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Aș vrea să precizez că in- ruirii practice la mașini îi ordăm cea mai mare aten- e și de aici așteptăm cele ai bune rezultate. Așa cumm mai arătat, a fost introdus n mare număr de mașini mo- rne, dar asemenea mașini mai puține, ce-i drept — istau și în vechile hale. Deldă, în uzină existau la în-
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Noile cadre
cresc odată

Pentru un viitor muncitor, 
desenul tehnic este o disci
plină importantă. Iată de ce 
elevii anului II E strungari- 
metalici de la Școala profe
sională de pe lingă Uzinele 
metalurgice Semănătoarea" 
din Capitală — pe care-i ve
deți In fotografie — acordă 
o atenție deosebită acestei 

discipline

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILORLA 7 MARTIE
martie ziua alearerii

deputaților în Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare 

va fi o zi de sărbătoare
a întregului popor

Votiod caodidatii Frontalul 

Democrației Popdare, veți vota pentru 

dezvoltarea economiei nationel

lui !poru
M

«/

însuflețite adunări cetățenești in regiunile
Ploiești, Hunedoara, Maramureș

Iletandru Drăghici și Dumitru
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a multe alte întreprinderi ale țării, Uzina textilă „Moldova11 din Botoșani se dezvoltă și se moder-Aici au fost con- se introduc Adicăizează. truite hale ‘noi, tilaje perfecționate, e introduce o tehnică mo- ernă care reclamă cunoș- nțe profesionale superioare, e aceea, acțiunea de pregă- ire a noilor cadre care să lu- reze pe noile mașini consti- ie una dintre preocupările e seamă ale colectivului nos- de conducere. Desfășurată b cohducerea organizației e partid, această acțiune rezintă un efort colectiv nducerii întreprinderii, itetului sindicatului și al itetului U.T.M.Pentru a face față nevoilor roducției, pregătirea cadrelor ecesare se face pe etape, în as cu intrarea în funcțiune fiecărui obiectiv, a fiecărei rup de noi utilaje. Anul tre- t, de pildă, au fost califi- ați pentru filatură 379 de uncitori, iar pentru țesăto- ie 200 de muncitori.In legătură cu organizarea estor cursuri de calificare disting cîteva probleme, stfel, pentru predarea lecții- r au fost selecționați lectori n rîndul celor mai bune ca- e, ingineri cu o îndelunga- experiență în producție, iar ntru însușirea temeinică a cțiilor teoretice au fost or- nizate demonstrații prac-

Colectivul Institutului de cerce
ii foraj-extracție din Cîmpina 
ne la îndemîna petroliștilor din 
hele noi realizări ale studiilor 
hnice efectuate. S-a obținut un 
odus din acizi grași, necesai 
stării țițeiului vîscos, care, folo- 
t ia numeroase sonde din bazine- 

s Văii Prahovei, Moldovei și Ol- 
niei, a dus la îmbunătățirea că
tații produselor. De asemenea, 

fost extinse pe scară largă fil
ele cu pietriș și cu pastile, care 

ca efect sporirea debitului da 
tei la sonde.

i ti mtArim c= z>gâ- t candadațtxr F~x:.- i35 Democratici PoțxGare pen- tru alegerile de dețxșati is Marea A±.—are Națâoaălâ ti 
ta sfaturile popul are.într-o însuflețită atmosferă, ttie-le acestea tovarășa Chivu S'xscx Alexandru Drăghtc: șt Diztriru Coiiu s-au tntîlnîi eu alegătorii din drcumscrip- țnle in care au fost propuși canddati in alegerile de depu- tați in Marea Adunare Națională. Însoțiți de conducători a» organelor locale de partid și de stat. împreună cu alți candidați ai F.D.P., ei au vizitat mari combinate, uzine și fabrici. șantiere de construcții industriale și social-culturale, instituții de știință și cultură, noi cartiere.Tovarășul Chivu Stoiea- membru al Biroului Politic, secretar al CC. al P.M.R.. care

candidează in rircumscriptia electorală nr. 1 Plătești, s-a intîlnit cu muncitori. ingineri tehmeiem și funcțMnan de la Rafinăria și Termocentrala Brazi. Rafinăria Ploiești. Combinatul petrochimic. Urmele de utilaj petrolier J. Mai', atelierele de reparat material rulant, cu țărani cooperatori din comunele Bărcănești și Brazi. cu alți alegători din instituții social-culturale din oraș.în sala de festivități a Uzinelor „1 Mai11 din Ploiești a .avui loc O" adunare cetățenească la care au participat numeroși constructori de utilaj petrolier, distilatori, rafinori, energeticieni, intelectuali, țărani cooperatori, gospodine.Tovarășul Alexandru Dră- ghiei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.MJt, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, candidat în circumscripția electorală nr. 1 Hune-

ooara-Est s-a intfinrt aton. ingnrn. șifuncționari de La grupul de laminoare și oțeUria nouă a Combinatului siderurgic Hunedoara. cu constructori de pe șantierul complexului spitalicesc. cadre didactice și elevi de la Școala medie nr. 1, lucrători din comerț, cu side- rurgiști de la Uzina „Victoria1* din Călan, cu țărani cooperatori din comunele Hășdat și Nădăștie.La clubul „Siderurgistul'1 din Hunedoara a avut loc o adunare cetățenească la care au participat mii de siderur- giști. constructori, intelectuali, gospodine și țărani cooperatori din satele învecinate.Tovarășul Dumitru Coiiu. membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., candidat în circumscripția electorală nr. 1 Baia Mare, s-a intilnit cu constructorii de pe șantierul noului ansamblu de

locuințe de pe malul Săsaru- lui. cu muncitori, ingineri de ’.a Exploatarea minieră Sâsar Combinatul chimico-metalur- gic. Uzina „1 Mai“, Uzina centrală de preparare a minereurilor și Uzina mecanică de mașini și utilaje, cu cadre didactice și studenți de la Institutul pedagogic de 3 ani și cu alți cetățeni.în sala cinematografului „Minerul11 din Baia Mare a avut loc o adunare cetățenească la care au participat mineri, metalurgiști, chimiști. constructori, oameni de cultură și artă, studenți, gospodine.Ca și celelalte manifestări din campania electorală, aceste adunări au demonstrat însuflețirea cu care este întîm- pinată ziua alegerilor, înalta conștiință politică și cetățenească a maselor. Cu sentimentul de adevărați stăpîni ai țării, participanții la adunări

au relevat realizărilor porul nostru sub conducerea partidului, în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai, perspectivele luminoase ce se deschid patriei noastre socialiste. Totodată, ei au discutat probleme gospodărești locale, făcînd în acest sens numeroase propuneri valoroase. Exprimîndu-și dragostea și a- tașamentul profund față de politica partidului și statului nostru, participanții la adunări au arătat voința lor de a transpune în viață politica partidului de desăvîrșire a construcției socialiste — politică pusă în slujba bunăstării poporului, înfloririi patriei.în cuvîntul său la adunarea de la Uzinele „1 Mai“ din Ploiești, Toma Rusca, muncitor la această uzină, a relevat pu-

amplul bilanț al obținute de po-

(Continuare în pag. a Ul-a)ceperea lucrărilor 230 de războaie automate. La aceste mașini s-a format un nucleu de muncitoare bine pregătite, care cunosc perfect atit mașina, cit și procesul tehnologic. O situație similară e în fiecare secție. Conducerea uzinei a numit dintre aceste tex- tiliste cu înaltă calificare cîteva metodiste care se ocupă exclusiv de noii muncitori în perioada de pregătire, învă- țîndu-i cum să lucreze la mașini, ce defecte pot apaie și cum sînt semnalizate acestea de către mașină, cum se înnoadă firele rupte — pe scurt, alfabetul muncii la mașină.în urma examenului de calificare, care are loc după 3 luni de pregătire, noii muncitori sînt repartizați la mașini, unde deservesc aceeași zonă ca și cei cu mai multă experiență în producție. Dar și în această fază se continuă pregătirea lor. Tinerii calificați nu sînt repartizați la un loc, ci printre muncitoare bine pregătite, care îi supraveghează și îi ajută să se descurce în situații mai dificile.GHEORGHE VOICU 
director al Uzinelor textile 

„Moldova’ Botoșani

(Continuare în pag. a IlI-a)

Unități de industrializare a lemnuluicu utilaje moderne

ă gindesc acum, ia preajma 
sărbătorii alegerilor de la 7 
martie — ■wifeifait coa- 
cretc c exercitară imuc di* 
numeroasele drepturi și libertăți democratice ăobindite 
după eliberare — la sewaxfî-cația majoră a acestui act de o înalt: 

simplitate și măreție.- poporul vtae i- 
fața urnelor să voteze per.trs viitorul său, pentru viața sa de azi și de rrtirne.

Mi-a fost însă dat, prin timp, să cunosc și o altfel de față a lucrurilor, ciad zilele alegerilor, precedate de acea 
treagâ mascaradă electorală ercu o sub
liniere în văzul lumii a ipocriziei și ne
dreptății, a parvenitismului și afaceris
mului de clan, atribute care constituia . blazonul „înaltei societăți* a acelor vre
muri de întunecată amintire. Cită risipe de vorbe mari mi-a fost dat să ascult in

Unitățile de industrializare a lemnului din regiunea Bacău sînt dotate cu noi utilaje. Pe lingă utilajele modeme de spălat buștenii de la Tazlău și Onești, recent, a mai fost pusă în funcțiune o nouă instalație de acest fel la unitatea Tarcău. în felul acesta se asigură îmbunătățirea calității cherestelei. La fabrica Agăș se pregătește

punerea în funcțiune a de-al doilea dispozitiv, cu ajutorul căruia se va mecaniza în întregime munca în depozitul de bușteni. La unitățile Mînăs- tirea Neamț și „Foresta" Piatra Neamț s-au construit transportoare cu bandă rulantă și cablu. care sînt folosite la eva- cuarea mecanizată a rămășițe-

celui lor de fabricație și a rumegușului.Pentru mecanizarea în continuare a unor lucrări, aceste unități vor mai fi înzestrate în acest an cu 9 gatere, 32 circulare, mașini de ascuțit pînze de gatere, precum moderne. și alte utilaje((Agerpres)

