnologic al 
laminării oțelurilor 
continuă la aceeași 
temperatură în calcu
lele de pe tablă, în 
schițele de pe caiete, 
în demonstrațiile ex
perimentale. Lamino- 
riștii învață. Șase sute, 
lmpărțiți în cercuri 
pe meserii șl categorii 
profesionale, 
tori, tehnicieni, 
trl, ingineri 
fără excepție, 
de producție, utilațele, 
instalațiile au devenit 
în aceste ore de 
cursuri obiecte de stu
diu, de cercetare, de 
cunoaștere sub toate 
detaliile.

— Laminorul, 
în funcțiune doar 
doi ani în urmă, 
numără printre 
mai moderne de acest 
fel din Europa, spune 
tovarășul Miron Ma- 
lea, secretarul comi
tetului de partid. Ope
rațiunile de laminare 
sînt automatizate în 
cea mai mare parte. 
Colectivul care-1 de
servește este alcătuit 
în majoritate din ti
neri cu un stagiu 
scurt tn producție. în 

, fața sa Insă stau sar
cini importante, 
tru anul In curs 
buie să asimilăm zece 
noi tipuri de profile 
pretențioase, să re
ducem în continuare 
procentul de rebuturi. 
In plus angajamentul 
nostru în întrecerea 
socialistă prevede la
minarea tn afara pla
nului a 600 tone
oțel șl reducerea cu 1 
Ia sută a procentului 
de rebut sub cifra ad
misă. Iată numai cî
teva din Justificările 
preocupării noastre 
pentru ridicarea nive
lului de pregătire pro
fesională a tuturor 
categoriilor de sala
riat!.

Care sînt formele 
de învățămlnl

site, cum au fost or
ganizate, in ce măsurii 
corespund ele speciii- 
cuiul secției, nevoilor 
producției ? Răspunde 
tovarășul inginer Ni
colae Șerban, șeful la
minorului de profile 
mijlocii și benzi din 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara.

— Principala formă 
o constituie cursurile

Inițiative ale 
organizației 

U.T.C. de la 
laminorul de 
profile mijlo
cii șl benzi din 
„Combinatul 

siderurgic Hu
nedoara** pri
vind ridicarea 
pregătirii pro
fesionale a ti

nerilor

cu caracter perma
nent eșalonate pe o 
perioadă de 6 luni — 
spune iov. Șerban, 
care sînt incluși 
muncitorii, 
tehnicienii si 
sînt la rindul 
prinși într-un 
tehnic care, 
cursurile pentru mun
citori, se desfășoară 
pe baza unei programe 
analitice întocmită de 
noi șl a unui program 
calendaristic. Să vor
bim întîi despre cursu
rile cu muncitorii. Ele 
se desfășoară în ca
drul unor cercuri pe 
meserii: laminoriștl,
lăcătuși cu întreține
rea mecanică, electri
cieni, cuptorarl șl a- 
țustori. Lecțiile se țin 
odată pe lună și sini 
Conduse de către in
ginerii specialiști din

Secție. In mare, con
ținutul tematic al pro
gramei este axat pe 
două probleme impor
tante : cunoașterea
perfectă a agregatului 
și utilajelor, func
ționare, mînuire și în
treținere, cunoașterea 
cauzelor care deter
mină avarii și evita
rea acestora șl însuși
rea temeinică a 
cesului tehnologic, 
conținutul lecțiilor 
curge caracterul 
practic pe care 
străduim să-1 asigu
răm fiecărei teme 
parte. Eficiente 
dovedit a fi șl 
forme de ridicare 
calilicării muncitori
lor și îndeosebi a ce
lor tineri. Este vorba 
despre explicațiile o- 
perative dar detailate 
care se asigură de că
tre maiștri în mo
mentul trecerii la asi
milarea unor noi sor
timente de laminate, 
cele care se dau în 
timpul remedierii unei 
avarii. Cu această o- 
cazie sînt lămurite cu 
toți tinerii cauzele 
care au provocat ava
riile șl modul evitării 
lor.

Inginerul Maschie- 
viei Mihal, membru al 
comitetului U.T.C. pe 
secție, ne-a vorbit 
despre pregătirea in
ginerilor si tehnicie
nilor. Aceștia, în nu
măr de 40 — spunea 
tov. Maschievici, par
ticipă la lectoratul 
tehnic. Aici se dez
bat lunar diverse pro
bleme tehnice, strict 
legate de producția de 
laminate, trecute în 
program Ia cercul ca
drelor noastre de spe
cialiști.

Aspect cotidian al unui

Porțile de fier'.

Foto: ION CUCU
(Continuare 

In pag. a lll-a)

Au mai rămas puține zile pînă la Începerea lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară. în stațiunile de mașini și 
tractoare, în G.A.S., în cooperativele agricole de producție 
din întreaga țară au loc pregătiri intense. La 20 februarie sta
țiunile de mașini șl tractoare trebuie să încheie repararea șl 
revizuirea întregului parc de mașini și tractoare care va lua 
parte la lucrările din campania de primăvară.

Cu ocazia raidului întreprins recent în S.M.T.-urile din re
giunile Argeș și Iași, în mai multe unități am găsit lucrările 
pregătitoare într-un stadiu avansat. în unele locuri sînt însă 
rămîneri în urmă față de termenele stabilite. Care sînt cau
zele ? Ce posibilități există pentru urgentarea ritmului de lu
cru ? Publicăm în aceste pagini

scule noi. Pentru executarea 
reparațiilor la sate, în brigăzi, 
S.M.T. din regiune au fost do
tate cu încă 6 noi ateliere mo
bile. în Argeș, față de anul 
trecut, reparațiile se desfășoară 
în acest an, în flux tehnologia

concluziile raidului nostru.

Utilaje de înaltă
productivitate

La Combinatul de industri
alizare a lemnului din Gălău- 
țaș se montează noi utilaje 
de înaltă productivitate pen
tru prelucrarea furnirelor. Ele 
vor contribui la eliminarea 
strangulărilor semnalate în 
trecut în secția de finisaj a 
combinatului. O acțiune simi
lară are loc la Fabrica de mo
bilă din Tg. Mureș. Agrega
tul cu comandă automată 
pentru prelucrarea panouri
lor, una din instalațiile com
plexe în curs de dare în ex
ploatare aici, va înlocui un 
șir întreg de mașini care îna
inte efectuau separat cîte o
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I
I
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I
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nuud lUSLctiație | 
cărbunelui. Ea I 
la extrasă din I

NOUA INSTALAȚIE 
DI PREPARARE 
A CĂRBUNELUI

exploatarea minieră 
Anina, din regiunea Banat a 
intrat în funcțiune, cu întrea
ga capacitate o nouă instalație 
de preparare a < “ ' ' 1
prelucrează huila extrasă din 
acest bazin carbonifer în sco
pul folosirii ei la fabricarea 
cocsului metalurgic, pregătind, 
în același timp, combustibilul 
necesar centralelor termoelec
trice.

Instalația creează posibilita
tea unei valorificări superioa
re a cărbunelui și îmbunătăți
rii calității lui, prin reducerea 

(conținutului de cenușă. Com
binatele siderurgice de la Re
șița și Hunedoara vor produce 

I astfel o cantitate mai mare de 
cocs, cu caracteristici calitati- I 
ve superioare. I

(Agerpres)

S-a lucrat tot timpul într-un 
ritm susținut. Unde s-au ivit 
dificultăți cu aprovizionarea, 
am procedat la recondiționări. 
Faptul a dus și la micșorarea 
prețului de cost al reparațiilor. 
La reparații au luat parte toa-

Condiții mai bune 
de lucru

te
ns 

Le- 
de

în cele 12 S.M.T.-uri din 
giunea Argeș, după cum 
informează inginerul Petre 
ca, reparațiile se apropie 
faza finală. De altfel, situația
operativă indică : total trac- 

S toare 3 111 din care reparate
2 748 — 88 la sută, pluguri
3 258, reparate 2 955 — 89 la
sută, semănători porumb 1809, 
reparate 1 591 — 90 la sută,
cultivatoare 513, reparate 417 
— 81 la sută.

Mecanizatorii din regiunea 
Iași vor folosi în campania 
agricolă de primăvară 4 037
ll iii

tractoare, 2 139 grape de dife
rite tipuri, 1 144 cultivatoare, 
3 233 semănători și alte utilaje. 
Concomitent, 3 652 tractoriști, 
care își desfășoară activitatea 
în cele 16 S.M.T., trebuie să 
absolve cursurile agromecanice 
prevăzute pentru iarna aceasta. 
Fiecare zi, fiecare ceas este a- 
cum foarte prețios.

Baza materială pentru execu
tarea reparațiilor a fost extin
să prin construirea la S.M.T. 
Podul Iloaiei și Frumușica a 
cîte unui atelier mecanic. De 
asemenea, la S.M.T. Răducă- 
neni, Tg. Frumos. Zorleni și 
Negrești au fost mărite spațiile 
pentru reparații. Atelierele de 
reparații din toate S.M.T.-urile, 
au fost dotate cu dispozitive și

și Ion Gheorghe Maurer

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R. și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, care la invi
tația tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al

R. P. Bulgaria, au făcut o vizită prie
tenească de două zile în Republica 
Populară Bulgaria, au participat la 15 
februarie a.c., împreună cu tovarășii 
Todor Jivkov, Jivko Jivkov și Pencio 
Kubadinski la o vînătoare organizată 
în regiunea Razgrad.

în aceeași zi, conducătorii de partid 
și de stat români s-au înapoiat în 
patrie. (Agerpres)

Procedee
Constructorii de 

șini-unelte de la 
nele din Arad au tre
cut la producția în 
rie a nouă tipuri 
strunguri, ceea ce 
prezintă mai mult
jumătate din numărul 
de modele realizate aici 
pînă acum. Caracteris
ticile tehnice superioa
re ale acestor mașini-

ma- 
Uzi-

sa
de 

re
de

tehnologice
unelte, soluțiile moder
ne de funcționare și 
exploatare adoptate — 
printre care elemente 
automate de comandă 
după program — au 
necesitat noi procedee 
tehnologice de con
strucție. Metodologia de 
fabricație a avut în ve
dere și asigurarea unei 
mai mari rezistențe și

moderne
prelungirea duratei de 
exploatare a strunguri
lor. In acest 
montează 
între care 
echilibrare 
axelor de 
va permite 
completă a

scop se 
noi utilaje 
mașina de 

dinamică a 
strung, care 

eliminarea 
vibrațiilor.

(Agerpres)

pregătirea
profesorului

Conf. univ. 
GHEORGHE CHIȘ 

rector al Institutului 
pedagogic de trei ani- 

Brașov

în discuția de pînă acum asupra prac
ticii pedagogice, s-au făcut o serie de re
feriri la perioada de practică continuă. 
Mai întîl, în legătură cu această problemă, 
formulăm și noi, în rîndurile de față, 
cîteva observații și propuneri. în institutul 
nostru practica pedagogică continuă a fost 
organizată în fiecare an în mediul sătesc. 
Măsura s-a dovedit utilă și de mare im
portanță pentru pregătirea absolvenților 
cît mai aproape de condițiile și cerințele 
reale ale muncii de profesor în lumea sa
lului. Am ales ca locuri de practică locali
tăți din apropierea Brașovului — Bran, 
Moeciu și Cristian — care asigurau condi
ții optime în ceea ce privește îndrumarea 
studenților practicanți de către profesori 
cu experiență didactică. Pe de altă parte, 
am ales aceste localități și pentru faptul 
că deplasarea studenților, cazarea lor ne
cesitau cheltuieli minime. Subliniez și eu 
•faptul că o mai bună organizare a practicii 
la sate nu depinde numai de sprijinul or
ganelor locale — pe acesta l-am avut în 
permanență — ci de însăși reglementarea 
financiară a problemelor organizatorice de 
către Ministerul învățămîntului.

Dată fiind importanța deosebită a ace
stei perioade de practică pentru formarea 
unui profesor capabil să-și îndeplinească 
sarcinile complexe de educator al tinerei 
generații de elevi, noi socotim necesară 
prelungirea duratei ei, în așa fel îneît 
studenții anului al III-lea să fie puși în 
situația de a cunoaște toate problemele 
școlii, încă de la deschiderea anului. în 
condițiile efectuării acestei praotici, abia 
de la 1 octombrie, studenții nu se pot fa
miliariza cu problemele organizatorice ale 
deschiderii anului școlar, nu participă la 
lecțiile recapitulative. O practică de o 
lună de zile, începînd de la 15 septembrie, 
le-ar folosi mai mult și în vederea susține
rii lecțiilor finale, în a doua jumătate a a- 
cestei luni de practică, întrucît studenții ar 
cunoaște mai bine nivelul de pregătire al 
elevilor. Totodată, gîndim că printr-o peri
oadă mai îndelungată de viață în mediul 
rural, studenții pot fi introduși mai bine în 
problemele muncii cultural-educative, în 
viața socială a satului. în același sens, se 
face simțită nevoia predării cursului 
„Munca culturală de masă" încă din anul 
II. înainte de practica continuă.

