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Corespunzător cerințelor mereu 

sporite de metal ale economiei na
ționale. prin planul de stat pe acest 
an s-a stabilit o creștere în ritm 
susținut a producției industriei me
talurgice. Față de anul trecut, pro
ducția totală de oțel urmează să 
sporească cu 15,8 la sută, ajungînd 
la aproximativ 5,5 milioane tone. 
Colectivele din majoritatea uzinelor 
și combinatelor siderurgice au înțe
les însemnătatea sarcinilor ce le re
vin în 1969 și au creat toate condi
țiile pentru realizarea lor ritmică, 
din primele luni ale anului. In acti
vitatea unor unități au apărut. însă, 
o serie de deficiențe care au ge
nerat anumite restanțe în îndepli
nirea planului, pe primul trimestru, 
Ia producția de oțel și laminate fi
nite pline. In legătură cu măsurile 
care se impun în vederea recuperării 
grabnice a acestor restanțe și, mai 
ales, cu intervenția energică, nromn- 
tă și competentă a specialiștilor din 
întreprinderi și institute de proiec
tare, din minister, un redactor al 
ziarului nostru s-a adresat tov. 
ing. ȘTEFAN CONSTANTINESCU, 
adjunct al ministrului industriei me
talurgice.

— Cauzele acestei situații — ne-a 
relatat, la început. Interlocuto
rul — au fost analizate te
meinic de conducerea ministerului. 

>l paralel, s-au luat unele măsuri 
urgente, la fața locului. Așa se ex
plică de ce în luna martie s-au și 
consemnat unele rezultate pozitive 
în redresarea activității acelor uni
tăți siderurgice care, în primele două 
luni ale anului nu și-au realizat in
tegral sarcinile de plan. Dacă acum, 
Ia începutul celui de-al doilea tri
mestru. putem spune oă s-ajt recu
perat integral restantele la producția 
de fontă, aceasta se datorează în 
mare măsură muncii avîntate, pline 
de inițiativă și abnegație desfășurate 
de siderurgiștii de la Hunedoara sî 
Reșița, care au realizat în plus, de 
la începutul anului. 19 000 tone fon
tă. aproape 6 900 tone oțel și peste 
4 000 tone laminate finite pline.

Cu toate aceste sporuri de produc
ție, în trimestrul I nu s-au putut 
acoperi în întregime nerealizările pe 
■nsamblul ministerului, la oțel și la-

",nate finite pline. Iată de ce, în 
i rezent, ministerul acționează în 
două direcții principale. înainte de 
toate, eforturile noastre vizează pre
venirea oricăror deficiențe, de na
tura celor semnalate în primul tri
mestru, în functionarea agregatelor 
de bază de la Combinatul siderurgic 
Galați, sau de la laminorul nr. 2 al 
uzinei „Laminorul“-Brăila. La com
binatul din Galați în nici un caz nu 
trebuie să se mai repete deranja
mentele în funcționarea instalației 
de oxigen. După cum s-a văzut, de
reglările în alimentarea cu oxigen 
influențează negativ mersul conver
tizoarelor de otel, care nu mai pot 
prelua întreaga producție de fontă 
realizată de furnal. Apoi, este de 
așteptat că specialiștii trimiși la 
Combinatul siderurgic Galați și la 
uzina „Laminorul“-Brăila. împreună 
cu specialiștii uzinelor, vor sti să 
soluționeze toate problemele pe care 
le ridică funcționarea optimă a a- 
gregatelor și instalațiilor. Alături de 
colectivele celor două unităti side
rurgice, ei pot și trebuie să prevină 
apariția oricăror eventuale dereglări 
în exploatarea utilajelor siderurgice, 
să stabilească soluții eficiente, me-

Convorbire cu ing.
Ștefan CONSTANTINESCU 

adjunct al ministrului industriei 
metalurgica

nite să asigure functionarea în 
bune condiții a agregatelor pe între
gul flux de producție a metalului.

— Există posibilități reale 
pentru recuperarea grabnică a 
restantelor si îndeplinirea rit
mică. integrală a planului la 
producția de fontă, otel si la
minate. asa cum impun nevoile 
economiei naționale ?

— Accentuez încă o dată că pro
blema aceasta a fost analizată apro
fundat de conducerea ministerului. 
A rezultat că minusul de 35 000 tone 
otel va putea fi recuperat numai 
asigurîndu-se o depășire cu 39 000 
tone a planului de fontă lichidă. în

trimestrele II—IV. Acest spor de 
producție va fi realizat prin mărirea 
conținutului în fier în încărcătura 
furnalului de 1700 mc de la Galati, 
cu circa 2,5 la sută fată de rețeta 
stabilită în balanța de materii pri
me a combinatului, ca si prin înca
drarea în graficele de atingere a 
parametrilor proiectat! la acest a- 
gregat siderurgic.

Nu este deloc de prisos dacă repet 
că principalele eforturi vor trebui 
îndreptate spre asigurarea funcțio
nării ireproșabile a noilor agregate 
siderurgice. îndeosebi de la combi
natul gălătean. Există în acest com
binat. după cum se știe, o condițio
nare reciprocă în functionarea prin
cipalelor capacități de producție. ?n 
sensul că instalațiile sînt legate 
unele de altele printr-un „lanț" teh
nologic bine precizat. In luna 
februarie, spre exemplu, otelăria 
L.D. a înregistrat 283 ore întreru
peri accidentale ; din acestea. 144

(Continuare in pag. a IlI-a)

GRĂBIȚI 
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® Timpul lucrărilor agricole A SOSIT • Nu este 
practic să se aștepte „condiții optime" © Specialiștii 
să fie zi de zi la cîmp © Activitatea sa se desfășoare 
fără întrerupere, ziua și noaptea © Să fie folosite 
toate atelajele existente © Control zilnic riguros din 
partea organelor județene de partid și agricole.

Incepînd de luni, timpul a deve
nit frumos în sudul și estul tării. 
Soarele și vîntul au făcut ca pă- 
mîntul să se zvînte pe suprafețe 
destul de întinse. Acum, tre
buie intensificate lucrările de 
sezon în toate județele, folo- 
sindu-se fiecare oră bună de 
lucru în cîmp. Și iată de ce. Me
teorologii consemnează că, în ur
mătoarele trei zile, vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. iar temperatura în 
scădere. De asemenea, în sud se 
vor semnala ploi, iar în nord — 
lapoviță și ninsoare. In aceste con
diții trebuie depuse eforturi maxi
me pentru ca fiecare oră, fiecare 
zi bună de lucru să fie folosite din 
plin la pregătirea terenului și se
mănat. fncă la plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1983. tovară
șul Nicolae Ceaușescu, referindu-se 
ia faptul că uneori întîrzierile în 
efectuarea lucrărilor agricole se

justifică prin starea nefavorabilă 
a timpului, arăta : „Munca agri
colă trebuie făcută în condițiile o- 
ferite de natură, pe care noi nu 
le stăpînim încă. Dacă o să aștep
tăm întotdeauna condițiile optime, 
nu o să facem agricultură avansa
tă, intensivă, cu producții stabile". 
Aceste indicații, deosebit de preți
oase, sînt valabile, mai mult ca 
oricînd, în această campanie agri
colă de primăvară. Timpul lucrări
lor agricole de primăvară a sosit. 
Nu este practic să se aștepte con
diții optime. Care este situația, 
din acest punct de vedere, în. ju
dețele Timiș, Arad și Brașov ?

In cele mai multe cooperative a- 
gricole din județul Timiș, utilajele 
și semințele sînt pregătite, zilnic 
se fac probe de umiditate și tem
peratură a solului pentru a se de
termina unde se poate lucra. Așa

(Continuare în pag. a II-a)

ÎN ZIARUL M AZI:

© COMISIILE ECONO
MICE-ÎN FATĂ PROBLE
MELOR COMPLEXE ALE 
ADMINISTRAȚIEI LO
CALE © PUNCTE NE
VRALGICE IN ORGANIZA
REA PRODUCȚIEI ® CON- 
DITÎONAREA SOCIAL-IS- 
TORICĂ A ARTEI ® FUN
DAMENTUL CULTURII 
GENERALE A ELEVULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul 

relațiilor externe și cultelor 
al Republicii Argentina

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit joi 
la amiază pe ministrul relațiilor 
externe și cultelor al Republicii 
Argentina, dr. Nicanor Costa Men
dez.

La primire a luat parte Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

A fost de față Rogelio Tristany, 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind cola
borarea româno-argentiniană, pre
cum și unele aspecte ale situației 
internaționale. Â fost exprimată 
dorința celor două țări de a dez
volta relațiile economice și de a 
găsi noi căi pentru diversificarea 
și extinderea acestora. Totodată, 
s-a subliniat că România și Ar
gentina sînt hotărîte să-și aducă 
și în viitor contribuția la solu
ționarea problemelor lumii con

temporane, la dezvoltarea colabo
rării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★
După convorbire, președintele 

Consiliului de Stat al' Republicii 
Socialiste România a reținut la 
dejun pe ministrul relațiilor ex
terne și cultelor al Republicii Ar
gentina.

La dejun au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior, 
Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au participat, de asemenea, am
basadorul Argentinei la București, 
Rogelio Tristany, și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pe minis
trul argentinian. (Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ministrul relațiilor externe și cultelor 
al Republicii Argentina

Joi , dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
ministrul relațiilor externe și cul
telor al Republicii Argentina, dr. 
Nicanor Costa Mendez, care face 
o vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere a participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

A fost de față Rogelio Tristany, 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea colaborării ro- 
mâno-argentiniene, precum și u- 
nele aspecte ale actualei situații 
internaționale.

(Agerpres)

Din peisajul Galafiului de azi

Pentru progresul
rirmiiinr-rrr~—————— »■—»

continuu al

agriculturii 
noastre socialiste

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU, DE CONFERINȚELE JUDEȚENE ALE COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE.

Pe adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal, 
au continuat să sosească telegrame 
trimise de conferințele uniunilor ju
dețene ale cooperativelor agricole de 
producție. Participanții la conferin
țe își manifestă totalul lor atașament 
față de politica partidului și statu
lui, exprimă jiotărîrea fermă de a 
întîmpina cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării patriei cu realizări tot mai 
prestigioase în sporirea producției 
agricole.

„Analizînd rezultatele obținute de 
agricultura județului nostru, în cele 
două decenii ce au trecut de la adop
tarea Rezoluției Plenarei C C. al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949, și sarci
nile ce ne stau în față — se arată 
în telegrama Conferinței Uniunii ju
dețene » cooperativelor agricole de 
producție Brașov — delegații Ia con
ferință își reafirmă, în numele ță
ranilor cooperatori, al tuturor spe
cialiștilor și cadrelor din agricultura 
județului, atașamentul lor profund 
față de politica partidului și statu
lui nostru în agricultură. Indicațiile 
date de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită la plenara Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, reprezintă un îndrumar pre
țios în munca ce o vom desfășura 
pentru îmbunătățirea activității în 
toate cooperativele agricole de pro

ducție. Vom milita activ pentru a da 
viață ansamblului de măsuri luate de 
conducerea partidului în agricultură".

în telegrama Conferinței Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
Teleorman se arată, între altele: 
„Grijii pe care partidul și statul 
nostru, dumneavoastră personal, to
varășe Ceaușescu, o purtați agricul
turii îi răspundem prin angajamen
tul de a da peste plan circa 12 800 
tone grîu, 10 000 tone porumb, 5 000 
tone legume 100 tone carne, canti
tăți sporite de lapte, ouă, lînă și 
altele. în felul acesta vom contri
bui la înfăptuirea programului ela
borat de partid pentru creșterea ni
velului de trai al celor ce muncesc, 
vom contribui, alături de întregul 
popor, la dezvoltarea României so
cialiste".

După ce se arată că participanții 
la Conferința Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție Argeș au dezbătut pe 
larg realizările obținute în anul 
1908 și măsurile ce trebuie luate 
pentru asigurarea condițiilor ne
cesare realizării sarcinilor de plan 
pentru anul 1969, în telegrama tri
misă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se arată . „Rezul
tatele obținute de noi pînă în pre
zent nu sînt pe măsura posibilități
lor reale. în fiecare unitate există

(Continuare în pag. a IlI-a)

CO PRIVIRE IA VIZITA DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST DIN HML
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ RilIA

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele- 

■' gație a F-C.- din Israel a făcut recent-' 
o vizită în Republica Socialistă Ro
mânia. Delegația a fost formată din 
tovarășii Meir Vilner. secretar gene
ral al C.C. al P.C.I., David Henin, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C., și Saliba Hamis, membru al 
Biroului Politic.

Delegația P.C.I. s-a întîlnit și a 
avut convorbiri cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al C.C. 
al P.C.R. în cursul șederii în tara 
noastră delegația a purtat, de ase
menea. convorbiri cu tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R., 
și Mihai Dalea. secretar al C.C. al 
P.C.R. A participat tovarășul Con
stantin Vasiliu. adiunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Delegația a

vizitat unele obiective economice sî 
social-culturale.,

î-jfc -cadrul- convorbirilor s-a oroce- 
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea si preocupările 
celor două partide și s-a efectuat un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale și ale mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale.

Reprezentanții celor două partide 
au reafirmat solidaritatea lor depli
nă cu lupta dreaptă a eroicului po
por vietnamez și au subliniat că 
tratativele de la Paris trebuie să 
ducă la încetarea războiului si re
tragerea trupelor agresorilor ameri
cani din Vietnam, îneît poporul viet
namez să-și poată rezolva singur 
problemele, fără nici un amestec din 
afară.

(Continuare în pag. a V-a)
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ț HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI CU PRIVIRE 
j LA ÎNFIINȚAREA EXPERIMENTALA A PRIMELOR CEN- 
ț TRALE INDUSTRIALE

ÎN PAGINA A III-A
I

i
MISIUNEA SOCIALĂ

A JUSTIȚIEI

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR,
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului PAL LOSONCZI,
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului JENO FOCK,
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar

BUDAPESTA
Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a eliberării Ungariei de 

sub jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal vă trans
mitem dumneavoastră și poporului ungar cele mai cordiale felicitări 
și un cald salut tovărășesc.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din inimă de realiză
rile remarcabile obținute de poporul frate ungar, sub conducerea 
P.M.S.U., în dezvoltarea economiei și culturii, în creșterea nivelului său 
de trai material și spiritual și îi urează noi succese în opera de con
struire a socialismului, în înflorirea patriei sale.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare frățească statornicite între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Ungară, între Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, se vor dezvolta continuu, pe 
baza principiilor marxist-leniniste, în interesul popoarelor noastre, al 
unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

'SULUI AL IX-LEA 
LUI COMUNIST CHINEZ

EȘEDINTELUI 
PREZIDIULUI CONGRESULUI 

TOVARĂȘULUI MAO TZE-DUN
PEKIN

Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor și al întregului popor român, Comitetul 

Central al Partidului Comunist Român adresează delegaților la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, tuturor comuniștilor, 
poporului frate chinez un cald salut tovărășesc și urări de succes în 
desfășurarea lucrărilor Congresului, în activitatea Partidului Comunist 
Chinez consacrată construirii socialismului, progresului și prosperității 
Republicii Populare Chineze.

Ne exnrimăm convingerea că relațiile dintre Partidul Comunist Ro- 
<’.J Comunist Chinez, relațiile de prietenie și colaborare 

tornicite între Republica Socialistă România și Republica 
ă se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism- 
internaționalismului socialist, în interesul popoarelor 
cauzei socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
I AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Caracteristic pentru in
stanțele de judecată este 
pronunțarea unor soluții 
juste, fundamentate pe 
fapte reale, prin folosirea 
corectă a întregului mate
rial probator și aplicarea 
strictă a dispozițiilor le
gale. Totuși, se mai întîm- 
plă — așa cum ne sesizează 
cetățenii — ca unele in
stanțe sâ pronunțe hotărîri 
atinse de anumite vicii de 
formă sau de fond și 
care ulterior sînt casate, 
în legătură cu aceasta 
ne-am adresat tovarășului 
procuror general-adjunct 
SEVER GEORGESCU s

— Sarcina principală, a- 
tît a organelor de urmărire 
penală, cit și a instanțelor 
judecătorești, este ca în 
orice cauză să stabilească 
adevărul. Aceasta înseam
nă că atît organele de ur
mărire cit și cele de jude
cată trebuie să aibă un rol 
activ în întreaga desfășu
rare a procesului penal 
Judecătorul nu este un 
simplu arbitru, care asistă 
la duelul dintre părți,

Convorbire cu Sever GEORGESCU,
procuror general-adjunct

care-și formează convinge
rea în raport cu dibăcia 
pârtilor în a-și susține po
ziția. Ei are obligația de a 
verifica întregul material 
probator, de a cere probe 
noi pentru a-și forma o 
convingere fermă că în 
mod indubitabil faptele 
s-au comis în materialita
tea lor. Numai așa pe
deapsa se poate aplica po
trivit gravității faptelor șl 
periculozității infractorului. 
Pentru descoperirea și 
sanctionarea infracțiunilor, 
organele judiciare sînt pu
se în situația de a utiliza 
diverse mijloace de probă 
prevăzute de lege : probe 
materiale, constatări la 
fata locului, constatări teh- 
nico-știintifice, expertize, 
martori etc. Aici intervine 
măiestria profesională a 

' lucrătorilor din organele 
judiciare de a descoperi 
mijloacele probante cele 
mai concludente, de a des

cifra, interpreta și aprecia 
faptele pe baza unei gîn- 
diri logice științifice care 
să ducă la concluzia că o 
persoană este sau nu vino
vată de comiterea unor 
fapte reprobabile, social
mente periculoase.

— Legea reglementează 
modul în care o instanță 
poate și trebuie să-și des
fășoare activitatea potrivit 
exigențelor strictei respec
tări a legalității. Există ca
dre specializate, judecă
torii au posibilități mate
riale de a înfăptui justiția 
la un înalt nivel calitativ. 
De ce totuși se mai întîm- 
plă ca unele hotărîri jude
cătorești să fie nelegale sau 
netemeinice ?

— Greșelile care apar se 
produc, de Cele mai multe 
ori, nu din cauza necu
noașterii legilor, ci a apli
cării greșite a acestora,

datorită stabilirii eronate a 
stării de fapt. Aceasta de
pinde în foarte mare măsu
ră de felul cum este dusă 
activitatea de urmărire — 
dacă ne referim la proce
sele penale — cît și de gra
dul de pricepere, măiestrie, 
competență profesională a 
judecătorilor de a efectua 
ancheta judiciară.

Judecătoria municipiului 
Cluj a soluționat o cauză 
referitoare la avutul obș
tesc fără să observe că 
actele de urmărire penală 
sînt incomplete (date con
tradictorii, probe insufi
ciente etc.). Aceste omi
siuni, încă în faza de 
urmărire a procesului pe
nal, au influențat nega
tiv dezbaterile în instanță. 
Mai grav este faptul că 
nici cei care au judecat nu 
au analizat în mod temei
nic probele ce s-au adus 
în apărare : acte contabile, 
depozițiile martorilor etc. 
Așa se face că, în final, 
faptele fiind calificate gre
șit, s-a pronunțat o pe
deapsă necorespunzătoare 
vinovăției infractorului

(Continuare în pag. a II-a) |

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

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

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

CELUI DE-AL XX-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA

TORONTO
Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dv., 

delegați la cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Ca
nada, tuturor comuniștilor canadieni, un cald salut frățesc.

Comuniștii români urmăresc cu viu interes și caldă simpatie lupta 
dumneavoastră pentru apărarea intereselor majore ale oamenilor mun
cii, dezvoltarea legăturilor cu masele largi ale poporului, pentru înfăp
tuirea unității de acțiune a clasei muncitoare.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Canada, întemeiate pe 
principiile marxist-leniniste, se vor dezvolta continuu în interesul celor 
două partide și popoare ale noastre, al cauzei unității mișcării comuniste 
si muncitorești internaționale.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului, noi victorii în lupta partidului dv. pentru înfăptuirea no
bilelor țeluri ale democrației, păcii și socialismului,

COMITETUL CENTRAL 
t AL PARTIDULUI COMUNIST RC
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sprijinul corespondenților 
Scînteii".

si cartea
De Ia „Centrul de librării" 

al Capitalei am extras o si
tuație statistică, care eviden
țiază pasiunea bucureșteanului 
pentru lectură. în cele 125 li
brării, 40 standuri de stradă și 
peste 500 standuri în întreprin
deri și instituții s-au vîndut, 
în trimestrul care a trecut, 
2 253 000 exețnplare. (în anul 
1968, fiecare locuitor al muni
cipiului București, de la copii la 
bătrîni, a cumpărat cărți în 
valoare de 51 lei). Numai în pa
tru mari librării din centrul o- 
rasului. standurile sînt vizitate 
zilnic de aproximativ 35 000 de 
cetățeni.