9

Cînd lămpile cu vapori de mercur, care 
luminează ca ziua marile bulevarde ale 
Bucureștiului, se defectează, autotele- 
scopuî sosește la timp, Iată-1 pe tînărul 
electrician Ion Dumitrescu, executind o 

astfel de reparație

ți de import. întreprinderi de lucrări publice. Participarea la toate minuirile 
de fonduri publice era ținta supremă a 
celor ce iși spuneau cu orgolioasă dem
nitate .Aleșii națiunii, ai poporului1* 
fiind, în fapt, aleși* banilor și ai relațiilor suspuse. Deveneau milionari peste 
noapte. Bancheri, moșieri, negustori bo- gați, oameni de casă ai puternicilor zilei 
se alegeau pe atunci ia cirma țârii! E 
drept, ca să se aleagă trebuiau să depună ceva bani să-și susțină cheltuielile mandatului. Iar ca să aibă sigur succesul fă
ceau și imposibilul numai să fie înscriși 
pe listele guvernului. Apoi, se știe, sumele investite și le scoteau înzecit în 
cele cîteva lini de parlamentarism. Cum 
se desfășura propaganda electorală ? 
Altă față a aceluiași bilei la care se în-

Gata pentru campania

de primăvarăGospodăriile agricole de stat sînt gata să înceapă însămînțările de primăvară. In atelierele unităților s-a terminat repararea tractoarelor, semănătorilor și celorlalte mașini care vor fi folosite în apropiata campanie agricolă. Gospodăriile agricole de stat și-au asigurat, totodată, cea mai mare parte din semințele necesare.în unități continuă acum instruirea mecanizatorilor care vor lucra cu noile semănători de porumb S.P.C.-6 în vederea folosirii acestora cu maximum de randament. (Agerpres)



Un răspuns „telegrafic
cu care nu sîntem de acord!

n grup de tineri din comuna Tîrg- șorul Vechi, Tegi- unea Ploiești scriau — cu cîteva. zile în urmă — ziarului : „Sîntem cititori Ui ziarului „Scînteia ti- neretulul“ și bineînțeles abonați la această publicație. Cu toate că sîntem aproape de Capitală, ziarele sosesc cu întîr- ziere și uneori chiar deloc. Vinovat de această stare de lucruri e agentul poștal Gheor- ghe Niță care, îndată ce vin a- bonamentele, nu face difuzarea acestora. Uneori el vinde din abonamentele noastre eventualilor solicitant!. Am sesizat și Direcția Ploiești schimbatNeam cu pricina, însoțiți de un instructor cu problemele de difuzare de la Direcția regională P.Ț.T.R. Semnele justeței sesizării tinerilor care s-au adresat ziarului ne-au întîmpinat de la început. In ziua cînd am ajuns în comuna Tîrgșorul Vechi ziarele sosiseră de mult, dar a- gentul poștal nu se grăbise cî- tuși de puțin să le difuzeze. L-am găsit Jn „exercițiul func-

regională a clar situația cu nimic".deplasat în
P.T.T.R. nu s-acomuna

țiunii“ la bufetul comunei, exercițiu pe care — cum am fost informați — îl execută cu destulă perseverență. Am discutat cu tovarășul responsabil despre modul cum își desfășoară activitatea de agent poștal. Mai întii. a trebuit să reținem cu surprindere că nici nu știa cine sînt abonații și nici cile abonamente are. In ce privește difuzarea „se descurcă" foarte simplu. Dacă un cetățean trece pe Ia sfatul popular sau pe la bufet, și locuiește pe lingă vreun abonat, îl roagă să i ducă el ziarul. După părerea agentului poștal — cităm — . mai operativ decît așa nici că se poate'. La întrebarea noastră — „dacă ziarul cu astfel de sistem de difuzare, ajunge sau nu in mina cititorului" ? cum era firesc, nu ne-a putut da un răspuns precis. Adevărul e, cum ne-au confirmat abonații. că ziarele nu a- jung la vreme in mina acestora și de multe ori chiar deloc. Intr-o zi sint diiuzate șase ziare, a doua zi numai patra, a treia nici unul. Poștașul nu a co>- trolat cît de operativi sînt „locțiitorii" lui — meren alții aleși la întîmplare. Acest lucra nu se petrece numai cu ziarele, ci si cu telegramele, recomandatele.

scrisorile simple. așa că, de multe ori poți să aștepți mult și bine o scrisoare. Așa se explică de ce numărul abonamentelor la ziar în comună e doar de șase. Tinerii cu care am discutat ne spuneau că datorită faptului că ziarele nu veneau la timp sau deloc, o parte au refuzat să se mai aboneze.Am sesizat aceste nereguli și Direcției regionale P.T.T.R. Ploiești. Răspunsul, nimic de zis, ne a tost trimis de data aceasta mai mult declt operativ. Iată! : . Sesizarea este justă. A- gentul poștal Gheorghe huța nu-și face conștiincios datoria, trimițînd abonamentele și poșta prin diverși cetățeni, fapt care face ca acestea să nu ajungă întotdeauna la adresant-.După această introducere, in care se recunoaște justețea sesizării. sînt prezentate in răspuns și măsurile pe care și-a propus Direcția regională să le ia in cazul relatat: „Pentru a- ceastă gravă neglijență i s-au făcut agentului aspre observații, proced:ndn-se la instruirea lui temeinică*..Parcurgind ri nd urile telegrafice ale acestui- răspuns la sesizarea care atrăgea ateatia a- deiicrente pe care

noi Ie socotim destul de grave, fiindcă e vorba de încălcarea normelor unei elementare discipline a muncii — (ce altceva dacă nu distribuirea la timp și corectă a presei și corespondenței are de iâcut un agent poștal?) se pun evident semne de întrebare cu privire la responsabilitatea cu care a fost redactat, la conținutul răspun sului primit din partea Direcției regionale P.TTL Ploiești. După ce se recunoaște ci _a- gentul nu-și face conștiincios datoria", că „abonamentele si poșta nu ajung întotdeauna la adresant**, după ce an foit ia formați tovarășii că se vină a doua oară abonamentele altor persoane, și In sfirșit după ce asemenea iapte slat calificate .gravă neglijență', aflăm că .drept măsuri i s-aa făcut agea tăiai „aspre observații- n „sa procedat la instruirea tai te meinfeă*. Considerăm ci tal» cuind cu epitete, fie ele si .aspre- măsurile drastice ce se impuneau cu prisosință (date fiind faptele relatatei nu sa dat răspaasal așteptat la se» rărite juste ale tinerilor De aceea așteptăm c .mp Ir țări absolut necesare la răspunsa! priaut

I GHERGHINA BĂLĂRIE 
corespondent voluntar

„ Viață nouă-n
sat la nai

premiera

de scoală T:ndru.' Dumitru Iliescu de la laboratorul tehnologic al Fabricii de prelucrare a maselor 
plastice din Iași, eiectuînd o probă la instalația de formare prin vacuum

Foto : N. STELORIAN

Pe scenele celor două cămi
ne culturale din comuna Cer- 
netul, raionul Alexandria, e- 
chipele de dansuri, taraful de 
muzică populară, soliștii și 
brigada artistică de agitație 
au prezentat spectacolul „Via
ță nouă-n sat la noi". Depla
sările în comunele învecinate 
s-au bucurat de o largă popu
laritate în rîndul țăranilor 
cooperatiști. Aceștia i-au a- 
plaudat pe artiștii amatori și 
în mod deosebit pe tinerii 
Speranța Mocanu, Petra Pur
cea și Al. Găvănescu.

Cercul medii nr. va are o
Clasa a XI a în îața maturității
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CIS SĂSĂCC

cititorii ziarului mostru să ne scrie ori ce cite ori se var ivi defecțiuni in procesai de abonare la „Scinte.a tineretului" și oe primire U 1 regulat a a firmamentului pentru a interveni ca să se ia măsurile cuvenite față de cei răspunzători de asemenea situații anormale.

Aspect de la „vernisajul* expoziției cercului de artă plastică 
al copiilor din comuna Gheboaia, regiunea Ploiești

Foto: AGERPRES

Rugăm totodată pe toți

Fertilizează lucernieraDupă ce au terminat transportat la cimp. p'.atfor me. cele 2000 de tone de în grășăminte naturale plants cate, tinerii țărani cooperatori din comuna Patru Frați, raionul Urziceni. au început o altâ acțiune. împreună cu tehnicianul agronom, Tonta Drâghjci. au stabilit suprafețele de hi- cernieră care trebuie îngrășate. Apoi, cu toate cele 60 de atelaje, au început transportul mranîței și mustului de grajd. Pînă acum ei au împrăștiat uniform pe lucerniera peste 20 de tone de îngrășăminte. Acțiunea continuă. Printre cei care s-au evidențiat se numără și utemișfii Marin Pădure. Constantin Barbu și Zamfir Voicu. ȘTEFAN TAXASE 
corespondent vo/ualar

Profesiunea
pe care ți-o

Promoția suceveana a claselor a 
Xi-« va fi anul acesta ioarte nu
meroasă. Toată grija noastră se 
Îndreaptă spre acești tineri. în cu- 
rind absolvenți.

Cîteva sarcini importante stau 
in fala lor In această perioadă : 
pregătirea pentru lecțiile curente, 
recapitularea materiei 
rea 
rei profesiuni, 
care 
să 
lui de maturitate știind precis spre 
ce proiesiune se va Îndrepta.

In organizarea activităților de
dicate orientării proiesionate, co
laborăm ca secția de invăfămint 
orășenească. Încă din primul tri
mestru, in scoli, iar alteori, la ni
velul orcsuhd, s-au organizat mai 
multe acțiuni care au ajutat elevi
lor să chibzuiască cu mai multă 
maturitate asupra viitoarei profe
siuni.