(Continuare tn pag. a IÎI-a)

La Coloneștl, în regiunea Argeș, la sediul brigăzii, mecanizatorii de la S.M.T. Vlaici, taa ultimele pregătiri pentru campania 
de primăvară.

Foto: GH. CV eu

Reparați urgent defecțiunile de organizare!
multe din unitățile regiunii:

Rm. Vîlcea,
în
Miroși, Movileni, 
Mărăcineni, Drăgășani.

La timp și de calitate
La S.M.T. Miroși, raionul 

Costești, la data cînd am în
treprins raidul, mai erau de re
parat doar două tractoare. în 
ateliere luaseră loc combinele. 
Terminate erau și reparațiile 
mașinilor agricole.

— Cunoscînd, din experien
ța altor ani — ne spunea Marin 
Gioarsă, directorul S.M.T. — 
dificultățile ce se ivesc în apro
vizionarea cu piese de schimb 
aceasta s-a realizat din timp.

te brigăzile cu întregul lor 
efectiv. Măsurile luate în inte
riorul stațiunii, organizarea 
reparațiilor în flux, iar la mo
torul tractorului pe posturi 
specializate, crearea de echipe 
specializate pentru ' montaj, 
sînt factori ce și-au spus cu- 
vîntul în terminarea reparații
lor la data stabilită. Calitatea 
reparațiilor s-a aflat în centrul 
preocupărilor noastre. Cu for
țe proprii unitatea a construit 
un banc pentru verificarea 
mecanismului de servo-direc- 
ție și a sistemului hidraulic. 
De asemenea, știut este faptul 
că lucrări de calitate se pot 
executa numai cu piese de ca-

acest sens a fost con- 
comisie de constatare 
a pieselor. Controlul

litate. în 
stituită o 
și triere 
a continuat apoi în toate fazele 
de reparații, dar mai ales la 
montaj, asigurîndu-se toleran
tele admise.

O mare parte a lucrărilor de 
reparații la mașinile agricole 
s-au desfășurat în cîmp, la se
diul brigăzilor. Ea Hulmele, 
Ungheni, Strîmbeni, toate ma
șinile brigăzilor așteaptă, re
parate, puse la punct, intrarea 
în brazdă. Și aici s-a urmărit 
atent executarea unor lucrări 
de bună calitate. Acest lucru 
s-a realizat prin dotarea brigă
zilor cu toate piesele de schimb

de care aveau nevoie. Execu
ția unor lucrări mai importante 
a fost făcută de către o cara
vană mobilă dotată cu atelier, 
vagon dormitor și cantină. S-a 
avut grijă ca ia sosirea cara
vanei la brigadă să fie pre- 
zenți toti mecanizatorii.

Prea multe ocolișuri
în același raion cu S.M.T. 

Miroși și cu sarcini de plan

aproape identice se află S.M.T. 
Costești. La data cînd am în
treprins raidul în această uni
tate mai erau de reparat peste 
60 de tractoare. De asemenea, 
multe mașini agricole. în afară 
de semănătorile S.P.C. 6 care 
erau reparate în întregime, la 
toate celelalte capitole repara
țiile erau executate doar 
procent de 80 la sută. Deși 
varășul Anatol Zagardan, 
giner șef al stațiunii, ne

clara că în urma măsurilor lua
te : organizarea a două schim
buri, transferarea oamenilor 
de la brigăzile ce au terminat 
la cele rămase în urmă — re
parațiile vor fi executate în 
termen, situația întîlnită în

în 
to- 
in- 
de-

BEJAN CRĂCIUN 
CONSTANTIN SLAVIC 

ION ȘERBU 
(Continuare în pag. a Il-a)

Raid-ancheta în S.M^T. din regiunile Argeș și lași



CUNOAȘTERE, COMPETENTĂ
AJUTOR NEMIJLOCIT

în cadrul celor 49 cercuri 
de învățămînt petiție U.T.C., 
37 cicluri de conferințe și sub 
alte forme, mii de gineri din 
raionul Ciuc studiază în pre
zent documentele Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. Cum e 
și firesc, sarcina noastră, a 
comitetului raional, a oițgani- 
zațiilor de bază U.T.C. .este 
să-i ajutăm pe tineri să înțe
leagă în mod profund politiipa 
partidului, concluziile ce s? 
desprind din documentele^ 
studiate pentru activitatea lor 
practică, de viitor.

Pentru a asigura învățămîn- 
tului politic un bogat conținut 
educativ, este necesară o con
ducere și îndrumare perma
nentă a organizațiilor U.T.C., 
a cadrelor care lucrează 
în domeniul propagandei. 
Această problemă nu poate 
fi rezolvată numai prin 
„indicații". Numai participînd 
direct la munca politico-edu- 
cativă, la convorbirile cercu
rilor politice, la expuneri și 
consultații, putem cunoaște 
eficacitatea invățămintului po
litic, îi putem ajuta pe tineri 
în înțelegerea și aprofundarea 
tezelor și problemelor cuprin
se în documentele studiate. 
Secretarii, membrii biroului, 
activiștii comitetului nostru 
raional iau parte cu regulari
tate la convorbirile cercurilor 
și cursurilor politice U.T.C., 
țin expuneri, consultații, stau 
de vorbă cu tinerii, dau lă
muriri, răspunsuri întrebări
lor puse de ei. Tovarășii La- 
zăr Florea și Hegediis Irma, 
secretari ai comitetului raio
nal U.T.C., au ținut expuneri 
și consultații la școala profe
sională minieră, la școala teh
nică nr. 16 din Șumuleu, la co
operativele agricole din Tuș
nad, Siculeni, Toplița-Ciuc și 
din alte localități. Astfel, in
tr-un timp scurt, noi am reușit 
să cuprindem aproape toate 
cercurile de învățămînt politic 
din raion, să ne formăm o

părere mai clară despre felul 
cum se desfășoară studierea 
documentelor Congresului par
tidului, problemele care se 
ivesc și modul cum pot fi ele 
soluționate.

în unele cercuri politice ca, 
de pildă, cele de la 
„Textila-Ciuc“, din 
tivele agricole din 
Mădăraș, din satele 
Trotușului și Valea Rece, pro
blemele studiate sînt viu și 
profund dezbătute în cadrul 
convorbirilor, propagandiștii 
străduindu-se să explice ti
nerilor, ideile esențiale ce se 
desprind din fiecare temă. La 
cdrcul condus de Lidia Iacob, 
de Ja „Textila-Cluj", în cadrul

U.R.C.C., 
coopera- 
Tomești, 

Izvorul

lite de Plenara din noiembrie 
1965 a C.C. al P.C.R. Mai mulți 
tineri, printre care Mărton 
Eszter, Farkas Ștefan, au vor
bit 
vei 
pre 
din 
temă au ■ 
teresante și 
gricolă din Tușnad. Invitat de 
organizația U.T.C., tovarășul 
Adam Lakatos, inginerul co
operativei, a ținut o consulta
ție, explicînd — cu ajutorul 
unor diafilme — rolul folosirii 
mijloacelor tehnice moderne 
în dezvoltarea intensivă a a- 
griculturii.

Faptul că noi, activiștii co-

despre Statutul cooperati- 
agricole de producție, des- 
sarcinile ce revin tinerilor 
cooperativă. La această 

avut loc discuții in
și la cooperativa a-

Din experiența Comitetului raional Ciuc

al U.T.C. în îndrumarea învățământului politic

temei „Direcțiile de dezvoltare 
a României socialiste în anii 
1966—1970", atenția principa
lă s-a acordat explicării unor 
probleme ca : necesitatea in
dustrializării, rolul ei în dez
voltarea economică și socială a 
patriei, politica partidului pri
vind repartizarea teritorială a 
forțelor de producție ; mai 
mulți tineri s-au referit la o- 
biectivele industriale constru
ite în ultimii ani în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, la 
perspectivele dezvoltării regi
unii în actualul cincinal. La 
Tomești, în cercul condus de 
Carol Csiszer, în cadrul con
vorbirilor la tema despre dez
voltarea intensivă și multila
terală a agriculturii, s-a acor
dat o atenție deosebită expli
cării unor probleme ca : rolul 
mecanizării complexe și chi
mizării în sporirea producției 
agricole, ca și măsurilor stabi-

ItrtCURI NOIi
i
1- j

1

mitetului raional am partici
pat la convorbirile cercurilor 
de învățămînt politic ne-a 
permis să cunoaștem neajun
surile ce se manifestă în acti
vitatea unor cercuri, să preve
nim tratarea simplistă, super
ficială a problemelor. Am par
ticipat, de pildă, la una din 
convorbirile cercului politic 
U.T.C. de la Sîncrăieni. Tinerii 
au studiat tema indicată, a- 
veau și notițe, dar, cum a re
ieșit în cadrul discuțiilor, ei 
au reținut mai ales cifrele re
feritoare la creșterea produc
ției industriale, la dezvoltarea 
unor ramuri ale economiei; 
firește, a trebuit să intervin, 
orientînd discuția spre apro
fundarea problemelor esenția
le ale politicii economice a 
partidului nostru. Asemenea 
fenomene am constatat și în 
unele cercuri de învățămînt 
politic de la cooperativa meș
teșugărească „Oltul" din 
Miercurea Ciuc, din coopera
tivele agricole de producție 
din comunele Racul, Sînmar- 
tin și altele. în aceste organi-

zații U.T.C. am trimis acti
viști ai comitetului raional 
U.T.C., pentru a ajuta propa
gandiștii în organizarea stu
diului individual, în orientarea 
convorbirilor.

Pentru a veni în sprijinul 
elevilor care studiază docu
mentele Congresului al IX-lea 
al P.C.R., în licee și școli pro
fesionale s-au ținut expuneri 
și consultații pe diferite teme; 
asemenea expuneri au ținut 
tovarășul Andrei Simon, se
cretar al comitetului raional 
de partid, Ingeburg Hajdu, vi
cepreședinte al sfatului popu
lar raional și alți activiști de 
partid și de stat. Aceste ex
puneri au fost ascultate cu 
viu interes de elevi. De aceea, 
ne propunem să invităm și în 
viitor activiști cu munci de 
răspundere, specialiști, să vor
bească elevilor despre proble
mele dezvoltării economiei și 
culturii, tradițiile științei, 
culturii românești, despre tre
cutul ....................... ” ‘
tidulu 
același 
ajutăm mai mult organizații
le U.T.C. de la sate, prin tri
miterea unor conferențiari cu 
experiență în mijlocul tinere
tului sătesc.

Unele organizații U.T.C., ți- 
nînd seama de propunerile 
făcute de tineri, au inițiat și 
alte acțiuni : întîlniri cu vechi 
membri de partid, cu cadre 
de conducere și specialiști din 
întreprinderi și de la sate, 
concursuri „Cine știe, răspun
de" avînd ca temă problemele 
studiate în cadrul învățămîn- 
tului politic și altele. Noi 
ne-am propus să sprijinim or
ganizațiile de bază în organi
zarea unor asemenea acțiuni 
eficiente, să extindem și să 
generalizăm experiența bună 
dobîndită de multe organiza
ții în acțiuni variate menite 
să ajute tinerii să-și însușeas
că temeinic documentele ce
lui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.

Secția acid azotic a Combinatu
lui chimic Craiova. La supra
vegherea instalației, lucrează 
tinerii: Mihai Polosca și Stan 

Barcan.

Și
POSTA

7

glorios de luptă al Par- 
Comunist Român. în 
timp, ne-am propus să REDACȚIEI»

DONOSE DUMITRU —
Liceul Trușești

în cadrul institutelor po
litehnice din orașele Bucu
rești, Timișoara există fa
cultăți de mecanică agri
colă, iar în orașele Cluj, 
Iași, Brașov, în cadrul fa
cultăților de mecanică, e- 
xistă secția mecanică agri
colă.

Condițiile de admitere 
șînt aceleași ca și la Cele
lalte facultăți, adică, să 
fiți absolvent al liceului, 
să aveți diplomă de matu
ritate, 
este de

V.
Mediaș

Cele

Durata de studii 
5 ani.
ALEXANDRU —

GAVRIL SANTHA 
prim-secretar al Comitetului 

raional Ciuc al U.T.C.

Creații românești contemporane
In librării, a sosit 

un remarcabil disc 
cuprinzînd două lu
crări care s-au bucu
rat recent în sălile 
de concert de un in
teresant succes și a 
cărui difuzare pe 
discuri va contribui 
la răspîndirea în 
mare a unora din 
valorile noii creații 
românești: Concer
tul pentru orchestră 
al lui Zeno Vancea,

și cele Cinci piese 
pentru orchestră de 
Ludovic Feldman în 
interpretarea Or
chestrei Simfonice 
a Radioteleviziunii, 
dirijate de Iosif 
Conta și respectiv 
Mircea Popa.