In primele soare,
parcurile au fost luate cu asalt. 
Dorind să vedem care este sta
diul pregătirilor pentru întîm- 
pinarea vizitatorilor, am fost și 
noi, pentru puțină vreme, oas
peții grădinii „Cișmigiu". Dar 
vizita s-a soldat cu rezultate 
negative. Pentru că abia acum 
se ajustează copacii — spre 
spaima trecătorilor, cu un ochi 
la băltoace, iar cu celălalt la 
crengile 
văzduh ; ,___ _
sînt din cale afară de neîn
grijite, vîntul încercînd în za
dar să oficieze un serviciu pe 
care gospodarii parcului l-au 
omis. In aceste condiții, după 
ce cu chiu cu vai reușești să 
treci prin parc, îți este imposi
bil să acorzi administrației notă 
de... trecere.

Condicile de prezentă 
întreprinderi si instituții 
într-un 
ficiale. 
certifică 
zenta _________ ___  __
de bază în întocmirea ștatelor 
de salarii. Se pune o între
bare : li se acordă peste tot im
portanța cuvenită ? Un recent 
control efectuat de reprezentan
ții Băncii Agricole în cîteva 
centre ale Intreprindeii de le
gume și fructe București a des
coperit 196 de absențe nemoti
vate (72 la centrul nr. 1 și 124 
la centrul nr. 4). Paradoxal în
să. toți salariatii care au lipsit 
una sau mai multe zile au pri
mit salarii integrale ! Din bu
zunarele cui ? Ale directorilor ?

din 
sînt.

o- 
ele, 

pre- 
acte

O pereche veselă, Constantin 
Dincă (19 ani) și Marieta Ma
rinescu (25 de ani) au intrat în 
bufetul „Lizeanu". La scurt 
timp însă, nu le-a plăcut pri
virea unui consumator. Cons
tantin Manea. Au început scan
dalul. Tacîmuri, sticle, scrumiere, 
veselă — toate au fost transfor
mate în... obiecte zburătoare, 
încît pașnicul cetățean a trebuit 
să fugă și să se baricadeze a- 
casă (str. Sf. Nicolae Tei 28). 
Cei doi huligani nu s-au potolit. 
Ei l-au urmărit și, ajungînd la 
imobilul amintit, au provocat 
un adevărat vacarm. Uși și fe
restre au fost distruse, cărămizi 
și ghivece de flori au fost arun
cate în locuința unor cetățeni. 
Oameni care stăteau liniștiți în 
curte ori se întorceau de la 
serviciu au fost molestați. O a- 
semenea comportare incalifica
bilă a fost recent pedepsită de 
judecătoria Sectorului 2 cu un 
an și patru luni închisoare pen
tru fiecare. Capul face, capul 
trage.

Uzi răspuns 
geometric

întrebam, nu de mult, care o 
fi soarta celor 72 de stingătoare 
trimise pentru reparații de că
tre depoul C.F.R. Brașov uzi
nei metalurgice din Plopeni. în 
răspunsul său, uzina cu pricina 
ne informează că li s-a dat de 
urmă. Sînt... la Craiova ! După 
reparare au fost livrate (ca 
produse noi !) uzinei „Electro- 
putere", contravaloarea 
fiind încasată de uzina 
Plopeni. O asemenea 
todă“ afectează relațiile

lor 
din 

„me- 
nor- 

male dintre întreprinderi. Dum
nealor iau si cu stînga. și cu 
dreapta. Se-nvîrtesc, cum s-ar 
spune. Iar cînd să dea... dau 
din colt în colt. Au descoperit 
cercul pătrat ?

Ion Ilinca din comuna Petro
șani (Argeș), șofer pe autoca
mionul 21-Ag.-1165 aparținînd 
autobazei T.A. Cîmpulung-Mus- 
cel, avea sarcina de a transpor
ta bușteni de brad din pădure 
la rampa întreprinderii fores
tiere. Numai că el, modificînd 
documentele de transport, mai 
ducea bușteni de rășinoase și 
la... alți clienți, păgubind și în
treprinderea, și autobaza. Se 
prevedea o afacere rentabilă. 
Dar un control al organelor 
de miliție l-a prins cu șase 
metri cubi de bușteni, fapt 
pentru care s-a întocmit un 
dosar de cercetare penală. Bu
turuga mare a răsturnat... pla
nurile cupide ale șoferului.

Pe primele file ale agendelor de 
lucru, noile organe locale ale puterii 
de stat și-au înscris problemele ma
jore ale economiei locale, propunîn- 
du-și să valorifice mai bine resur
sele existente, să asigure utilizarea 
deplină și judicioasă a întregului 
potențial material și uman, 
făptuirea acestor deziderate 
de mandatul încredințat de 
tori, consiliile populare 
să primească un puternic 
din partea comisiilor economice 
teritoriale de partid și de stat, orga
nisme largi de conducere și îndru
mare alcătuite din specialiști cu un 
profil divers.

într-o convorbire pe care am pur
tat-o la Tg. Jiu, ne-am propus să re
liefăm — din numeroasele atribuții 
ce le revin — modul cum se con
cretizează contribuția comisiilor e- 
conomice la progresul economiei lo
cale și, mai ales, cum folosesc con
siliile populare aportul acestor or
ganisme la rezolvarea multiplelor și 
complexelor sarcini ce le au în ca
litate do gospodari ai județelor, ora
șelor și satelor țării.

— Organe de sinteză și îndru
mare, comisiile economice terito
riale au un rol deosebit de impor
tant în viața economică a județului 
— ne spune tovarășul Ion Licu, se
cretar al Comitetului județean al 
P.C.R.-Gorj. Analizînd căile de spo
rire a producției, eficientei și ren
tabilității. orientînd permanent e- 
forturile specialiștilor spre organi
zarea științifică a proceselor de pro
ducție, comisiile economice întoc
mesc studii și analize pe care le 
înaintează organelor de partid și de 
stat, contribuind astfel la fundamen
tarea activității economice locale.

Dezvoltarea în continuare a eco
nomiei județene impune gospodări
rea judicioasă, cu rezultate optime 
a tuturor resurselor de producție da 
care dispunem. încă de la înființa
rea ei, comisia economică ju
dețeană și-a propus să cunoască te
meinic posibilitățile economice ale 
județului, să contureze căile de spo
rire a producției industriale și a- 
gricole. modalitățile de perfecționare 
a industriei locale, comerțului și 
cooperației. Eficacitatea activității 
comisiei a crescut prin cooptarea u- 
nor specialiști cu inițiativă și expe
riență din rîndurile deputaților. De 
remarcat că la efectuarea unor stu
dii contribuie și geologii, a căror 
prezență este — în condiția în 
care sîntem preocupați de extinde
rea activităților în industria carbo
niferă, metalurgică și petrolieră — 
deosebit de oportună,'Ceea ce trebuie 
să menționăm este faptul că unele a- 
nalize au fost puse la îndemîna comi
tetului executiv chiar înainte de fi
nisarea studiilor, ele ajutînd la ini
țierea unor dezbateri rodnice în ca
drul consiliului popular, cu par
ticiparea specialiștilor. rezultatul 
acestor dezbateri concretizîndu-se

în în- 
impuse 
alegă- 

trebuie 
sprijin

în măsuri practice. Astfel, în
treprinderea de industrie locală a 
trecut la reorganizarea unităților 
sale în vederea diversificării pro
ducției și încadrării acestor unități 
cu personal tehnic calificat.

După cum se știe, una dintre pre
ocupările de seamă ale consiliilor 
populare constă în asigurarea reali
zării la timp a investițiilor pe plan 
local. Comisia economică și-a propus 
să orienteze mai consecvent consi
liile populare din județ spre identi
ficarea de noi rezerve locale, care 
pot fi folosite în condiții de ren
tabilitate sporită. Rezultatele acestor 
investigații s-au concretizat în 
măsuri practice importante. De pil
dă, la Bîlteni s-a deschis o nouă ca-

a întreprinderilor agri-rentabilizare 
cole de stat.

— Aș dori 
bire aportul 
misiei materializat 
planului de perspectivă a dezvoltării 
economice a județului, alcătuit de 
consiliul popular, ne spune tovară
șul Al. Mladin, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Gorj. Sporirea au
tonomiei organelor locale confe
ră consiliilor populare atribu
ții noi în ce privește colabora
rea cu organele centrale. în prezent, 
Ministerul Minelor, Ministerul Ener
giei Electrice și alte organizații cen
trale colaborează cu consiliul popu
lar județean la construcția unor linii

să subliniez cu deose- 
concret, efectiv, al co

in conținutul

rieră de argilă pe dealul Ciobotilor 
și s-au redat agriculturii peste 30 ha.

Un studiu întocmit de comisia eco
nomică județeană, vizînd folosirea 
rațională a spațiilor comerciale, a 
făcut obiectul unor dezbateri co
mune ale biroului comitetului muni
cipal de partid și comitetului execu
tiv al consiliului municipal Tg. Jiu. 
Consecința : în oraș au fost puse la 
dispoziția organizației . comerciale 
numeroase localuri care pînă în pre
zent, datorită dispersării forțelor și 
risipei de spațiu, erau folosite ca 
ateliere meșteșugărești, depozite 
etc. Trebuie să menționăm și unele 
studii inițiate de comisia economică 
în diferite domenii ale agriculturii, 
care dau posibilitate consiliului 
popular să sprijine eficient efortu
rile de întărire economică a coope
rativelor agricole de producție,

(Urmare din pag. I)

de înaltă tensiune, care vor lega 
termocentrala de la Rovinari cu 
sistemul energetic al țării, pre
cum și la amplasarea altor obiective 
industriale de interes republican. 
La propunerea comisiei, specialiștii 
consiliului popular 
contrapropuneri, 
ministerele de 
rat modificări 
tiale pentru a se 
construcția unor linii de înaltă ten
siune peste perimetrul unor viitoare 
obiective. Soluțiile oferite de con
siliul popular județean 
posibilitatea institutelor de 
țări să reducă suprafața de teren in
clusă în Proiectele de amplasare cu 
peste 6 000 ha.

Un loc demn de menționat în acti
vitatea consiliului popular județean 
îl ocupă gospodărirea resurselor tu
ristice. Comisia economică a studiat 
cu bune rezultate posibilitățile de 
valorificare a potențialului balneo
climateric al băilor de la Rînca, Să- 
celu, cunoscute din vechime. A pus 
în evidență, de asemenea, noi moda
lități de exploatare a frumuseților 
naturale de la Tismana, Cheile Olte- 
țului. Peștera Polovraci.

— Care sînt, după părerea dv., 
căile pe care trebuie sa le urmeze 
consiliul popular pentru a ridica 
activitatea economică la nivelul ce
rințelor actuale ?

— Evident, ridicarea competen
ței și spiritului de inițiativă al con
siliului popular județean depinde 
într-o măsură însemnată și de mo
dul cum își concepe și desfășoară

___________________________________________________________________

au elaborat 
pe baza cărora 
resort au ope- 

în planurile ini- 
evita, de pildă,

au dat 
proiec-

activitatea comisia economică, a- 
daugă tovarășul Ion Licu. Experiența 
a dovedit că situarea pe agenda de 
studiu și cercetare a comisiei a unei 
problematici majore influențea
ză nemijlocit calitatea, eficien
ța dezbaterilor în sesiunile con
siliului popular, deciziile comitetului 
executiv. Desigur, analizele efectuate 
de către comisia economică consti
tuie un început, oferă puncte de re
per și direcții ferme de acțiune con
siliilor populare, a căror activitate 
practică este hotărîtoare. în același 
timp, e de la sine înțeles că, pe mă
sură ce consiliile populare pătrund 
mai adine în problemele mul
tiple ale economiei locale, sporesc 
și temele pentru a căror edifi
care este solicitată comisia eco
nomică, se amplifică aria ei de 
investigații. Din păcate, nu întotdea
una direcțiile consiliului popular a- 
nalizează cu spirit de inițiativă gos
podărească resursele existente și de
ficiențele activității economice. Se 
practică prea puțin analiza activită
ții unor întreprinderi ale industriei 
locale, unități cooperatiste și agricole, 
— cu ajutorul organelor lor de con
ducere și al specialiștilor. Cu 
mai multă operativitate, direc
țiile consiliilor populare ar fi putut 
să preconizeze măsuri pentru folo
sirea rațională a capacității de pro
ducție în industria locală, a credite
lor de mică mecanizare, a mijloace
lor de irigații din județ.

— Prin noua organizare admi
nistrativă s-au creat premise pentru 
o activitate economică tot mai 
eficientă — spune tovarășul Al. 
Mladin. Eliminarea unor verigi 
intermediare apropie aparatul con
siliilor 
curente 
sarcina principală constă în a folosi 
cît mai larg capacitatea specialiști
lor în toate domeniile, a îndruma cu 
competență consiliile populare oră
șenești și comunale, a apela cu în
credere la contribuția cetățenilor, la 
opiniile și sugestiile lor.

Este, desigur, necesar ca în expu
nerea principalilor factori care con
tribuie la dezvoltarea si perfecționa
rea economiei locale să menționăm 
și rolul comisiilor permanente de de- 
putați. în trecut, unele dintre comi
siile permanente aveau o eficiență 
scăzută pentru că nu abordau cu o- 
perativitate și continuitate probleme 
majore ale economiei. Noile comisii 
permanente sînt acum la început de 
drum. Ne propunem ca în întreaga 
sa activitate consiliul popular să be
neficieze din plin de aportul acestor 
organisme.

în convorbire, interlocutorii au in
sistat asupra rolului pe care îl are 
comisia economică în ridicarea com
petenței consiliului popular pe tărîm 
economic.
și e 
rîndul 
tilor.
condiția de a nu se ajunge la parale
lisme nedorite, de a se asigura îmbi
narea armonioasă a eforturilor tutu
ror organismelor județene în îndru
marea economiei locale. Modul în 
care sînt abordate diferitele aspecte 
economice, viziunea de perspectivă 
existentă, realizările obținute în
dreptățesc să subscriem la conclu
zia că o condiție indispensabilă pen
tru ridicarea competenței adminis
trative a consiliului popular jude
țean constă în cunoașterea a tot ceea 
ce poate concura la dezvoltarea ar
monioasă a județului, folosind — 
acest scop — concluziile conținute 
studiile și analizele întreprinse 
comisia economică județeană.

populare de cerințele 
ale economiei. Acum,

Consiliile populare pot 
necesar să se ocupe, la 
lor, cu ajutorul specialiș- 

de asemenea probleme, cu
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mișcării comuniste, a căror viață s-a 
contopit cu lupta clasei muncitoare 
din țara noastră împotriva exploată
rii și a fascismului, pentru apărarea 
independenței și suveranității patriei, 
pentru viitorul socialist al Româ
niei. se numără și Vasile Tudose, de 
la a cărui moarte tragică se împli
nesc azi două decenii și jumătate.

S-a născut la 26 februarie 1916, 
în casa țăranului Ion Tudose din 
cătunul Pițigaia de pe meleagurile 
muscelene. Era al 12-lea copil al 
unei familii împovărate de nevoi.

încă nu împlinise 14 ani cînd, în 
toamna anului 1929, este nevoit să 
părăsească satul natal în căutare de 
lucru. Ajuns la București, reușește 
să se angajeze ca ucenic la Atelierele 
C.F.R. Grivița. Era perioada cînd 
începeau să se re
simtă din plin e- __________
fectele marii cri
ze economice care
zguduia întreaga J « fAMTia loivn
cei ani Partidul ...
Comunist Român I 1II V A v 1

situat în JLltll Tfiol
luptei

munci- ______________ 
din țara

împotri-
capitaliste asupra 

trai al muncitori- 
fascismului și a

în 
în 
de
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se explică faptul că s-a reușit să 
se însămînțeze mare parte din cul
turile din prima epocă. Pe tarlaua 
„Lelea" a cooperativei 
Gătaia, inginerul agronom 
tin Billi. controla felul 
execută semănatul 
hăr. „Avem unele
— spunea el — iar 
a plouat. Lucrările 
pentru a nu se aglomera mai tîr- 
ziu. Pînă acum s-au însămînțat 
20 ha ovăz, 20 ha mazăre, 30 ha 
borceag de primăvară, 20 ha lu
cernă, 65 ha sfeclă. Continuăm lu
crările cu toate forțele de care 
dispunem".

Marți după-amiază, la cooperati
va agricolă din Olari, județul Arad, 
se muncea de zor. Sarcinile Pe a- 
cest sezon au fost împărțite pe bri
găzi, echipe și oameni, iar brigă
zile s-au luat la întrecere pentru 
terminarea într-un timp cît mai 
scurt a lucrărilor de primăvară. 
Iată rezultatele : pînă în seara 
zilei de 1 aprilie aici s-a însămîn- 
țat toată suprafața planificată cu 
mac, rădăcinoase, ceapă, varză, 
ridichi timpurii. „Din păcate — 
relatează ing. Dumitru Matei
— pînă acum nu am putut fo
losi nici o clipă tractoarele. Toate 
lucrările efectuate în actualul se
zon le-am făcut cu caii, altfel ar 
fi trebuit să mai așteptăm".

într-un fel asemănător 
muncit și la cooperativa agricolă 
Sîntana. Tov. Gheorghe Goina, 
președintele cooperativei „Viață 
nouă", spunea cu amărăciune : 
„Primăvara asta ne-a dat multă 
bătaie de cap. Sarcinile sînt mul
tiple, iar vremea nu ne lasă în 
pace. în ciuda ei, noi am „răpit" 
zilnic cîte o suprafață pe care am 
însămînțat-o“. Asemenea exemple 
sînt destule în județul Arad și ele 
confirmă că acolo unde munca a 
fost bine organizată au fost obți
nute rezultate bune.

Și în cîmpia Bîrsei, timpul 
devenit prielnic desfășurării 
crărilor de sezon. Cu prilejul 1 
dului-anchetă întreprins prin 1 
multe cooperative agricole 
județul Brașov s-a putut constata 
că multe tractoare erau la cîmp, 
unde lucrau la pregătirea terenu
lui și semănat. La cooperativa a- 
gricolă din Feldioara 10 tractoare 
erau de dimineață în cîmp. în 
cursul zilei, constatîndu-se că pă- 
mîntul s-a zvîntat, au fost trimise 
alte două tractoare la discuit. La 
Stupini se însămînța orzoaica și 
se pregătea terenul pentru cele
lalte culturi din prima epocă. în- 
cepînd de ieri și alte cooperative 
agricole din județul 
început intens

Alături de 
valoroase ale 
de cooperative 
liști și mecanizatori se constată 
și o tărăgănare în ce privește e- 
fectuarea lucrărilor de sezon. 
Singura explicație care se dă, în 
cele mai multe locuri, este că se 
așteaptă condiții optime. Or, așa 
cum s-a arătat, nu se pot aștepta 
condiții speciale deoarece timpul 
poate să devină instabil. Fiecare 
zi, fiecare oră bună de lucru tre
buie folosite din plin. Și sînt 
numeroase cazuri din care rezul
tă lipsa de interes pentru execu
tarea semănatului pe parcele mal

agricole 
Augus- 

cum se 
de za-sfeclei

terenuri joase 
în ultimele zile 
trebuie grăbite

s-a

l a 
lu- 

rai- 
mai 
din

Brașov au 
lucrările în cîmp. 
inițiativele bune, 

multor conducători 
agricole, specia-

mici, care se zvîntă mai repede. 
La coop.erativa agricolă din 
Sîngeorge, județul Timiș, pînă în 
ziua de 2 aprilie se însămînțaseră 
numai 11 ha lucernă, 5 ha cu 
ovăz, două hectare cu cartofi și 
două hectare cu borceag. „Avem 
două tractoare la discuit, unul la 
semănat borceag — ne-a spus tov. 
Iosif Fulop, șeful secției de me
canizare.
crăm. Terenul are multă 
tate și nu putem intra cu tractoa
rele. Cinci tractoare stau". Dar la 
un control făcut în cîmp s-a con
statat că erau parcele de 
ha de teren, suficient de 
pentru a se însămînța,

Și în județul Arad sînt 
rative în care nu se folosesc toate 
forțele pentru grăbirea lucrărilor 
de sezon. în unități vecine, cu 
condiții climatice asemnătoare, 
s-au obținut rezultate diferite. La 
cooperativa agricolă „Victoria" 
din Nădlac s-au însămînțat mari 
suprafețe și s-a pregătit tot tere
nul pentru însămînțările din aceas
tă primăvară. în schimb, coope
rativa „Mureșul" din vecinătate 
are încă mari suprafețe nearate. 
La Sederhat, unde terenul este mai 
jos și mai greu decît în alte părți, 
folosindu-se fiecare zi bună de lu
cru și muncindu-se pe fiecare pe
tec de pămînt zvîntat, însămînțâ- 
rile sînt pe terminate. Din contră, 
la cooperativa agricolă din Iratos 
— comună vecină — muncile agri
cole se tărăgănează.