Primele acțiuni au iost organiza
te la nivelul anilor de studii. La

și alegc- 
cu aiscerndmint a viitoa- 

Vrem ca tie- 
ultima clasă 

fala examenu-
elev din 

ajungă în

flecar
JOI 4 MARTIE19,00 : Jurnalul televiziunii ; 19.10: Pentru tineretul școlar: Oaspeții noștri; 19.40: Un laborator neobișnuit... 20.00: Actualitatea cinematografică ; In încheiere : Buletin de știri ; Buletin meteorologic. *4
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REGINĂ C1NTECELOR rulează 
la Patria (orbie 10j 12; 14; 16; 18;
20) , București (orele 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30). Modem (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21301.
TELEGRAME rulează Ia Cla
sic (fost Carpati) (orele 10 ; 
12; 14; 16). UN ENORIAȘ CIUDAT 
rulează Ia Înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 15,30; 17,45; 20), Victo
ria (orele 10; 12; 16;18,15; 20.30). 
MOFTURI 1900 rulează la Repu
blica (orele 9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 18,45; 21). De la 2 martie 
Capitol (orele 9; 1130; 14; 
19; 21,15), Excelsior (orele 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
VASTA nr. 13 rulează la Feroviar 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 2030), 
Melodia (orele 9,30; 12; 15,15; 13;
21) , Flamura (orele 10; 1230; 15.15:
17,45; 20,15). PATRU FETE INTR-O 
CURTE rulează la Luceafărul (ore
le 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 2D, 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 15; 
18,30; 21). SĂRUTUL rulea-

16,30;
9,45 ;

NE-

ză la Tomis (orele 10; 12; 14: 16; 
18,15; 2030). Moșilor (orele 15; 17: 
19; 21). VIAȚĂ UȘOARA
rulează la Central (orele 9,45-, 12; 
14.15; 1630: 18.45; 21). Cosmos
(orele 16; 18; 20). CRONICĂ CU- 
BANĂ rulează la Lumina (orele 
930; 12.15; 15; 17.45; 2030). VE
SELIE LA ACAPULCO rulează la 
Union (orele 13.45; 16: 18,15;
2030). TITANIC VALS rulează la 
Doina (orele 1130; 13.45; 16;
18,15; 20,30), Pacea (orele 15,45 : 
18: 20,15), Lira (orele 1530; 18;
20,30). O STEA CADE DIN CEX 
— cinemascop — rulează la Ciu
lești (orele 10; 1230; 15; 1730: 
2030), Arta (orele 930; 11.45; 14; 
16,15; 1830; 20,45), Bucegi (orele 
9: 11,15; 1330; 16; 18 30; 20.45).
O POVESTE NEINVENTATĂ ru
lează la Cultural (orele 16; 18.15; 
2030). AH. EVA 1 rulează la Da
cia (orele 9,45; 12; 14.15; 1630 ;
18,45; 21). CU MtLNILE PE ORAȘ 
rulează la Buzești (orele 1530; 18;

2030). DRUM PERICULOS 
nemascop — rulează Ia Crincași 
lorele 16; 18.15. 3)30). MICUL
PESCAR — cinemascoD — rulează 
la Grivita (orele 9.45; 12; 14:
16.15; 1830: 20.45). CEI TREI
MUȘCHETARI — cinemascoo 
ambele șerbi — rulează la Unirea 

<orele 11: 16: 1930). CEL MAI 
5LARE SPECTACOL rulează la 
Flacăra (orele 10; 14: 17; 20>.
VREMEA PĂGÎNILOR rulează 
la Vitan toreie 15; 17; 19;
21). Cotroceni (orele 16; 18.15; 
20.30). TOVARĂȘII rulează la Mi
orița 
lo ;
14.45; 
PAȘI 
Munca (orele 1530: 
CARTOUCHE rulează 
(orele 1030; 16; 1830; 21L ONE-I 
CRIMINALUL? rulează la Aurora 
(orele 9.15; 1130; 13.45: 16; 1830. 
20,45).

(orele
20.45).
17.30; 2030).
DE INFINIT

ci-

•'iiSi
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Radu Negreanu
profesor la Conservatorul 

„Ciprian Porumbescu"

tudioul Conservatorului „Ciprian Porumbescu'* a devenit în ultimii ani un organism de mare însemnătate pentru institutul nostru. Datorită unei conduceri pline de inițiativă, activitatea studioului a luat un avînt deosebit, iar azi, manifestările sale atrag numeroși iubitori de artă care urmăresc săptămînă de săptămînă, programele ce și-au găsit în rubricile artistice ale ziarelor un loc comparabil cu cel al altor instituții artistice.Un institut de învățămînt superior care pregătește artiști, muzicieni cu înaltă calificare, nu se poate lipsi de scena sau estrada de concert ce constituie, în cazul nostru, completarea firească și necesară a procesului de învățămînt, locul unde se valorifică,, în mod practic cunoștințele însușite la cursuri și unde studentul capătă încă din timpul școlarității un început de experiență în exercitarea viitoarei sale profesiuni. In aceasta constă, înainte de toate, menirea Studio-ului și trebuie să recunoaștem că în ultimii ani, el a prilejuit multor stu- denți talentați ai Conservato

rului — cântăreți, instrumentiști sau compozitori — verificarea aptitudinilor lor, înles- nindu-le contactul cu publicul. Contact atit de necesar unui artist, pe cit îi este necesară unei flori, apa, aerul și lumina.Pe măsura dezvoltării cres- cînde a activității Studioului s-au introdus în programul său și o sene de audiții experimentale, menite să prezinte figuri și lucrări de seamă ale muzicii contemporane, sau chiar lucrări mai puțin cunoscute din trecutul istoriei muzicii.Prezintă interes și serile consacrate „Artelor înfrățite* în care se unesc In cadrul a- celuiași program poeți, muzicieni și artiști plastici.Toate aceste iftițiative sînt demne de laudă fiindcă ele oglindesc preocuparea pentru noul din arta contemporană, căutînd să răspundă unor întrebări ce frămîntă astăzi atit pe artiști, cît și rîndurile largi ale iubitorilor de artă.în acest sens, Studioul Conservatorului și-a asumat o sarcină nobilă, care ar reveni, desigur. în primul rînd instituțiilor artistice propriu-zise și mai puțin unei școli care formează pe viitorii artiști.Tinerilor care se instruiesc pentru a deveni muzicieni, Studîd-ul ar trebui să le ofere, pe lîngă posibilitatea prezentării în fața publicului, o informare bogată, la un înalt nivel de specialitate, care să completeze în forme variate și atrăgătoare învățătura dobîn- dită la cursuri. De pildă, studentul care și-a însușit în

10; 1230; 15.15:
Floreasca (orele 

LA PATRU 
rulează la 

17.45: 201.
la Popular
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'-gr: :or: Rcaj Save »/ Tscu Steian ce la brgaaj de t.neret taurin de la G. A. S. Băileni, 
raionul Rdcari. fruntași pe «kJ 1964. realizează ii acum, printr-o bună furajare, mari sporuri 

de creștere in greutate

0PIN" cu CE SE STUDIAZĂ
PRIVIRE ÎN STUDIO

procesul de învățămînt euno- ștințe de bază asupra armoniei, contrapunctului, formelor muzicale, istoriei muzicii etc., ar avea prilejul să cunoască mai în profunzime felul în care marii muzicieni ai epocii noastre mînuiesc mijloacele de expresie ale artei lor și cum izbutesc ei să facă din aceste mijloace de expresie purtătoarele unui conținut și unui mesaj corespunzător aspirațiilor omului contemporan.Socotesc însă că, din acest punct de vedere, audițiile organizate la Studio-ul Conservatorului nu-și ating scopul. Prin felul în care sînt concepute, aceste audiții par să se adreseze mai degrabă unui public amator, nespecialist. Dar nici unui obiectiv de inițiere muzicală pentru masele largi nu-i pot corespunde aceste prezentări fiindcă. înfăți- șînd mai cu seamă pe acei muzicieni sau opere muzicale cărora le este propriu un înalt grad de abstractizare a gîndirii

artistice, încalcă principiul pedagogic verificat, după care trebuie să se treacă treptat de la cunoștințe simple la altele mai complexe.Aș vrea să subliniez și faptul că o orientare unilaterală către o muzică deosebit de abstractă ca limbaj și al cărei mesaj are un caracter accentuat de subiectivitate, așa cum se constată în multe audiții ale Studio-ului nostru, duce la o prezentare neconformă tabloului real al muzicii contemporane, în care ocupă un loc de seamă și artiști sau lucrări cu o expresivitate mai directă. robustă, cu rădăcini puternice în cîntecul popular, în viața și năzuințele maselor populare.Pe de altă parte, în ceea ce privește caracterul experimental al audițiilor, cred că învă- țămîntul are sarcina de a transmite tineretului valori culturale gata filtrate și nu sub forma unor minereuri din care tînărul ucenic în profe

sia sa nu are capacitatea să desprindă metalul pur.Trăgînd concluzii din cele arătate pină aci, îmi exprim în primul rînd toată lauda și încîntarea pentru acele audiții de operă și concert în care își găsesc afirmarea calitățile artistice remarcabile ale unor studenți ai noștri socotind că astfel de audiții trebuie să aibă o pondere și mai mare în ansamblul activității Studioului.în al doilea rînd, sînt de părere că — prin aportul larg al profesorilor Conservatorului, personalități de frunte ale muzicii și didacticii muzicale — s-ar putea organiza în cadrul Studio-ului audiții deosebit de interesante care să contribuie efectiv la amplificarea cunoștințelor și orizontului artistic al studenților, creîndu-Ie astfel o temelie și mai solidă în formarea lor ca muzicieni și factori importanți ai culturii socialiste.Cred că alte obiective ar pu

tea interesa activitatea Studio-ului Conservatorului numai în măsura în care nu ar duce la o supraîncărcare de sarcini și în care nu s-ar pierde din vedere țelurile ei principale, însăși rațiunea de existență a acestui studio.
Anatol Vieru

lector la catedra de compozi
ție a Conservatorului 

„Ciprian Porumbescu"

a
 reared Studioului

Conservatorului

„C. Porumbescu" 
reprezintă o ini
țiativă interesan
tă, originală și ti- 
tilă. Studioul a- 

propie pe studenți de public 
încă din timpul studiilor; 
corpul didactic ia și el contac

Școala medie nr. 1, organizațiile 
U.T.M. din clasele a Xl-a au cola
borat 1n organizarea unor simpo
zioane cu ternar „Gînduri despre 
viitor*, la care au participat toll 
cei 172 elevi. La simpozion au iost 
invitafi proiesori, ingineri, munci
tori, care au vorbit despre frumu
sețea unor profesii. Elevii au pus 
întrebări, au arătat ce preierinte 
au, cum se pregătesc pentru ma
turitate și, paralel, pentru admite
rea în facultatea aleasă. Vizitele 
ou venit să completeze aceste dis
cuții. Atit organizația /U.T.M. de 
la Școala medie nr. 1, cit și orga
nizația U.T.M. de la Școala medie 
nr. 2 au organizat cu elevii clase
lor a Xl-a vizite Ia o serie de în
treprinderi.

Considerăm că discuțiile în a- 
dunări generale U.T.M., simpozioa
nele, vizitele la întreprinderi, con
vorbirile cu diverși specialiști sint 
deosebit de folositoare elevilor a- 
f’ati în pragul absolvirii. Ei află 
cu aceste prilejuri ce condiții tre
buie să îndeplinească și cum tre
buie să se pregătească'pentru a 
izbuti în profesiunea aleasă.