Deși cu totul deo
sebit stilistic, cele 
două lucrări orches
trale conturează tră
săturile caracteris
tice a doi dintre cei 
mai de seamă 
prezentanți ai <

Pe platoul de montare și 
probare a sondelor de la U- 
zinele de utilaj petrolier 
„1 Mai" Ploiești, se lucrează 
intens la montarea instala

ției de foraj 4.D.H.-315
Foto: AGERPRES

REPARAȚI URGENT
1

DEFECȚIUNILE
4

i re-
crea-

ției contemporane 
românești, impre- 
sionînd de la un 
prim contact prin 
profunzimea ideilor 
muzicale, rigurozi
tatea prelucrărilor 
tematice, echilibrul 
formelor, remarca
bila cromatică a 
orchestrației, discre
tul parfum folcloric 
ce răzbate în fie
care din mișcările 
acestor piese.

semnalate de dum
neavoastră s-au dovedit a 
fi juste. Uneori la cinema
tograful „Progresul" din 
Mediaș la matinee se vin
deau bilete nenumerotate, 
iar la unele filme, la spec
tacolele de după - amiază 
se vindeau mai multe bi
lete decît capacitatea sălii. 

Prin încadrarea celui de 
al doilea casier, casa de bi
lete este deschisă toată 
ziua, înlăturîndu-se astfel 
aglomerația la bilete. De 
asemenea, numărul specta
colelor s-a mărit.

PIRVU TUDOR — co
muna Ovidiu — Constanța; 
RUSU VASILE — comuna 
Dărmănești — raionul 
Moinești

Conform hotărîrilor 
vigoare angajatul care 
reîncadrează în termen 
90 zile de la lăsarea la 
tră are dreptul 
diul legal de odihnă în a- 
nul respectiv. Zilele de con
cediu se acordă în funcție 
de timpul lucrat. Anii de 
armată însă nu se includ 
la calcularea vechimii în 
muncă, pentru acordarea 
concediului suplimentar de 
odihnă.

în
se 
de 

va- 
lâ conce-

ORGANIZARE!
Premieră la Gonstan/a : „Gind nu ne vede nimeni" de T. Gabor 

Foto tAGERPRES

Mijloacele succesului ’ Cinematografe

lui Schisgal

JONES
rulează la
9,30; 12,30; 16,15;
București (orele
13,30; 16; 18,30; 
viat (orele 8,30; 
16; 18,15; 21,15).
(orele 10; 12,30 
20).

DEPĂȘIREA, completare ȘI 
ACUM PUȚINA GIMNAS
TICA

TOM
Patria (orele 

19; 21,30), 
8,45; 11;
21), Fero- 
11; 13,30;

Modern 
15; 17,30;

u Itima piesă a 
lui Schisgal in
titulată inci- 
tant Amooor, 
a deziluzionat. 
Nu se poate 
contesta că re
plicile au ecou 
în sală, că se

rîde, dar acest „succes de pu
blic" nu spune încă nimic. Re
pertoriile teatrelor de pretu
tindeni au cunoscut numeroa
se piese, astăzi uitate, la care 
s-a plîns ori s-a rîs cu hohote. 
Asta ne poate face să fim 
foarte susceptibili cu rafalele 
de rîs care nu înseamnă în
totdeauna succes. Din păcate 
în programul spectacolului (un 

o 
în 

lui

text neînsemnat) se trage 
concluzie care ar trebui 
general evitată. Satira 
Schisgal și-a nimerit ținta din 
plin, zice cu gravitate necu
noscutul autor, pentru că spec
tatorul din America a rîs la 
Amooor. „Schisgal și-a nimerit 
ținta din plin" 
(vrea să însemne 
in plin) adică a 
fost eficient. Dar 
pentru asta tre
buie să știm care țintă și aici 
începe dilema. Schisgal are 
prea multe ținte și e greu să 
le lovească pe toate, fie chiar 
și „din plin", cum zice necu
noscutul comentator. Mai a- 
proape de adevăr e să spunem 
că Schisgal trimite o ploaie 
de săgeți intr-un poligon în 
care și-a așezat favorabil țin
tele, dar că nici o săgeată 
n-ajunge pînă la ele deși mul
te indică o direcție accepta
bilă.

Slăbiciunea piesei lui Schis
gal stă în superficialitatea a- 
titudinii, căci autorul se răz
boiește cu prea mulți presu
puși adversari intr-un limbaj 
de estradă care ajunge pînă 
la obscenități. Știm că auto
rul ar voi, și nu numai el, să 
numească așa ceva cruzimea 
adevărului, dar obscenitățile 
ori replicile dubioase rămîn 
ceea ce sînt și țin de domeniul 
revuisticii îndoielnice.

De multe ori, sub textul ju
cat, nu există nici o subtili
tate și a pune un cățel să fo
losească un om drept un stîlp 
nu înseamnă o profundă sa
tiră a falselor angoase, ci doar 
că un cîine face o confuzie 
care provoacă oricum rîsul. 
Puneți în locul „angosatului" 
Harry pe orice om cu aer 
preocupat, efectul va fi ace
lași, și, să fim atenți, pe Schis
gal nu-1 interesează neapărat 
de cine se rîde, ci doar să ob
țină rîsul, iar procedeele cu 
care-1 obține sînt dintre cele 
mai ieftine. Este procedeul 
măscăricilor în care victima e 
ținută în cea mai puțin avan
tajoasă poziție și în acest mod 
se poate rîde oricînd și de 
orice. Acesta e Schisgal și vă
tămător e că poate crea im
presia înțelegerii și eludării 
definitive a unor chestiuni de 
acută ideologie actuală (exis
tențialism, literatura absurdu
lui), cu alte cuvinte, afișînd cu 
ostentație superioritatea față 
de orice, poate crea spectato
rului iluzia clasării definitive 
a unor probleme dificile. Cu 
atît mai mult cu cît autorul 
știe să fascineze publicul prin 
replici sau situații și știe s-o 
facă fără nici un scrupul. în 
realitate piesa lui Schisgal 
are prea puțin spirit verita
bil, e prea puțin intelectuală. 
Dramaturgul poate să rămînă 
îndatorat criticii care a găsit 
piesei și un ax ideologic (pe 
care de fapt nu-1 avea căci 
un ax înseamnă o idee cen
trală) în satira „lăcrimoasei 
autocompătimiri", plăcerii de 
a-ți da în spectacol suferin
țele. Critica zice chiar că 
asta ar însemna : „La o parte 
cu lamentațiile și să privim

optimist înainte" ceea ce 
fi foarte frumos dacă ar 
spus-o prin piesa sa 
turgul. Din îngrămădirea de 
bufonade a textului care 
vor să încifreze ceea ce nu e 
de încifrat pentru că nu e- 
xistă (nodul filozofic, propria 
atitudine) nu reiese însă așa 
ceva.

Se poate face Teatrului Mic 
o critică de selecție a reperto
riului 1 Există motive serioa
se să spunem că nu. Criteriile 
oricărui teatru devin invo
luntar cele profesionale și 
piesele lui Schisgal erau re
comandate de succesul de pu
blic și de succesul la critica 
de teatru, iar selecția n-a be
neficiat de circulația în pu
blic a piesei. Circulația tex
telor tipărite (nu numai prin 
culise și secretariate litetare 
ci și pentru marele public) ar 
diagnostica mai exact asupra 
valorilor, ar aviza pe cititori 
și pe omul de teatru. Prezen-

ar 
fi 

drama-

rulează la Festival 
9; 11,30; 13,15; 16,15; 
21,15), Floreasca 
10,30; 13; 15,30; 18; 
Rahova (or’**e 10,30; 
18; 20,30).

(orele 
18,45; 
(orele 

20,30),
15,30;

PROCESUL ALB
rulează la Republica
9; 11,15; 13,45; 16,15;
21,15).

(orele
18,45,

CALEA VICTORIEI
CHEIA VISURILOR, comple
tare,

sau

BĂIATUL ȘI FURTUNA 
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45, 14, 16,15; 18,30; 
20,45), Excelsior (orele 10, 
12,15; 15,30; 18, 20,30).

S-A INTIMPLAT CUCE
BABY JANE?

rulează la Sala 
(orele 
(orele

- 18,15;
9,30; 
20,30), 
12,15;

Palatului
16,30 și 20), Capitol 
9,30; 12,15;
21), Grivița
12,15; 15;
Gloria (orele

~ 17,45; 20,30).15,

PINGUINUL
rulează 
10; 12;

la
14,

15.30, 
(orele 
17,45;
9,30,

Victoria (orele
16, 18,15: 20,30).

L'i'uiiiLii

13

0

Octavian Cottescu, Tatiana 
lekel și Florin Vasiliu, văzufi 

de NEAGU RĂDULESCU

în- 
în 

ori

ța cărții de teatru ar putea 
deveni un auxiliar prețios al 
alcătuirii repertpriilor. A 
pune produsele dramaturgiei 
românești și străine în colec
ții de mare circulație, bine 
concepute, înseamnă a elibera 
teatrele de o sarcină care nu 
e a lor, ci sarcina criticii și 
istoriei literare : de a prezen
ta cu acurateța fenomenul li
teraturii străine contempora
ne. Pînă atunci, această 
datorire mai rămîne încă 
seama secretarilor literari
consilierilor care au dovedit 
și nu numai în cazul lui 
Amooor că nu întotdeauna se 
pronunță cu fermitate asupra 
valorii ori calității pieselor 
propuse pentru repertoriu.

E drept că un text ca 
Amooor e un deliciu pentru 
regizori și interpreți : ei pot 
exersa și parodia în voie și 
au făcut-o cu aplomb în spec
tacol care e remarcabil dar de 
la un teatru care a realizat 
Jocul ielelor, Doi pe un balan
soar, Spectacolul Prevert nu 
putem să cerem numai atît. 
Și ce e mai neplăcut e că mai 
ales din program (care e un 
act de confesie al teatrului) și 
în mare parte din spectacol, 
s-ar părea că Teatrul Mic l-a 
luat în serios pe Schisgal.

M. UNGHEANU

O FEMEIE — 
— completare 
SERVICIU

la Central (orele

A TRECUT 
cinemascop 
ELEVUL DE

rulează __
9,15, ll;30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

ULTIMUL MILIARDAR — 
completare SCULPTORUL ȘI 
TIMPUL

rulează la
9,30; 11,45;
20,45).

DUMINICA LA

Lumina (orele 
14; 16,15; 18,30;

NEW YORK
rulează la Union (orele 11; 
15,30; 18; 20,30).

PARISUL VESEL
rulează la Doina (orele 10;
11,45; 14; —
20,45).

16,15; 18,30;

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂ
TORIE

rulează la Giulești (orele 
16; 18,15; 20,30).

I MUNCILE LUI HERCULE
■ rulează la Dacia (orele

9,30 — 14 în continuare; 
16,15; 18,30; 20,45).

I ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ

rulează la Buzești (orele 
8; 10; 12,15; 15,30; 18;
20,15).

I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I

TRAGEȚI IN STANISLAS
(orele 
Vitan 

20.30).

rulează la Crîngași
10,30, 16, 18, 20),
(orele 11, 16, 18,15,

VIZITA
rulează la Bucegi
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Miorița (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Melodia (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21).

CATIFEAUA NEAGRA — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30).

LA REGE
rulează la Tomis (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16;
20.30) .

STEAUA BALETULUI
rulează la Flacăra
16; 18; 20), Aurora 
10; 12; 14; 16,30;
20,30).

PROCESUL DE LA NtÎRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Arta (orele 10; 
16; 19,30), Volga (orele 9,30; 
13; 16,30; 20).

(orele

ȘAH

18,15;

(orele 
(orele 
18,30,

TATĂL SOLDATULUI
rulează la Munca (orele 
16; 18; 20).

I OLD SHATTERHAND — ci
nemascop

rulează la Popular (orele 
10,30; 16; 18,30; 21), Fe
rentar; (orele 15,30; 18;
20,30).

I
iZU.JU).