Suprafețe mult mai mari puteau 
fi însămînțate și în județul Bra
șov. Dar nici aici nu se identifică 
operativ toate terenurile zvîntate, 
pe care se poate lucra. La coopera
tiva agricolă din Bod din cele 18 
tractoare ale secției I.M.A. numai 
5 lucrau în cîmp. O parte din me
canizatori transportau pietriș în 
curtea secției. „Din lipsă de alt
ceva încercăm să ne ocupăm și noi 
cu treburi gospodărești", se 
ză Gheorghe Schuster, șeful 
ției. La întrebarea : dacă 
zvîntat cumva terenul, el a 
puns : _,Ba da, se poate 
era destul de bine. O 
te din tractoare ar fi 
încă de ieri să lucreze la pregătitul 
terenului, dar cooperatorii n-au 
împrăștiat gunoiul". Iată o treabă 
care trebuia făcută din timp și pe 
care cooperatorii au neglijat-o. La 
Hălchiu domnea o acalmie totală, 
întrebat ce lucrări se execută la 
cîmp, ing. agronom Nicolae Mărgi- 
neanu ne-a .răspuns cu un aer fi
resc :

— N-am intrat încă în teren. 
N-am început nici o lucrare. Tim
pul nu ne dă voie.

încercarea de a găsi o justificare 
privind întîrzierea lucrărilor agri
cole nu era convingătoare deoarece 
chiar pe terenul comunei Hălchiu 
tractoarele I.A.S. lucrau la pregă
tirea terenului.

Dat fiind timpul înaintat, se im
pune ca unitățile cooperatiste să ia 
cele mai eficiente măsuri pentru 
ca fiecare oră și zi bună de lucru, 
fiecare utilaj să fie folosite din 
plin, iar munca la cîmp să se des
fășoare și noaptea, 
partid și de stat au 
corde un ajutor mai 
nitătilor agricole, să 

un control riguros.
Raid-anchetă realizat 
Gh. RADEL 
A. POP 
N. MOCANU
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umidi-

10—15 
uscate 
discui. 
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A. MUNTEANU
■ .<ț

s-a 
fruntea 
maselor 
toare 
noastră 
va ofensivei 
nivelului de 
lor, împotriva 
pregătirilor de război, pentru de
mocrație și pace. Contactul cu deta
șamentul înaintat al muncitorilor ce
feriști, cu literatura progresistă, mi
litantă i-a deschis tînărului Tudose 
orizonturi noi. Aici, în atelierele căi
lor ferate, este înconjurat cu dra
goste de tovarășii săi de muncă, de 
comuniștii care îi îndrumă atent pa
șii. O dată cu ucenicia meseriei, își 
face și ucenicia revoluționară. Viața 
grea a muncitorilor în mijlocul că
rora trăia și de care se simțea legat 
prin toată ființa sa i-a aprins puter
nic în suflet dorința fierbinte de a 
lupta pentru înlăturarea nedreptăți
lor, a exploatării. La 16 ani se înro
lează activ în Uniunea Tineretului 
Comunist.

In zilele furtunoase ale lui 
februarie 1933, în timpul marilor bă
tălii de clasă ale petroliștilor și cefe
riștilor, conduse de partidul comu
nist, Vașile Tudose se afla alături 
de greviști. Masacrul dezlănțuit la 
Grivița de regimul burghezo-moșie- 
resc l-a îndîrjit și mai mult. în anii 
care urmează, el se avîntă cu tot 
elanul tineresc în luptă. Participă 
activ la acțiunile inițiate în anii 
1933—1936 de organizația locală 
P.C.R. din București. îl găsim pre-

bătoririi în chip revoluționar a zilei 
de 1 Mai, de difuzare a cuvîntului 
partidului în mase ; își adt ce 
tribuția la organizarea pit 
Spania a grupului de reve 
români care’ aveau să lupte 
în mînă pentru apărarea ti 
publici.

Drept prețuire pentru activitatea 
sa revoluționară rodnică, partidul co
munist îl primește în anul 1936 în 
rîndurile sale. Din însărcinarea 
organizației de partid a Capi
talei, el desfășoară în continuare 
o intensă activitate în rîndul lucră
torilor ceferiști, al tineretului din 
București. Participă, alături de Petre 
Gheorghe, la acțiunea de organizare 
a lucrătorilor de la uzinele „ 7oina“, 
„Lemaître", „Dîmbovița" în sindicate 

și în comitetele 
____________ antifasciste. Se o- 

cupă îndeaproape 
de educarea

IORAREA
lUlzvkjlJ ln iulie 1940, îm

preună cu un 
_________ grup de comuniști 

din Capitală, 
printre care se 
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con- 
în 

îari 
>rma 
. re-

lor
sa 
nu 
co-

(.

I

Cantina studențească din Cluj Foto : S. Cristian
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A fost necesară intervenția Tribu
nalului Suprem, care a desființat 
hotărîrile eronate si a trimis cauza 
spre rejudecare la judecătoria Cluj, 
unde în urma efectuării unei exper
tize contabile si audierii unor mar
tori s-a dat o soluție justă, califi- 
cîndu-se fapta drept neglijentă în 
serviciu si nu delapidare cum_
hotărîse inițial. Iată, așadar, că a- 
tunci cînd urmărirea este incomple
tă. iar judecătorii adoptă o poziție 
pasivă, nu studiază temeinic cauza 
și nu-și formează propria lor con
vingere asupra faptelor, concluziile 
lor sînt neconforme cu realitatea, 
iar hotărîrea pe care o pronunță 
este greșită.

Uneori, la unele instanțe judecă
torești există tendința de a se baza 
în mod exagerat pe depozițiile mar
torilor. fără a insista în găsirea și 
folosirea și a altor mijloace de pro
bă (înscrisuri, expertize, probe ma
teriale. constatări științifice). Proba 
cu martori, deși foarte frecventă, 
prezintă și unele dezavantaje. Depo
zițiile martorilor pot fi ușor influ
ențate fie în sensul apărării, fie în 
cel al acuzării. Este total greșită 
practica acelor judecători care se 
mulțumesc doar a-i întreba pe mar
tori dacă-și mențin declarația dată 
la organul de cercetare, fără a-i 
nune să relateze din nou ceea ce 
cunosc în 
se judecă, 
procedează 
prin „criza

se

necesită o me- 
menită să asi- 
tuturor datelor 
prezintă pentru

legătură cu cauza care 
De multe ori cej care 
astfel explică aceasta 
de timp", mai ales la

instanțele cu un număr mare de 
procese pe rol. Trebuie avut în ve
dere faptul că audierea martorilor 
este o activitate ce 
todologie științifică, 
gure valorificarea 
pe care martorul le
lămurirea problemei.

O altă cauză care duce la pronun
țarea unor hotărîri eronate o con
stituie folosirea datelor 
tize realizate defectuos, 
cînd instanțele 
persoane care 
corespunzătoare

unor exper- 
Sînt cazuri 
ca experti 

o calificare
acceptă

nu au
în domeniul respec-

tiv. Se înțelege că expertizele efec
tuate de aceștia nu ajută la stabi
lirea adevărului. în același timp se 
întîmplă ca concluziile unor exner- 
tize bune, temeinice să nu fie folo
site de instanță. Rezultă deci nece
sitatea ca instanța să trateze cu toa
tă atentia concluziile expertizelor, să 
le interpreteze în mod critic în ra
port cu împrejurările cauzei. Proce- 
dînd altfel (mai ales în infracțiunile 
legate de avutul obștesc, accidente 
de circulație etc.), instanțele pot 
pronunța hotărîri nefondate.

în determinarea unei hotărîri jus
te. atît organele de urmărire, cît și 
instanțele judecătorești trebuie să 
respecte garanțiile procesuale .puse 
de lege la dispoziția cetățeanului 
chemat în fata justiției si în special

concluziile anchetei 
ce se aflau la dosar 
arăta nevinovăția respectivului. Era 
necesar ca instanța să ceară relații 
suplimentare organelor administra
tive. să ducă ancheta pînă la capăt, 
ș-o aprofundeze pentru elucidarea 
împrejurărilor în care s-a produs 
incendiul. Avînd în vedere toate a- 
cestea. faptul că nu s-au adminis
trat toate probele necesare și ca 
urmare nu s-au stabilit nici cauzele 
reale ale incendiului. Tribunalul 
Suprem, prin decizia. nr, 1627 din 
august 1968 a admis recursul extra
ordinar. casînd sentința respectivă 
ca netemeinică și nelegală.

Aș vrea să arăt și alt aspect al 
acestor deficiente. în judecarea unor 
cauze, instanțele solicită întreprin-

administrative 
și în care se

v

dreptul lui de apărare. Atunci cînd 
nu se administrează probele cerute 
în apărare sau acestea se adminis
trează incomplet, consecințele sînt 
destul de grave, pentru că se pedep
sește o persoană nevinovată sau se 
condamnă pentru o faptă gravă o 
persoană care a comis o faptă mai 
puțin gravă. Un exemplu. Judecăto
ria orașului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a condamnat pe Gh. Stan, topo- 
metrist la șantierul Borzești al în
treprinderii Energo-construcția, la 1 
an ■ închisoare și 
20 793 lei pentru 
incendiu provocat 
Gheorghe Stan a 
rarea sa efectuarea unui experiment 
prin care să se demonstreze adevă
ratele cauze ale incendiului. Dar 
contrar normelor procesuale, această 
probă i-a fost respinsă. Mai mult, 
nu »-au luat în considerație nici

plata sumei de 
infracțiunea de 
din neglijentă, 

solicitat în apă-

derilor caracterizări asupra persoa
nei infractorului. în unele cazuri 
însă, conducerile unităților trimit 
date neconforme cu realitatea, care 
induc în eroare pe judecători. 
Ca un remediu al acestor prac
tici negative, consider că este 
necesar să se pună în discuție 
și să fie sancționate acele persoane 
cu funcții de răspundere care emit 
astfel de certificate de bună pur
tare nereale, menite să absolve de 
răspundere și pedeapsa cuvenită pe 
diverși delapidatori, oameni certați 
cu legea și normele morale. Alteori, 
unii conducători de unltăti trimit in
stanțelor adeverințe sau alte acte 
scrise prin care încearcă să diminue
ze prejudiciile cauzate de infractor, 
stabilite corect prin expertize. în 
scopul de a micșora fapta comisă de 
inculpat. Atragem atentia si pe a- 
ceastă cale că asemenea practici con-

afla și prietenul 
de luptă Constantin Godeanu, rste 
arestat. La siguranță Vasile Tudose 
a fost supus unor schingiuiri bestiale. 
S-a purtat însă dîrz, demn. în închi
soare cunoaște și trăiește alături de 
mulți fruntași ai partidului comu
nist care, ani de-a rîndul, înfrunta
seră cu eroism pericolele luptei ile
gale. Protestează împreună cu cei
lalți deținuți comuniști și antifasciști 
împotriva 
acordarea 
chisoare.

în 1941.
de condamnare, Vasile Tudose, ca și 
alți tovarăși ai săi, socotiți „pericu
loși pentru ordinea publică", a fost 
adus în lagărul de la Tg. Jiu și 
pus să lucreze la construcția unui 
tunel în Valea Jiului. Pe șantier 
desfășoară, din însărcinarea organi
zației de partid din lagăr, o intensă 
muncă politică în rîndul internaților 
tineri.

După eliberarea din lagăr, în de- . 
cembrie 1941, lui Vasile Tudose i se 
încredințează importanta sarcină de 
secretar al C.C. al U : .C. în această 
perioadă reușește să asigure, în dife
rite puncte ale Capitalei, case conspi
rative sigure — în majoritatea lor 
locuințe ale lucrătorilor ceferiști, în 
rîndul cărora a trăit, a crescut și s-a 
format ca luptător comunist. împre
ună cu alți comuniști și conducători 
ai U.T.C. organizează și conduce 
lupta tineretul din fabrici, uzine, din 
universități împotriva hitlerismului, 
a dictaturii militaro-fasciste, pentru 
scoaterea țării din războiul antiso- 
vietic.

în toiul acestei activități revolu
ționare, firul vieții tinere a lui Vasile 
Tudose a fost, din nefericire, curmat 
brusc, la 4 aprilie 1944. în urma bom
bardamentului aerian care l-a sur
prins într-o casă conspirativă din 
cartierul Grivița. >

A rămas însă în inima tovarășilor 
săi de luptă, a tuturor celor ce l-au 
cunoscut, așa cum a fost descris în- 
tr-una din caldele evocări 
fost închinate : „i 
de a fi, de a se 
cu zîmbetul lui 
toată fața. Avea 
terea neînfrîntă 
măreția brazilor 
își avea obîrșia".

Numele lui Vasile 
votat și credincios al partidului co
munist, va rămîne pentru totdeauna 
dăltuit în Pantheonul luptătorilor 
neînfricați pentru eliberarea clasei 
muncitoare, pentru fericirea po
porului român.

regimului de teroare, cere 
unui regim politic în în-

deși îi expirase termenul

,cu felul lui 
apropia de 
larg care-i 
în
a
de

ce i-au 
propriu 
oameni, 
lumina 

din pu- 
din

el ceva 
stejarilor, 
munte de unde

Tudose, fiu de-

Dr. Maria COVACI

si cei carestituie încălcări ale legii _______
eliberează asemenea acte sînt pa
sibili chiar de răspundere penală.

— Ce trebuie întreprins pentru a 
se preveni astfel de anomalii ?

— Legiuitorul a creat posibilitatea 
ca hotărîrile judecătorești nelegale 
sau netemeinice să fie desființate. 
Pe lîngă faptul că toti cei lezați — 
întreprinderi, instituții, cetățeni — 
au la îndemînă căile de atac prevăzu
te de dreptul procesual (recursul, 
contestația la executare, revizuirea), 
legea prevede dreptul procurorului 
general și al ministrului justiției de a 
ataca hotărîrile greșite rămase- defi
nitive, cu recurs extraordinar la 
Tribunalul Suprem. Datorită conse
cințelor foarte grave pe care le pot 
avea hotărîrile de condamnare a 
unor persoane nevinovate, întotdeau
na trebuie să acționăm în sensul de 
a se preveni pronunțarea de hotă
rîri pripite, greșite. Tot astfel, cum 
hotărîri nefundamentațe se pot da 
si în procese cauzate de pagube a- 
duse avutului obstesc. cînd intere“'~' 
sele colectivității nu sînt apărate cu 
suficientă grijă de instanță. Aici in
tervin pasiunea, etica profesională, 
probitatea fiecărui lucrător din acest 
domeniu de activitate. Pentru un ju
rist nu este suficient să cunoască 
perfect legea. El trebuie să posede și 
vaste cunoștințe de cultură generală, 
sociologice, criminalistice etc., să 
cunoască realitățile și cerințele vie
ții sociale, să înțeleagă în litera, dar
și în spiritul. în conținutul ei legea 
pe care este chemat s-o aplice. De 
aceea. factorilor de conducere 
din Procuratura Generală. Ministerul 
Justiției. Ministerul Afacerilor In
terne le revine sarcina de a se 
preocupa continuu de selecționarea 
și pregătirea cadrelor de anchetatori., 
procurori, judecători, la nivelul exi
gentelor și cerințelor actuale, iar 
acolo unde este cazul, să ia măsuri 
de îndepărtare a celor care se do
vedesc incompatibili cu realizarea 
unor sarcini de o asemenea impor
tanță.

Convorbire consemnată de
Gheorghe PÎRVAN

»
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îmbunătățire a unghiu- 
sînt evaluate cunostin- 
în scoală se face sim- 
în cuprinsul unei ma-

infinitele de- 
sistemul aces- 

matematicii, 
îndeosebi sco-

suma condițiilor care 
Niciodată nu vom
deplin, chiar dacă

1 receptării, o operă 
nu vom fi descifrat 
lă care a alimentat-o, 

. iție față de această 
a de explozivă afir-
te adevăruri, la urma 
locuri comune, pen- 
u căpătat, de la o 
iri, putere circula- 
>rii estetice ce neagă 
ia creator-epocă, fie 
:ației artistice. Au 

. .este noapte fantoșe 
plutind noros din- 

șl spațiu, a că- 
derată în sine, nu ar 
c unor zbateri sufle- 
ar arta, din orice 
contempla-o, este ex- 
anificații umane și. 
■ această semnificație 
a ei componentele 

. t fizionomia particu- 
irioade istorice anu-
.rile acestea, lzvorîte 
imanente ale artei, 
înțelese simplist, ca 

mic de reflectare a 
iră. Ba chiar, unul 
relației — epoca — 

ifățișat hilar șl gro- 
am 

stră- 
exe-

solan. Nu 
asistat la 
dania unor 
geți care explici- 
tau. prin manu
factura de la Po- 
ciovaliște, ate
lierele de tăbă- 
eării; cele de pos
tav sau testeme- 

opera lui Alecsandri, 
ade Rădulescu. a lui 
pictorilor de la 1848 ? 
geze au creat poate o 
Eață de orice tentativă 
raportului artă—socie- 
cesta generalizat e ne- 
itor, generînd erori tot 
.te, ca acelea amintite

irxistă, în înțelesul el 
îiectat asupra raportu- 
stică — societate lumini 
e care estetica a bene- 
tă relația aceasta nu a 
xtele lui Marx și En- 
inări univoce. Mar- 
:stetică nu se reduce 
artei sau a culturii, iar 
turii, așa cum au în- 

irx și Engels, nu se re- 
oonderenta factorului e- 
gels scria încă în 1894 
nete de vedere care ri- 
.icul la rangul de factor 
>refac teza de mai sus 

goală, abstractă șl ab- 
:ls a stăruit asupra ade- 
rdeterminării dintre cei 
ai relației, subliniind 

■elativ autonom al artei 
orii care au participat la

ul aici să dezvoltăm a- 
ruri. Ar trebui numai 
pornind de la princl- 

re ale marxismului, nu e 
reconsiderare a lor, de 

1 fost atît de limpede ex-

va timp în urmă au fost 
si supuse dezbaterilor din 

le didactice planul si pro- 
scolii de 10 ani. înaintea 

lor în aplicare încă din 
acestui an. Recent, a fost 
în sfera unei analize simi- 

aroiectul noului plan al 11- 
e cultură generală.
it directivelor de partid. în- 
.ul nostru general si liceal 
să se caracterizeze prin atri- 
îodernului si supletii. dar si 
oilitate și echilibru. în egală 
indispensabile procesului de 
și educare a noilor generații, 

stă perspectivă planul scolii 
■ de 10 ani si cel al învăță- 
l liceal evidențiază dezidera- 
1 pregătiri de profil larg și 
ie nuanțate în timp, cu o 
îre mai mare spre actuali- 
ractică si spre cele mai noi 
științifice. Școala de 10 ani, 

ră. îsi propune să asigure adi- 
a unei culturi generale mai 
ate. concomitent cu o pregă- 

caracter tehnico-practic. în 
. incit însușirea ulterioară a 
unii prin frecventarea unei 
rofesionale sau pe calea cali- 

. la locul de muncă să fie 
facilitată. în timp ce structura 
re a liceului aspiră, de aseme- 
5ă continue efortul de cuprin- 
l cît mai mult din tezaurul de 
e umană și. totodată, să reali- 
> instruire cu un caracter <11- 
iat mai pronunțat decît pînă 
problema instruirii și educării 
generații este pusă astfel di- 

in termeni pe cît de noi. pe 
.e clari si de precisi. Dar toc- 
ie aceea rezolvarea ei antre- 

nu numai înțelegerea și apli- 
exactă a noilor principii orga- 

irice pe care se fundamentează 
irele planuri și programe, dar 
ilizarea unor tehnici și procc- 
•ducative „cu bătaie mai lungă". 
înseamnă aceasta ?
consemnăm întîi un punct de 

re mai general. — necesitatea ca 
re disciplină fundamentală să-si 
ună nu numai sarcina de a-i 
elevului configurația unui anu- 

domeniu — cu o evoluție atît 
rapidă în climatul contemporan 
irias progres științific — ci si de 
forma o personalitate multilate- 
. un larg orizont de cultură, 
i concret spus, ar fi vorba de 
itificarea fiecărei lecții cu un 
.tabil act de creație pedagogică 
ae declară prof. Mariana Ștefă- 
:u, director adjunct al Liceului 
1 din Cîmpina. Să apropiem în- 

igerea elevului de noțiunile strict 
cifice fiecărei stiinte. dar, în 
lași timp, și de arhitectura con-

9 ; 11 ; 13

• Răutăciosul adolescent : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21,15, FAVORIT — 10 ; 13,45 ; 
17 ; 19,45.
o Tata : CENTRAL —
15 ; 17 ; 19 ; 21.
O Riscurile meserie! : LUCEAFĂ
RUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

o Pe plajele lumii : BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
o La Est de Eden : VICTORIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELO
DIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.

Pe teren propriu : LUMINA — 8,30—16,30 tn continuare ; 18,45 ; 20,45. 
Micul fugar : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
Pianele mecanice : DOINA - 16 ; 18,15 ; 20,30, PROGRESUL — 15,30 ; 18. 
Simfonia dragostei : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
Drumuri : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Totul pentru rîs : TIMPURI NOI — 9—21 tn continuare. 
Tată de familie : FEROVIAR — 8,30 ; “ ........................................................

SIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Pașa : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,15 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Fredy, lovește tu Intil : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 17 45

ii ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. EXCEL-
»

t

Becket : BUZEȘTI — 15,30 ; 19.
Bună ziua, contesă : DACIA — 8,30—15,30 tn continuare ; 18 ; 20,30.
Un om pentru eternitate : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
Marele șarpe : UNIREA — 15 ; 17.
Hamlet : UNIREA — 19.
Columna : LIRA — 15,30 ; 19.
RolIs-Royce-uI galben : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, TOMIS — 

9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
Un delict aproape perfect : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20.30.
Rlo Bravo : GIULEȘTI — 15,30 ; 19, VOLGA — 8,30—17 In continuare ; 20. 
Astă seară mă distrez : COTROCENI — 15,30 ; 18.
Republica Skid : COTROCENI — 20,30.
Expresul colonelului von Ryan : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15, VITAN — 

15,30 ; 18.
• Romanță pentru trompetă : VITAN — 20,30.
• Pentru încă puțini dolari i FLOREASCA — 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—13,30 în con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Program pentru copil : FLOREASCA — 9.
Judoka, agent secret : VIITORUL — 15,30 ; 18. 
Ultima noapte a copilăriei : VIITORUL — 20,30.
Feldmareșala : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
Acuzatul : MOȘILOR — 20,30.
Profesioniștii : POPULAR — 15,30 ; 18.
Prima zl de libertate : POPULAR — 20,30.
Pensiune pentru holtei : MUNCA — 16 ; 18.
Gustul mierli : MUNCA — 20.
Omul care l-a ucis pe Liberty Walace : FLACĂRA — 18 ; 20,30.
Păgînll din Kummerow : FLACĂRA — 15,30.
Operațiunea San Gennaro : RAHOVA — 15,30 ; 18. 
Fidelitate : RAHOVA — 20,30.
Magazinul de pe Strada Mare : PROGRESUL 
.....Apoi s-a născut legenda" : CRINGAȘI - 
Planeta maimuțelor : COSMOS — 15,30 ; 18

20,30.
18 : 20,ÎS.

stat „George 
Român) : Con- 
Dirljor : Josef

• Filarmonica de 
Enescu (la Ateneul 
cert simfonic — 20. 
Belaunde (Peru). Solist : Thierry 
de Brunhoff (Anglia).
e Opera Română : (la Sala Pala
tului) : Boema — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.

publică — 20.
(sala din bd. Schitu Măgureanu) :

Teatrul de Comedie : Opinia .
O Teatrul „Lucia Sturzda Bulandra* (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Nepotul Iul Rameau — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : Tandrețe șl abjec
ție — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; Fedra 
— 10 ; Enigmatica doamnă „M“ — 20.

Teatrul Mic : Prețul — 20.
Teatrul Giulești : Pălăria florentină — 19,30.
Teatrul ,.Barbu Delavrancea" : Muștele — 20.
Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțli necunoscuțl — 10.
Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Ciocîrlia (premieră) — 19,30.
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile Iul Plum- 

plum — 10 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 10.
O Teatrul de stat din Baia Mare (ia sala Studio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : Pete în soare — 15 ; D-ale carnavalului — 20.
e Teatrul satiric muzical „C. Tănase- (sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe 
pămînt — 20.
• Circul de stat : Circul „Orlon" (R. P. Bulgaria) — 19.30.
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ADRIAN PĂUNESCU

„ Fîntîna somnambulă"
Fîntîna somnambulă — 

volum premiat de Uniunea 
Scriitorilor — configurează 
în actualitatea editorială un 
Adrian Păunescu știut, în 
esență, din Ultrasentimente 
și din Mieii primi. Același 
și. totuși, altul. Un poet, 
adică, înzestrat cu o in
dividualitate pregnantă, a 
cărei trăsătură caracteristi
că e, cum spuneam și cu alt 
prilej, spontaneitatea și ale 
cărei forme de expresie a- 
parțin, în majoritatea si
tuațiilor, mai curînd pers
pectivei baroce decît celei 
riguros geometrizate în spi
rit clasicizant ori romantic. 
Poemele lui dau senzația 
exploziilor vulcanice, adu- 
cînd la suprafață, o dată 
cu minereul verbal stări da 
spirit, gînduri, afecte, aspi
rații, întrebări, răspunsuri, 
aflate adesea încă în alcă
tuire bruionară, oricum de
parte de a ținti nivelul tra
diționalei clarități. De 
unde sentimentul că, pen
tru a-1 face palpabil și 
reprezentabil, _ ' ’
pus obiectului) trece de la 
un element Ia altul, de la 
o imagine la alta, în cău
tarea unei substanțe uni
ficatoare, subterane, ce nu 
se lasă în genere ușor de
pistată. Dar mai ales sen
timentul că, spirit neliniș
tit, sedus de noutate, de 
jocul asociațiilor, de aspec
tul caleidoscopic al exis
tenței, disprețuind trava
liul artizanal și ideea izo
lării metalului aurifer, se 
complace să sară de pe 
un ram pe altul sau să. se 
autocontemple în apele 
miraculoase ale unei fante
zii debordante. Acestui uni
vers i se asociază, comple
mentar, unul cutreierat de 
teme și motive cu circulație 
literară mai veche. Reluîn- 
du-le, poetul vrea să le 
confere însă, polemic, un 
conținut psihologic com
parativ modificat, prin 
răsturnarea interpretării 
îndeobște acceptate. După 
un procedeu schițat, alt
minteri, și în plachetele 
anterioare.

Dar nici într-un caz, nici 
în altul, poezia lui Adrian 
Păunescu nu e reductibilă, 
prin însăși natura sa, la 
cîteva note ori la cîteva 
dimensiuni. Căci, sponta-

poetul (su-

Secția da artă populară a Muzeului de istorie și artă din Zalău

1 '

Foto : M. Andreescu

structiei rezultate din 
terminări existente în 
tor noțiuni. Predarea 
bunăoară, care are azi 
pul de a-i familiariza pe elevi cu
înțelegerea naturii si sferei de acțiu
ne a conceptelor matematice, poate 
fi orientată spre obiective mai largi 
de instrucție si educație. O aseme
nea lecție să-si propună, nu numai 
însușirea corectă a raționamentului 
matematic, dar si evidențierea posi
bilităților de investigație pe care le 
oferă acest raționament, preocuparea 
de armonie si de rigoare, ca atribute 
indispensabile ' în dobîndirea unei 
personalități închegate. M-am referit 
la matematică pentru că aceasta este 
specialitatea mea. Cred însă că vă

nu numai o sumă de cunoștințe, ci 
adevărate structuri 
duri de a raționa ; 
hologia îi poate fi 
rioada adolescentei 
atîta nevoie de cunoștințe cu privire 
la viata lui sufletească, un îndru
mător foarte prețios. Contactul cu 
aceste materii nu cred că poate fi 
lăsat la sfîrșitul studiilor, asa cum 
se prevede în proiectele pe care le 
dezbatem. Pentru simplul motiv că 
un elev care învață în fiecare an 
numeroase definiții si demonstrații, 
nu în ultima clasă de liceu se cu
vine să știe ce este. în fond, o defi
niție si o demonstrație, sau cum 
poate să-si cultive voința, puterea 
de concentrare s.a.

de gîndire. mo- 
după cum psi- 

elevului. in pe- 
lui, cînd are

neitatea (cu riscurile ei) 
însemnează aici disponi
bilitate de registru larg, 
reacție imediată, imprevi
zibilă în desfășurările și 
concluziile sale, posibilita
tea de a vibra și reacționa 
la orice. Ceea ce nu pre
supune numaidecît dezinte
res pentru organizarea ma
teriei după anume scheme 
și norme. Adevărul e că, 
la o cercetare mai atentă, 
noul său volum, prin ceea ce 
are mai prețios Fîntîna 
somnambulă, dă liricii lui 
Adrian Păunescu semnifica
ție și sens. Lumea pare a fi, 
în accepția lui, o scenă pe 

spectacole 
(Rolurile),

care au loc 
shakespeariene 
regizate parcă de duhul 
ambiguității. Poetul în
suși (o mărturisește) nu

sensibil funcția coeficientu
lui de luciditate. Dialogul 
poetului, purtat acum nu 
atît cu sine, cît cu seme
nii, crește în dramatism, 
pe măsură ce, renunțînd la 
autoscopie, începe să cu
prindă cu ochii spațiile is
toriei și ale legendei. Lu
mea rămîne tot o scenă, 
pe care timpul regizează 
spectacole esențiale, con
semnate ca atare în memo
ria omenirii. Numai că, 
pentru inteligența insului 
modern mesajul receptat 
poate avea și alte ecouri 
decît cele livresc familiare. 
Poetul propune, în conse
cință, interpretări noi. U- 
nele demitizante, altele 
răsturnînd, înlăuntrul mi
tului, relațiile și 
cărcăturile știute.

cronica literară

e altceva decît un actor sau, 
cu propriile-i vorbe, „un 
măscărici" (Facle mincinoa
se). Dar, asemenea bufonu
lui din piesele marelui brit, 
se simte Învestit cu mi
siunea de a spune adevă
ruri (paradoxale ori nu), 
de a supune ironiei pre
judecăți, 
gînduri 
tești, de 
turi noi _ __ _____
mit, spațiu, timp etc, de a 
vorbi parabolic și, mal 
ales, de a înțelege realita
tea dintr-un unghi ce-i 
dezvăluie alternativ ori 
simultan a aspecte origi
nale. Fîntîna somnam
bulă este astfel un volum 
de meditații etice asupra 
condiției în care metafora 
și simbolurile, sistemul de 
referințe, mutațiile senti
mentale tind să se în
lănțuie neignorînd nici vir
tuțile retoricii, nici sceno
grafia complexă a ideilor, 
nici gestul spectacular. Toa
te concurînd spre materia- 

, lizarea unei viziuni cu totul 
antiidilice despre om 
existență.

Primele capitole ale vo
lumului sînt însă mai ales 
reîntoarceri repetate, pe căi 
și în forme diverse, ale 
poetului spre sine, spre iz
voarele sale subterane, ori
ginare, spre orizonturile in
terioare, meditații țucules- 
ciene, în fond, asupra unei 
lumi populate de simbo
luri polivalente, uneori 
stranii, tenebroase, alteori 
optimiste, despovărătoare. 
semnificînd eforturile au- 
tbcurioașterii, ale înotu
lui și alergării. Caii, peștii, 
șarpele, viermele, îngerul, 
demonul, 
oglinzile, 
bizar, oceanul, taurii etc. 
ajung a fi, aici, în am
bianța unor atmosfere spi
rituale de obicei încețoșate, 
sugestii etice, raționale, a- 
fective, temperamentale ale 
zvîrcolirilor unui suflet 
răvășit, învălmășit, tortu
rat, purtînd măști succe
sive, conștient că se află 
„pe niște scări", între abis 
și cer.

Capitolele
(Nume 
midele. 
Iov și 
lărgesc 
ției lirice, îmbrățișînd ideea 
condiției umane de la o 
altitudine care accentuează

de a 
și stări 

a închipui 
între om,

elibera 
sufle- 

rapor- 
istorie,

în- 
Efec-

mieii, 
circul,

cîinii, 
teatru)

următoare 
de familie, Pira- 

Convalescenta lui 
Cina cea de taină) 
granițele investiga-

tele sînt revelatorii, iar 
rezultatele estetice cu to
tul notabile, prin ineditul 
asociației. Ca în Calul, fiul 
Troiei, unde ideea confec
ționării calului înșelător 
nu mai aparține asediato
rilor, ci geniului celor ase- 
diați care, în fața dezas
trului iminent, găsesc so
luția autoînfrîngerii. In 
Lacrima lui Damocles, altă 
piesă interesantă a volu
mului, sensurile averti
zoare legate de simbolul 
săbiei sînt transferate în 
metafora lacrimei și, prin 
metonimie, în aceea a po
topului. Cum schimbări de 
optică, răsuciri de planuri 
afective, raporturi inverse, 
degajînd valori de semni
ficație noi, caracterizează 
și poeme ca Marele 
Către 
ciul 
prin
mula biblică : „La începu
tul lumii de azi n-a fost 
cuvîntul ! / In lumile pre
sate de-atîta univers / vor 
crește piramide sub cer, 
ca fînul des, / așa va arăta 
pămîhtul / ...Dar sufletul 
meu strigă în biblia putri- 
dă : / la început a fost o 
piramidă". Piramida, adică 
(în viziunea poetului), ideea 
de construcție, de muncă, 
de efort, de progres, de is
torie materială și spiri
tuală. Istorie căreia ciclul 
Convalescența lui Iov (su- 
punînd unei interpretări 
umanist simbolice motivul 
mitic) îi dezvăluie compli
catul și durerosul proces 
al desfacerii de teluric și al 
foamei de pur și absolut, 
al vindecării de alienare 
și al regăsirii esenței,, al 
reîntoarcerii în primordial 
și al evadării din neant, al 
redescoperirii adevărurilor 
crude și al renașterii. Vizi
unea e aici, nu arareori, 
fantastică, dialectica trăi
rilor e contradictorie, 
șoapta se întovărășește cu 
țipătul, iar imprecația cu 
ruga imploratoare, într-o 
suită de înălțări și căderi, 
car« amplifică neîndoiel
nic situația dramatică.

Evident, traversînd teri
toriu] poeziei lui Adrian 
Păunescu n-am reținut de
cît cîteva reliefuri. In fapt, 
lirica încorporată ‘ 
tina somnambulă 
varsă în direcții 
conferind hărții 
policromie, iar 1

Hamlet,
Piramidele, 
antifrază

orb, 
sau ci- 

replică 
la for-

i în Fin- 
se re- 

multiple, 
realizate 

tonalității

o relativă diversitate. Șl 
una și alta reprezentîn- 
du-1 în ipostazele sale fi
rești, în intențiile lui ma
nifeste sau disimulate, de a 
sublinia nuanțat, nesim
plificator, laturi complexe 
ale condiției ontologice, 
de a adăuga cunoașterii 
intuitive zone noi. de a 
descoperi, la nivelul ima
ginației. raporturi posibile, 
grăitoare prin neobișnuitul 
lor. între fenomene, elemen
te, stări și mișcări, 
trebarea 
ales la

în- 
(normală mai 

Adrian Păunes
cu) e însă în cîte 
zuri . visurile devin, 
adevărat, realități 
morabile, iar ideile 
trem de generoase) cunosc 
întruparea sensibilă final
mente scoptată. Din nefe
ricire, un mai vechi păcat 
subminează, în Fîntîna 
somnambulă, o bună parte 
a eforturilor creatoare: 
neglijarea rolului cenzura- 
tiv al autocontrolului, coro
borată cu o insuficient de 
adîncă înțelegere a con
ceptului de ambiguitate, 
împrejurarea face ca tex
tele să fie înecate adesea 
în apele unui verbalism su
părător, iar sensurile să nu 
fie ambigui, ci confuze. 
De unde poeme întregi 
care rezistă doar prin 
strofe izolate, nu totdea
una în consonanță deplină 
cu intenția indicativă for
mulată în titlu. De unde, 
cum au observat și alți co
mentatori (St. Aug. Doinaș, 
N. Manolescu, Al. Piru), 
prezența în volum a unei 
însemnate cantități de mi
nereu nu îndeajuns prelu
crat, la care autorul ar fi 
putut renunța fără nici 
un regret. E greu, nici 
vorbă, pentru o structură 
exploziv-vitalistă, ca a 
Iui Adrian Păunescu, să-și 
disciplineze emoțiile. Dar 
nu imposibil. Să ne amin
tim de Nisipurile și de 
Plus infinit din Mieii primi. 
Sau de Faptul divin că 
ninge. De Calul, fiul Tro
iei. Ori de antologica ba
ladă Iluzia unei insule. 
Puncte de vîrf, dar nu sin
gurele, ale liricii sale. Pro
be concludente că impasu
rile pot fi depășite, că gran
dilocvența și teribilismul 
pot fi evitate, că poetul are 
capacitatea de a decanta 
materia lirică și de a o co
munica în forme de cristali
zare superioare. Semne, de 
asemenea, că viziunea se 
poate dispensa de vălurile 
încețoșatului, 
poate fi scris și în așa fel 
îneît intențiile și semnifica
țiile să nu rămînă abscon
se, iar mesajul să nu fie 
sugrumat de metafore de
rutante. Nu e exclus (și n-ar 
fi rău!) ca Fîntîna som
nambulă să încheie o etapă 
și ca experiența dobînditji 
precum și exemplul oferit 
de personalitățile reprezen
tative ale poeziei noastre 
să-1 îndrume pe Adrian 
Păunescu spre un plus de 
exigență și spre arii tema
tice care să respire mai 
amplu, mai profund, proble
matica vitală a epocii ac
tuale, dimensiunile etice și 
estetice luminoase ale so
cialismului. Mai în confor
mitate, așadar, cu nevoile 
spiritului modern, dornic să 
se regăsească și în ipostaze 
necrispate, iubitor de lim
pezimi și de simetrii, de 
simboluri elevate și de 
perspective înălțătoare.

ca- 
cu 

me- 
(ex-

că poemul

Aurel MARTIN

tară de compartimentare a pregătirii 
— intervine prof. Dumitru Andro- 
nache, directorul Liceului din Bă- 
ieni, județul Dîmbovița. Să nu uităm 
că un tînăr iu interes pentru fizică 
este firesc iă manifeste dragoste si 
pentru limDile străine, că un biolog 
de formație matematică trece astăzi 
drept un specialist foarte valoros. 
De aceea sînt de oărere :a din ■pro
gramul obiectelor ia alegere să facă 
parte nu atît cele din profilul sec
ției respective, care ar conduce im
plicit la o specializare precoce, cit 
cele specifice altei secții sau eare 
nu figurează la nici una din secții. 
Și mai este un fapt. S-a spus, si 
pe drept cuvînt, că o bună parte 
dintre disciplinele școlare configu-

i se atribuie în
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lorile menționate mai sus pot fi 
servite și în acțiunea de predare a 
chimiei, una dintre disciplinele care 
facilitează implicit înțelegerea la o 
vîrstă fragedă a rețelei infinite de 
determinări materiale, a fizicii, a 
biologiei ș.a.m.d.".

De fapt, o 
lui din care 
tele predate 
tită nu doar 
terii ci pe întreaga verticală a dis
ciplinelor de învătămînt. în eșalo
narea si corelația lor reciprocă. 
„Tocmai de aceea mi se pare firesc 
ca logica (formală si matematică) și 
psihologia, de pildă, să nu figureze 
abia în ultima clasă a liceului, ci în 
clasa a IX-a sau a X-a, pentru că 
asemenea materii îsi răsfrîng valoa
rea educativă asupra întregii exis
tente școlare a elevului — este de 
părere dr. E. Fischbein, set de sec
tor la Institutul de psihologie al 
Academiei. Un curs de logică oferă

deziderate 
configura
și liceului 
acest sens 
că in ola-

Nu se poate susține că întărirea 
caracterului formativ, crearea tutu
ror premiselor pentru ca personali
tatea fiecărui tînăr să se dezvolte 
liber, potrivit naturii sale celei mai 
intime, n-ar figura ca 
specifice noilor elemente 
tive ale școlii de 10 ani 
de cultură generală. în 
este suficient să amintim
nul liceului de cultură generală, de 
pildă, funcționează un număr sporit 
de secții. în cuprinsul cărora sînt 
introduse si unele obiective la ale
gere (facultative). Fiecare tînăr va 
putea evolua astfel mult mai rapid 
și mai mult în direcția în care se 
simte atras, iar cultura generală do- 
bîndită îsi va întări caracterul uni
tar. ..Cu condiția ca ideea obiecte
lor la alegere, element pe cît de mo
dern. ne atît de delicat, as zice. în 
alcătuirea noii structuri a învătă- 
mîntuiui nostru liceal, să nu fie 
înțeleasă ca o posibilitate supiimen-

rează static o anumită etapă a dez
voltării științei respective — de re
gulă cea contemporană. Avînd în 
vedere stadiul impresionant la care 
a ajuns evoluția cercetărilor astăzi, 
probabil că nici nu se poate altfel. 
Dar tocmai de aceea, după părerea 
mea. se impune cu atît mai mult ca 
obiectivelor facultative să le impri
măm o viziune sintetică asupra dez
voltării culturii si iiîndirii științifice 
a umanității, adică ele să orindă 
liniile unei evoluții mai largi si nu 
un anumit stadiu al dezvoltării. în 
acest sens mă gîndesc că un ciclu 
de lecții care să evidențieze cuceri- 
rle secolului al 19-lea. să zicem. în 
literatură, filozofie, fizică, chimie, 
biologie etc. i-ar ajuta pe elevii ul
timelor clase ai secției umaniste cel 
puțin, să înțeleagă dinamica dezvol
tării unitare a gîndirii umane, le-ar 
cultiva implicit pasiunea pentru ștu- 
diul individual".