Nu de mult. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Suceava, 
comitetul orășenesc de partid, 
organizat o interesantă 
pentru elevii claselor a Xl-a : 
conslătnire pe 
maturitatea*. 
participat toti 
clasele a Xl-a 
din oraș. Au 
multi specialiști in diverse dome
nii .care au vorbit despre necesi
tatea pregătirii elevilor în primul 
rînd pentru examenul de maturita
te, apoi au dezvăluit în fata elevi
lor frumusețea diverselor proie- 
siuni. S-a vorbit despre dezvolta
rea regiunii, despre iacultăfi și 
scoli tehnice care pregătesc cadre 
in proiesiunile în care regiunea 
noastră are nevoie de numeroși 
specialiști. Elevii au iost îndem
nați să fină seama de aptitudinile 
lor, dar și de necesitățile econo
miei și culturii tării noastre.

In orașul Suceava a luat ființă 
Institutul pedagogic de 3 ani cu 
facultățile de iilologie, matematică, 
iar în anul'viitor se va înființa și o 
secție de istorie-geograiie. In pri
mii ani. institutul a întîmpinat 
greutăți In asigurarea numărului 
de studenti. Fără îndoială, că a- 
ceasta a iost și vina noastră, de
oarece nu am îndrumat elevii șco
lilor sucevene să se îndrepte in 
primul rînd spre acest institut din 
orașul nostru, care asigură cadre 
calificate pentru invă/ămlntul ge
neral de 8 ani din regiune. Tocmai 
de aceea a fost bine venită ex
punerea tov. Vasilescu Alexandru, 
prorectorul institutului, care, in 
cadrul unei consfătuiri, a arătat 
elevilor claselor a Xl-a importanta 
înaintării acestui institut, condiții
le bune de ttudia create, cum se 
trăiește viata de student, perspec
tivele tînăruiui absolvent al aces
tui institut.

sub îndrumarea 
a 

acțiune 
o 

tema „De vorbă cu 
La consfătuire au 
cei 300 elevi din 

ale școlilor medii 
fost invitați mai

tul cu publicul, expUcind fe
nomenul muzical. Studioul 
contribuie la formarea și edu
carea publicului muzical. El 
ajută la lărgirea orizontului 
artistic al tinerilor muzicieni 
precum și al publicului. Aici 
se pot asculta lucrări muzicale 
rar cîntate, ca „Tetralogia" 
lui Wagner, „Pasiunile" de 
Bach, piese de muzică con
temporană etc. Programul este 
deosebit de substanțial.

Iuțeala cu care s-a conso
lidat această inițiativă artisti
că, afluența publicului, consti
tuie o dovadă grăitoare a uti
lității ei. Stăruința și cons
tanța publicului dovedesc se
tea de cultură și informare 
artistică. In primul semestru 
al acestui an universitar acti
vitatea s-a extins și mai mult; 
începută în sala mică a disco
tecii, ea a pătruns în sala fes
tivă, ocupînd-o pină la refuz.

Studioul Conservatorului 
luptă contra mărginirii pro
fesionale, pericolul dintotdea- 
una al artiștilor și îndeosebi 
al muzicienilor. Organizatorii 
manifestărilor caută să gă
sească contacte și corespondențe între arte, în cadrul ge
neral al fenomenului cultural 
cu scopul de a distila mai 
pregnant specificul muzicii și 
pentru a ușura pătrunderea a- 
cesteia în public. Sînt încer
cate astfel proiectări de filme 
și diapozitive, efecte de lu
mină, recitări, pantomimă și 
dans. Desigur că nu toate aces
te experimente duc la rezultate 
valoroase; ele însă nu pot fi 
condamnate din principiu; e 
de dorit doar o pregătire mai 
minuțioasă și atentă a lor. Ex

Despre frumusețea și utilitatea 
profesiei de agronom a vorbit In- 
tr-o consfătuire inginerul Gașpar 
llie, despre profesiunea de con
structor și arhitect a vorbit arhi
tectul Laliș Eusebiu, de la DSAPC, 
iar inginerul Jianu Florin, de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie, 
a vorbit elevilor despre industria 
chimică din tara noastră, subliniind 
necesitatea ca după absolvire, fi
nind seama de aptitudinile lor, cit 
mai multi elevi să se îndrepte și 
spre iacultățile și școlile tehnice 
care pregătesc cadre pentru indus
tria noastră chimică.

In consfătuire au luat cuvîntul 
mai mul fi elevi, care și-au împăr
tășit glodurile, visurile, hotărîrile, 
arătînd cum se pregătesc pentru 
absolvire.

In luna februarie am organizat 
o intîlnire a elevilor claselor a 
Xl-a cu studenti de la Institutul 
pedagogic de 3 ani din localitate, 
foști elevi ai școlilor medii din 
oraș, care au împărtășii viitorilor 
colegi 
s-au 
ritate, 
mitere 
studiu 
tul. Astiel de aefiuni vom organi
za in continuare, permanent. Dar, 
finind seama că timpul pină la 
examenul de maturitate este scurt 
șl că elevii au numeroase sarcini 
școlare, se vor organiza mai pu
ține aefiuni de amploare. Organi
zațiile U.T.M. sint îndrumate de 
comitetul orășenesc să desfășoare 
acum o muncă atentă cu fiecare 
elev, să facă sondaje pentru 
afla ce profesiuni și-au ales 
a r îndruma pe cei care nu 
luat nici o hotărîre sau au făcut 
o alegere greșită. Ne preocupăm- 
de procurarea unor materiale do
cumentare — prospecte, pliante 
—• care să ilustreze condițiile din 
facultăți, cerințele ' ■
rienti, perspectivele 
în fata celor care 
ai acestor facultăți.

Comitetul orășenesc U.T.M. Su
ceava îndrumă organizațiile U.T.M. 
din școli să se ocupe atent de e- 
levii claselor a Xl-a : să-i antrene
ze Ia programul de consultații șl 
recapitulări ce s-a stabilit. De a- 
semenea, există mai multă grijă 
pentru mobilizarea iiecărui elev la 
studiu individual, pentru a-i ajuta 
să-și alcătuiască judicioase planuri 
de recapitulare a materiei —, pla
nuri ghid pentru munca lor zilni
că.

Activiștii noștri care răspund de 
diierite școli vor sta mai mult în 
organizațiile de bază pe care 
îndrumă, ajutlndu-ie îndeosebi să 
stabilească cele mai bune măsuri 
pentru ca elevii dintr-a Xl-a să 
încheie cu bine anul școlar, să se 
pregătească temeinic pentru ma
turitate.

din experiența lor: cum 
pregătit pentru matu- 
pentru examenul de ad- 
în facultate, condițiile da 

și viață asigurate în insti-

șt
au

fată de stu- 
ce se deschid 
devin student!

Ie

PILAT LUCIA 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Suceava

periențele de aceea sînt expe
riențe : rezultatul și valoarea 
lor nu pot fi dinainte integral 
cunoscute. E frumos să con- 
stați entuziasmul; fără îndo
ială că roadele nu vor întîrzia 
să se arate și ele.

„Beneficiarii" manifestări
lor ? Conservatorul, publicul, 
mișcarea noastră culturală. 
Poate greșesc, dar după păre
rea mea, nu e necesar ca Stu
dioul primei noastre instituții 
de învățămînt să facă parte 
strict din procesul didactic; 
el trebuie să-l completeze; 
aci te poți informa, îți lăr
gești orizontul, te bucuri de 
artă. E bine că o asemenea 
inițiativă se consumă pe lîngă 
conservator și e lăudabil că 
prima noastră instituție de în
vățămînt muzical și-a dovedit 
capacitatea de a o nutri. Ca 
orice inițiativă, ca orice expe
riență, ea poate trezi opinii și 
atitudini diferite.

Muzicienii care și-au expri
mat opiniile în cadrul acestei 
discuții au făcut o serie de 
observații, dintre care unele 
mi se par juste: trebuie întă
rit aportul studenților în acti
vitatea Studioului; s-ar putea 
da un caracter mai sistematic 
desfășurării audițiilor experi
mentale (fără a face însă un 
ciclu de istoria muzicii, care 
este în sarcina instituțiilor de 
popularizare a muzicii).

Analizînd însă activitatea 
Studioului, trebuie să dăm do
vadă de cît mai multă obiec
tivitate; să ajutăm cu toții 
studioul să progreseze, să se 
adîncească, creînd o tradiție 
din ceea ce a pornit ca o me
rituoasă inovație.



Viața de organizație

Rezultatele bune
țin de învățătură

eseria de crescător de animale este prețuită și îmbrățișată de tot mai mulți tineri din cooperativa noastră agricolă.$i dacă ești atras de această meserie, ca să te poți bucura de roadele ei, te străduiești să o și înveți cit mai bine. Iată de ce toți cei 33 de băieți și fete, care lucrează în sectorul zootehnic, urmează învățămîn- tul zootehnic și se străduiesc să aplice în practică cunoștințele acumulate.Sînt însă multe „nimicuri" pe care nu le poți învăța decit practic; sînt totodată crescători de animale cu o bogată experiență de Ia care ai multe de învățat. Or, tocmai în aceste direcții organizația U.T.M. din brigada zootehnică și-a îndreptat mai mult atenția.La invitația biroului U.T.M., tovarășa Maria Sfet, ingineră zootehnistă, a organizat pentru tinerii crescători de animale mai multe demonstrații practice, strîns legate de lecțiile predate în cercul zootehnic, cu privire la cele mai bune metode de creștere și îngrijire a animalelor tinere. In urma a- cestor demonstrații, tinerii Gheorghe Bălășoiu, Mircea Tu- dose și alții, aplică cu mai mult succes alăptatul vițeilor la biberon, administrează tainurile potrivit rațiilor întocmite, lă intervale cit mai scurte de timp, se îngrijesc mai bine de igiena corporală a vițeilor, asigură o bună aerisire și curățenie a adăposturilor. Rezultatul este ilustrat de creșterea zilnic- în greutate a fiecărui 800—900 grame. j,Tot la invitația U.T.M. tovarășul Ion crescător de animale cu o bogată experiență, a vorbit tinerilor despre îmbunătățirea condițiilor de hrană și îngrijire a vacilor de lapte. Folosind experiența, sfaturile date de tovarășul Tănase, fiecare tînăr încr;- iitor-mulgător asiqură astăzi hrănirea diferențiată a vacilor de lapte în raport cu producția, rasa și greutatea corporală Procedînd în felul acesta tinerii Ștefan Colopod. Spirache Vîlvoi, Constantin Țurcin. Ste- rie Olaru și alții au reușit s 1 obțină, în anul 1964, o producție sporită de lapte de la fiecare facă furajată.Tot în scopul îmbogățirii cunoștințelor zootehnice ale tinerilor, cu ajutorul consiliului de conducere al cooperativei agri-