ÎNDRĂZNEȚUL pardail- 
ILAN

rulează la Moșilor 
11; 15,30; 18; 20,30).

la Cosmos
20).
LA ORA 6
la Viitorul

(orele

(orele

(Urmare din pag. I)
S.M.T. nu oferea garanții 
acest sens. în primul rînd orga
nizarea muncii era defectuoasă. 
Este adevărat, se lucra în con
diții grele, construcția ateliere
lor nu a fost terminată. Baza 
10 de aprovizionare de la Ște- 
fănești nu le-a asigurat încă 
un număr însemnat de piese 
absolut necesare reparării trac
toarelor și mașinilor agricole. 
Adevărata cauză o constituie 
însă lipsurile din interior. Dacă 
s-ar fi făcut la timp apro
vizionarea cu piesele ce 
existau în baze, deci s-ar fi 
trecut de ia început la re- 
condiționări, dacă s-ar fi 
organizat din timp schimbul 
doi la reparații, dacă se luau 
măsuri concrete de îndrumare 
și control a tuturor brigăzilor 
și mai ales dacă se menținea 
în cadrul stațiunii un climat 
de disciplină a muncii, repara
țiile ar fi putut fi pe terminate. 
Ge se intîmplă însă la Cos- 
tești ? Aflăm chiar de la con
ducerea stațiunii. încă de la 
sfîrșitul campaniei de vară 
unii mecanizatori și-au părăsit 
mașinile spunînd că le vor lua 
în primire atunci cînd vor fi 
reparate. Mulți din ei sînt ti
neri. Mecanizatorul Gheorghe 
Nicoară și-a lăsat tractorul să-l 
repare șeful de brigadă. Unii, 
Petre Ștefănescu, Ion Coman, 
Vasile Popa, Gheorghe Cal nu 
vin cu regularitate la lucru. 
Tot acum s-a „îmbogățit" frec
vența... concediilor medicale, 
cu certificate eliberate de cir
cumscripțiile sanitare comunale.

în
credem, 
politică 

de comitetul U.T.C. 
cît și din lipsa de 
a conducerii. A- 

situația nu ne miră

Consecințele decurg, 
dintr-o slabă muncă 
desfășurată 
din S.M.T., 
preocupare 
ceasta fiind 
lipsa de exigență față de calita
tea reparațiilor. S-au găsit 
tractoare controlate de comisii, 
etichetate ca reparate, cu mul
te defecte și abateri de la nor
mele tehnice.

Bune... stricate
Privită în ansamblu, în re

giunea Iași situația reparațiilor 
nu este deloc mulțumitoare. 
Planul grafic nu se realizează 
la nici un tip sau categorie de 
tractor și mașină. Abia erau 
reparate, pînă acum cîteva zile, 
60 la sută din tractoare și între 
50 și 75 la sută dintre celelalte 
utilaje. Una din cauze constă în 
faptul că multe S.M.T.-uri au 
reparat un număr mic de ma
șini în cursul anului, iar pentru 
iarnă volumul de lucrări s-a 
aglomerat. O altă cauză o con
stituie lipsa unui mare număr 
de repere la piesele de schimb. 
In sfîrșit, încă o cauză la fel 
de importantă, constă în mo
dul cum înțeleg unele condu
ceri de S.M.T. să-și organizeze 
munca. Mai întîi, nu toate con
ducerile S.M.T. s-au grăbit ca 
odată cu terminarea lucrărilor 
în cîmp să retragă la sediile 
centrale mașinile care urmau să 
fie reparate aici. Așa se face 
că în prezent 729 de tractoare 
și 137 semănători 2 SPG 2 se 
găsesc încă la brigăzi.

Ea S.M.T. Godăești, Gura

Idrici, Holboca, Zorleni, fiind 
însoțiți de specialiștii serviciu
lui regional S.M.T. Iași am pu
tut constata o serie întreagă de 
asemenea deficiențe. La Codă- 
ești, bunăoară, în atelier era 
dezordine, unor tractoare li se 
montau piese murdare, nu erau 
respectate jocurile de montaj. 
Unele motoare erau în rodaj cu 
filtrele de aer și motorină nes
pălate, în timp ce nu aveau 
distribuția sincronizată, iar 
grapelor cu colți reglabile nu 
li se ascuțeau toți colții, deși 
necesita această operație. In 
același timp, la S.M.T. Vlă- 
deni, tractoarele se montau 
fără a fi curățate. Constatarea 
stării tehnice înainte de intro
ducerea în reparații se făcea 
superficial și din această cauză 
unele subansamble erau inutil 
demontate. Unor tractoare ie
șite din reparații nu li'se veri
ficase sistemul de direcție, nu 
li se spălaseră filtrele ‘ de aer 
și motorină. O parte din semă
nătoarele S.U. 29 aveau brăz- 
darele nereconditionate deși 
acest lucru era absolut necesar.

Timpul este destul de înain
tat ca să dea de gîndit celor 
ce nu au atins nivelul cantita
tiv și calitativ la reparații. în 
situație similară se găsesc, cu 
diferențe de nuanțe S.M.T.-u- 
rile din Greci, raionul Gaești 
și Recea, raionul Slatina.

In ceasul al 
doisprezecelea și ceva

Pentru ca ritmul și calitatea 
reparațiilor să poată fi operativ

îmbunătățit, Consiliul agricol 
regional Iași și-a întocmit re
cent un bogat plan de măsuri. 
Planul preconizează în special 
aducerea cît mai repede în sta
țiuni a întregului parc ce tre
buie reparat; organizarea lu
crului în două schimburi, peste 
tot, acolo unde reparațiile sînt 
rămase în urmă; acordarea 
unei atenții deosebite recondi- 
ționării pieselor pentru a putea 
fi folosite în continuare. De 
asemenea, planul prevede mă
suri prin care serviciul regio
nal S.M.T. și întreprinderea de 
aprovizionare nr. 6 Iași, să im
pulsioneze expedierea de către 
furnizori a pieselor contracta
te; redistribuirea pieselor, pe 
plan regional, de la unitățile 
care termină reparațiile la 
unitățile rămase în urmă ; pre
cum și ajutorarea acestora cu 
mecanici de ateliere și maiștri 
din unitățile care au terminat 
reparațiile. Sînt măsuri bune, 
despre a căror eficiență nu ne 
îndoim. Tovarășii de la Consi
liul agr' ol regional Iași, de la 
serviciul regional S.M.T. sînt 
oameni cu experiență, care 
s-au mai întîlnit cu asemenea 
greutăți. Ne întrebăm de ce 
acest plan, de ce măsurile e- 
numerate nu au fost luate încă 
din noiembrie sau decembrie și 
a trebuit să se ajungă iar într-o 
situație grea ? Ei nu au să-și 
reproșeze nimic 7

„Ne lipsesc 
piese"

Rm.-Vîlcea

unele

reparațiile 
(aproape).

La 
sînt pe terminate 
Inginerul șef Cîrstea Alexan
dru declara :

— Stau cu 8 tractoare 
zile pe butuci datorită 
de cuzineți. Abia azi au 
în bază.

Baza, prin 
Mircea Barbu, 
lui comercial, 
explicație : „cuzineți au existat 
dar nu din cei de care unită
țile aveau nevoie. Aprovizio • 
narea se face de 
Roman și merge 
greu".

Din cele 400 de 
reparate în
200 sînt în această situație 
numai din lipsă de piese. Lip
sesc piese și pentru mașinile 
agricole, pentru remorci etc. 
Numărul acestora este destul 
de mare. Furnizorii pieselor de 
schimb sînt : Uzina din Roman, 
„Tractorul" Brașov, Uzina de 
reparații din Galați, Plopeni etc. 
Majoritatea pieselor lipsă tre
buiau furnizate de uzinele 
amintite încă din anul trecut.

La întreprinderea de aprovi
zionare nr. 6 Iași, lipsesc com
plet din stoc circa 120 de re
pere pentru tractorul U 650, 
alte 40 de repere pentru semă
nătoarea 2 SPG 2. Lipsesc de 
asemenea, complet, multe re
pere pentru grape, pluguri. Și 
în regiunea Iași lipsa pieselor

de 10 
lipsei 
venit

tov.persoana
șeful serviciu- 
dă următoarea

la Uzina 
destul

din 
de

ne-tractoare 
regiunea Argeș, 
această

de schimb face imposibilă re
pararea a 385 de semănători 
2 SPG 2 precum și a nume
roase alte utilaje. Furnizori 
ca Uzinele de reparații Galați, 
Arad, Craiova și Timișoara, 
nu și-au fixat termen de livra
re la contracte pentru luna ia
nuarie, ci mai tîrziu. In același 
timp, alți furnizori printre care

uzinele de reparații Brașov și 
Năvodari, întreprinderea Me- 
taloglobus din București, între
prinderea mecanică Sinaia, 
Uzina mecanică Plopeni și Uzi
na „Semănătoarea" București 
nu și-au respectat nici grafi
cele de livrare pe ultimele luni 
din 1965 și pe luna ianuarie 
din acest an.

SAȘA
rulează 
16; 18;

DUMINICĂ
rulează
15,30; 18; 20,30).

COLINA
rulează la Colentina 
15,30; 17,45; 20).

CAMERA ALBA
rulează la 
15,30; 18;

Progresul
20,15).

(orele

(orele

(orele

STANISLASONORABILUL
AGENT SECRET

rulează la Lira (orele 10,30;
15,30? 18; 20,30),

Din analiza situației întîlnite în unitățile prin care am între- 
Prins, raidul rezultă că în multe locuri există o experiență 
bună în organizarea și desfășurarea lucrărilor pentru pregă
tirea campaniei de primăvară. Se impune ca această expe
riență să fie generalizată cu mai multă operativitate. La înfăp
tuirea măsurilor stabilite și a celor pe care le iau acum con
ducerile S.M.T., organizațiile U.T.C. au datoria să asigure o 
contribuție sporită a tineretului. Atenția trebuie îndreptată 
spre :

• participarea tuturor tinerilor meca
nizatori la lucrările de reparare și revi
zuire a întregului parc de mașini și trac
toare.

• întărirea disciplinei în muncă pen
tru asigurarea unor reparații de calitate.

• terminarea pînă la datele stabili
te în plan a reparațiilor la tractoarele și 
mașinile agricole care vor lucra în cam
pania de primăvară. La aceasta, uzinele 
constructoare de mașini care furnizează 
piese de schimb agriculturii, uzinele de 
reparații, bazele de aprovizionare tre
buie să-și aducă contribuția conform 
sarcinilor contractuale.

• organizarea instruirii tuturor meca
nizatorilor în conformitate cu instrucțiu
nea dată de Consiliul Superior al Agri
culturii.

Numai realizarea în întregime a tuturor măsurilor stabilite 
va asigura efectuarea lucrărilor agricole în timpul optim și 
la un nivel agrotehnic corespunzător — factori principali în 
creșterea producției Ia hectar.

CREDEȚi-MA OAMENI
rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20).

Televiziune
MIERCURI 16 FEBRUARIE

19,00 : Telejurnalul de seară. 
19,15 : Pentru cei mici: „Fiica 
Soarelui". Emisiune de știință 
și tehnică pentru pionieri și 
școlari : La cercul micilor 
radiofonișți. 20,00 : Omagiu li
ric. Versuri închinate zilei de 
16 Februarie. 20,15 : Artiști a- 
matori în studio. 21,00 : Isto
ria teatrului : Teatrul realist 
critic rus — A. N. Ostrovski și 
A. P. Cehov. 22,50 : Telejurna
lul de noapte Buletinul me
teorologia.

JOI 17 FEBRUARIE

17,30: Fotbal: Steagul Roșu— 
Espanol Barcelona. 19,00 Tele
jurnalul de seară. 19,15 : Pen
tru tineretul școlar : „Vă place 
muzica ?“ 20,00: Din viața ani
malelor. 20,30 : „Tinerețe". 
Emisiune muzical-distractivă.
21.30 : Gong. Emisiune de in
formare și cultură teatrală. 
22,00 : Program de romanțe.
22.30 : Telejurnalul de noapte. 
Buletinul meteorologic.
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La aniversarea luptelor muncitorești 
din ianuarie - februarie 1933

e împlinesc 33 de ani de la 
luptele din ianuarie — februa
rie 1933 ale muncitorilor ce
feriști și petroliști desfășurate 
sub conducerea Partidului Co
munist Român — pagină de 
eroism în istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
a poporului român.

Acțiunile de luptă ale muncitorilor, țărani
lor, funcționarilor publici, micilor meseriași, 
studenților și ale altor pături ale populației 
pentru apărarea intereselor lor vitale, împo
triva politicii reacționare a guvernului bur- 
ghezo-moșieresc au culminat cu glorioasele
lupte ale muncitorilor ceferiști de la Grivița
din februarie 1933.

Pentru clasa muncitoare din România, 
luptele din ianuarie — februarie 1933 au în
semnat o Înaltă școală de educație revoluțio
nară. Ele au arătat deosebit de pregnant că 
forța clasei muncitoare stă în unitatea ei, că 
unitatea ei de acțiune, pe baza frontului unic, 
este o condiție a asigurării rolului ei condu-
cător în lupta împotriva claselor exploata
toare. Clasa muncitoare și-a afirmat în ma
rile bătălii de clasă din 1933 capacitatea el, 
rolul ei de conducător al luptei oamenilor 
muncii, cîștigîndu-și prețuirea, încrederea 
întregului popor.

Astăzi, tineretul patriei noastre, alături de 
toți oamenii muncii, cinstește luptele din fe
bruarie 1933, In condițiile înfăptuirii visului 
pentru care au luptat cei mai buni fii ai po
porului muncitor : victoria deplină a socialis
mului în țara noastră. Amintirea eroicelor 
lupte muncitorești din 1933 însuflețește tine
retul nostru Ia muncă plină de elan, pentru 
înfăptuirea mărețului program trasat de cel 
de al IX-lea Congres al P.C.R., pentru înflo
rirea României Socialiste.