De altfel. însăși muncii indecen

dente a elevilor
noua structură a învătămînt.ului nos
tru o importantă mult mai mare 
decît pînă acum. Să amintim numai 
că în alcătuirea planurilor și pro
gramelor viitoare s-a tinut seama de 
posibilitățile elevilor , de nivel mij
lociu. că programele, de pildă, pre
văd cerințe minimale, lăsîndu-i-se 
profesorului posibilitatea mai largă 
de a dezvolta anumite capitole și 
teme. în funcție de condițiile speci
fice din fiecare clasă. Că. în sfîrșit. 
ponderea exercitiilor. a problemelor 
și a lucrărilor aplicative a crescut 
în scopul fixării și consolidării mai 
bune a cunoștințelor, ca si al culti
vării la un nivel mai înalt a stu
diului individual de la cea mai fra
gedă vîrstă a elevului. „Actualitatea 
stringentă a acestei noi măsuri nu 
mai are nevoie să fie subliniată — 
ne-a declarat prof. Romulus Andrei, 
de la Școala generală din comuna 
Orbească de Sus. județul Teleorman. 
Va trebui însă nu numai să aplicăm 
consecvent această concepție ci, tot
odată. să-1 pregătim corespunzător 
aplicarea. Pentru că nu este sufi
cient să-i vorbești elevului despre 
o muncă independentă susținută ; e 
nevdie șă-i dai și îndrumările nece
sare. să-1 înveți cum să citească, 
cum să-și noteze, cum să se auto- 
controleze. dacă și-a însușit sau nu 
materia respectivă. E nevoie, de 
asemenea, să-i pregătești exercițiile 
și problemele în direcția cultivării 
deprinderilor de care el are în pri
mul rînd nevoie. Am impresia că 
în momentul de fată se face foarte 
puțin în acest domeniu, că lipsa 
unor criterii clare provoacă încă 
multă improvizație într-un sector în 
care munca educatorului are nevoie 
de o pregătire prealabilă minuțioa
să. bine pusă la punct. Tocmai de 
aceea se impune, după părerea mea, 
o energică acțiune conjugată a tu
turor factorilor educativi — școală 
familie, instituții legate într-un fel 
sau altul de pregătirea științifică a 
tineretului — pentru ca activitatea 
individuală a elevului să se desfă
șoare la nivelul solicitărilor contem
porane".

Sînt doar cîteva din ideile cu care 
cadrele didactice de pe întregul cu
prins al tării vin în întîmpinarea 
noilor planuri și programe de învă
tămînt. Ele ilustrează nu numai in
teresul cu care corpul didactic par
ticipă la elaborarea si aplicarea mă
surilor de perfecționare a scolii, ini
tiate de partid, dar și bogăția de 
sugestii și propuneri fată de care 
Ministerul învățămîntului este che
mat să manifeste o permanentă re
ceptivitate.

Mihai IORDANESCU

i 
specialiști .

microbiene (re-

10.30 — TV. pentru 1.
Medicină. Plnocitoza 
xinelor 
luare).

11.00 — Pentru
la
Vin-a). Tema : 
algebric. Prezintă : 
I. Călugărița.

11.30 — Limba rusă. Lecția 40 (re
luare).

12.00 — Limba spaniolă. Lecția 53.
12.30 — închiderea emisiunii de

dimineață.
17,00 — Telex TV.
17,05 — Limba spaniolă (reluare).
17.30 — Campionatele internațio

nale de natațle ale Româ
niei. Transmisiune de la 
Cluj.

18.30 — La porțile cunoașterii —
emisiune pentru tineret. 
„Posibil și imposibil 
fizică". Transmisiune 
la Tehnic Club.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Emisiune consacrată

lei Sănătății.
19,45 — „La tulpina fagului". Mu

zică populară românească, 
interpretată de Ioana Du
mitrescu, Nicolo? Sabău, 
Georgeta Ghinea. Dirijor : 

Constantin Mirea.
20,00 — Film artistic : „Vîrstă 

dragostei" — producție a 
studiourilor argentlnlene.

21,40 — Mult e dulce și frumoasă...
— emisiune de limba ro-

e
Mihal Emi- 

în lectura lui 
Vraca. q Pronun- 
numelor proprii 
Participă : Aurel 
Boeșteanu, Andrei 
și Ioana Zlotescu-

elevl. Consultații 
matematică (clasa a 

Calculul 
prof.

în 
de

Zi-

mână de Sorin Statl. 
Antologie : 
nescu 
George 
țarea 
străine. 
George
Bantaș . ........
Cioranu. © Poșta emisiu
nii. Prezintă acad. Al. 
Graur.

22,00 — Reflector.
22,15 — Muzică ușoară românească 

cu Glgi Marga, Jean Pău
nescu. Conducerea muzi
cală : Gelu Solomonescu.

22,30 — Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice : Buda
pesta. Reportaj de Rodica 
Rarău.

22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.
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LA ÎNTREPRINDERILE FORESTIERE DIN

a
Puncte nevrak 

în organizarea pro
Prin hotărîre a Consiliului de Mi

niștri, a fost aprobat, cu titlu expe
rimental, statutul centralei indus- 

■' triale — cadru — pe baza căruia 
ministerele la care se înființează cen
trale industriale voi- elabora statute 
adaptate la specificul activității aces
tora.

Crearea centralelor industriale a 
fost hotărîtă de Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român din 
decembrie 1967, în cadrul ansamblu
lui de măsuri privind perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale, corespunzător condițiilor 
actualei etape de dezvoltare socia
listă a țării.

Statutul, aprobat de Consiliul de 
Miniștri, cuprinde prevederi în legă
tură cu normele generale de organi
zare și funcționare a centralelor in
dustriale, atribuțiile și competențele 
pe domenii de activități, precum și 
drepturile lor ca unități economice 
autonome. Centralele se constituie 
prin unirea întreprinderilor cu pro
fil similar sau din ramuri conexe, în 
funcție de specificul activității aces
tora, de așezarea geografică, de le
găturile economice dintre ele și de 
numărul lor. In cadrul lor se orga
nizează activități necesare tuturor 
întreprinderilor componente, cum ar 
fi : de cercetare și proiectare, de 
producerea de piese de schimb, de 
reparații, de aprovizionare și desfa
cere etc., pentru obținerea unei 
eficiențe maxime în producție, reali
zarea coordonată și cu cheltuieli mi
nime a cercetărilor și valorificarea 
acestora, pentru dezvoltarea ramurii 
și introducerea progresului tehnic, 
comercializarea produselor, raționali
zarea și ieftinirea aprovizionării.

Printre atribuțiile principale ale 
centralei se numără elaborarea pro
punerilor de plan anual și de per
spectivă — pe baza studiilor proprii, 
a indicațiilor orientative date de mi
nister, precum și a propunerilor pri
mite de la întreprinderile componen
te — stabilirea sarcinilor obligatorii 
pe întreprinderi și unități. Centrala 
elaborează, de asemenea, planurile 
de cercetare și proiectare, studiile 
pentru asimilarea produselor noi, 
precum și pentru modernizarea și 
ridicarea nivelului tehnic al produse
lor aflate în fabricație curentă ; or
ganizează și răspunde de îndeplini
rea planului de cooperare între în
treprinderile sale, precum și cu alte 
organizații economice.

Un rol important revine centrale
lor industriale în realizarea investi
țiilor. Pe baza studiilor proprii și 
ale întreprinderilor ele elaborează 
proiectul planului de investiții, iau 
măsuri pentru asigurarea din timp a 
documentației tehnice. în același 
timp răspund direct de construirea 
de întreprinderi și fabrici noi, pre
cum și de dezvoltarea unităților exis
tente, stabilind direcțiile de dezvol
tare tehnică și economică a acestora 
în concordanță cu planul de dezvol
tare a ramurei și a întregii econo
mii naționale. Organizează speciali
zarea întreprinderilor, le acordă 
asistentă tehnico-științifică, și exer
cită controlul asupra activității eco
nomice și financiare. Controlează 
modul de folosire a capacităților de 
producție, efectuează în cazuri jus
tificate modificări în sarcinile de 
plan ale întreprinderilor compo
nente.

Centrala industrială se ocupă de 
asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale a întreprinderilor și a > 
celorlalte unități, de desfacerea 
produselor atît pe piața internă cît 
și la export. în acest sens ea încheie 
convenții sau contracte cu centralele 
beneficiare pentru produsele pe care 
le comercializează direct, organizea
ză desfacerea produselor pentru ex
port si răspunde de îndeplinirea 
sarcinilor de livrare a acestora. în 
colaborare cu organele de comerț 
exterior participă la prospectarea 
pieței externe. Organizează, cu a- 
probarea ministerului tutelar si cu 
avizul Ministerului Comerțului Ex
terior. depozite si magazine proprii 
de prezentare a produselor în străi
nătate. poate trimite peste hotare 
reprezentanți permanenti sau tem
porari. Potrivit reglementărilor în 
vigoare, centrala industrială organi
zează cooperarea în producție a u- 
nitătilor sale cu firme si .organiza
ții din străinătate, atît pentru ne
voile interne cît si pentru export 
pe alte piețe si poate încheia con
venții în limita competentei ce-i re
vine. Centrala industrială îsi desfă
șoară activitatea pe baza sarcini
lor ce-i revin din planul de stat si, 
răspunde, fată de ministerul în 
subordinea căruia se află, de acti
vitatea întreprinderilor si a celor
lalte unităti subordonate, de înde
plinirea planului si de situația e- 
conomică-financiară a fiecăreia.

Pentru îndeplinirea sarcinilor si 
rolului ce le revine în conducerea 
producției si sporirea eficientei ac
tivității întreprinderilor. centralele 
dispun de largi atribuții în dome
niul gospodăririi fondului de sala
rii. în utilizarea mijloacelor mate
riale si bănești cu care sînt do
tate.

Centrala industrială asigură apli
carea, în interiorul său și în uni
tățile subordonate, a politicii de ca
dre a partidului. Elaborează si or
ganizează aplicarea unitară în cen
trală. în întreprinderi si în cele
lalte unităti subordonate, a unor 
criterii obiective privind selecționa
rea. angajarea și promovarea per
sonalului. stabilește necesarul de 
cadre în perspectivă și se ocupă 
de pregătirea si perfecționarea a- 
cestuia.

Centrala industrială îsi desfășoară 
activitatea pe baza principiului 
muncii si conducerii colective. Con
ducerea se realizează printr-un con
siliu de administrație format din cel 
mult 35 de persoane, din care fac 
parte directorul general al centra
lei. directori din cadrul ei. direc
tori ai întreprinderilor si ai unită
ților de cercetări și proiectări din

subordine, oameni de știință, spe
cialiști cu experiență îndelungată si 
înaltă calificare, un reprezentant al 
sindicatului etc. Conducerea opera
tivă a centralei este asigurată de 
biroul executiv si de directorul ge
neral.

Organizarea acestor unități are 
menirea să creeze condiții mai fa
vorabile pentru organizarea superi
oară a producției si circulației bu
nurilor materiale, apropierea orga
nelor de conducere de activitatea 
de producție, folosirea rațională a 
cadrelor, creșterea operativității în 
soluționarea problemelor care de
termină dirijarea proceselor econo
mice.

în perioada de experimentare, mi
nisterelor si celorlalte organe cen
trale economice le revin sarcini im
portante pentru urmărirea aplicării 
prevederilor statutului, astfel ca pe 
baza rezultatelor obținute să poată 
fi generalizate si definitivate cele 
mai bune soluții de organizare si 
conducere a producției si a muncii 
în economie.

★

In cadrul măsurilor de perfecțio
nare a conducerii și planificării eco
nomiei naționale Consiliul de Miniștri 
a aprobat, prin hotărîri, înființarea cu 
caracter experimental a unor cen
trale și grupuri industriale.

Sub îndrumarea și controlul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini vor funcționa :

— Centrala industrială electronică 
și automatizări, cu sediul în Bucu
rești. care se va ocupa de : proiecta
rea și executarea instalațiilor com
plexe de acționări electrice si auto
matizări, pentru toate ramurile eco
nomiei naționale ; producția de apa- 
rataj electric, aparate de măsură și 
elemente de automatizare, echipa
ment telefonic, instalații de defecto- 
scopie. aparate electro-medicale. de 
tehnica vidului, televizoare si apa
rate de radio etc.

— Centrala industrială de utilaj 
chimic și rafinării, din Capitală, care 
va fabrica utilaje tehnologice pentru 
industria chimică și de prelucrare a 
țițeiului, pompe si ventilatoare.

— Centrala industrială autocami
oane și tractoare cu sediul la Bra
șov, în a cărei sarcină revin proiec
tarea si fabricația de autocamioane, 
tractoare, auto speciale și remorci.

— Centrala industrială pentru con

strucții navale, la Galați, care va 
avea ca activitate proiectarea și rea
lizarea construcțiilor și reparațiilor 
de nave fluviale și maritime.

— Grupul de uzine pentru con
strucția de vagoane, cu sediul la 
Arad, care se va ocupa cu proiecta
rea și construcția de vagoane-marfă 
și pentru călători.

Sub îndrumarea și controlul Mi
nisterului Energiei Electrice se or
ganizează :

— Centrala industrială de produ
cere a energiei electrice și termice, 
cu sediul în București, care se va 
ocupa de conducerea activității în
treprinderilor de centrale electrice, 
de reparații, raționalizări și moder
nizări energetice, de realizarea co
menzii prin dispecer a sistemului 
electroenergetic național și de diri
jarea activității de export a energiei 
electrice:

— Centrala industrială de transport 
și distribuție a energiei electrice, cu 
sediul la București, care se va ocupa 
de conducerea activității întreprinde
rilor de rețele electrice și a între
prinderii de distribuție a energiei e- 
lectrice București.

Sub îndrumarea și controlul Mi
nisterului Industriei Metalurgice îsi 
va desfășura activitatea Centrala in
dustrială Hunedoara, în a cărei sar
cină intră fabricarea produselor si
derurgice, cocs, fontă, otel, lamina
te. piese turnate, construcții meta
lice și produse refractare.

La Petroșani se constituie. - sub 
îndrumarea și controlul Ministerului 
Minelor, Centrala cărbunelui. A- 
ceasta are ca obiect producția de 
huilă și cărbune brun, executarea și 
lucrări geologice și de deschideri 
miniere, construcția și reparația de 
utilaje miniere, precum și cercetări, 
proiectări și prestări de servicii în 
legătură cu aceste activități.

Pe Valea Trotușului, în jrașul 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, ia ființă 
Grupul industrial de petrochimie 
Borzești. anartinînd Ministerului In
dustriei Chimice. Această unitate, 
care cuprinde si rafinăria, are ca 
obiect fabricarea de produse petro
liere. petrochimice si chimice

Hotărîrile Consiliului de Miniștri 
stabilesc, de asemenea. întreprinde
rile care vot intra în componenta 
fiecărei centrale sau grup industrial, 
sarcinile ce .le revin lor si ministe
relor de care aparțin.

(Age'rpres)

Intr-o telegramă trimisă Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceausescu personal, 
colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la Combi
natul de îngrășăminte chimice 
Turnu-Măgurele arată că și-a 
îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan pe trimestrul I al a- 
nului în curs. Planul produc
ției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 102,22 la sută, 
tar la producția-marfă în pro
cent de 105,44 la sută. In com
parație cu primul trimestru al 
anului trecut, în primele trei 
luni din acest an s-a obținut 
o producție globală mai mare 
cu peste 64 milioane lei și o 
producție marfă sporită cu 
circa 63,5 milioane lei. „Ne 
exprimăm cu acest prilej — se 
arată în telegramă — recu
noștința unanimă pentru grija 
deosebită, pentru indicațiile 
prețioase pe care conducerea 
partidului, dumneavoastră per
sonal, le-ați acordat perma
nent combinatului nostru, ele 
constituind cheia de boltă a 
succesului nostru".

Arătînd că succesul de față 
constituie un puternic imbold 
pentru a înscrie în bilanțul 
muncii lor realizări și mai 
mari, chimiștii de la Turnu- 
Măgurele subliniază în înche
ierea telegramei : „Unindu-ne 
eforturile cu ale întregului po
por, vom întîmpina a 25-a a- 
niversare a eliberării patriei și 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român cu suc
cese deosebite, pe măsura e- 
forturilor pe care partidul șf 
statul nostru le fac pentru în
florirea continuă a națiunii 
noastre socialiste, pentru pros
peritatea poporului român".

Economia forestieră ocupă astăzi 
un loc important în producția mate
rială a județului Bacău, iar între
prinderile ei au obținut an de an, 
lună de lună, în primele luni din a- 
cest an, unele rezultate pozitive în 
realizarea sarcinilor de plan. Aceste 
sarcini de plan ce revin întreprinde
rilor forestiere din județul Bacău 
se disting îndeosebi prin exigențe 
superioare în ce privește folosirea 
mijloacelor tehnice din dotare, a for
ței de muncă și recuperarea cît mai 
completă a lemnului din exploatări, 
factori de care depinde în cel mai 
înalt grad creșterea productivități: 
muncii și a eficienței producției.

Crearea condițiilor propice ex
ploatării masei lemnoase necesare 
realizării producției planificate pre
supune efectuarea lucrărilor de or
ganizare în toate parchetele ce ur
mează a fi exploatate și cu deose
bire în parchetele noi, concomitent 
cu scoaterea integrală a lemnului din 
parchetele vechi. în acest mod a ac
ționat, spre exemplu, conducerea în
treprinderii forestiere Bacău care 
în lunile noiembrie și decembrie ale 
anului trecut a concentrat forțele 
pentru efectuarea lucrărilor de or
ganizare, construcție de drumuri și 
instalarea mijloacelor mecanice în 
parchetele cu masă lemnoasă ce 
intră în planul de producție pe anul 
1969. în acest mod, aici s-au asigurat 
stocurile necesare realizării ritmice 
a sarcinilor de plan încă din primul 
trimestru al anului.

Nu putem afirma totuși că un ase
menea mod de lucru este general, că 
peste tot comitetele de direcție, orga
nizațiile de partid din întreprinderi
le forestiere privesc cu exigență în 
perspectiva producției. Analizele în
treprinse de comisia noastră econo
mică în ultimul timp au dus Ia con
cluzia că tocmai în aceasta, în lipsa 
de preocupare pentru organizarea 
din timp a noilor parchete — în mod 
deosebit prin neexecutarea lucrărilor 
de drumuri și a instalațiilor — cît și 
pentru lichidarea parchetelor vechi 
își au originea o serie de neajunsuri 
din activitatea anumitor unități din 
această ramură. Cadrele de conducere 
de la întreprinderea forestieră din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej în
cearcă să se convingă că neritmici- 
tatea în realizarea producției marfă, 
în primele luni ale acestui an, 
este urmarea unor cauze obiective. 
Nu credem că se poate socoti obiec
tivă neglijarea pregătirii parchetelor 
din sectoarele de exploatare Căiuți și 
Tg. Ocna ale întreprinderii care la 
începutul anului nu erau încă în 
stadiul de a produce.

ing. Radu MANOLIU
tecrefar al Comitetului județean 

Bacău al P.C.R.

Amînarea efectuării lucrărilor de 
pregătire. împingerea lor în perioada 
iernii duc la creșterea costului a- 
cestora, paralel cu îngreunarea rea
lizării sarcinilor de producție. 
Consecințele acestea’ negative au 
fost amplificate în întreprinderea 
din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de tărăgănarea nejustificată a scoa
terii lemnului din anumite zone ex
ploatate. Parchetul Sticlaru, tot din 
sectorul Tg.Ocna — unde funicularul 
a fost montat cu circa un an și ju
mătate în urmă și trebuia să scoată 
întreaga masă lemnoasă, de circa 
5 000 mc, pînă în septembrie, anul 
trecut — este și în prezent menținut 
în exploatare. O situație asemănătoa
re există la parchetul Dragate al I. 
F. Comănești. unde nu s-au dat în 
producție aproximativ 2 500 m.c. de 
masă lemnoasă, fapt ce a creat mari 
greutăți în realizarea sarcinilor de 
plan la sectorul Ciobănuș.

Avînd în vedere aceste vizibile de
reglări în activitatea unor întreprin
deri forestiere, biroul comitetului ju
dețean de partid a indicat conducerii 
Trustului de exploatare, transport și 
industrializarea lemnului Bacău să 
sprijine mai mult unitățile în ce 
privește organizarea muncii în par
chete, lichidarea parchetelor existen
te pînă cel mai tîrziu Ia începutul lu
nii noiembrie, în așa fel ca să existe 
timpul material necesar pentru des
chiderea zonelor ce se vor exploata 
in anul următor. In acest domeniu 
este nevoie și de intervenția mai e- 
nergică a inspectoratului silvic ju
dețean, care nu trebuie să permită 
începerea exploatării noilor parche
te atîta timp cît lemnul din parche
tele vechi nu a fost complet scos.

Anumite observații se impun în 
legătură cu folosirea mijloacelor me
canice cu care sînt înzestrate între
prinderile forestiere. In acest dome
niu, rezultate bu,ne s-au înregistrat 
în utilizarea ferăstraielor mecanice, 
la care s-au atins indicii prevăzuti 
în plan. La funicularele pasagere, 
colectivul I. F. Agăș a realizat o 
productivitate cu 12 Ia sută superioa
ră prevederilor, iâr la funicularele 
tip „Mîneciu” randamentele sînt 
realizate și depășite de toate Între
prinderile forestiere.