vitei cabiroului Tănase,

cole, organizăm vizite, schimburi de experiență și în unitățile agricole socialiste vecine care au rezultate bune în creșterea animalelor și un sector zootehnic dezvoltat. Nu cu mult timp în urmă am întors vizita vecinilor noștri din Tezlui. Am fost și oaspeții muncitorilor de Ia sectorul zootehnic al G.A.S. Curtișoara. Și de la unii și de la alții am avut multe lucruri bune de învățat. Tinerii crescători de animale din Tezlui ne-au împărtășit din experiența lor în organizarea întrecerii socialiste, ne-au vorbit de rezultatele obținute de cînd folosesc pentru hrana animalelor nutrețuri și grosiere tocate și saramurate în amestec cu alte furaje. La G.A.S. Curtișoara ni s-au explicat avantajele unei stricte evidențe a producției fiecărei vaci de lapte etc.Reîntorși acasă, am povestit toate acestea tovarășilor din biroul organizației de partid și consiliului de conducere al cooperativei, iar propunerile noastre au fost bine primite. Nt s-au creat toate posibilitățile ca să punem in practică tot ce au mai valoros gazdele pe unde am poposit in schimb de experiență.Dar activitatea de îmbogăiire a cunoștințelor profesienc e na se reduce nt nai la cele arătate. Cu sprijinul consiliului ce conducere al cooperativei m organizat expuneri pe teme ca s respectarea măsurilor igienice de muls și a programului de grajd; creșterea rentabilă a •- nimalelor : organizarea păsuaa- tului în tabere de vară etc. Aa căpătat multă popularitate concursul „Cine învață zootehnie, cîștigă*. lectura cclectrvă $i in- dividuală a unor cărți sa broșuri scrise pentru crescăto- ; de animale, nnonările de filme. care oglindesc aspecte deu zootehnie. De altfel in sectorul nostru xogUauc awaajrt • silă de studiu, dotată ca bîhl-:- tecă. aparat de radio, mese de sah. ziare și reviste unde r.e petrecem in mod instruct-. timpul liber.Toate aceste activități coetri- buie Ia îmbogățirea cunostmte- lor noastre de specialitate ceea ce ne va da posibilitatea obținem in acest an o prod tie medie ce vacă furajată litri de lapteMARIN
secretarul orgcruzcLet L' T. 
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ODATĂ CU UZINA
(Urmare din pag. I) a se un munci

Acțiunea de calificare muncitorilor nou angajați desfășoară în prezent cu număr de peste 350 tori pentru războaiele automate care vor intra în funcțiune peste două luni. Și aceștia sînt repartizați pe lingă muncitori cu experiență, instructorii se ocupă de ei cu multă atenție, organizînd demonstrații practice la un nivel din ce în ce mai ridicat, timp, într-o accesibilă.în atenția asemenea, și rilor de maiștri pentru țesăto- rie și filatură. în prezent, sînt în curs de școlarizare 100 ajutori de maiștri pentru țe- sătorie angajați. Școlarizarea ajutorilor de maiștri se face pe baza unui plan tematic în care un loc important îl ocupă tot demonstrațiile practice la războaiele automate, aceste demonstrații fiind axate pe reglarea, întreținerea si exploatarea mașinilor. Pregătirea practică a ajutorilor de maiștri se face de către ingineri și tehnicieni cu o temeinică pregătire de specialitate.Pregătirea noilor muncitori și ajutori de maiștri este o acțiune care în acest an crește în amploare și grija noastră este să îmbogățim metodele și formele prin care să asigurăm o calificare corespunzătoare a oamenilor. în același timp, sub îndrurparea organizației de partid, conducerea întreprinderii, împreună cu sindicatul și organizația U.T.M., se ocupă de ridicarea permanentă a cunoștintilor profesionale ale tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor.în prezent sînt organizate 7 cursuri de ridicare a calificării pentru muncitori și trei cursuri pentru ridicarea cunoștințelor profesionale ale maiștrilor.Aceste cursuri sînt completate cu un însemnat număr de demonstrații la locul de muncă în scopul însușirii celor mai corecte mînuiri, respectarea graficelor de curățenie — probleme de o importanță deosebită în îmbunătățirea calității semifabricatelor textile și a firelor.Pentru îmbogățirea cunoștințelor tehnicienilor și inginerilor, sînt folosite mai multe căi. în uzina noastră există o bibliotecă tehnică dotată cu reviste și tratate de specialitate care sînt studiate de către ingineri — studii urmate de discuții în sfatul tehnic, organizate de co-

dar, în același formă mult mainoastră este, de calificarea ajuto-
din care 63 nou

misia inginerilor ți tehnicie- nilor, în colaborare cu comitetul sindicatului și comitetul U.T.M. Sînt apoi organizate periodic cicluri de conferințe tehnice, iar o dată, de două ori pe an, sesiuni de referate etc.în acțiunea de calificare și de ridicare a calificării, atit de complexă în uzina noastră, organizația U.T.M. a adus o contribuție importantă. Astfel, în adunările generale U.T.M., prin discuții personale avute cu membrii comitetului U.T.M. pe uzină și ai comitetelor organizațiilor de bază U.T.M., tinerii au fost antrenați să participe cu regularitate la cursurile de ridicare a calificării si Ia demonstrații'? practice. Eficiente au fost și cele cîteva concursuri „Cine știe meserie, cîștigă". pe teme profesionale, organizate în ultimele 6 luni. Ar fi necesar ca în continuare să fie organizate mai multe asemenea activități la care să fie atrași și tinerii calificați de curînd. A- ceste forme de pregătire sînt atractive, interesante și cu rezultate deosebite în creșterea nivelului profesional al tinerilor. în același timp solicităm mai mult sprijin din partea organizației U.TM. în stimularea interesului tineri-

ALES
(Urmare din pag. I)

fruntau cu violență pasiunile și ,,patrio
tismul" de paradă („pînă s-alege !’): 
cîteva cuvintări sforăitoare in care 
se promitea alegătorilor marea cu sarea, cîteva butoaie de țuică desfunda
te, punerea în funcțiune a mașinăriei care scotea fără greș deputați pentru 
parlament cu condiția să fie bine unsă. 
Și astfel, se punea mina pe mult rîvnitu’. 
mandat, permis oficial de înavuțire din 
sudoarea poporului. Despre caracterul 
falimentar al acelor mandate și lipsa de 
patriotism a acelor deputați nu mai e ne
voie să scriu. Ele au fost definitiv fixate 
in insectarul istoriei. Le privim în filele 
cărților ca pe niște urme ale unor vren . 
imemorabile. Alegerile de altădată — 
bilei electoral, ploaie de vorbe și promi
siuni mincinoase, răni adinei scrijela:- 
în inima țării de cei care, o dată aleși, o 
jefuiau fără milă. Aleșii de altă date — 
niște demagogi și reacționari înstrăina; , 
de popor și de năzuințele lui spre drep
tate și mai bine.

Vremuri cluse pe vecie și de la care r< ■ 
păstrăm decit o umbră de tristețe că s-a 
putut să fie cindva astfel de orînduieli.

Poporul condus de partid a deschis 
pagini de carte și viață nouă. Istoria ce
lor douăzeci de ani de la Eliberare, pe
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laiind cuvîntul la adunarea cetățenească de la Hunedoara. Gri Radulescu, ingmer-șef la oțelărie. a spus : .-Politica de industrializare socialistă, promovată consecvent de partid, se reflectă puternic și în dezvoltarea oțelăriilor noastre. în locul unei oțelării rudimentare s-au construit cuptoare de mare capacitate la un inalt nivel tehnic. Numai la un astfel de cuptor se elaborează mai mulf metal decit întreaga producție de oțel a Rominiei din 1938. Combinatul nostru este astăzi cel mai important centru siderurgic al țării, o mîndrie a economiei noastre naționale. Hunedoara noastră produce anual peste 2 milioane tone de oțel față (ie 750 000 tone în 1959. S-au asimilat și se fabrică peste 170 mărci de oțel. Votul nostru îl vom întări prin fapte, prin noi realizări în îndeplinirea planului, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă".„La bogatul bilanț al înfăptuirilor obținute de poporul nostru și-au adus contribuția și lamînoriștii hunedoreni, — arată cu justificată maistrul laminorist Delapeta. Produsele noastre constituie materii prime pentru 800 de întreprinderi din• '
ȘI ALEOATOP-POPOPliL

care i-am sărbătorit nu de mult, a îascru cu litere de aur pe frontispiciul timpului numele adevăratului stăpin al țării — poporul. Luindu-și soarta în propriile miiai. el a pornit să schimbe din temelii fața țării. să zidească și să înalțe o țara nouă și prosperă. Și a izbutit. Energiile 
și talentele sale despovărate și descătușate de teroarea muncii pentru exploata
tori. s-au concretizat în minunile industriei. agriculturii și culturii noastre so
cialiste.

Am citit cu satisfacție și îndelungă me
ditație textul recentului Manifest al 
F.D.P. Cită concizie și cită forță expre
sivă, cită sinteză și ce putere de convingere și mobilizare la muncă pentru mai 
mult și mai bine. Toate sînt conținute in cuvintele și cifrele cuprinse in acest ra
port către popor ol celor care din 
cinarea acestuia și-au exercitat pile în patru ani de legislatură, 
cele scrise în Manifest, limpede și 
ționant, sint un îndemn pentru înfăptui
rile ce vor veni. înfăptuiri sigure și du
rabile pentru că poporul își alege azi 
conducătorii din rindurile sale, pentru că 
toți aleșii săi de astăzi sînt trup din 
trupul său. Pentru că cei ce sînt propuși 
astăzi drept candidați, cei pe care ii vom 
vota cu încredere la 1 martie, aduc drept 
argument electoral certificatele propriei

însăr- 
func- 
Toate 
emo-

x - cspoc-.to;: r- a muncii lor ; pentru că cier, și propuși de popor din rîndul 
oier «mî prednicî. mai muncitori, cu- 
-.ntr.-.-. pentru cinstea și capacitatea lor, 
pent-- «-.anca lor neobosită. Cei ce sînt 
pro- -.<-, astăzi candidați pentru Marea 
Adware Națională, pentru sfaturile 
pcp-icre sir.t fii ai clasei muncitoare, ai 
țărănim-.i cooperatiste, ai intelectualității noastre noi. Poporul propune azi pe cei ■nai cuni fii ci săi ca să-l reprezinte în 
sfatul țării și să-l conducă în munca pașnică și constructivă pe care o desfășoară pe șantierul vast al socialismului. Uzina, 
fabrica, laboratorul, ogoarele înfrățite, 
catedra profesorului, masa de lucru a 
scriitorului, atelierul sculptorului — iată 
decorul de muncă al omului de azi, crea
torul entuziast al Romîniei socialiste. 
Toate înfăptuirile noastre au fost posi
bile datorită luptei neobosite a poporu
lui. îndrumat și condus de partid, pentru 
a încetățeni pretutindeni în țară noul 
nostru socialist, generator de perspective 
luminoase către care aspirăm și pe care 
le vom împlini.