1) Muncitorii adunați In curtea 
Atelierelor Grivița în timpul gre

vei (15 februarie 1933)
2) Un aspect al solidarității popu
lației din București și din împre
jurimile Capitalei: cetățeni de di
ferite categorii sociale ad-ucind a- 
limente pentru ceferiștii închiși 
în mod samavolnic la Prefectura

Poliției (februarie 1933)
Ut Facsimile ale unor publicații 
muncitorești care oglindeau lupte
le ceferiștilor și petroliștilor în 
perioada marilor bătălii de clasă 

din ianuarie—februarie 1933
4) Montaj grupînd facsimilele cî- 
torva din scrisorile prin care oa
meni ai muncii de peste hotare 
tși manifestau solidaritatea cu e- 
roicele lupte ale muncitorimii ro

mâne din 1933
5) In apropierea locurilor unde 
t-au desfășurat în urmă cu 33 
de ani luptele ceferiștilor hucu- 
reșteni, se înalță azi clădirile lu
minoase, moderne ale blocurilor 
de locuințe de pe Calea Griviței

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). — Din inițiati
va consiliului agricol al regiu
nii Maramureș, o serie de 43 de 
brigadieri zootehnici din raio
nul Cărei au început în urmă 
cu cîteva zile cursuri de școla
rizare cu durata de trei săptă- 
mîni Ia școala tehnică horticolă
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Brigadieri zootehnici la
din Bocicoiul Mare. Lectorii 
pentru aceste cursuri au fost 
recrutați dintre specialiștii uni
tăților agricole mai avansate 
și din cadrul consiliului agricol 
raional. Aceasta este cea de a 
doua serie de brigadieri zoo
tehnici care urmează cursurile

Lucrările unor comisii permanente

ale Marii Adunări Naționale

în ziua de 14 februarie, co
misiile permanente pentru a- 
gricultură și silvicultură, de 
politică externă și juridică, ale 
Marii Adunări Naționale, s-au 
întrunit în ședințe de lucru 
pentru a examina și aviza 
unele proiecte de decrete 
normative.

Comisia pentru agricultură 
și silvicultură și Comisia juri
dică, întrunite în ședință co
mună, condusă de tovarășul 
Traian Ionașcu, președintele 
Comisiei juridice, au studiat 
proiectul de decret privind 
autorizarea Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție de a constitui și va
lorifica fondul de stat de le
gume și fructe.

Tovarășul Vasile Vîlcu, pre
ședintele Comisiei pentru or
ganizarea Congresului de con
stituire a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, a prezentat o expu
nere asupra proiectului de de
cret.

Comisia de politică externă, 
prezidată de tovarășul Du
mitru Popescu, președintele 
comisiei, a analizat proiectele

Componente esențiale 
in pregătirea profesorului

(Urmare din pag. I)

Practica pedagogică ar pu
tea fi mult mai eficace în ca
zul în care cursurile de me
todică ar fi predate înainte ca 
studenții să înceapă asisten- 
țele la lecții și predarea lec
țiilor de probă în școlile ge
nerale. în condițiile unei 
durate de școlarizare de 3 
ani pentru studenții institute
lor pedagogice, o mai bună e- 
șalonare a predării metodicii 
s-ar putea realiza eventual 
pentru facultățile cu o singu
ră specialitate de bază: Pro
blema aceasta și-ar găsi o 
rezolvare excelentă în condi
țiile unui învățămînt pedago
gic superior de 4 ani. Pentru 
facultățile cu dublă speciali
zare, o asemenea măsură o 
socotim necesară în primul 
rînd“.

cursuri
de la Bocicoiul Mare. In prima 
serie au fost cuprinși brigadieri 
din raionul Șomcuta și orașul 
Baia Mare. Conform repartiză
rii aflate la consiliul agricol 
regional, toți brigadierii zooteh
nici din regiune vor fi aduși pe 
rtnd la cursurile de școlarizare.

lector
SILVESTRU PATIȚA 

șeful catedrei de psiholo- 
gie-pedagogie, Institutul 
pedagogic de 3 ani-Brașov

„Am citit cu mult interes 
opiniile formulate în cadrul 
anchetei : „Cum se învață ar
ta de a învăța pe alții" ? și aș 
vrea să relatez cîteva aspecte 
în legătură cu participarea

Succese 
ale ceferiștilor

GALAȚI. — Colectivul De
poului C.F.R. din Galați, de
ținător al drapelului de uni
tate fruntașă pe ramură, a 
primit marți din partea Con
siliului regional al sindicate
lor, pentru a doua oară con
secutiv, diploma de unitate 
fruntașă pe regiune în între
cerea socialistă pe anul 1965. 
Ceferiștii gălățeni au înche
iat anul trecut un bilanț rod
nic. Graficul realizărilor ob
ținute peste prevederile pla
nului indică la tone brute ki
lometri cifra 72 530, la econo
mii la prețul de cost 1 693 000 
lei și la sporirea productivi
tății muncii o creștere de 9,1 
la sută.

CRAIOVA. — Ceferiștii 
craioveni au reușit să obțină 
în acest an un spor de 9,73 la 
sută pe tona kilometru și o 
economie de combustibil de 
peste 290 tone. Imobilizările 
vagoanelor în timpul repara
țiilor au fost, de asemenea, 
reduse cu aproape 3 la sută.

ORADEA. — Mecanicii de 
locomotivă de la Depoul 
Oradea au remorcat în luna 
ianuarie aproape 15 000 tone 
de mărfuri în plus. Aceasta 
echivalează cu tonajul a 10 
trenuri pe distanța Oradea- 
Arad. îndeplinind și de
pășind planul producției 
globale și marfă ei au realizat 
în această perioadă o econo
mie de 158 800 lei la prețul de 
cost.

(Agerpres)

Telegramă

Cu ocazia celei de-a V-a 
aniversări a unificării Forțe
lor Armate de Eliberare din 
Vietnamul de sud, ministrul 
forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România a adresat 
o telegramă comandantului 
Forțelor Armate de Eliberare 
din Vietnamul de sud, prin 
care transmite felicitări și ex
primă urări ca, sub conduce
rea Frontului Național de Eli
berare — unicul reprezentant 
legitim al poporului din Viet
namul de sud — Forțele Ar
mate de Eliberare să dobîn- 
dească victoria deplină în 
lupta împotriva agresiunii im
perialiste americane, pentru 
libertatea, independența și 
dreptul poporului vietnamez 
de a hotărî singur soarta sa.

de decrete privind ratificarea 
unor acorduri de colaborare 
economică și tehnică încheia
te de țara noastră cu alte 
state.

Tovarășul Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, a dat ex
plicații în legătură cu princi
palele prevederi ale acestor 
acorduri.

Comisia juridică, în ședința 
condusă de tovarășul Traian 
Ionașcu, președintele comisi
ei, a examinat proiectul de 
decret pentru modificarea 
unor articole din legea de or
ganizare judecătorească, pri
vind Tribunalul Suprem.

Tovarășul Alexandru Voiti- 
novici, președintele Tribuna
lului Suprem, a făcut o expu
nere asupra conținutului pro
iectului de decret.

în urma discuțiilor care au 
avut loc, comisiile au avizat 
favorabil proiectele de de
crete examinate și au înaintat 
avizele lor Consiliului de 
Stat.

(Agerpres)

studenților practicanți la ac
tivitățile educative din școală. 
Discuțiile noastre cu absol
venții institutului au relevat 
greutățile pe care aceștia le 
întîmpină în învățămînt dato
rită insuficienței cunoștințelor 
căpătate în ce privește meto
dica activității dirigintelui. De 
aceea, organizînd practica în 
acest an, noi am căutat ca 
fiecare student să țină cel pu
țin o oră de dirigenție. în 
primul semestru, jumătate din 
numărul studenților practi
canți au condus și ore de di
rigenție. Restul o vor face în 
semestrul următor. Pentru a-i 
ajuta — știut fiind că orele 
educative ridică cele mai mul
te probleme de organizare și 
conducere — am întocmit 8 
scheme de planuri de lecție, 
afișate și ca planșe. O sche
mă, cu caracter general, cu
prindea cerințele de organi
zare, conținut și metodică ale 
oricărei ore de dirigenție. Ce
lelalte cuprindeau planurile 
de lecție pentru 7 tipuri re
prezentative — după conținut 
— de oră de dirigenție (cu 
conținut etic, de analiza mun
cii, cultural-științifice, esteti
ce, cu conținut mixt, de în
drumare a studiului indivi
dual și igienico - sanitare). 
Primind o temă, studentul o 
încadra într-una din aceste 
scheme și își întocmea apoi o 
schiță de plan — pe baza con-

CĂLĂTORIA CĂRȚILOR
Sîntem la sfîrșitul primei de

cade a „Lunii cărții la sate". 
Cum se desfășoară activitățile 
destinate acestei tradiționale 
sărbători a cărții ? Răspundem, 
vizitînd librării, biblioteci și că
mine culturale din Pitești și 
Găești, regiunea Argeș.

Biblioteca comunei Ștefănești. 
Aici sărbătoarea cărții are 6 
entuziastă susținătoare în tî- 
năra bibliotecară Băra Nicu- 
lina. în sala de lectură, în lo
cul cel mai vizibil, a aranjat 
cu mult gust și fantezie colțul 
„Luna cărții la sate". O lozincă 
cu un text citeț și mobilizator 
„Luna cărții la sate" invită prin 
recomandările făcute la îmbo
gățirea bibliotecii personale cu 
cele mai noi cărți apărute-, un 
fotomontaj cu noile apariții e- 
ditoriale, îndeamnă să te oprești 
în fața cărților expuse, să le 
răsfoiești, să reții pe care-ți 
place mai mult. In bibliotecă 
raftul cu cărți noi special ame
najat este cel mai aglomerat. 
Tovarășa Băra a avut grijă să 
se aprovizioneze din timp cu 
cărțile căutate. La cei 400 de 
cititori din luna ianuarie și-a 
propus să mai adauge In aceas
tă lună încă 400. Pînă acum 
s-au înscris peste 150. In mun
ca cu cartea este ajutată de un 
colectiv format din cadrele di
dactice tinere, din secretara co
mitetului U.T.C. pe C.A.P., și 
numeroși uteciști, fiecare avînd 
sarcini precise. Spicuim din ac
tivitățile organizate în această 
lună: seară literară urmată de 
program artistic, o dimineață 
de basm, o recenzie a cărții 
„Neamul Șoimăreștilor", urma
tă de film. în fața cooperatori
lor s-a făcut prezentarea cărții 
„Cultura roșiilor timpurii". Se 
pregătește simpozionul „Dez
voltarea pomicultura și viticul
turii", precum și un program 
artistic „Bun venit '66", o ex
poziție de cărți din pomicultură 
și viticultură; se vor prezenta 
și noutățile bibliotecii pe a- 
ceastă temă. O altă manifestare 
care va avea loc In această co
mună este tntîlnirea cu mem
brii cenaclului literar din Pi
tești. în colaborare cu comite
tul U.T.C. și difuzorii voluntari 
din școli s-au vlndut țăranilor 
cooperatori și elevilor peste 
1 000 de cărți și broșuri. De la 
nici o manifestare, de la nici o 
adunare n-au lipsit standurile 
de cărți, s-au organizat stan
duri la brigada zootehnică și le
gumicolă.

Pentru că în unele comune 
nl s-a vorbit mal mult de or
ganizarea comisiilor, de or
ganizarea „Lunii cărții la sate" 
și de planuri mai mult decît des

sulțării dirigintelui clasei un
de urma să țină ora. împreu
nă cu lectorul din catedra de 
pedagogie acest plan era apoi 
definitivat. Toate aceste pla
nuri le colecționăm și le vom 
pune la dispoziția promoțiilor 
următoare, ca bibliografie. 
Bineînțeles, vom veghea ca a- 
cestea să fie consultate nu
mai după ce studenții își vor 
întocmi o primă formă a pro
priului plan de lecție.

Cu studenții practicanți am 
participat, de asemenea, la șe
dințe cu părinții, lectorate, șe
dințe ale comisiilor metodice 
și consilii pedagogice, iar în 
timpul practicii continue am 
organizat și vizite demonstra
tive la domiciliul elevilor.

Pe de altă parte, în timpul 
vacanței de iarnă a elevilor, 
cînd practica în școală nu se 
putea face, am ținut în fața 
studenților expuneri legate de 
munca dirigintelui, activitatea 
metodică din școală și munca 
directorului.