(Urmare din pag. I)

încă însemnate rezerve care, valorifi
cate mai judicios, ne vor ajuta să 
sporim și mai mult averea obștească 
a cooperativelor agricole, să obținem 
din fiecare sector venituri tot mai 
mari".

In telegrama delegaților la Confe
rința Uniunii județene a cooperati
velor agricole de producție Alba se 
arată : „în cei 20 de ani de- la isto
rica plenară a C.C. al P.C.R. din 
3—5 martie 1949, agricultura noastră 
socialistă și-a dovedit din plin supe- 
lioritatea și în cadrul județului nos
tru. Călăuzindu-ne consecvent după 
hotărîrile partidului, vom intensi
fica eforturile noastre pentru a în
tîmpina cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării patriei cu noi și importan
te realizări. Vom depăși producția 
de cereale cu 4 500 tone, vom ex
tinde suprafața irigată cu 517 hec
tare, vom spori efectivele de animale 
cu 2 500 bovine, cu 4 000 ovine și 3 100 
porcine1’.

Relevînd succesele obținute în con
solidarea cooperativelor agricole de 
producție, în creșterea bunăstării 
cooperatorilor și sporirea aportului 
unităților la progresul general al 
țării, în telegrama Conferinței Uni
unii județene a cooperativelor 
agricole de producție Iași se aiată : 
„întreaga masă a membrilor coope
ratori apreciază aceste realizări ca 
un rezultat al grijii permanente a
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(Urmare din pag. I)

ore au drept cauză lipsa oxigenului 
si a fontei ; la rindul său. furnalul 
nu a funcționat 90 ore datorită opri
rii otelăriei. iar alte cîteva zeci de 
ore din lipsă de cocs sau aglomerat. 
Specialiștii din colectivul amintit 
trimis de minister la Galați, ca și 
cadrele tehnice din combinat au în
datorirea. în prezent, să asigure a- 
provizionarea neîntreruptă a tutu
ror secțiilor cu materii prime si ma
teriale. să vegheze Ia respectarea 
întocmai a prevederilor procesului 
tehnologic si să înlăture cu opera
tivitate opririle ce apar în functio
narea unuia sau altuia din agregate.

— Anumite întreruperi în 
procesul de producție, înregis
trate la Combinatul siderurgic 
Galați, uzina „Laminorul"-Brăi
la si Uzina metalurgică Iași. ,au 
fost provocate si de unele de
fecțiuni mecanice, electrice sau 
de altă natură, apărute în func- 
tionarea agregatelor. Au inter
venit cu operativitate specia
liștii ministerului pentru ca a- 
semenea situații să nu se mai 
repete ?

— Avariile tehnice și celelalte o- 
priri accidentale au fost generate, 
îndeosebi, de slaba preocupare a 
conducerilor întreprinderilor respec
tive pentru asigurarea unei supra
vegheri atente a agregatelor, pentru 
întreținerea corespunzătoare a utila
jului și respectarea periodicității 
controalelor planificate si chiar a 
reparațiilor. în unele cazuri, pregă
tirea reparațiilor a fost defectuoasă, 
iar organizarea si execuția propriu- 
zisă a acestora nu s-a ridicat la ni
velul cerut. Anumite accidente teh-

Pentru pngresul continuu 
agriculturii noastre socialiste

partidului și statului închinată dez
voltării și modernizării agriculturii 
patriei noastre. Profund atașați, poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, ne exprimăm 
hotărîrea de a folosi cît mai judi
cios baza materială existentă pentru 
a obține recolte mai bogate decît 
pînă acum, pentru a spori eficiența 
economică în fiecare sector de acti
vitate din cadrul cooperativelor 
agricole1'.

Subliniind importanța istorică a 
adoptării Rezoluției Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949 și reali
zările obținute în agricultura coope
ratistă, participanții la Conferința 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție Vrancca a- 
rată în telegrama trimisă : „în nu
mele țăranilor cooperatori din ju
dețul Vrancea, ne angajăm ca în 
acest an, printr-o mai bună organi
zare a muncii, să realizăm o pro
ducție agricolă globală în valoare de 
900 milioane lei, cu 11 la sută mai 
mult decît prevederile planului. Asi

gurăm conducerea partidului și sta
tului că vom face totul ca acest an 
să fie și mai bogat în roade, spre bi
nele țăranilor cooperatori și înflori
rea României socialiste11.

„Lucrările conferinței noastre au 
constituit, prin întreaga lor desfășu
rare, o analiză multilaterală a rezul
tatelor obținute de agricultura coope
ratistă, în cei 20 de ani ce au tre
cut de la istorica plenară a C.C. al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949 — se a- 
rată în telegrama participanților la 
Conferința Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție 
Gorj. Sîntem hotărîți ca, în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a eliberă
rii patriei, anul acesta să sporim 
suprafața agricolă a județului cu 915 
ha, plantațiile de vii și pomi fructi
feri — cu 470 ha și să valorificăm la 
fondul de stat cu 166 tone carne și 
8 900 hl lapte mai mult decît în anul 
1968“.

în telegrama Conferinței Uniunii 
Județene a cooperativelor agricole

de producție Suceava se arată prin
tre altele : „Animați de hotărîrea 
Plenarei din decembrie 1968, de mă
surile adoptate de sesiunea Marii A- 
dunări Naționale, de indicațiile pre
țioase date de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, privind dez
voltarea agriculturii socialiste și 
îmbunătățirea activității noastre în 
viitor, vom concentra eforturile tu
turor cooperatorilor ca să îndepli
nim și să depășim sarcinile ce ne re
vin. Ne exprimăm hotărîrea de 
a munci pentru lichidarea deficiențe
lor care mai există în sectorul zoo
tehnic, în organizarea muncii și în 
gospodărirea și apărarea avutului ob
ștesc al cooperativelor agricole11.

„Cu însuflețit entuziasm -r se arată 
în telegrama Conferinței Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole de 
producție Dolj — raportăm conducerii 
de partid că lucrătorii din agricultura 
cooperatistă a județului Dolj au ob
ținut în cele două decenii ce au tre
cut de la istorica Plenară din 3—5

martie 1949 a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, rezul
tate remarcabile. Ne angajăm cu fer
mitate ca, în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei 
și a Congresului al X-lea al partidu
lui, să obținem o. producție suplimen
tară de cereale de 34 000 tone, 2 500 
tone floarea-soarelui, 15 000 tone sfe
clă de zahăr11.

„Răspunzînd grijii permanente a 
partidului și a statului, țăranii coo
peratori din județul nostru asigură 
Comitetul Central, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Ceaușescu, 
că-și vor consacra întreaga lor ca
pacitate de muncă realizării tuturor 
indicatorilor înscriși în planul de 
producție pe 1969 — se spune în
telegrama Conferinței Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de 
producție Arad. Ne luăm totodată 
angajamentul de a obține peste plan 
9 500 tone grîu, 6 650 tone porumb, 
6 900 tone sfeclă, 2 000 tone legume, 
4 000 hl lapte. 97 tone carne. In a- 
cest fel vom întîmpina cu noi succese 
cea de-a 25-a aniversare a eliberării 
patriei si al X-lea Congres al par
tidului11.

Telegrame asemănătoare au mai 
fost trimise C.C. al P.C.R.. tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, personal, și 
de conferințele uniunilor cooperatis
te din județele Bacău, Bistrița-Nâ- 
săud, Botoșani, Dîmbovița, Harghita, 
Ialomița, Maramureș, Sălaj. Sibiu, 
Vaslui, Vîlcea.

nice, petrecute mai ales la Combi
natul siderurgic Galați, au fost pro
vocate și de lipsa unor apara
te de măsură si control, ca si de 
întîrzierile în terminarea unor lu
crări de investiții la obiectivele puse 
în funcțiune (la secțiile laminorului 
de tablă groasă. Slebing. furnal s.a.i.

Cauzele defecțiunilor de natură 
mecanică si electrică sînt. prin ur
mare. bine cunoscute si ministerul 
a luat în ultimul timp un ansamblu

de măsuri, menite să prevină apa
riția lor în viitor. In toate uzinele 
si combinatele siderurgice s-au or
ganizat echipe specializate pentru 
întreținere si exploatare pe agregate 
conducătoare. Oamenilor care fac 
parte din aceste echipe li s-a atras 
atenția în modul cel mai serios să 
respecte instrucțiunile de exploatare 
și funcționare a instalațiilor. Tot
odată, pentru ei s-au organizat in
structaje periodice asupra modului 
de manevrare a utilajului și a apa
raturii de comandă. în funcție de 
ciclul de exploatare a utilai elor. s-au 
stabilit mai judicios în acest an gra
ficele de reparații, avîndu-se în ve
dere necesitatea de a nu fi stînieni- 
tă prea mult realizarea planului de
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producție, de a nu apare „goluri" 
în utilizarea rațională a forței de 
muncă. Măsuri ample s-au luat și 
pentru verificarea mai atentă a in
stalațiilor de ridicat si sub presiu
ne. precum si pentru creșterea pro- 

' ductiei de piese de schimb în ate
lierele proprii.

Potrivii planului de măsuri elabo
rat de ministei. va fi accelerată în
cheiem lucrărilor neterniinate la 
obiectivele date în funcțiune în ul-

n n ® ® o n

cîte ori va fi nevoie, competent si 
cu operativitate.

— La plenara C.C. al P.C.R. 
din 16—17 decembrie 1968 s-a 
insistat asupra necesității unei 
programări mai raționale a 
producției de metal, corespun
zătoare cerințelor economiei na
ționale. Considerați că în tim
pul care a trecut s-a făcut tot 
ce era posibil în această pri
vință ? Ce aspecte se cer solu-

sx

SI LAMINATE
timii ani la Galați, ca și la Hune
doara. „Oțelul roșu11 și uzina „La- 
minorul“-Brăila. în general, este 
vorba de lucrări cu valoare mică — 
completări de aparataie. finisaie. 
izolații ș.a. — neglijate de organiza
țiile de construcții si montai, dar 
care prezintă importantă pentru bu
nul mers al procesului tehnologic. 
La intervenția ministerului, benefi
ciarii lucrărilor, constructorii și 
proiectantii au elaborat, de comun 
acord, grafice realiste în vederea 
realizării grabnice a tuturor acestor 
lucrări. Ministerul va controla siste
matic cum se traduc în viată sarci
nile stabilite în acest domeniu si va 
sprijini unitățile siderurgice ori de

tionate. în continuare, pentru 
perfecționarea programării pro
ducției în industria metalur
gică ?

— Nu putem afirma că am abor
dat întreaga sferă de aspecte noi 
ce se pun într-o asemenea activitate 
de mare răspundere, cum este pro
gramarea rațională a producției de 
metal. Precizăm, însă, că în ultimul 
timp s-au urmărit cu mai multă 
exigentă o serie de probleme ma
jore. cum ar fi asimilarea si pro
gramarea în producție a unor di
mensiuni de laminate standardizate, 
dar nefabricate pînă acum, centrali
zarea cererilor de sortimente în can
tități mici si planificarea fabricării
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lor de cel mult două ori pe an. co
relarea importului cu posibilitățile de 
prelucrare în tară, cuprinderea în ca
taloage a tuturor produselor siderur
gice ce se realizează în momentul 
de fată. Comitetele de direcție ale 
combinatelor siderurgice au primit 
sarcina ca. pe baza lucrărilor de 
planificare operativă a producției, ce 
se întocmesc o dată pe trimestru, să 
definitiveze cu mai multă răspun
dere. cu 10 zile înainte de perioada 
de plan, programele cadru de fabri
cație. Aceste lucrări se întocmesc 
acum în marile combinate — de 
la Galați. Hunedoara șl Reșița — 
împreună cu reprezentanți ai prin
cipalelor unităti beneficiare, putîn- 
du-se satisface mai operativ cererile 
respective. Apreciem că prin a- 
ceste programe-cadru se corelează 
mai bine termenele de livrare a me
talului cu capacitățile agregatelor si
derurgice și se creează posibilitatea 
luării de măsuri. în fiecare combi
nat. pentru respectarea obligațiilor 
contractuale.

— Sîntem informați, totuși, că 
în primul trimestru nu au fost 
satisfăcute numeroase contracte 
economice încheiate cu benefi
ciarii. Ce posibilități vor fi va
lorificate pentru ca în lunile 
următoare aprovizionarea cu 
metal a întreprinderilor din di
verse ramuri economice și. mai 
ales, din industria constructoare 
de mașini, să se desfășoare în 
condiții optime ?

— Observația este justă și trebuie 
să spun că această problemă preocu
pă în cel mai înalt grad pe specia
liștii noștri. Pînă acum. însă. ..ba
lanța11 de metal a fost deficitară, 
fiind influențată negativ de functio
narea necorespunzătoare a otelăriei

K.
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TOVARĂȘUL PAUL NICULESCU-MIZIL 
S-A ÎNTÎLNIT CO DELEGAȚIA PARTIDULUI 
ELIBERĂRII Șl SOCIALISMULUI DII MAROC

Joi dimineața tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru ai Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a intîlnit cu delegația Partidului 
Eliberării și Socialismului din Ma
roc care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră. De
legația este formată din tovarășii 
Aziz Belal, membru al Biroului 
Național, și Mustafa Azzaoui, 
membru al Comitetului Național al 
Partidului Eliberării și Socialismu
lui. A participat tovarășul Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. „

In cursul convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej cele două 
părți s-au informat reciproc asupra 
activității partidelor lor și au fă
cut un schimb de vederi în legă
tură cu unele probleme ale situa
ției internaționale actuale și ■ ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
precum și în legătură cu dezvolta
rea, în continuare, a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Eliberării și Socialismului 
din Maroc.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist din Israel

(Urmare din pag. I)

în legătură cu situația existentă in 
Orientul Apropiat părțile au relevat 
necesitatea și urgența găsirii unei 
soluții politice și pașnice a actualei 
crize pe baza aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, care include retragerea 
trupelor israeliene din toate terito
riile ocupate, recunoașterea dreptu
lui tuturor statelor la existentă su
verană si la securitate.

Ambele părți subliniază importan
ta Apelului statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia către toate 
statele europene, în care se propune 
organizarea unei conferințe consa
crate asigurării păcii și securității 
pe continentul european.

Apreciind marea importantă pe 
eare o are, în prezent. unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, reprezentanții celor

două partide au evidențiat necesita
tea ca toate eforturile să fie îndrep
tate spre asigurarea unității și soli
darității de luptă a partidelor co
muniste și muncitorești, pe baza 
principiilor marxism-leninismului. 
internaționalismului socialist, ale in
dependenței, egalității' în drepturi și 
neamestecului în treburile altor par
tide.

în acest cadru cele două părți au 
exprimat hotărîrea lor de a-și aduce, 
în continuare, contribuția la activi
tatea de pregătire a Consfătuirii in
ternaționale a _ partidelor comuniste 
și. muncitorești, consacrată sarcini
lor luptei împotriva imperialismului 
în etapa actuală și ale întăririi uni
tății de acțiune a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste.

Părțile au apreciat deopotrivă că 
vizita și schimbul de păreri au avut 
loc într-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

ȘEFUL DEPARTAMENTULUI POLITIC Al CONFEDERAȚIEI
ELVEȚIENE VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALA IN ROMANIA

1

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu IVIănescu, adresată 
'n. numele guvernului român, șeful 
Departamentului Politic al Confede

rației Elvețiene, dr. Willy Spiihler. 
împreună cu soția, va efectua o vizi
tă in Republica Socialistă România, 
între 18 și 22 aprilie a.c.

(Agerpres)

Cronica z i I e i

Vizita ministrului relațiilor

externe și cultelor 
al Republicii Argentina

în cursul dimineții de joi, la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism a fost depusă o coroană de 
flori din partea ministrului relațiilor 
externe si cultelor al Republicii Ar
gentina, dr. Nicanor Costa Mendez.

La solemnitate au luat parte Ro- 
gelio Tristany, ambasadorul Argen
tinei la București, și persoanele ofi
ciale bare îl însoțesc pe ministrul 
relațiilor externe și cultelor al Ar
gentinei în vizita oficială în țara 
noastră.

Au fost de față Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Ion Borca, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal București, func
ționari superiori din M.A.E.. gene
rali și ofițeri superiori.

în cursul zilei de joi, ministrul 
relațiilor externe și cultelor al Repu
blicii Argentina, dr. Nicanor Costa 
Mendez, și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au vizitat obiective social- 
culturale și cartiere noi ale. orașului 
București.

Oaspeții au fost însoțiți de Mihai 
Marin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și de alte persoane o- 
ficiale.

în timpul vizitei, arhitectul șef- 
adjunct al municipiului București, 
Traian Stănescu,’a dat explicații cu 
privire la dezvoltarea urbanistică a 
Capitalei țării noastre.

Soția ministrului argentinian, 
doamna Mercedes Robirosa de Costa 
Mendez, a vizitat Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste România și Stu
dioul Cinematografic Buftea.

(Agerpres)

COMERCIAL

LA A XXIV-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII UNGARIEI

Diagrama vie 
a progresului economic

ROMÂNO ARGENTINIAN

Joi la amiază a avut loc inaugura
rea liniei aeriene regulate Roma — 
Belgrad — București, deservită de 
compania de navigație aeriană italia
nă „Alitalia".

Cu prima cursă inaugurală italia
nă, pe aeroportul Băneasa au sosit 
dr. Andrea Folchi Viei, director pen
tru Europa al companiei aeriene ita

Vitele delegației conduse 
de ministrul justiției 
din Republica Tunisia

Delegația tunisiană, condusă de 
Mongi Slin, ministrul justiției, care 
se află în țara noastră la invitația 
ministrului justiției, Adrian Dimitriu, 
a avut joi dimineața convorbiri cu 
reprezentanți ai conducerii Tribu
nalului Suprem șl ai Procuraturii 
Generale.

în aceeași zi, membrii delegației 
au vizitat Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România și Muzeul 
Satului.

Seara, ministrul român al justi
ției a oferit un cocteil în cinstea 
oaspeților.

| ION HARTULARY
DARCLEE

La 2 aprilie 1969 a încetat din 
viață Ion Hartulary-Darclee, com
pozitor și dirijor, participant activ la 
dezvoltarea vieții muzicale în țara 
noastră.

Născut la 7 iulie 1886, Ion Hartu
lary-Darclee, fiul cîntăreței român
ce de reputație mondială Hariclea 
Hartulary-Darclee. a studiat la Con
servatorul din Paris și la Milano. 
El a activat vreme îndelungată ca 
dirijor al orchestrei simfonice a 
Radiodifuziunii din București și ca 
dirijor de operă și operetă în Italia. 
Franța, Elveția și Spania.

Ion Hartulary-Darclâe a compus 
muzică de operetă, coruri cu carac
ter patriotic și popular, iar în do
meniul muzicii simfonice a realizat 
poemul simfonic „Vîrful cu dor“, 
poemul vocal-simfonic „Bălcescu", 
„Odă patriei mele“, pentru cor și 
orchestră, suitele simfonice „în 
lunca Șiretului" și „Picturi de 
Grigorescu". Creația lui se carac
terizează prin generozitatea inspira
ției melodice, prin căldura expresiei 
și accesibilitatea limbajului muzical. 
Pentru activitatea sa, muzicianul a 
fost distins cu titlul de artist emerit, 
premiul Academiei Republicii Socia
liste România, premiul George E- 
nescu, cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Prin dispariția lui Ion Hartulary- 
Darclee cultura muzicală româneas
că suferă o pierdere dureroasă.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA ȘI ARTA 
UNIUNEA COMPOZITORILOR 

DIN REPUBLICA
SOCIALISTA ROMANIA 

RADIODIFUZIUNEA SI TE
LEVIZIUNEA ROMANĂ

★
Adunarea de doliu se va ține 

gimbătă, 5 aprilie ora 14 Ia Cimiti
rul Bellu, unde va avea loc înmor- 
mîntarea.

liene „Alitalia", și alte persoane ofi
ciale. Oaspeții au fost salutați de re
prezentanți ai Ministerului Transpor
turilor Auto, Navale și Aeriene, de 
membri ai conducerii „TAROM“-ului. 
Erau prezenți Niccolo Moscato, amba
sadorul Italiei la București, și mem
bri ai Ambasadei.

Avioanele companiei „Alitalia" vor 
zbura pe această linie în fiecare săp- 
tămînă, joia și sîmbăta, cu plecarea 
din Roma la ora 9,10 și înapoierea la 
14,10.

★

Comisia națională a Republicii 
Sociăliste România pentru UNESCO 
a organizat joi, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S., o seară de filme docu
mentare realizate de UNESCO.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de Dumitru Trancă, director general 
al Centralei editurilor și difuzării 
cărții, membru al Comisiei naționale 
române pentru UNESCO.

Au fost prezentate filmele : „Uni
versitățile" — un istoric al universi
tăților europene, ctu accent pe ac
țiunea de cooperare interuniversi- 
tară. „Lumea este mică" — înfăți- 
șînd desene ale copiilor din diverse 
Părți ale lumii — în care sînt redate, 
în viziunea plină de sinceritate si 
spontaneitate a' micilor autori, as
pecte ale vieții de azi și de mîine, 
„Jurnalul unei renașteri" — avînd 
ca temă ampla acțiune, care a re
unit eforturile a numeroase țări ale 
globului, pentru salvarea monumen
telor de la Abu Simbel și „Oceanul 
Indian" — relatare despre o expedi
ție internațională pentru cercetarea 
resurselor oceanice.