Manifestările multiple ce au avut loc 
în această perioadă premergătoare ale
gerilor, tntîlnirile între candidați și ale
gători au constituit tot atîtea prilejuri 
de gospodărești și realiste hotărirL Fi
indcă la noi, așa cum a dovedit și recen-

țară, ele fiind totodată exportate în numeroase țări.Sîntem hotărîți ca în acest an, ultimul din șesenal, să dăm economiei naționale laminate mai multe și la un inalt nivel calitativ. Nicicînd, țara noastră nu s-a bucurat de atîta prestigiu ca în prezent; nicicînd țara noastră nu a înregistrat un nivel de dezvoltare ca cel de azi":—Mături de cetatea de fier a Hunedoarei — a spus, în cu- «rintul său. furnalistul Liviu Deminesc, de la Uzinele „Victoria- din Călan — a cunoscut o puternică dezvoltare și uzina noastră. S-a construit un furnal nou, iar cel vechi s-a modernizat; a fost ridicată uzina de semicocs și tur- nătoria de muncitori, peste 1C*X> două șeoU.Bercul și alteleRăspunzind grijii deosebite a partidului pentru minunatele eeodrU: de muncă și de viață, muncitorii uzinei obțin realizări de seamă. In primeie două km: ale acesta: an. ei au produs peste plar. 135<0 de toee fontă, iar mdarr: de ufe- Lzare a fumalricr sint acum xa. sac cu 6* ia stu fața de mol 195®. Aceste realizări coeffrsj hoîărfrea colectvu- 6e a înrfa-.a ulti- talg'ui eu noi

care zi

se ie mvițăkuri de - :meu vot de la T mar- dau din toată m-ma trior cu con-a că retez pentru no: zzbinzi pe drumul desăvirșir.: construcției socialiste, pentru împlinirea năzuințelor generației mele*.
î-ttiu ip- nași cu căldură și vn apiauze. au luat cuvîntul. m încheierea adunărilor cetă- teseșt. tovarășii Chr.-u Stoica. Alexandri Drăghici Dumitru Cotiu.Vortitorii au arătat că larga participare a maselor de oameni ai muncii la campania electorală. dezbaterea în cursul intîhurilor dintre candidați și alegători și al adunărilor cetățenești a problemelor de interes general, cit și a celor cu caracter local, constituie o expresie a profundului democratism al orîn- duirii noastre, o nouă și puternică manifestare a încrederii întregului popor în politica P.M.R., a unității lui de monolit în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.în cuvîntările lor, vorbitorii au înfățișat bilanțul însu- flețitor al înfăptuirilor din perioada care a trecut de la alegerile precedente, bilanț în care fiecare om al muncii vede, și roadele propriei activități, ale propriilor sale eforturi pentru continua înflorire a patriei socialiste. Referin- du-se la politica marxist-leni- nistă a partidului nostru în domeniul construcției economice. vorbitorii au subliniat că pe temelia trainică a industrializării socialiste s-au

obținut mari și remarcabile succese în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, a ridicării nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. întreaga țară este un vast și însuflețitor șantier, Se valorifică superior resursele naturale iar, prin repartizarea rațională a forțelor de producție, economia pulsează viguros în toate regiunile patriei.La sate, în viața țărănimii muncitoare, au avut loc a- dînci prefaceri, ca urmare a transformării socialiste a a- griculturii. Datorită grijii și preocupării permanente a partidului și guvernului pentru mecanizarea și chimizarea ei, a creșterii an de an a numărului de specialiști care lucrează pe ogoarele patriei, agricultura noastră se dezvoltă intensiv și multilateral.Vorbitorii au arătat că politica partidului și guvernului are ca țel principal ridicarea nivelului de trai al maselor, întregul complex luate de-a lungul anilor ară- •.indu-și roadele in creșterea bunăstării oamenilor muncii.Regiunile Ploiești, Hunedoara și Maramureș. in pas cu celelalte regiuni ale ț»riî. trăiesc ani de avint fără precedent in toate domeniile vieții economice și social-cul- turaie. Succesele obținute con- striuiO nu numai un prilej de sausfacț.e și mîndrie patrio- □ca pentru oatner.h muncii im aceste regiuni, dar ele reprezintă o temelie trainică pentru noi Înfăptuiri și un jBboid de a lupta cu forțe pentru readucerea in viață a politicii partidului și 
go*euul„„ Realizările de pînă acum entuz-asmul creator al io*ra*dui popor sint o garanție agură că viitorul plan cin- cmai. în curs de elaborare, va coMătui o nouă treaptă în du ««uitarea lani. in creșterea și puternică a bunăstării ceJee ee muncescIn oanrinuare. vorbitorii s-au referi*, pe larg la poli- tca externă a partidului si scariiî-: nostru, subliniind că aeeas'i j»_::că. ce corespunde n-^resetoc fundamentale ale pacnes noesr.ee. cauzei păcii și ocooarea « sprijinul unanimParridul si gu-.-er-.ul se pre- - ;:.i -■ --.-.ru in-•ărjea ccmmuă a prieteniei ri colaborării «finire țările so- Ciallste. a unității mișcării co- tnnnîre - • ---tzonale pe baza pri* - iriirxism- Mmnismtitai și taternaționa- lisnuiui aoaaBst.-a respectării independenței și suveranității naționale, egauti:.; in drepturi și a avantajului reciproc. Expresie vie a acestei preocupări este Declarația din aprilie 1964 cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Romin in problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Poporul romin. care desfășoară o uriașă operă constructivă, este profund interesat în apărarea păcii. Tara noastră, alături de celelale țări socialiste și state iubitoare de pace, militează activ pentru destinderea încordării in lume, zădărnicirea acțiunilor cercurilor agresive imperialiste, dezvoltarea colaborării internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice dintre state cu sisteme social-politice diferite, pentru triumful zei păcii.Adunările constituit o rhonstrație nezdruncinat a întregului por în lupta pentru desăvârșirea construcției socialiste, a hotărîrii lui ferme de a-și da votul candidaților Frontului Democrației Populare, pentru înflorirea patriei noastre, pentru pace și socialism.

»de măsuri

cetățenești entuziastă a unității
cau-au de-de po-

Adunarea cetățenească de la CraiovaTovarășul Gheorghe Gasțon Marin, membru al C.C. al P.M.R., vicepxe- -1 Consiliului de Miniștri, candidat în circumscripția electorală nr. 3, Combinatul chimic Craiova, pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu muncitori de la combinatul chimic, întreprinderea de prefabricate din beton, gospodăria agricolă de stat Breasta, cu țărani cooperatori din comunele Ișalnița, Șimnic, Terpezița, Sărbătoarea, Cernele. La centrala electrică și de termoficare a avut loc o adunare cetățenească la care au participat numeroși alegători.Politica partidului nostru de valorificare superioară a resurselor __  _ __ «««.-naturale^ale țării — a rjj a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Gaston Marin.Adunarea cetățenească a prilejuit o entuziastă manifestare a dragostei și profundului atașament față de partid, a hotărîrii participanților de a munci și în viitor cu abnegație și pricepere pentru a traduce în viață sarcinile trasate de partid.

și fapte s-a
1 trainică.

tul Manifest, între vorbe <‘ 
consolidat definitiv o legătură 
La noi cuvîntul devine faptă. Cei pe care 
ii vom alege la 7 martie îi vom învesti cu 
această supremă răspundere. Așa cum, 
au demonstrat anii de libertate de care 
ne-am bucurat după 23 August, aleșii 
adevărați ai poporului s-au achitat cu 
pricepere și dăruire de înaltele lor în
datoriri. Treptele către care tindem, me
reu mai înalte, presupun exigențe spo
rite, eforturi sporite. Cei pe care îi vom 
alege sînt chemați să-și pună compe
tența, priceperea de organizatori și pu
terea de muncă pentru concretizarea a- 
cestor trepte în sus către care tot ce-am 
înfăptuit pînă azi ne dă dreptul să nă- 
zuirn cu convingerea împlinirii catego
rice. ■ ■ ■ . ' :

Neîndoios că se va îmbogăți și mai 
mult țara prin podoabele muncii cons
tructive a poporului care pășește călăuzit 
de conducătorul său încercat, partidul, 
către un viitor luminos — comunismul.. 
Alegerile de la 7 martie sînt încă un 
prilej de dovedire a adeziunii entuziaste 
a poporului la politica înțeleaptă și pa
triotică a partidului său. Ziua de 7 mar
tie va fi o sărbătoare a întregului popor, 
o afirmare a voinței naționale. S-o în- 
tîmpinăm așa cum se cuvine — sărbă
torește I

naturale ce se găsesc în regiunea Oltenia, a- sigurînd la intrarea lor iii funcțiune peste 30 la sută din producția de îngrășăminte chimice a țării.Virgil Ioan Poli, inginer la stațiunea experimentală Șimnic, s-a referit la dezvoltarea intensivă, multilaterală a agriculturii . Socialiste, la. contribuția adusă de cercetătorii acestei stațiuni în crearea de soiuri și hibrizi cu însușiri superioare. 'în cuvîntul său prof. Stanca Gorunescu, de la Școala medie nr. 4, ă vorbit despre larga dezvoltare a învăță- mîntului de toate gradele din regiunea Oltenia.în încheierea adună-spus Gheorghe Pria, directorul combinatului chimic — își găsește expresia în construirea unor mari combinate chimice printre care și cel de la Craiova. Cele 14 fabrici ale combinatului înzestrate cu instalații moderne, automatizate, vor valorifica în mod complex resursele

noesr.ee
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din viața tineretului lumii
H. P. Pomină la tirgurile

internaționale

Acțiunile studențești in centrul

, - arți după-amiază au avut 
IVI loc caP^a^a Spaniei, 

noi demonstrații ale stu
denților spanioli. Agenția 
France Presse relatează că a- 
proximativ 5 000 de studenți 
au manifestat în centrul Ma
dridului în cadrul „Zilei stu
dentului liber". înainte de în
ceperea manifestației studenții 
au rupt în bucăți numeroase 
exemplare ale ziarelor „ABC" și „Ya“, în semn de protest 
împotriva publicării de infor
mații denaturate asupra acti
vităților desfășurate de stu
denți în ultimele zile. Datorită 
intervenției brutale a poliției, 
care a atacat pe manifestanți 
cu bastoane de cauciuc, repre
zentanții studenților n-au pu
tut remite ministrului educa
ției naționale moțiunea care 
revendică desființarea Asocia
ției studențești, aflată sub con
trolul autorităților și crearea 
de asociații independente față 
de autorități, eliberarea profe
sorilor și studenților arestați, 
reprimirea celor suspendați și 
redeschiderea facultăților în
chise.