în „amfiteatrul" laminorului
(Urmare din pag. I)

In ansamblu, problemele puse !n 
discuție vizează cunoașterea mai 
amănunțită a caracteristicilor teh
nice ale modernului agregat, ex
ploatarea sa mai rațională, spori
rea indicilor săi de utilizare. La 
indicația organizației de partid, 
conducerea secției a organizat șl 
alte acțiuni in același scop. Do
cumentația tehnică asupra agrega
tului și instalațiilor sale a Început 
să fie tradusă pe capitole din lim
ba germană, multiplicată șl distri
buită fiecărui inginer, maistru șl 

pre ce s-a tăcut, sîntem nevoiți 
să vorbim și noi despre ele.
5- au organizat în luna ianua
rie comisii în care sînt cuprinși
6— 7 membri, toți factorii de 
seamă ai activității cultural- 
educative dintr-o comună. Ce 
fac ? Coordonează, îndrumă, 
dau indicații. Necazul este că 
n-are cine să mai desfășoare 
munca culturală propriu- 
zisă, care trebuie să treacă 
de la nivelul comisiei la 
concret. Rezultatul ? în co
munele Văleni, Gllmbocata, 
Mătăsaru, bibliotecarii și-au 
întocmit, ca de obicei, planurile 
de muncă lunare, dar sînt tot 
atit de puțin sprijiniți — ca 
de obicei — in realizarea lor. 
La biblioteca din Glimboca- 
ta lucrează (voluntar) pro
fesorul Nuță Ion. El a a- 
vut o inițiativă frumoasă, 
intr-o consfătuire cu cititorii a 
întocmit o listă cu cărțile pre
ferate. Același lucru l-a făcut 
și cu elevii. Dar pînă acum nici 
un membru al comisiei nu s-a 
hotărî! să-l ajute și să meargă 
împreună cu gestionarul ma
gazinului sătesc să aleagă căr
țile cerute. Și tovarășa profe-

Raidul nostru

în raioanele

Pitești

. și Găești

soară Arsene Alexandra, care 
răspunde de biblioteca din 
comuna Mătăsaru, și-a pro
pus acțiuni interesante în 
această lună ca: prezenta
rea broșurilor cărților po
litice noi (ultimele documente 
și hotărîri), seară de întrebări 
și răspunsuri, un simpozion, 
însă n-a realizat încă nimic 
pînă acum. Aici comisia nu s-a 
străduit nici să organizeze 
deschiderea festivă. Dacă nu
mai o parte din membrii a- 
cestor comisii și-ar ii fixat 
să ajute la organizarea unei 
acțiuni concrete cu cartea, 
ia toate comunele am fi găsit 
o activitate bogată. Nici acum 
nu-i prea tîrziu. Din aceste co
misii fac parte și secretarii co
mitetului U.T.C. pe comună, și

Se afirma în materialul ci
tat la început că se simte ne
voia unei mai bune selectări 
a profesorilor care se ocupă 
de îndrumarea studenților la 
practică în școlile de bază. 
Problema va fi rezolvată, de
sigur, de Ministerul învăță- 
mîntului, dar în perspectivă, 
încă înaintea unor măsuri ale 
ministerului, o îndrumare per
manentă a profesorilor, in
structaje în cadrul unor con
sfătuiri periodice pot contri
bui eficace la o mai bună în
drumare a practicii. Experien
ța noastră le-a demonstrat de
plina utilitate. Cu diriginții 
din școlile unde s-a efectuat 
practica continuă am organi
zat consfătuiri, iar la nivelul 
orașului Brașov un simpozion 
cu toți diriginții, în care 15 
profesori au luat cuvîntul re- 
ferindu-se la criteriile de ale
gere a conținutului orelor de 
dirigenție, cerințele acestora, 
rolul directorului, colaborarea 
cu organizațiile U.T.C.

tehnician. Pe sectoare de activi
tate se organizează apoi discuții 
pentru Însușirea documentației 
respective. îg vederea cunoașterii 
unor scheme electrice deosebit de 
complicate, cum ar ii schemele 
cu ampliiicatori magnetici, apara
tul de impuls pe grilă, regulatorul 
de turații cu amplificatori tranzis
torizați etc. am inițiat, de aseme
nea, un ciclu de discuții care au 
Ioc săptămlnal, în fața schemelor 
sau a aparatelor propuse. Aceste 
discuții tehnice se bucură de mul
tă apreciere, ele se poartă cu pa
siune șl Interes de către inginerii 
și tehnicieni! noștri.

de contribuția lor ne-am intere
sat în primul rînd. Nu toate 
răspunsurile ne-au mulțumit. 
Bibliotecarele din comuna To- 
poloveni și Leordeni nici nu-i 
cunosc. La Văleni, unde tova
rășa bibliotecară Tomulică Ele
na e și secretara comitetului 
U.T.C., preferă să vorbească de 
un concurs literar ținut cu ti
nerii în luna ianuarie. Pentru 
luna aceasta va mobiliza ti
nerii la activitățile ce se vor 
organiza, și cum nu s-au prea 
pregătit, organizatorii se vor 
achita... ușor de această sar
cină.

„Nu durează mult, ne-a 
spus șeful comisiei de re
vizie, 2—3 zile". „Dar li
brăria stă închisă cîteva zile 
pînă se pregătește, apoi, pînă 
se aranjează din nou cărțile și 
trece cam o săptămînă, și trece 
și „Luna cărții" cu obloanele 
trase". Biblioteca am găsit-o 
mai neprimitoare, cu obloanele 
trase doar cu un anunț „Activi
tatea bibliotecii se desfășoară 
la sfatul popular" (?!). De cîți- 
va ani biblioteca (peste 5 000 
de volume) este mutată de 
colo-colo în încăperi necores
punzătoare. în acest timp căr
țile se deteriorează. Tovarășa 
bibliotecară stă acum la... sfat 
dar cărțile stau la... umezeală. 
Se impune de urgență depozi
tarea lor într-un loc corespun
zător.

în general, In raioanele 
Găești și Pitești, In mul
te comune există o slabă preo
cupare pentru popularizarea 
cărții. Aici nici comitetul pen
tru cultură și artă n-a dove
dit o preocupare mai atentă. 
Pe lingă indicațiile formale pe 
care le dă nu asigură material 
de popularizare. La fiecare că
min cultural și bibliotecă, la în
trebarea „Ce activități au plă
cut mai mult în anii trecufi" 
nl s-a vorbit despre seri lite
rare, „De vorbă cu eroii cărți
lor", concursuri ghicitoare, foi
le tineretului cu dansul cărți
lor și concursuri fulger, cel 
mai bun recitator, concursuri pe 
teme agrozootehnice, conferințe 
și simpozioane pe teme științi
fice, ateiste, întrebări și răs
punsuri pe teme politice etc. 
Anul trecut s-au organizat în 
această regiune concursuri In
tre raioane, școli fruntașe în 
difuzarea cărții. S-ar putea or
ganiza și acum dar... Formele 
stnt multiple, numai că se cere 
mai multă inițiativă, dragoste 
și răspundere față de această 
muncă nobilă. Comitetele co
munale U.T.C. se țin departe 
față de un bun prilej de a edu
ca la tineri dragostea pentru o 
comoară atît de prețioasă — 
cartea.

AURELIA POPESCU

După zilele de vacanță pe
trecute în tabere sportive, 
in stațiuni de odihnă, în o- 
rașele și satele natale, stu
denții s-au reîntors la iacul- 
tăți. A început semestrul II. 
In fotografie _■ un grup de 

studenți de la l.S.E.

Preocuparea conducerii secției, 
a organizației U.T.C., sub Îndru
marea organizației de partid, pen
tru ridicarea calificării tuturor 
laminoriștilor se reflectă în suc
cesele obținute pînă acum de co
lectivul laminorului de profile 
mijlocii și benzi în Întrecerea so
cialistă. Timpul de staționare a 
agregatului pentru reparații nepla
nificate s-a redus continuu, s-au 
Înregistrat primele zeci de tone de 
laminate peste plan iar rebutul 
se menține de la Începutul anu
lui sub norma admisă. Nu s-a fă
cut însă totul. Cursurile de ridi
care a calificării, spune tînărul la- 
minorist Traian Lala se țin prea 
rar (odată pe lună) iar o lecție 
durează 4—5 ore. Oricit ar fi de 
interesantă, ea devine obositoare. 
Cursurile trebuie să se desfășoare 
cel puțin de două ori pe lună iar 
o lecție să nu dureze, e lesne de 
Înțeles pentru ce, mai mult de două 
ore, spunea el. Alți tineri, prin
tre care Balaș Adrian și Staicu 
Florea, propuneau ca organizația 
U.T.C. să organizeze mai multe 
acțiuni cu cartea tehnică cum ar 
li recenzii, simple prezentări ale 
cărților din biblioteca clubului 
care se adresează laminoriștilor, 
concursuri „Cine știe, răspunde" 
pentru stimularea citirii ei. Au 
propus, de asemenea, ca tinerii de 
la linia de laminare și macara- 
giștii să fie ajutați pentru a se 
califica lntr-o a doua meserie, 
primii în cea de tăietori prin su
dură iar ceilalți In meseria de 
electricieni. Ar fi necesare, justi
ficau ei, mal puține posturi pe 
fluxul tehnologic, iar macaragiștil 
vor fi In măsură să remedieze 
singuri unele defecțiuni electrice 
de pe utilajele lor. Conducerea 
secției, organizația U.T.C., trebuie 
să țină seama de asemenea pro
puneri, să studieze posibilitatea 
tolosiril lots
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BERLINUL OCCIDENTAL. — Aspect din timpul unei recente demonstrata studențești împo
triva politicii S.U.A. In Vietnam

Mekong
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La Santo Domingo 
încordarea persistă
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21

Critici la adresa
politicii S.U.A. în Vietnam
• Audierile din Comisia senatorială pentru 

afacerile externe ® Conflictul dintre 
președintele S.U.A. și unii membri 

ai propriului său partid
Prima iază a audierilor care au avut 

loc în cadrul Comisiei senatoriale pentru 
afacerile externe cu privire la politica 
dusă de S.U.A. în Vietnam s-a încheiat. 
Comentatorii occidentali de presă încear
că acum să tragă unele concluzii.

Șiruri lungi de co- 
pii, însoțiți de pă
rinții lor, puteau fi 
văzute la sfîrșitul 
lunii trecute, în fața 
clădirilor școlilor 
elementare șl licee
lor mexicane. Moti
vul : încercarea de 
a obține un loc în- 
tr-o clasă. Spectaco
lul întîlnit, atît la 
Ciudad de Mexico 
cît șî în toate cele
lalte orașe ale țării, 
reflectă o problemă 
majoră a sistemului 
de învățămînt mexi
can : lipsa spațiului 
și a 
tice.

cadrelor dldac-

Pentru Harry Kelly, comen
tatorul agenției ASSOCIATED 
PRESS, aceste audieri au de
monstrat că, „în ciuda aerului 
de extremă politețe afișat de
toate părțile, se asistă la unul 
dintre cele mai acute conflicte 
din ultimii ani între președin
tele S.U.A. și membrii propriu
lui său partid". Cu toate că 
majoritatea membrilor Comi
siei au afirmat că „nu au nici 
o intenție să submineze pe 
președinte", unul dintre ei a 
declarat, potrivit agenției cita
te, că scopul audierilor este 
„încercarea de a se trece pes
te capul președintelui 
se ajunge la poporul 
can".

Săptămîna aceasta 
urmează să audieze 
tarul de stat, Dean 
pe fostul ambasador 
la Saigon, generalul 
Taylor. în așteptare, 
agenției Associated

pentru a 
ameri-

a 1 februarie cînd 
a început noul an 
școlar în Mexic pe 
porfile școlilor ele
mentarea au pășit 
6,8 milioane de 
elevi iar in licee 
— 680 000 tineri. 
Instituțiile școlare 
ocupă de 5 mili-federale se 

oane de copii în școlile ele
mentare și 312 000 în licee. Res
tul apelează la școlile particu
lare unde taxele de studiu sînt 
extrem de ridicate; 40 dolari 
pe lună pentru un copil la care 
se adaugă cheltuielile pentru 
cărți, uniformă și programe 
speciale.

Eforturile făcute de statul 
mexican pentru a veni în Intim, 
pinarea dorinței de Învățătură 
a tineretului se lovesc însă de 
multe greutăți. Anul acesta, 
cheltuielile bugetare destinate 
educației și serviciilor cultu
rale se vor ridica la suma de 
380 milioane dolari. Cu toate 
acestea, s-a recunoscut oficial 
că din cei 11,5 milioane de co
pii in vîrstă intre 6 și 14 ani, 
peste 4,7 milioane nu pot fi cu
prinși în procesul de învăță- 
mint. Majoritatea lor se află în 
regiunile rurale. Dar și în ca
pitala țării, peste 5 000 de copii 
nu au avut loc în școlile ele
mentare „Sînt numeroase cazu
rile — relatează ziarul „THE 
CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR" — în care copiii înscriși 
în clasa l elementară își aduc 
de acasă propriile scaune și 
mese micuțe pentru a ocupa 
orice spațiu liber în clasele 
supraîncărcate".