Manifestarea a fost urmărită cu 
interes de asistentă.

(Agerpres)

La 3 aprilie, la Ministerul Aface
rilor Externe a fost semnat Acordul 
comercial dintre Republica Socialistă 
România și Republica Argentina care 
stabilește principiile și cadrul dezvol
tării relațiilor dintre cele două țări 
în domeniul comerțului.

Din partea română acordul a fost 
semnat de Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior. Din partea 
argentiniană acordul a fost semnat de 
dr. Nicanor Costa Mendez, ministrul 
relațiilor externe și cultelor.

La semnare, au asistat : Mihai Ma
rin și Vasile Gliga, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe. Alexan
dru Albescu. adjunct al ministrului 
comerțului exterior, funcționari su
periori din M.A.E. și M.C.E.

Au participat, de asemenea, Roge- 
lio Rafael Tristany, ambasadorul 
Argentinei la București, și persoa- 

RECEPȚIE OFERITĂ

REPUBLICII
Ambasadorul Republicii Argentina 

la București, Rogelio Tristany, a ofe
rit joi după-amiază o recepție în 
onoarea ministrului relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Argentina, 
dr. Nicanor Costa Mendez.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului ex
terior. Pompiliu Macovei, președinte
le Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, Mihai Marin,

nele oficiale care însoțesc pe minis
trul relațiilor externe și cultelor al 
Argentinei în vizita oficială în tara 
noastră.

Cu același prilej, la Ministerul 
Afacerilor Externe a avut loc schim
bul instrumentelor de ratificare a a- 
cordului de colaborare culturală 
semnat în Argentina, cu ocazia vizi
tei oficiale din toamna anului tre
cut a ministrului afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu.

După semnarea acordului comer
cial și efectuarea schimbului instru
mentelor de ratificare, miniștrii Cor
neliu Mănescu și Nicanor Costa 
Mendez au rostit alocuțiuni, în 
care au subliniat importanța acor
durilor încheiate pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor tradiționale 
de prietenie româno-argentiniene 

(Agerpres)

DE AMBASADORUL 
ARGENTINA ■

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii 
altor ministere și instituții centrale, 
precum și persoanele oficiale române 
și argentiniene care au participat la 
tratativele ce au avut loc între cele 
două țări la București.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatico acreditați la Bucu
rești și alți • membri aL-eorpului.di.-. 
plomatic.

(Agerpres)

La una din ultimele se
siuni ale Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, un depu
tat vorbea, printre altele, 
despre noile obiective in
dustriale construite în ul
tima vreme în județul Sza- 
bolcs — Szatmâr, obiec
tive care au schimbat con
figurația acestor locuri. 
Trebuie spus că regiunea 
aceasta a lost în trecut una 
din cele mai vitregite : in
dustria lipsea cu desăvîr- 
șire. activitatea economică 
și cultural-socială menti- 
nîndu-se la un stadiu 
precar. Primele obiecti
ve industriale au a- 
părut abia în anii puterii 
populare, cînd aici s-au 
construit întreprinderi me
talurgice, chimice, obiecti
ve ale industriei ușoare și 
alimentare.

Schimbări asemănătoare 
s-au petrecut și în alte 
zone ale. țării. Szentgotard, 
de pildă, este un mic oră
șel din vestul Ungariei, în 
apropiere de granița aus
triacă. Un orășel ca multe 
altele, care abia în anii so
cialismului a început să-și 
definească cu adevărat per
sonalitatea. Dintre elemen
tele care conferă astăzi 
orășelului titlul de centru 
industrial, amintesc doar 
unul : fabrica de mătase. 
Noile secții care au intrat 
în funcțiune aici în cursul 
anului 1968 — și care au 
necesitat investiții în va
loare de peste 30 milioane 
forinți — au transformat 
fabrica într-una din cele 
mai mari țesătorii de mă
tase din Europa centrală. 
Șirul de exemple care re
flectă transformările înnoi
toare din Ungaria se poate 
prelungi, de fapt, la scara 
întregii țări.

Piatra de temelie a aces
tor transformări a fost 
așezată cu 24 de ani în 
urmă, la 4 aprilie 1945 — 
dată memorabilă în isto
ria poporului ungar, care 
a marcat eliberarea patriei 
sale de sub jugul fascist, 
în perioada care a trecut de 
atunci, pășind cu fermitate

pe calea construcției socia
liste, oamenii muncii, sub 
conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar, au dobîndit importante 
realizări în dezvoltarea 
forțelor de producție, în 
creșterea puterii econo
mice a patriei lor, în înflo
rirea științei și culturii și 
ridicarea nivelului de trai, 
material șl cultural, al ce
lor ce muncesc. Aniversa
rea recentă a unei jumătăți 
de veac de la istoricul eve
niment al proclamării Re-

tive industriale — uzine 
chimice, întreprinderi me
talurgice și ale industriei 
ușoare.

întreaga Ungarie pare 
astăzi un șantier. Nu există 
județ în care să nu se afle 
în construcție 7—8 și chiar 
mal multe obiective indus
triale și social-culturale. 
Pentru stabilirea unui e- 
chilibru economic între di
feritele regiuni ale țării și 
dezvoltarea cu precădere a 
industriei în județele și 
orașele rămase în urmă

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA 
DE LA AL. PINTEA

publici! Sovietice Ungare 
a prilejuit o amplă trecere 
în revistă a acestor reali
zări obținute în toate do
meniile edificării noii orîn- 
duiri.

în anii socialismului, în 
cuprinsul Ungariei au fost 
construite peste 1000 de 
noi întreprinderi, iar pro
ducția industrială globală a 
sporit de 7 ori. Nu de 
mult, Oficiul central de 
statistică a dat publicității 
datele privind realizarea 
planului dezvoltării eco
nomiei naționale pe 1968. 
în contextul economic na
țional, 1968 a constituit pen
tru Ungaria un an deose
bit, prin faptul că el a inau
gurat aplicarea unui nou 
sistem de conducere și pla
nificare a economiei, co
respunzător cerințelor și 
sarcinilor dezvoltării în 
continuare a economiei un
gare. Potrivit datelor a- 
mintite, producția indus
trială a crescut cu 5 la 
sută față de anul 1967. Rit
muri superioare de dezvol
tare au înregistrat impor
tante ramuri industriale — 
chimia, construcțiile de 
mașini, metalurgia, elec
trotehnica etc. Au fost date 
în folosință 13 mari obiec-

din punct de vedere in
dustrial, actualul plan cin
cinal prevede ca dezvolta
rea industriei să aibă loc 
în primul rînd în centrele 
Gydr, Szăkesfehervâr, Mis
kolc. Szeged, Debrecen, 
Pecs și în alte 20—25 de 
orașe mici și mijlocii. A- 
ceastă politică a dat și 
pînă acum roade, fiind e- 
locvent ilustrată de ima
ginea noilor obiective. Esz- 
tergom, Kecskemet, Szom- 
bathely au devenit ade
vărate centre ale construc
ției de mașini. Dunaiijvâros 
se numără astăzi printre 
cele mai puternice centre 
metalurgice ale țării ; la 
Borsod și Tiszaszederkâny, 
la Veszprâm și Nyerge- 
suyhalu s-au construit fa
brici și combinate chimice ; 
la Ajko s-a ridicat cea mai 
mare fabrică de aluminiu, 
iar la Szazhalombata — 
cea mai mare rafinărie de 
petrol din Ungaria. în a- 
cest an urmează să intre 
în funcțiune alte 22 mari 
obiective industriale, prin
tre care Uzina construc
toare de utilaj minier de 
la Salgotarjan, noua turnă
torie de oțel din Gydr, fa
brica de hîrtie din Buda- 
fok, fabrica de bere din

Borsod, Combinatul de 
case de la Szeged și multe 
altele.

Paralel cu industria se 
dezvoltă și agricultura so
cialistă. în comparație cu 
anul 1£>38, producția agri
colă a crescut în 1968 cu 
35 la sută. Măsurile între
prinse pentru extinderea 
procesului de mecanizare 
a lucrărilor agricole, folo
sirea pe scară tot mai largi? 
a îngrășămintelor minerale, 
sporirea suprafețelor iri
gate — potențate de price
perea și hărnicia oameni
lor muncii din agricultură, 
asigură creșterea recolte
lor la hectar, ca și dezvol
tarea producției animaliere.

înnoiri semnificative au 
avut loc în anii construc
ției socialiste și în viața 
oamenilor muncii. Numai 
în cursul anului -trecut au 
fost date în folosință peste 
65 000 de apartamente. Re
țeaua sanitară se dez
voltă an de an ; școlile șl 
instituțiile de învățămînt 
superior sînt frecventate 
astăzi de 335 000 de elevi 
și peste 78 500 studenți.

Am redat cîteva secven
țe din ampla activitate 
constructivă a poporului 
ungar, din preocupările și 
realizările sale față de care 
oamenii muncii din Româ
nia au vădit întotdeauna 
și vădesc un viu interes și 
o caldă simpatie. E și fi
resc ca asemenea senti
mente să înflorească între 
două popoare vecine, li
bere și stăpîne pe soarta 
lor, animate de același no
bil țel al construcției so
cialiste, unite prin legături 
de strînsă prietenie și co
laborare tovărășească. în
tărirea acestor legături, 
dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre România și 
Ungaria pe tărîm econo
mic, politic, tehnico-știin- 
țific, cultural, intensificarea 
raporturilor frățești între 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar servesc 
intereselor ambelor po
poare, cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Dineu oferit de
dr. Nicanor Costa Mendez

Ministrul relațiilor externe si cul
telor al Republicii Argentina, dr. 
Nicanor Costa Mendez, împreună cu 
soția, au oferit joi un dineu în o- 
noarea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, și a soției sale.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
ministru] comerțului exterior. A- 
drian Dimitriu, ministrul justiției, 
Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice. Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au participat Rogelio Tristany,

ambasadorul Argentinei la Bucu
rești, și persoanele oficiale argenti
niene care însoțesc pe ministrul ar
gentinian în vizita oficială pe care 
o întreprinde în țara noastră.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, cei doi miniștri de externe au 
toastat pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești între cele două țări, pen
tru prosperitatea popoarelor român și 
argentinian, pentru intensificarea co
laborării internaționale, pentru pace.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 6, 7 și 8 apri

lie. In țară : Vreme relativ rece. Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mal ac
centuate în a doua parte a intervalului.

Vor cădea precipitații slabe, izolate. 
Vînt potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 și 7 gra
de, izolat mai coborîte la începutul 
intervalului, iar maximele vor oscila 
între 5 și 15 grade. Local se va semnala 
brumă. In București : Vreme relativ 
rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în a doua parte a in
tervalului, cînd vor cădea ploi slabe. 
Temperatura ușor variabilă.

Telegrame
Cu prilejul aniversării a 24 de ani 

de la eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a trimis o1 te
legramă- de felicitare ministrului afa
cerilor exterrțe,. al Republicii Popu
lare Ungare, Peter Janos.

★
Consiliul Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor și Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Româ
nia au trimis telegrame de felicitare 
organizațiilor similare din Republica 
Populară Ungară, cu prilejul celei 
de a 24-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist.

Adunarea de la Casa 
da cultură a sectorului 2 

din Capitală
La Casa de cultură a sectorului 2 

din municipiul București a avut loc 
joi după-amiază o adunare consa
crată celei de-a 24-a aniversări a e- 
liberării Ungariei de sub jugul fas
cist.

Cu acest prilej, prof. Traian Ște- 
fănescu. directorul Casei de cultură, 
a vorbit despre succesele poporului 
ungar în construcția socialismului, 
despre dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

A luat cuvîntul, de asemenea, 
Laszlo Kineses, secretar al ambasa
dei R. P. Ungare la București.

PLECAREA IN R. P. UNGARĂ 

A UNOR DELEGAȚII ALE t
COMITETELOR JUDEȚENE I

ALE P. C. R.
Delegații ale Comitetelor județene 

Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare ale 
P.C.R. au plecat în R. P. Ungară 
pentru a participa la festivitățile din 
județele Csongrăd. Bekes. Hajdu- 
Bihar și Szabolcs-Szatmăr, prilejuite 
de cea de-a XXIV-a aniversare a 
eliberării Ungariei de sub jugul fas
cist, la invitația organelor de partid 
din aceste județe.

(Agerpres)

Spectacol
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Populare Ungare. Comite
tul de Stat pentru Cultură si Artă 
a organizat joi seara, la cinemato
graful „Republica" din Capitală, un 
spectacol de gală cu filmul maghiar 
„Tata".

La spectacol au participat Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe, Vasile Dinu, vicepre
ședinte al C.S.C.A., reprezentanți al 
I.R.R.C.S., cineaști români, alți re
prezentanți ai vieții culturale si ar-
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Manifestări festive

ia Budapesta
BUDAPESTA 3 (Agerpres). Cu pri

lejul celei de-a 24-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub jugul fas
cist. la Teatrul Erkel din Budapesta 
a avut loc un spectacol festiv la 
care au participat conducători de 
partid si de stat, personalități ale 
vieții economice si culturale, membri 
ai corpului diplomatic.

★
Komoczin Zoltan. membru al Bi

roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a rostit o cuvîntare radio
televizată în care a trecut în revistă 
drumul parcurs de poporul ungar în 
anii care au trecut de la eliberarea 
tării și s-a referit la unele proble
me actual^ ale situației internațio
nale.

de gală
tistice bucureștene. un numeros pu
blic.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, si membri ai ambasadei, șefi 
ai unor misiuni diplomatice și alti 
membri ai corpului diplomatic, ata
șați culturali si de presă.

înainte de spectacol regizorul An
drei Blaier’a vorbit despre cinema
tografia tării prietene, după care re
gizorul Szabo Istvan si actrița So- 
lyom Kati au prezentat filmul 
„Tata".

POR
FOTBAL

O explicație a meciului 
cu Fenerbahce

Aseară s-a întors în Capitală lotul 
reprezentativ de fotbal, care — după 
cum se știe — a susținut miercuri 
după amiază un ioc de verificare în 
compania echipei Fenerbahce Istan
bul. Comportarea ca si rezultatul 
înregistrat de către fotbaliștii noștri 
au fost necorespunzătoare. într-o 
discuție cu antrenorul Angelo Nicu- 
lescu. am cerut explicațiile acestei 
situații cel outin neașteptată.

„Intr-adevăr. echipa noastră a ju
cat foarte slab, lacunele cele mai 
firave aflîndu-se in evoluția mijloca
șilor. Spuneam înainte de plecarea 
la Istanbul că vom încerca să-l în
locuim pe Radu Nunweiller (sub 
unghiul coordonării jocului) prin 
Dinu. Trebuie să subliniez că Dinu 
nu a reușit nici o clipă să organi
zeze jocul echipei noastre la mijlo
cul terenului, și cu atît mai puțin 
pe cel al înaintării. De altfel, acci
dentarea lui Dumitrache a anulat 
aproape total orice veleități ofensive 
ale formației. De abia spre sfîrsitul 
reprizei a doua, Năsturescu (susținut 
destul de bine din spate de Gher- 
aheli) a inițiat cîteva acțiuni înche
gate. Mărturisesc că am fost sur
prins de insuficiența jocului lui Dinu 
și Anca. In cursul partidei s-a acci-

dentat și Boc; mai ușor decît Du
mitrache. care va fi indisponibil cel 
puțin pentru etapa de duminică. 
(Medicul Dumitru Tomescu ne-a de
clarat că Dumitrache va fi ant de 
joc pentru partida de la Atena). — 
n.n.).

Una dintre cauzele care explică 
numeroasele erori de ordin tehnic 
ale jucătorilor noștri (în meciul de 
la Istanbul i constă în Starea tere
nului : pămînt tare. Fotbaliștii noștri 
s-au acomodat destul de greu cu 
acest teren, situație explicabilă prin 
faptul că acasă au jucat pe tere
nurile pe care le știți. Este un as
pect de care vom ține seama în 
restul pregătirilor pe care le vom 
face în vederea partidei de la Ate
na. unde condițiile terenului sînt 
oarecum asemănătoare cu cele de la 
Istanbul. Nu vreau să fac declarații 
de circumstanță, dar cred că vom 
reuși să pregătim corespunzător me
ciul cu Grecia din preliminariile 
C.M. Partida cu Fenerbahce ne-a 
arătat deficientele pe care le avem, 
la ora actuală, și asupra cărora tre
buie să acționăm. Miercurea viitoa
re. la Arad, vom întîlni formația 
Voivodina Novisad : un joc nent.ru 
ultimele concluzii". V. P.

în cîteva rînduri
LA BUDAPESTA A ÎNCEPUT UN 

TURNEU INTERNATIONAL DE 
LUPTE LIBERE ȘI GRECO-ROMA- 
NE, la ' care participă sportivi din 
mai multe țări, printre care și 
România.

La lupte greco-romane, Nicolaie 
Neguț (categ. 90 kg) l-a învins prin 
tuș pe iugoslavul Gorak. în limitele 
categoriei 74 kg, sportivul român 
I. Gabor a cîștigat la puncte în fața 
maghiarului Hornyak, iar N. Vlad 
(România) a terminat Ia egalitate cu 
Bordas (Ungaria). Alte rezultate : 
categ. 52 kg : Mihalik (Polonia) cîști- 
gă prin accidentarea lui Stoiciu 
(România) ; categ. 62 kg. Vaszas (Un
garia) învinge la puncte pe Alio- 
nescu (România).

în competiția de lupte libere, cei 
doi luptători români au fost învinși : 
N. Cristea (categ. 62 kg) a pierdut la 
Szabo (Ungaria), iar I. Vangheliei 
(categ. 48 kg) la Szeres (Ungaria).

A ÎNCEPUT TURNEUL INTER
NATIONAL DE FOTBAL (JUNIORI) 
DE LA CANNES, la care participă 
selecționatele României, U.R.S.S., Is
raelului și Franței și patru formații 
de club : F. C Barcelona, Chelsea. 
Internazionale Milano și A. S. 
Cannes.

în primul joc, juniorii români au 
întîlnit echipa A. S. Cannes cu care 
au terminat la egalitate 1—1 (1—0). 
Conform regulamentului acestui tur
neu, pentru faza următoare s-a ca
lificat echipa României, care a avut 
un raport de cornere favorabil : 
5-2.

într-un alt joc, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 3—1 
(2—0) formația F. C. Barcelona.

DUPĂ TREI RUNDE, IN TUR
NEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
DE LA MONTE CARLO conduc

marii maeștri internaționali Florin 
Gheorghiu (România), Vasili Smîslov 
(U.R.S.S.) și Lajos Portisch (Unga
ria) cu cîte 2,5 puncte.

In runda a 2-a, Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) l-a învins în 75 de 
mutări pe maghiarul Honfl, iar în 
runda a 3-a a remizat după 15 mu
tări cu cehoslovacul Hort.

IERI PE STADIONUL GIULEȘTI, 
într-un meci internațional de fotbal, 
echipa Rapid București a învins cu 
scorul de 5—0 (3—0) echipa Sokol Sa
ratov. Cele 5 puncte au fost reali
zate de Neagu (3), Mazurachis și Bu- 
jcr.

LA BUHUȘI, s-au disputat joi pri
mele meciuri din cadrul turneului 
internațional feminin de handbal do
tat cu „Cupa Primăverii". Rapid 
București a învins cu scorul de 
15—12 pe Goldberger Budapesta, iar 
Confecția a întrecut cu 20—7 pe 
Știința Bacău.

ECHIPA DE RUGBI STEAUA 
BUCUREȘTI ÎȘI ÎNCEPE TURNEUL 
ÎN FRANȚA, jucînd sîmbătă 5 apri
lie la Pârpignan cu Selecționata ar
matei franceze. Din lotul selecționa
tei franceze fac parte, printre alții, 
următorii jucători : Villepreux (Stade 
Toulousain), Laurent (Grenoble), 
Mcrlaas (Agen), Miguet (Mazamet), 
Clerc (Racing) și Mauriac (P.U.C.).

LA ROMA, ÎN CADRUL PRELI
MINARIILOR TURNEULUI U.E.F.A. 
la fotbal, s-au întîlnit în meci retur 
selecționatele de juniori ale Italiei și 
Portugaliei. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1. în primul joc scorul 
fusese, de asemenea, egal 1—1. Echi
pa Portugaliei a obținut calificarea 
pentru turneul final al competiției 
(Leipzig, 18—26 mai) prin tragere la 
sorți.
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A apărut revista

Numărul pe luna martie al 
revistei cuprinde articolele : In
dustria constructoare de mașini 
și înzestrarea economici națio
nale cu tehnica modernă de 
ION BUCUR, Reciprocitatea in
fluenței dintre progresul tehnic 
și formarea prețurilor de A. BE
REA, Perfecționarea continuă a 
normării muncii de CORNEL 
HIDOȘ Corelația dintre eficien
ța investițiilor și dezvoltarea 
producției industriale de dr. 
I. ZAHIU și dr. D. MAREȘ (Ti
mișoara), îmbunătățirea infor
mației și a deciziei, prin apro
pierea conducerii de producție 
de dr. C. BĂRBULESCU și 
I. VELICAN. Considerații cu 
privire Ia dezvoltarea colaboră
rii economice între țările socia
liste de dr. N. N. CONȘTANTI- 
NESCU Raporturile valorice în 
cadrul comerțului exterior de 
DUMITRU N. LĂZAROIU. Gîn- 
direa cooperatistă în secolul al 
XIX-lea în România de V. CI- 
LIBIA. Aspecte teoretice ale 
crizei sistemului bănesc mondial 
capitalist de BARBU ZAHA- 
RESCU, membru corespondent 
al Academiei.