Corespondentul din Madrid 
al agenției France Presse re
levă că împotriva manifesta
ției pașnice a studenților, au
toritățile spaniole au luat mă
suri polițienești considerabile. 
Numeroase detașamente ale 
poliției motorizate au fost con
centrate în afara zonei unde a 
avut loc manifestația. împre
jurul Centrului universitar

din Madrid au fost plasate, de 
asemenea, gărzi civile. Cu pri
lejul acestei manifestații, ara
tă France Presse, au fost ope
rate numeroase arestări în rîndul manifestanților.

Luptei studenților spanioli li s-au alăturat studenții latino- 
americani de la Universitatea 
din Madrid ca ?i studenții 
francezi, englezi fi nord-ame- 
ricani, care învață in Spania. 
Adunarea a hotărî t să declare 
grevă pe termen nelimitat la 
Facultatea de Filozofie fi Litere. cerînd încetarea anchete
lor împotriva studenților fi 
profesorilor. Participanta la a- 
dunare au adresat un mesaj 
tuturor studenților spanioli, 
cerîndu-le să se solidarizeze 
cu lupta acestora. Astfel, miș
carea studențească a devenit, 
de fapt, o mișcare îndreptată 
chiar împotriva regimului po
litic spaniol. Nu este vorba,

scrie ziarul JLe Monde* — cfc cum încercau să acrediteze ide ea cercurile oficiale spaniole — despre acpunes un» 
grup de elemente ^rubrersi- ce". A mobiliza timp de zece 
zile mai multe mii de student-., continuă ziarul, nu este posibil decît în condițiile existenței 
unui teren favorabil. Dacă in prezent guvernul spaniol mai 
are posibilitatea să oprească 
acțiunea intelectualilor, el riscă însă ca în cunnd să fie pns în fața unei extinderi a mișcării.Acțiunile studenților, a declarat profesorul spaniol. A- 
guilar Navarro, au arătat că Spania dă dovadă de o matu
ritate politică fi este pregătită 
pentru o adevărată democrație, dar autoritățile guverna
mentale fi delegații Sindicatu-

m-lui unicersitar nu vor să 
teleagă aceasta.

Paris:

Miting de solidaritate

f

cu popoarele din Spania

și Portugalia

La Tripoli s-a deschis cea de-a patra ediție a Târgului internațional din Capitala Libiei, la care participă 30 de țări, printre care și R. P. Romînă. La festivitatea de deschidere au participat miniștri, președintele și directorul general al Târgului, membri ai corpului diplomatic, oameni de a- faceri, ziariști.După ce a vizitat pavilionul R. P. Romîne, ministrul economiei naționale al Libiei, Mansour Koobor, și-a exprimat admirația pentru exponatele prezentate, a- preoind mai ales produsele industriei constructoare de mașini.

La Viena a avut loc o seară 
de muzică populară romî- 
nească, organizată de Aso
ciația de prietenie Austria— 
Romînia. Cu acest prilej și-a 
dat concursul un grup fol
cloric sub conducerea artis
tului emerit Nicu Stănescu, 
avînd ca solistă pe cîntă- 

reața Maria Pietraru

In preajma 
deschiderii

LEXICON

Fondul Monetar International

PE SCURT
VARȘOVIA — In cadrul 

schimburilor culturale dintre R.P. 
Romînă și R. P. Polonă, dirijorul 
Mircea Basarab, maestru emerit 
al artei, directorul Filarmonicii de 
stat „George Enescu“, a între
prins un turneu de o lună în ora
șele Varșovia, Cracovia, Lodz, 
Bydgoszcz și Torun.

Sub bagheta sa,, orchestrele fi
larmonice din aceste orașe au in
terpretat lucrări de Beethoven, 
Brahms, Honneger, Ceaikovski, 
Basarab și Vancea.

Pretutindeni, Mircea Basarab 
s-a bucurat de o primire deose
bit de călduroasă din partea pu
blicului, suscitînd un viu interes 
în lumea muzicală și în presă.

£
a Paris a 

seara un 
lidaritate 

din Spania fi 
care au participat tineri fi tinere din capitala Franței. Mi

tingul s-a desfășurat din ini
țiativa organizațiilor de tineret 
din Franța. Vorbitorii s-au re
ferit la situația tineretului fi 
la lupta popoarelor din cele 
două țări împotriva regimuri-

avut loc luni 
miting de so- 
cu popoarele 
Portugalia, la

lor dictatoriale. Participanții 
la miting și-au exprimat soli
daritatea cu lupta studenților 
spanioli fi portughezi pentru 
satisfacerea revendicărilor lor. 
Ei au adoptat o rezoluție, ce
rînd eliberarea imediată a tu
turor deținuților politici din 
cele două țări, amnistierea lor, 
recunoașterea libertăților sin
dicale, cetățenești fi ale persoanei în Spania fi Portugalia.

Noi ale S.U.A

împotriva R. D. Vietnam

Studii privind construirea
unui pod intre Sicilia
și Italia continentală

BELGRAD. — Ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad a pre
dat marți rectorului Universității 
din Belgrad 250 de volume de 
cărți, ca dar din partea Universi
tății din București.STOCKHOLM. — La Stockholm s-a deschis o expoziție internațională de turism la care participă organizații turistice din 13 țări.O.N.T. „Carpați" participă cu un pavilion în care, printre altele, sînt expuse panouri cu fotografii din stațiunile Mamaia și Poiana Brașov, obiecte de artă populară și ceramică romînească.

VIENA — La 2 martie, Tribu
nalul din Viena a pronunțat sen
tința în procesul intentat fostului 
comandant SS, Erich Rajako- 
witch, învinuit de a fi participat 
direct la deportările populației 
evreești din Olanda spre lagărul 
de exterminare de la Auschwitz. 
Deși procurorul Tribunalului ce
ruse luni seara în rechizitoriul 
său ca Rajakowitch să fie con
damnat la închisoare pe viață, 
curtea de jurați l-a condamnat 
numai la 2 ani ți jumătate închi
soare.

i ar inistrul industriei și al co- 
mersului al Italiei, Giu- 
sepe Medici, a declarat că 

„începerea studiilor preliminare 
construirii unui pod peste strim- 
toarea Messina, care desparte 
insula Sicilia de continent, de
monstrează că din punct de ve
dere tehnic construirea podului 
este posibilă". In prezent trebuie 
înfruntate problemele juridice și 
economico-financiare, a arătat 
ministrul. Executarea lucrărilor 
sub apă va fi încredințată unei 
firme specializate din afara țării, 
iar construirea podului- propriu- 
zis se va face în colaborare de în
treprinderile italiene și societatea 
„Serdrup and Parcell", care a 
construit cel mai mare pod sus
pendat din lume, podul „Gio
vanni da Verazzano" peste strim- 
toarea Hudson.

In prezent, nava oceanografică 
franceză „Espadon" cercetează 
curenții de apă de la suprafața 
și de pe fundul mării. Cu ajuto
rul unor sisteme automate, acea
stă navă poate face cercetări pînă la 2000 de metri adîncime. 
In același timp, o altă navă efec
tuează forări pe fundul strîmtorii, 
pentru a studia natura conglome
ratelor și a rocilor de aici.

in care se spune că in după- amraza zilei ce 2 martie, citeva valuri de avioane — americane și sud-vietnameze — care au decolat de pe navele portavion ale flotei a 7-a americane și de la bazele aeriene din Vșetnamol de sud. au zburat deasupra orașului Quang Bme, aa bcenbardat regiunea Vinh Linh și regiuni le populate situate de-a lungul riului Gianh-Potrivit primelor rapoarte, șase din avioanele atacatoare au fost doborâte și numeroase altele avariate.Intr-un comentariu al postului de radio „Vocea Vietnamului" se spune: „Acest nou act de război, de extremă gravitate, comis de imperialiștii americani și de lacheii lor, a avut loc într-un moment în care opinia publică mondială protestează energic împotriva politicii lor războinice".

Congresului 
arab al petroluluiAjef Zaher, secretarul general adjunct al Ligii Arabe, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă detalii asupra celui de-al V-lea Congres arab al petrolului. La congres, ale cărui lucrări urmează să înceapă la 16 martie la Cairo, în afară de statele arabe și emiratele Katar și Bahrein, au fost invitate, în calitate de observatori, numeroase alte țări (printre care și Romînia).Pînă în prezent, la secretariatul congresului au sosit 71 de comunicări din care 18 tratează aspectele economice generale cu privire la petrol, 28 se referă la producție, 23 la industrializare, iar celelalte la evoluția extracția petrolului în țările arabe, situația de pe piața mondială și negocierile dintre OP.E.C- (Organizația țărilor exportatoare de petrol) și companiile străine.Lucrările se vor ține în cadrul a trei comisii — juridico- economică, pentru prospectare, forare și producție, pentru rafinare, transport și industrializare.Paralel cu congresul, la Cairo va fi deschisă o expoziție care are ca temă importanța petrolului și activitatea companiilor străine in lumea arabă. La expoziție vor participa R-A.U„ Irak, Kuweit, Libia, precum și citeva companii petroliere străine.

a C. A. E. R. pentru transporturi

R. P. CHINEZA — Aspect 
dînlr-o secție a Uzinei de 

transformatori din ȘesianMONTEVIDEO. — ta Montevi
deo a avut loc tuni ceremonia so
lemnă a instalării Iui Washington 
Beltran In postul de președinte al 
Consiliului național guvernamen
tal din Uruguay. Beltran este pre
ședintele Partidului naționalist de 
dreapta, post pe care l-a ocupat 
după încetarea din viață în luna 
trecută a fastului președinte Luis 
Giannastasslo. Agenția A P. men
ționează că mandatul fostului pre
ședinte a expirat la 1 martie.

in R. A.U.

CIUDAD DE PANAMA. — la 
urma presiunii opiniei publice 
progresiste, au tost eliberați din 
închisoare președintele Partidului 
popular din Panama, Victor Hu
go, și alfi reprezentant! ai orga
nizațiilor oamenilor muncii și stu
denților, arestați cu citeva zile In 
urmă. Ei fuseseră învinuili că s-au 

a-
la

pronunțat Împotriva acordului 
mericano—panamez cu privire 
Canalul de Panama.