In ultimii ani economia mexi
cană a înregistrat unele pro
grese, ceea ce ar fi trebuit să se 
răsfrîngă și asupra veniturilor 
bugetare. Dar, după cum s-a a- 
rătat în statisticile oficiale, sta
tul mexican nu are posibilita
tea să sporească cheltuielile 
sale bugetare deoarece capita
lul străin, care controlează o 
mare parte a industriei, oco
lește controlul statului și pro
fiturile evadează peste graniță, 
mai ales în S.U.A.

Un raport recent al Centrului 
de studii asupra educației din 
Mexic a dezvăluit însă șl un 
alt aspect al greutăților școlii 
mexicane Cu toate că se ma
nifestă o sete atît de mare pen
tru învățătură „din fiecare 100 
de elevi care intră în clasa 
I elementară numai 22 ter
mină clasa a Vl-a în unele re
giuni rurale — subliniază ra
portul — clasa a Vl-a este ter
minată numai de 5 elevii". 
Cauzele sînt lesne de Înțeles 
pentru

numai de 5 elevi /".

pentru realitățile economice 
ale Mexicului unde pături în
semnate ale populației trăiesc 
in sărăcie „In multe familii — 
arată „THE CHRISTIAN SCI
ENCE MONITOR" — copii de 
12 și chiar de 10 ani sînt con
siderați că pot cîștiga de acum 
o pîine" In consecință abando
nează școlile și îngroașă rîndu
rile muncitorilor necalificați, a 
acelor oameni care sînt plătiți 
cu cele mai mici salarii și con
stituie pătura cea mai exploa
tată a omenilor muncii.

P. NICOARĂ

Comisia 
pe secre- 
Rusk, și 
american 
Maxwell 
potrivit 

Press, co
respondența primită pe adresa

membrilor Comisiei arată că 
cetățenii americani se pronun
ță într-un raport de 30 la 1 îm
potriva escaladării războiului 
din Vietnam și pentru organi
zarea de audieri în problema 
politicii Washingtonului în 
Vietnam.

Un alt comentator. Jack Bell 
de la aceeași agenție, arată că 
în cercurile partidului demo
crat se manifestă temeri că 
din cauza politicii duse în 
Vietnam există posibilitatea ca 
democrații 
alegerile. Potrivit agenției, 
ceste temeri 
miza că „în 
amestecului 
(în Vietnam 
devine tot mai nepopular și va 
atîrna greu într-un an de ale
geri prezidențiale dacă nu vor 
exista semne sigure că el va 
putea fi încheiat". Beli mențio
nează, totodată, că „alegătorul 
american este deziluzionat de 
actuala politică a președintelui".

să nu mai cîștige 
a- 

se bazează pe pre- 
ciuda intensificării 
militar al S.U.A.

— n.r.) războiul

In ultimele 24 de ore, 
provincia Birih Dinh, la 
km nord de localitatea Bong 
Son, s-au desfășurat lupte 
deosebit de grele între forțele 
patriotice și trupele americane 
și sud-coreene, care desfășoa
ră în această regiune așa-nu- 
mita operațiune „aripa albă". 
Lupte puternice au fost semna
late și în delta fluviului Me
kong, la 70 km sud-vest de 
Saigon, unde acționează divi
zia a Vil-a a trupelor saigo- 
neze.

Corespondentul din Saigon 
al agenției United Press Inter
national informează că în del
ta fluviului Mekong forțele 
patriotice au atacat luni, si
multan, trei posturi guverna
mentale. Trupele guvernamen
tale au suferit pierderi și au 
fost nevoite să abandoneze u- 
nul din posturile pe care le a- 
părau.

Marți dimineața, unitățile de 
patrioți au atacat cu arme au
tomate un alt post guverna
mental în apropiere de orașul 
Tam Ky, capitala provinciei 
Quang Tin. Soarta garnizoanei 
saigoneze, care apăra acest 
post, nu este încă cunoscută. 
La numai 35 mile sud de capi
tală, cîteva batalioane guver
namentale au fost atacate de 
patrioți, fiind nevoite să cheme 
în ajutor aviația și artileria. 
Pe calea ferată Da Nang-Hue 
mai multe trenuri care trans
portau echipament militar au 
deraiat, în urma exploziilor 
provocate de minele plantate 
de patrioți.

• UNITĂȚI ale patrioților 
sud-vietnamezi au 
o navă americană 
trula în apropiere
Iul vietnamez, la 232 km sud- 
vest de Saigon. Un purtător 
de cuvînt al trupelor ameri
cane din Vietnam a declarat 
că nava s-a scufundat „în ur
ma explodării unei mine pusă 
la bord de partizanii sud- 
vietnamezi"

• DR. LINUS PAULING, cunos
cut savant american, laureat al 
premiului Nobel pentru chimie și 
al premiului Nobel pentru pace, a 
fost ales, luni după-amiază, mem
bru asociat al Academiei de Știin
țe din Paris, în locul rămas va
cant prin încetarea din viață a 
lui John Russel. Dr. Linus Pauling 
era deja din 1948 membru 
pondent al Academiei 
țe din Paris.

Agențiile de presă informează că atmosfera din 
pitala dominicană rămîne încordată. Poliția dominicană 
și soldați ai forțelor interamericane continuă să patru
leze pe străzile orașului pentru a preveni repetarea 
incidentelor de luni, cînd un soldat al forțelor inter
americane a fost grav rănit. Luni noaptea, un polițist 
dominican a fost omorît, iar un altul grav rănit. Nu
mărul morților se ridică pînă în prezent la 20, iar al 
celor răniți la aproximativ 80. Un purtător de cuvînt 
al forțelor interamericane a declarat că numai în ulti
mele 24 de ore s-au produs peste 20 de incidente.

de
cores-
Știin-

ființă• LA MOSCOVA a 
Institutul academic de 
care este dotat cu 
20 de laboratoare, în care se vor 
studia problemele selecției plan
telor, animalelor și microorganis
melor, genetica cosmică și evolu
tivă. La institut vor lucra nu 
mai biologi, ci și fizicieni, 
miști și matematicieni.

luat 
genetică, 

aproximativ

nu- 
chi-

Ho- 
fe-

O Corespondentul Agerpres, 
ria Liman, transmite : La 15 
bruarie au început Ia Geneva lu
crările Tribunalului de arbitraj in
stituit de către India și Pakistan, 
în baza acordului încheiat în 
nie 1965 între cele două țări, 
cererea Indiei și Pakistanului 
cretarul general al O.N.U., 
Thant, a anunțat oficial că a 
semnat, în calitate de președinte 
al tribunalului, pe judecătorul 
suedez, Gunnar Lagergren. Gu
vernul indian și-a ales ca repre
zentant pe Ales Bebler (R.S.F. Iu
goslavia), iar guvernul pakistanez 
pe Nasrollah Ectezam (Iran), fost 
președinte al Adunării Generale a 
O.N.U. Totodată, U Thant a anun
țat că lucrările tribunalului 
vor angaja Organizația 
lor Unite, ci exclusiv 
litigiu.

iu-
La 
se-

U 
de-

nu 
Națiuni- 

părțile în
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care pa- 
de litora-

• AGENȚIA A.T.A. 
Ia 14 iebruarie a fost 
Tirana protocolul pe anul 1966 
privire la schimburile de mărfuri 
între R.P. Albania și R.S.F. Iugo
slavia. R.P. Albania va exporta în 
Iugoslavia minereu de crom, de 
bitum, sare marină și va importa 
produse siderurgice, Îngrășăminte 
și produse chimice, piele etc.

anunță 
semnat

că 
la 
cu

Totodată, greva generală, 
declarată de muncitorii de la 
rafinăriile de zahăr, din unele 
ramuri importante ale industriei 
și alte sectoare de activitate, 
a intrat în cea de-a cincea zi. 
Ea s-a extins și a paralizat, 
mai ales activitatea comercială 
a orașelor de provincie. Orga
nizatorii grevei au declarat că 
muncitorii nu-și vor relua lu
crul atît timp cît decretul pre
zidențial din 6 ianuarie nu va 
fi executat de toți militarii, 
care refuză să părăsească țara. 
Luni, președintele guvernului 
provizoriu, Godoy, s-a întîlnit 
cu delegația Confederației sin
dicatelor creștine autonome, 
cea mai mare organizație sin
dicală din țară, dar întrevede
rile lor nu au dat nici un re
zultat concret. Greviștii cer în 
continuare ca militarii de 
dreapta să părăsească țara.

Intr-un discurs radiodifuzat.

fostul președinte al Republicii 
a 

să 
„A- 
nu

Dominicane, Juan Bosch, 
chemat poporul dominican 
continue greva generală, 
ceasta grevă, a arătat el, 
urmărește răsturnarea guver
nului, ci să determine respecta
rea puterii civile a acestuia și 
să se pună capăt dezordinilor 
provocate de unii militari.

Se pare totuși, că în actuala 
criză au intervenit unele ele
mente noi care ar putea duce 
la reducerea tensiunii. Astfel, 
potrivit agenției France Pres- 
se, care citează surse bine in
formate din Santo Domingo, 
doi dintre conducătorii milita
rilor de dreapta urmează să 
părăsească Republica Domini
cană. Este vorba despre gene
ralul Jacinto Martinez Arana 
și Juan de los Santos Cespe
des. Primul va pleca să ocupe 
postul de atașat militar In Ar
gentina, iar cel de-al doilea 
aceeași funcție în Izrael,

DJAKARTA 15 (Agerpres). — 
La Tribunalul militar din Dja
karta a Început luni procesul 
înscenat președintelui Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
tntreaga Indonezie (S.O.B.S.I.), 
Njono, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Indonezia. Potrivit relatări
lor agențiilor de presă, acesta 
este primul din o serie de pro
cese intentate unor personali
tăți civile și militare, acuzate 
de a fi implicate în „evenimen
tele de la 1 octombrie 1965“. 
Agenția Reuter transmite că la 
Djakarta s-a precizat că cerce
tările militare în acest proces 
au fost supravegheate personal 
de generalul Suharto. El a ce
rut într-un discurs, rostit la 
postul de radio Djakarta, pedep
sirea conducătorilor Partidului 
Comunist din Indonezia. Agen
ția France Presse menționează 
că la proces nu a fost admis 
să asiste nici un ziarist străin, 
adăugind că importante forțe 
polițienești și ale armatei au 
luat poziție în jurul clădirii 
tribunalului, izolind aproape in 
întregime cartierul respectiv.

Completul special care judecă 
procesul lui Njono este alcă
tuit din 12 ofițeri superiori, a- 
partinînd armatei de uscat și 
politiei. Împotriva hotărîrii a- 
cestei instanțe nu se poate face 
apel.

Agenția France Presse anun
ță că, în cursul procesului, 
Njono a respins acuzațiile ce 
i se aduc, arătînd că este nevi
novat. El a declarat că în cursul 
interogatoriului a fost supus 
unor presiuni.

Procesul înscenat lui Njono 
este o nouă verigă în campania 
dezlănțuită de cele mai reac
ționare cercuri din Indonezia, 
împotriva P. C. Indonezian și 
altor forțe democratice.

Tot luni, urma să înceapă și 
procesul intentat locotenent- 
colonelului Untung. Potrivit a- 
gentiei Reuter, începerea aces
tui proces a fost aminată, fără 
a se explica motivele.

Revendicările
metalurgiștilor

madrileni

• AGENȚIA A.D.N. anunță că 
în Republica Democrată Germană 
s-au încheiat lucrările conferințe
lor țărănești regionale. Aceste 
conferințe au avut ca scop pregă
tirea celui de-al IX-lea Congres al 
țăranilor din R.D.G., care va 
loc la Berlin în zilele de 26 
februarie.

avea
și 27

Zn- 
grup 
Aca- 

din

• AGENȚIA United Press 
ternational relatează că un 
de oameni de știință de la 
demia Națională de științe 
S.U.A. au sugerat posibilitatea
existen/ei pe planeta Marte a 
unor ,,creaturi stranii". Membrii 
acestui grup au propus Adminis
trației nafionale pentru aeronauti
că și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) să echipeze prima navă 
teleghidată, planificată să fie lan
sată pe suprafața planetei Marte 
în 1973, cu camere de televiziune 
capabile să trimită pe pămlnt fo
tografii care să confirme existenta 
sau inexistenta unor astfel de 
creaturi.

• GENERALUL G. Grivas, co
mandantul șef al tortelor armate 
cipriote, care se află în vizită la 
Atena, a fost primit mărfi de re
gele Cons lan tin al Greciei.

în dimineața aceleeașl zile, Gri
vas a participat la o întrunire pre
zidată de ministrul grec al apără
rii, Stavros Costopoulos. Cu acest 
prilej au fost abordate o serie de 
aspecte 
militară

Luni 
forfelor 
întrevedere 
progresist din Grecia, Spiros Mar- 
kezinis. Miercuri, generalul Grivas 
va avea convorbiri cu primul mi
nistru grec, Stephanos Stepha
nopoulos.

concrete legate de situația 
din Cipru.
seara, comandantul șef al 
armate cipriote a avut o 

cu liderul Partidului

R. D. VIETNAM. O mamă 
cu copilul in brațe in fața casei 
distruse de bombardamentul a- 

merican asupra provinciei 
Yen-Bay

BELGIA: Evoluția
crizei de

• Regele Baudouin al Bel
giei l-a însărcinat marți pe 
socialistul Achiile van Acker, 
președintele Camerei repre
zentanților să examineze po
sibilitățile formării unui nou 
guvern. Se relevă că aceasta 
constituie o măsură de înce
put și că ea nu indică o solu
ționare apropiată a crizei.

Observatorii din capitala 
Belgiei apreciază că partidele 
fostei coaliții guvernamentale 
— socialist și social-creștin 
sînt în principiu de acord să 
nu se opună intrării lor în 
guvern. Biroul Partidului so
cialist belgian a hotărît să 
supună Congresului partidu
lui problema participării so
cialiștilor la un nou guvern. 
In ce privește Partidul social- 
creștin, participarea sa la gu
vern este condiționată, potri
vit poziției adoptate de con
ducerea acestui partid, de a- 
tribuirea funcției de prim- 
ministru unei personalități 
social-creștine și de includere 
în programul guvernamental 
a planului de „asanare finan
ciară".

Redusa majoritate a guver
nului lui Wilson în Camera 
Comunelor constituie un per
manent izvor de îngrijorare 
în rîndurile laburiștilor, deși 
primul ministru britanic obiș
nuiește să declare din cînd în 
cînd că majoritatea este „su
ficientă" și că este mulțumit 
de cele trei voturi în plus pe 
care 
n-a 
sale 
luni s-a vorbit cu insistență 
de posibilitatea organizării de 
alegeri anticipate.

Ie are. Cum, însă, nimeni 
interpretat declarațiile 

ad literam, în ultimele

(de la 1 000 în 1964 la 5 300) s-a datorat 
atragerii voturilor liberale, candidatul 
conservator menținîndu-se, în linii gene
rale, la același nivel ca și la alegerile 
precedente. Liberalii au susținut pe re
prezentantul laburist întrucît o înfrân
gere a acestuia ar fi redus majoritatea 
guvernului la un singur vot și s-ar fi

I electorală
n legătură cu aceasta, con
fruntarea de la North-Hull 
era așteptată cu mare inte
res, rezultatele acesteia fiind 
considerate ca un test al o- 
rientării corpului electoral 
din întreaga țară. Pronosti
cate cu precizie de presa en
gleză, cele 4,5 procente în

plus ale candidatului laburist au întărit 
convingerea conform căreia, de astă dată, 
Wilson nu va mai ezita și că în martie 
englezii se vor prezenta la urne.

Dar, premierul britanic nu s-a grăbit 
nici de astă dată. După părerea ziarului 
„Times", printre motivele care au impus 
iarăși prudența, se înscriu, în primul rînd 
reticențele împărtășite de mai mulți li
deri laburiști, potrivit cărora nu este 
recomandabil a se ghida în organizarea 
alegerilor generale după rezultatele obți
nute în alegeri parțiale ; experiența a a- 
rătat, de multe ori, că rezultatele bune 
în alegerile parțiale au fost răsturnate 
în alegerile generale.

Abținerea momentană a guvernului a 
fost pusă și pe seama analizei atente a 
rezultatelor de la North-Hull. Sporul vo
turilor în favoarea candidatului laburist

britanică
ajuns la alegeri generale într-un moment 
critic pentru partidul lui Grimond. De 
aceea, conchid observatorii, dacă la 
North-Hull liberalii au abandonat pe 
propriul lor candidat numai pentru a 
evita organizarea de noi alegeri, în ca
zul cînd acestea se vor ține totuși, libe
ralii nu vor mai avea, desigur, nici un 
interes să voteze pentru laburiști. Sub 
acest aspect rezultatele de la North-Hull 
îndeamnă la prudență.

în sfîrșit, asupra Whitehallului plana 
amenințarea grevei muncitorilor din 
transporturi și atîta vreme cît această 
chestiune rămînea nerezolvată guvernul

Peste 300 de reprezentanți ai metalurgiștilor 
Madrid au semnat o scrisoare în care sînt expuse 
revendicările acestei categorii de oameni ai muncii. 
Revendicările nu se limitează Ia creșterea salarii
lor. Metalurgiștii cer, de asemenea, suprimarea ac
tualei legislații sindicale. Documentul se compune 
din 18 puncte, printre care revendicarea de a se 
stabili salariul minim zilnic Ia 250 pesetas, limita
rea săptămînil de lucru la 48 de ore, acordarea 
unor garanții reale pentru reprezentanții sindicali și 
aplicarea unor sancțiuni acelor întreprinderi care 
nu se supun legislației muncii. Metalurgiștii madri
leni condamnă penetrația capitalului străin în Spa
nia și cer să Ii se acorde dreptul Ia grevă. Ei se 
solidarizează „cu toți muncitorii, țăranii, studenții 
și intelectualii care luptă pentru aceleași drepturi". 
Pronuntîndu-se pentru amnistierea muncitorilor 
condamnați sub acuzația de a fi participat la luptele 
revendicative, semnatarii scrisorii cer autorităților 
să nu se amestece în activitatea sindicatelor. Scri
soarea con/ine avertismentul că în cazul în care 
aceste revendicări nu vor ii luate în considerație, 
metalurgiștii vor declanșa o grevă de 24 de ore pe 
planul întregii țâri.

în fala creșterii nemulțumirii oamenilor muncii, 
sindicatele oficiale — așa-numitele sindicate „ver
ticale" — din industria metalurgică madrilenă, au 
hotărît să se opună măsurilor guvernamentale care 
stabilesc că salariile fixate prin noile contracte de 
muncă nu vor putea fi sporite cu mai mult de 9,4 la 
sută, cifră care ar reprezenta, potrivit Institutului 
National de Statistică, media sporirii costului vieții 
în 1965.
costul 
cursul

însemnări

de a tăcea

Sindicatele amintite consideră însă 
vieții a sporit la Madrid cu 16,7 la sută 
anului trecut.

Dezvoltarea industriei

farmaceutice ungare
anii puterii• în 

populare, industria far
maceutică 
Ungară a Înregistrat 
dezvoltare 
La Debrecen, spre exem
plu, s-a construit o 
fabrică modernă de pe
nicilină, iar fabrica de 
la Kobânya și fabrica 
„Chinoin” din Budapes
ta au fost reconstruite, 
în prezent, industria far
maceutică a Ungariei 
produce de 10 ori mai

din R. P.
o

însemnată.

După 17 zile de dez
bateri și 909 intervenții, 
comisia de iniormatii 
a Cortesului spaniol a 
terminat studiul pro
iectului de lege asupra 
presei, care confine nu 
mai puțin de 72 arti
cole.

Vechea lege a presei 
data de pe vremea răz
boiului civil din 1936— 
1939 și conținea exclu
siv restricții la liberta
tea de exprimare. De 
citiva ani se vorbește 
tot mai des în Spania 
de acest proiect, atri
buit ca inițiativă minis
trului informațiilor, Fra
ga Iribane, proiect sor
tit să facă parte din ac
țiunile de „liberalizare" 
promise cu toate prile
jurile de regimul de Ia 
Madrid. Opoziția, apar- 
finind convingerilor po
litice celor mai diierite, 
a cerut în nenumărate 
rînduri moditicarea ve
chii legi, căci presa 
spaniolă prin organiza
rea ei nu corespunde 
nici celor mai rudimen
tare cerințe de infor
mare. Opinia publică 
spaniolă nu află nici o 
dată despre adevăratele 
frămîntări din tară : 
presa n-a suflat nici un 
cuvînt ani de zile des
pre marile mișcări mun
citorești din Asturia, 
despre acțiunile tinere
tului și ale studențimii, 
despre opoziția intelec
tualilor iată de politica 
oficială a regimului 
tranchist.

Actualul proiect vrea 
aparent 3ă răspundă 
repetatelor cerințe ale 
opiniei publice dar, 
în iond... să nu schim
be nimic esențial. Ast
fel, el limitează strict 
libertatea de expresie 
„în măsura în care a- 
ceasta nu atinge res
pectul instituțiilor și ce
rințele apărării națio
nale și ale securității 
statului". în aiară de 
aceasta, controlul oiicia- 
lităților efectuat asupra 
ziarelor se menține prin

dreptul 
sancțiuni oricărui 
gan de 
pretențiile de 
liberale'' 
aduce legea 
sînt infirmate între al
tele și de „tarifele" ri
dicate ale amenzilor 
care se pot administra 
ziarelor. De Ia 1 000— 
25 000 pesetas amendă 
pentru o „infracțiune 
ușoară" sau suspenda
rea pe 15 zile a auto
rului articolului necon
venabil administrației; 
de Ia 25 000—50 000 pe
setas amendă și sus
pendare redactorului pe 
o lună pentru „infrac
țiuni grave" sau sus
pendarea publicației care 
poate merge pînă 
două luni pentru 
diane, patru luni 
tru

de a aplica 
or- 

presă. Deci, 
„tendințe 

pe care le-ar 
în speță

la 
coti- 
pen- 

publica/iile săptă- 
mînale și șase luni pen
tru cele lunare; în 
sfîrșit de Ia 50 000— 
200 000 pesetas amendă 
pentru 
foarte grave", cu 
pendarea pînă la 
luni a autorului 
lului sau a 
lui șef. Nu-i greu 
înțeles că orice 
col considerat 
pentru guvern, 
te deveni „i 
foarte gravă", cu 
consecințele unei 
menea acuzații.

Prevederile mai 
ale proiectului, nu 
tisfac nici o categorie 
a opoziției din Spania. 
Chiar înainte de a fi 
supus proiectul dis
cuțiilor în ședinfa ple
nară a Cortesului. 
105 intelectuali din 
drid și Barcelona 
adresat un protest 
ședintelui comisiei 
informații a Cortesului. 
„Proiectul 
pra presei 
în discuții 
ei — este 
tor, depășit și se situea
ză sub orice cerință a 
unei legi democratice".

V. TANASESCU

U.R.S.S.
de lege asu- 

actualmente 
— au scris 

nesatisfăcă-

medicamente

noi
sa-

Ma- 
au 

pre- 
de

multe medicamente 
cît în anul 1950.

In dezvoltarea Indus
triei farmaceutice, un 
rol important revine 
Institutului de cercetări 
farmaceutice. în cei 15 
ani de activitate, insti
tutul a elaborat tehnolo
gia fabricării a peste 
100 de produse farma
ceutice și a prezentat 
pentru brevetare peste 
500

„infracțiuni 
sus- 
șase 

artico- 
redactoru- 

de 
arti- 

incomod 
poa- 

,infracțiune 
toate 
ase-

lui Wilson nu dorea să se hazardeze pre- 
zentîndu-se în fața alegătorilor.

Toate acestea au făcut ca ipoteza or
ganizării de alegeri generale în martie 
să fie abandonată. înseamnă oare aceasta 
că laburiștii se vor mulțumi doar cu ac
tuala majoritate, cînd, dacă cele 4,5 la 
sută se verifică, ei pot realiza o majori
tate de 50 pînă la 150 de voturi? Nu, și 
nici măcar premierul, cel mai prudent 
dintre toți, n-a afirmat nimic în acest 
sens. Dimpotrivă, după ce a desmințit 
ipoteza „martie" a lăsat să se înțeleagă 
că alegerile ar putea să aibă loc mai tîr- 
ziu, în cursul anului. După reuniunea de 
la 7 martie a principalilor lideri laburiști, 
agenția REUTER, citind înalte surse gu
vernamentale, a afirmat că primul mini
stru Wilson a elaborat un plan provizoriu 
pentru organizarea 
vară, dar că nu a 
definitivă.

Totuși, hotărîrea 
prea mult. Asupra 
cită presiuni din partea liderilor parti
dului care afirmă că opinia publică bri
tanică ar fi acum mai favorabilă unor 
noi alegeri decît fusese în trecut. După 
cum transmite REUTER, în cercurile po
litice britanice se exprimă tot mai mult 
părerea că, dacă se va recurge la noi ale
geri, ele vor avea loc în aprilie. în ulti
mul său număr, „SUNDAY TELE
GRAPH" precizează chiar și data care 
„pare să fie 28 aprilie". în același sens se 
pronunță și „Sunday Mirror", „Sunday 
Times" și alte publicații londoneze, care 
consideră că „drumul spre noi alegeri 
este deschis". Potrivit presei, mai trebuie 
doar ca premierul Wilson să zică „da", 
însă, acum ca și altădată, tocmai aceasta 
continuă să fie necunoscuta dificilă a 
ecuației electorale britanice.

alegerilor 
luat încă

în primă- 
o hotărîre

să întîrzienu poate 
premierului se exer-
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dere parțială a 
Fabricii de ci
ment din Topki, 

regiunea 
Kemerovo
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