TOKIO. — La Tokio a 
inaugurat oficial un nou apeduct 
între fluviile Tone și Arakawa, 
care va adăuga circa 800 000 de 
tone alimentării cu apă potabilă a 
capitalei Japoniei Potrivit agenți
ei „Jiji Press", apeductul, în lungi
me de 15 km, a fost construit în 
16 luni. După cum se știe, în 
cursul verii trecute, cei peste zece 
milioane de locuitori ai capitalei 
Japoniei au avut mult de suferit 
din cauza lipsei de apă.

fost

CAIRO. — La 2 martie, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, Walter Ul- bricht, și-a încheiat vizita de o sâptămînă în Republica Arabă Unită și a părăsit Cairo, îndreptîndu-se spre patrie.în urma tratativelor, care au avut loc între W. Ulbricht și G. Nasser, a fost dat publicității un comunicat comun. între cele două părți — se arată în comunicat — a avut loc un amplu schimb de vederi privind aspectele importante ale situației interr.ațjonaie. lupta de eliberare națională a popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului, precum și dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre R.D.G. și R_AU.Potrivit comunicatului au

VARȘOVIA — Intre 24 fi 27 
februarie a avut loc la Varșo
via cea de-a 21-a ședință a Co
misiei permanente a C.A-E.R. pentru transporturi. La ședință 
au luat parte delegațiile Bul
gariei, Cehoslovaciei, R.D.G, 
Mongoliei, Poloniei, Rominiei, 
Ungariei fi UJt-S-S-, precum fi 
reprezentanți ai R.P.D. Coreene fi ai Cubei, ca observatori. 
La lucrările comisiei au participat reprezentanți ai BimUm parcului comun de vagoane de 
marfă fi ci Comitetului orga
nizației de colaborare îs domeniul căilor ferate dintre ță
rile socialiste.

In cadrul ședinței cu fost 
examinate măsuri ce naturi 
să contribuie la

„Alegerile44 din Vietnamul 
de sud au fost aminate

PE SCURT
SAIGON. — După cu era de 

așteptat „alegerile" anunțate 
cu insistentă de autoritățile 
sud-vietnameze pentru data de 
21 martie, nu vor mai avea loc. 
Luni seara, Tran Van Tuyon, 
vicepremier în guvernul sud-

vietnamez, a anunțat că alege
rile vor fi aminate pentru o 
dată neprecisă, pentru că, a 
spus el „în actualele condiții 
poporul nu poate folosi rațio
nal buletine de vot“.

oneta națională, așa cum o cunoaștem noi astăzi, îndeplinește funcțiile banului (mai ales ca mijloc de circulație și ca mijloc de plată) numai în interiorul țării respective. Relații economice — și pe prim plan cele de vînzare-cumpărare — au loc însă atît pe piața internă cît și între țări diferite, sau între organizații și firme aparținând unor țări diferite. Pentru efectuarea plățilorla această ultimă categorie de tranzacții nu se Utilizează moneta națională, ci aurul, sub formă de lingouri sau piese. Utilizarea aurului ca mijloc de plată pe plan internațional e veche. Ea datează încă de pe vremea cînd aurul era pentru majoritatea țărilor singura materie din care se confecționau monetele. Menținerea aurului ca monetă internațională a fost dictată de faptul că acest metal era singurul care putea juca rolul de etalon al valorii în condițiile unei puternice diversificări a sistemelor monetare naționale.După cum se știe, puterea și trăinicia unei monete naționale sînt date de cantitatea de aur lichid care o acoperă, adică de mărimea rezervelor de aur ale țării respective, cît și de puterea economică a acelei țări în ansamblu. Datorită unor condiții prielnice, anumite țări au izbutit să aibă o economie puternic dezvoltată. Prin urmare și moneta acestora a devenit solidă, puternică. Ea a început să fie acceptată tot mai mult în locul aurului. Astfel au apărut devizele liber 
convertibile, monete naționale acceptate, în locul aurului și alături de atu-, ca mijloc de plată pe plan internațional. Funcția de devize liber convertibile este conjuncturală. în anumite perioade istorice bine determinate această funcție este deținută de unele monete, în altă perioadă de altele, după cum se schimbă și greutatea specifică a țărilor dezvoltate în ansamblul economiei mondiale.Către sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, ca o oglindire a raportului de forțe existent atunci între statele capitaliste, dolarul american și lira sterlină, alături de aur, au fost așezate la temelia rezervelor valutare ale țărilor occidentale. Așa a luat naștere „Gold Exchange Standard-ul" — actualul sistem monetar internațional întemeiat pe aur, dolar și într-o mai mică măsură pe lira sterlină. Trebuia însă găsit un mecanism financiar capabil să organizeze piața mondială capitalistă și să mențină ordinea monetară. In acest scop in iulie 1944 a fost convocată conferința de la Bretton Woods (S.U.A.). Prin acordul încheiat aici între cele 44 de state participante a fost înființat Fondul Monetar Internațional (F.M.I.) și Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare (B.I.R.D.). în 1947 atît F.M.I. cit și B.I.R.D. au căpătat statutul de instituții specalizate ale O.N.U.Conform acordurilor de la Bretton Woods, misiunea Fondului Monetar Internațional este de a acorda împrumuturi țărilor membre și de a oferi ajutoare statelor care întâmpină dificultăți în ce privește balanța de plăți. împrumuturile sînt destinate mai ales echilibrării așa numitei lichidități internaționale, adică a raportului dintre rezervele de aur și de devize ale unei țări pe de o parte, și totalul angajamentelor externe (pentru achitarea mărfurilor cumpărate și altele), pe de altă parte.FALL își desfășoară activitatea pe baza rezervelor formate din cotele de participare ale statelor membre (care în prezent sînt în număr de 102). Aceste cote sînt constituite atît din aur cît și din monete naționale. De mărimea cotei de participare depinde numărul de voturi ale țării respective, întrucît, la mărimea fixă de voturi la care are dreptul orice membru, se adaugă cîte un vot pentru fiecare 100 000 de dolari vărsată în depozitul F.M.I. Datorită acestui sistem S.UA. dețin 26 la sută din voturi, Anglia 11 la sută, iar „cei șase" numai 15 la sută (din care Franța 4 la sută).Organul suprem al F.M.I. este Consiliul guvernatorilor, desemnați de fiecare stat participant, pe o perioadă de 5 ani. Consiliul guvernatorilor se întrunește anual. Biroul administratorilor executivi este format din 18 directori între care 5 numiți de țările cu cotele cele mai mari și 13 din ceilalți participanți. Biroul administratorilor este condus de un director general executiv care îndeplinește funcțiile Consiliului guvernatorilor între sesiunile acestuia.Controversele Rate în ultima vreme în ceea ce privește actualul sistem monetar al lumii copitaliste au pus în discuție și conformația Fooduhri Monetar Internațional. Criticile au venit mai ales din partea Franței și a partenerilor ei din Piața comună. La sesiunea F.M.I. care s-a ținut în toamnă la Tokio ministrul de finanțe francez, Gis- carc d’Estaing. a reproșat atît sistemului monetar internațional în genere, dt și FĂLI, câ n-au fost în stare să neutralizeze inflația în țările având excedent de devize — mai ales dolari — și că prin urmare dolarul n-a putut înlocui aurul. Fără a propune un plan detaliat, ministrul francez a sugerat crearea unui nou instrument monetar mtenszțiooal având în centru aurul și care în perspectivă nu ar mai fi legat de dolar sau altă valută.Explicând poziția franceză, ziarul „LE MOXDE" arăta că ea se da- torețte schimbărilor intervenite în ultimii ani în raportul de forțe pe plan economic și financiar dintre principalele puteri occidentale, in cadrul cărora -Franța a devenit un creditor al Statelor Unite" și noa mare ea încearcă să nege americanilor supremația pe care o dețineau in domeniul monetar. Partenerii Franței din C.E.E., mai ales E-Lgia. R.F.G. și Olanda, i-au susținut poziția, deoarece au considerat că rolul ce revine „cdor sase" în cadrul F.M.I. nu este pe măsura ponderii far economice ți financiare actuale. S-a arătat că în timp ce S.UA. și Anglia, care dețin împreună 37 la sută din voturi, posedă rezerve de aur ți devize în valoare de numai 17 miliarde dolari, țările Pe-ței comune, la 15 la sută din voturi, posedă rezerve de peste 20 de miliarde dolari. Ca atare țările europene amintite doresc în F.M.I. un rol pe măsura actualei lor puteri economice, în dauna S.UA. ți Angliei •Vinerea trecută F.M.I. a prezentat statelor membre un plan de sporire cu 25 la sută a cotelor de participare. Dacă propunerea s-ar adopta, ar însemna că totalul prescripțiilor (fondul de aur și devize format din cotele-părți ale statelor membrei F.M.I. se va ridica de la 16 la 21 miliarde dolari. întrucât un sfert din cotele către F.M.I. trebuie să fie vărsate de statele membre în aur, procurarea aurului necesar ar putea fi făcută prin convertirea dolarului ceea ce s-ar solda pentru S.U.A. cu ieșirea din țară a cel puțin 700 milioane do- lari-aur. Pentru a evita o astfel de posibilitate F.M.I. în care, după cum am văzut, S.UA. au un cuvînt greu, a elaborat un plan conform căruia țările care dispun de rezerve de aur suficiente se angajează să sporească cotele lor părți pe seama acestor stocuri, fără a face apel la cele americane. Franța a respins propunerea de sporire. Delegatul francez s-a pronunțat atît împotriva creșterii de 25 la sută, cât și împotriva planului care prevede exceptarea de la principiul convertibilității dolarului în aur. Restul delegaților urmează să se pronunțe pînă la 31 martie. Sporirea propusă va deveni aplicabilă dacă va fi aprobată cu cel puțin patru cincimi din numărul voturilor.La sesiunea F.M.I. de la Tokio s-a recunoscut necesitatea de a se sprijini țările în curs de dezvoltare în rezolvarea problemelor lor acute. Directorul general al Fondului Monetar Internațional a arătat că în acest an F.M.I. își va intensifica activitatea „în vederea înlesnirii acordării de credite". Din partea țărilor în curs de dezvoltare s-a subliniat necesitatea ca eventualele împrumuturi să slujească scopurilor dezvoltării lor economice și ca relațiile dintre marile puteri industriale și aceste țări să se bazeze pe respectarea egalității în drepturi, a independenței și suveranității naționale.ION D. GOIA
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