Revista mai publică dezbate
rile : Acțiunea legii valorii in 
economia socialistă — organiza
tă de catedrele de economie po
litică și conducerea planificată 
a economiei naționale din Aca
demia de studii economice și de 
revista .Probleme economice" ; 
Sistemul de stimulente materia
le și morale in economia națio
nală . _ _ a ’
„Probleme economice' 
tedra de economie politică Universitatea ■ - - - • 
lași ; 
vind 
curs de dezvoltare — 
nizată de Facultatea 
conomie a Academiei 
ințe social-politice 
Gheorghiu" de pe lîngă
P.C.R. în colaborare cu Direcția 
de conjunctură din Ministerul 
Comerțului Exterior și Institutul 
pentru studierea conjuncturii 
economice internaționale.

în acest număr al revistei, ci
titorii găsesc, de asemenea, ru
bricile : „Consultații", „Sociolo
gie economică", „însemnări", 
„Critică șl bibliografie", „Infor
mații științifice".

organizată de revista 
:" și de ca- 

. “ din
„Ai. I. Cuza" — 

Probleme actuale pri- 
economia țărilor în

• orga- 
de e- 
de ști- 

„Ștefan 
C.C. al

nent.ru


„România militează sa toată hotărirea 
pentru eliminarea forței și exsluderea 

războaielor din viata sosietătii, 
pentru dezarmare"

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN IN COMITETUL 
CELOR 18 STATE PENTRU DEZARMARE

GENEVA 3 — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite: 
Joi a avut loc la Geneva o nouă ședință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. In cadrul acestei reuniuni au luat cuvîntul A. Roș- 
cin, șeful delegației sovietice, care a făcut o serie de precizări cu pri
vire la proiectul de tratat asupra interzicerii folosirii fundului mărilor 
și oceanelor în scopuri militare, proiect prezentat de guvernul U.R.S.S. 
la 12 martie, precum și reprezentantul Republicii Socialiste România, 
ambasadorul Nicolae Ecobescu.

DESCHIDEREA CONGRESULUI

PARTIDULUI COMUNI

DIN FINLANDA

în intervenția sa, reprezentantul 
român, evocînd transformările radi
cale politice, economice și sociale pe 
care le-a cunoscut omenirea în zi
lele noastre, a spus : Avem în vedere 
dreptul fiecărei națiuni de a-șl ho
tărî singură destinele, dreptul egal 
al statelor la pace și securitate, dez
voltare și progres, valoarea univer
sală și indivizibilitatea principiilor 
menite să guverneze relațiile inter
naționale.

Respectarea dreptului sacru, ina
lienabil, al națiunilor de a-și hotărî 
singure soarta, fără amestec străin, 
de a-și organiza viața conform voin
ței și aspirațiilor lor. apare ca o ce
rință primordială a dezvoltării li
bere si independente a fiecărui po
por, a evoluției pozitive a relațiilor 
interstatale, de care depinde, în ul
timă instanță, însăși pacea lumii.

Poporul român este vital inte
resat ca în lume să se instau
reze pacea, să domnească buna 
înțelegere și prietenia între națiuni. 
Animată de aceste idealuri, România 
militează cu toată hotărîrea pentru 
eliminarea forței și excluderea răz
boaielor din viata societății, pentru 
înfăptuirea dezarmării.

,,Consolidarea păcii și securității și 
normalizarea relațiilor interstatale — 
declara recent președintele Consiliu
lui de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu — se află într-o strînsă 
interdependență, condiționîndu-se re
ciproc. Practica demonstrează că a- 
ceste obiective pot fi atinse numai 
în măsura în care fiecare stat por
nește de Ia dreptul imprescriptibil al 
tuturor popoarelor de a-și hotărî sin
gure destinul, fără ingerințe din a- 
fară, de la respectul față de prin
cipiile independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc... Noi credem cu 
toată convingerea ca spiritul respon
sabilității față de destinele omenirii 
incumbă tuturor statelor, mari și 
mici, tuturor oamenilor politici, în
datorirea de a acționa hotărît și per
severent pentru stingerea focarelor 
de război existente în lume, pentru 
soluționarea prin tratative a proble
melor litigioase, pentru concentrarea 
eforturilor în direcția continuării și 
adîncirii destinderii în viața inter
națională**.

Experiența demonstrează că ori de 
cîte ori aceste norme imperative în 
conduita internațională au fost res
pectate. pacea și securitatea au tri
umfat. Dimpotrivă, nesocotirea sau 
încălcarea lor a fost întotdeauna 
sursa stărilor de încordare, a con
flictelor. a atmosferei de teamă și 
suspiciune. De valoare universală, ca 
si pacea si securitatea, și indivizibi
le ea și acestea, principiile repre
zintă armătura însăși a legalității 
internaționale, fiind indispensabile și 
obligatorii atît pentru desfășurarea 
armonioasă a relațiilor dintre state, 
cît și pentru solutionarea marilor 
probleme ce confruntă omenirea, 
între care dezarmarea deține un loc 
de primă importantă.

Evocînd activitatea Comitetului 
celor 18 de-a lungul anilor, vorbito
rul a spus că în ce privește obiec
tivul său central, dezarmarea gene
rală si în primul rînd dezarmarea 
nucleară, negocierile n-au • adus, din 
păcate, rezultatele așteptate. Și mai 
îngrijorător este, însă, faptul că. în 
cei zece ani, spirala înarmărilor a 
înregistrat ritmuri și proporții tot 
mai mari.

După ce a arătat că în arsenalele 
statelor nucleare s-au acumulat mari 
capacități de distrugere, vorbitorul 
a subliniat necesitatea unor măsuri 
radicale de încetare a cursei înar
mărilor, acțiuni hotărîte în direcția 
dezarmării generale, pași concreți 
pentru diminuarea și eliminarea, în 
cele din urmă, a pericolului nuclear.

România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru abolirea armelor ato
mice, pentru încetarea producției a- 
cestora, reducerea și distrugerea 
stocurilor existente. Interzicerea fo
losirii armelor nucleare, limitarea și 
reducerea sistemelor strategice ofen
sive, de transportare la țintă, înceta
rea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară ar contribui la frînarea 
cursei înarmărilor atomice, la crea
rea unor premise pentru încetarea ei 
definitivă și eliminarea completă a 
acestor arme. \

Chestiunea acută a unei garanții 
eficiente de securitate pentru sta
tele care renunță la arma nucleară, 
ca și accesul neîngrădit al tuturor 
țărilor la binefacerile aplicațiilor 
pașnice ale atomului fac parte din 
categoria problemelor cărora ur
mează a li se găsi soluționări adec
vate.

Am sprijinit și sprijinim ideea con
vocării unei Conferințe mondiale de 
dezarmare, la care să fie invitate 
toate țările. Este necesar să se creeze 
condiții corespunzătoare pentru asi
gurarea participării R. P. Chineze la 
dezbaterea și soluționarea tuturor 
problemelor internaționale actuale, 
între care dezarmării îl revine un loc 
de frunte.

Viața impune înlăturarea barierelor 
artificiale, desființarea blocurilor mi
litare opuse și înlocuirea lor prln- 
tr-un sistem general de pace și secu
ritate, lichidarea tuturor bazelor mi
litare de pe teritoriul altor state și 
retragerea trupelor străine în limi
tele frontierelor naționale. Interesele 
generale ale păcii cer să se renunțe 

definitiv și în fapte la politica răz
boiului rece, la zăngănitul de arme, la 
demonstrațiile de forță, de felul ma
nevrelor militare pe teritoriul sau la 
granițele altor state, la amenințări 
care nu fac decît să adîncească 
neîncrederea și încordarea interna
țională.

Un alt domeniu ce ne preocupă, pe 
noi toți, este problema scoaterii în 
afara legii a armelor chimice și bac
teriologice. Delegația română consi
deră că rezolvarea ei de fond tre
buie să pornească de la consolida
rea protocolului de la Geneva, din 
1925, prin respectarea lui strictă și 
adeziunea tuturor statelor.

Delegația română se pronunță în 
favoarea adoptării unor măsuri me
nite să asigure folosirea teritoriilor 
submarine exclusiv în scopuri paș
nice. Sîntem de părere că o viitoare 
reglementare în acest domeniu trebuie 
să pornească de la recunoașterea ne
cesității de a se asigura utilizarea te
ritoriilor submarine în folosul tutu
ror popoarelor, mari, și mici, ținîn- 
du-se seama de interesele tuturor 
statelor, fără nici o discriminare. 
După aprecierea delegației române, 
proiectul prezentat Comitetului de 
către delegația sovietică constituie o 
bază utilă în vederea angajării unor 
negocieri laborioase privind demili
tarizarea solului și subsolului marin.

Pe planul măsurilor regionale de 
dezarmare și destindere, România a- 
cordă în mod firesc o atenție deo
sebită continentului căruia îi apar
ține și zonei geografice în care 
este situată. în acest context, 
șeful delegației române s-a ocupat 
pe larg de problemele securității eu
ropene. Țara noastră, a spus el, este 
vital interesată în statornicirea unor 
relații normale de cooperare și bună 
vecinătate între toate statele Euro
pei, în instaurarea păcii și securității 
pe continent.

în abordarea acestor probleme, noi 
pornim de la convingerea că înfăp
tuirea securității europene ar cores
punde nu numai aspirațiilor și inte
reselor popoarelor din această re
giune, ci și cauzei generale a păcii. 
Sîntem de părere că, în ansamblul 
ei, evoluția situației din Europa re
levă existența unor posibilități fa
vorabile, a unor tendințe pozitive de 
destindere și cooperare. Evident, este 
vorba de un proces complex, evolu
tiv, o cale pe care se poate înainta 
pas cu pas. prin eforturi sistematice 
și continue, prin normalizarea și in
tensificarea stăruitoare a relațiilor 
între statele continentului.'

Țărilor europene le revine datoria 
să acționeze astfel îneît acest proces 
să nu fie frînat sau întrerupt ci, 
dimpotrivă, încurajat și amplificat, să 
fie continuat cursul destinderii, evi- 
tîndu-se orice acțiuni care ar putea 
să înrăutățească atmosfera în Eu
ropa. O mare însemnătate ar 
avea retragerea trupelor de pe teri
toriul altor state în granițele lor na
ționale, lichidarea bazelor militare 
străine existente în Europa, desființa
rea N.A.T.O. si, concomitent, a pac
tului militar de la Varșovia, crearea 
de zone denuclearizate și înfăptuirea 
altor măsurj de dezarmare regio
nală.

Convinsă că securitatea în Eu
ropa trebuie să fie rodul eforturi
lor asidue ale tuturor națiunilor 
europene, România își aduce o con
tribuție proprie la această operă. Pa
ralel cu preocuparea de lărgire a re
lațiilor bilaterale, pe diferite planuri, 
cu toate statele Europei, ea a con
lucrat și conlucrează cu alte țări, în 
diverse împrejurări, în vederea pro-

agențiile de presă transmit:
întrevedere George Macovescu - Joseph Luns. In 

drum spre țară, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste România, care a participat, în calitate de repre
zentant al președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, la funeraliile 
fostului președinte al Statelor Unite, Dwight Eisenhower, a făcut o escală la 
Haga, unde a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Olandei, 
Joseph Luns. Cu acest prilej a avut loc o convorbire în cadrul căreia au fost 
discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-olandeze și crearea 
unei atmosfere de destindere în Europa.

0 consfătuire în domeniul 
cercetării spațiului cosmic 
a avut loc la Berlin cu partici
parea oamenilor de știință și 
specialiștilor din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, Republica So
cialistă România, R. P. Ungară și Uniu
nea Sovietică. în comunicatul cu pri
vire la consfătuire se arată că pro
gramele de lucru stabilite în comun se 
îndeplinesc cu succes. Sesiunea a mai 
discutat probleme privind experimen
tele prevăzute pentru anii 1969 și 1970.

Ambasadorul României 
la PrUțJUr I°n Obradovici, a făcut 
o vizită protocolară președintelui Adu
nării Federale a R. S. Cehoslovace, 
Peter Colotka. Cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind relațiile 
parlamentare dintre cele două țări. 

movării securității europene. Așa cum 
se cunoaște, în anul 1965, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adontat în una
nimitate rezoluția privind îmbunătă
țirea relațiilor de bună vecinătate în
tre statele europene, propusă de nouă 
țări, printre care și România. Ideile 
și principiile pe care rezoluția le 
afirmă își mențin întreaga lor vala
bilitate și actualitate. Noi credem că 
există multiple posibilități neexplo
rate încă, a căror identificare și va
lorificare solicită toată puterea de 
gîndire, toată capacitatea de înfăp
tuire. Recent, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, reafirmînd 
cunoscutele propuneri cuprinse în 
Declarația de la București din 
1966 cu privire la securitatea 
europeană, au lansat un apel 
către toate statele continentului, 
chemîndu-le să colaboreze în vederea 
atingerii acestui scop. „Prezentul și 
viitorul popoarelor Europei — se spu
ne în apelul de la Budapesta — sînt 
indisolubil legate de menținerea și 
consolidarea păcii pe continentul nos
tru. O securitate autentică și o pace 
trainică pot fi asigurate dacă gîndu- 
rile, faptele și energia statelor euro
pene vor fi îndreptate spre țelurile 
destinderii, spre soluționarea proble
melor internaționale arzătoare, ținîn- 
du-se seama de realități, spre orga
nizarea colaborării multilaterale pe 
plan general european. O ce
rință vitală pentru popoarele euro
pene constă în preîntîmpinarea unor 
noi conflicte militare, în întărirea 
legăturilor politice, economice și 
culturale între toate statele, pe baza 
egalității în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității statelor*’. 
Sîntem de părere că o acțiune po
zitivă spre soluționarea unor aseme
nea probleme ar reprezenta-o convo
carea unei Conferințe europene, cu 
participarea tuturor statelor conti
nentului, care să examineze măsuri 
concrete în vederea destinderii, păcii 
și securității în Europa. Este de da
toria tuturor țărilor europene de a 
conlucra la crearea climatului pro
pice organizării și reușitei unei ase
menea conferințe.

O contribuție din cele mai impor
tante la realizarea securității euro
pene ar reprezenta-o normalizarea 
relațiilor dintre statele balcanice, in
tensificarea eforturilor și activități
lor lor. în direcția îmbunătățirii cli
matului din această parte a Euro
pei. transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării interna
ționale.

Referindu-se în continuare lâ dis
cuțiile care au avut loc pînă în 
prezent în cadrul Comitetului celor 
18 state, reprezentantul român a re
levat că este necesar ca participantii 
la lucrări să-și îndrepte atenția asu
pra elaborării unui program concret 
de acțiune menit să ducă la perfec
tionarea metodelor de lucru si la 
intensificarea ritmului negocierilor 
asupra unui evantai de măsuri la 
care să-și aducă contribuția toți par
ticipant, în spiritul respectării prin
cipiului egalității tuturor statelor în
trunite la masa tratativelor.

Arătînd că la O.N.U. a fost pro
clamat un prim deceniu al dezvol
tării. vorbitorul a relevat că această 
metodă nu a fost aplicată si în do
meniul negocierilor de dezarmare, 
în ciuda conexiunii evidente dintre 
dezvoltare și dezarmare.

In această optică, a spus repre
zentantul român, s-ar putea concepe 
proclamarea unui deceniu de dezar
mare al Națiunilor Unite (1970—1980) 
care s-ar armoniza cu cel de-al doi
lea deceniu al dezvoltării.

In încheiere, reprezentantul ro
mân a făcut o serie de propuneri 
privind optimizarea lucrărilor comi
tetului, arătînd că delegația română 
are instrucțiuni ferme să acționeze 
concret, în cooperare cu delegațiile 
celorlalte țări, pentru promovarea 
cauzei dezarmării și păcii, adueîn- 
du-și contribuția la progresul nego
cierilor.

B O ffî O E

La Belgrad a sosit o dele
gație sovietică, condusă d0 m. 
Percev, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, pentru a parti
cipa la sesiunea Comitetului mixt inter- 
guvemamental iugoslavo-sovietic de 
colaborare economică — anunță agen
ția Taniug. într-o declarație făcută la 
sosire, M. Percev a subliniat că partea 
sovietică consideră că s-a dezvoltat 
bine colaborarea dintre cele două țări, 
iar problemele care vor fi discutate 
la această sesiune vor fi rezolvate pe 
baze tot atît de bune.

întrevedere Suleyman 
Demirel-U Thant. La Orsani- 
zația Națiunilor Unite a avut loc 
miercuri o întrevedere între primul 
ministru al Turciei, Suleyman Demirel, 
și secretarul general al O.N.U., U 
Thant. în cursul întrevederii au fost 
trecute în revistă o serie de probleme

Potrivit relatărilor agenției U.P.I., în ultimele zile din Anguilla au fost 
retrase o parte a trupelor engleze care au debarcat în această insulă din 
Marea Caraibilor, în urmă cu două săptămîni. Populația locală continuă să 

demonstreze cerînd evacuarea din Anguilla a tuturor trupelor străine

paris Conferința
în problema Vietnamului

Convorbirile cvadripartite privind 

situația din Orientul Apropiat
PARIS 3. — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : Joi 
a avut loc la Paris cea de-a 11-a șe
dință a Conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. Ea nu a adus 
nici un element nou față de ședin
țele precedente.

Luînd primul cuvîntul. șeful dele
gației Erontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, Tran 
Buu Kiem, a respins teza americană 
după/ care problema vietnameză ar 
putea fi reglementată pe calea unor 
„contacte particulare", subliniind că 
problema crucială constă în retra
gerea trupelor americane din Viet
namul de sud și respectarea dreptu
lui poporului sud-vietnamez de a-si 
rezolva problemele fără nici un a- 
mestec străin. Șeful delegației R. D. 
Vietnam, Xuan Thuy, a reafirmat 
poziția guvernului său asupra regle
mentării problemei vietnameze, in- 
sistînd asupra faptului că aceasta 
impune retragerea necondiționată a 
trupelor S.U.A. și ale aliaților lor

GHANA

NOUL PREȘEDINTE 
SE PRONUNȚĂ PENTRU 
UN GUVERN CIVIL

ACCRA 3 (Agerpres). — Comen- 
tînd desemnarea generalului Wal
ter A. Afrifa în funcția de șef al 
statului ghanez, agenția France 
Presse subliniază că el s-a afirmat 
în ultimul timp în sînul Consiliu
lui Național ca partizan al reîn
toarcerii la regimul civil. Unul din 
principalii participanți la lovitura 
de stat din februarie 1966, cînd, 
după răsturnarea președintelui 
Kwame Nkrumah, a fost instaurat 
regimul militar, generalul Afrifa 
se pronunță în prezent în favoa
rea revenirii la un guvern civil și 
a anulării interzicerii partidelor 
politice.

După cum s-a mai anunțat, ac
tualul președinte al Ghanei vine 
să ia locul generalului Joseph An- 
krah, care a demisionat, fiind acu
zat de corupție.

de politică internațională, printre care 
și situația din Cipru.

Președintele S.U.K., ^chard 
Nixon, a acceptat invitația de a face o 
vizită în Coreea de sud — a anunțat 
secretarul de presă al Casei Albe. 
Data vizitei nu a fost stabilită.

în comunicatul cu privire 
la vizita în R. D. Germană 
a ministrului afacerilor ex
terne al Irakului, Abdul Karim 
Sheikhali, se arată că în cursul con
vorbirilor purtate cu Otto Winzer, mi
nistrul afacerilor externe al R.D.G., au 
fost stabilite măsuri pentru consolidarea 
colaborării dintre cele două țări în 
domeniul politic, economic și cultural. 
S-a exprimat convingerea că colabo
rarea pașnică dintre popoarele euro
pene pe baza recunoașterii realităților 
create în urma.celui de-al doilea război 
mondial prezintă o mare importanță 
pentru menținerea păcii în lume.

Autoritățile sud-coreene 
au înscenat un nou proces 
unui grup de intelectuali 
progresiști - anuntă agenUa 
A.C.T.C., citind informații provenite 

din Vietnamul de sud. El a respins 
energic teza americană a „recipro
cității", subliniind că această poziție 
obstrucționistă reprezintă principalul 
obstacol în calea unul progres al lu
crărilor conferinței. în .intervențiile 
lor, reprezentantul sud-vietnamez 
Pham Dang Lam și șeful adjunct al 
delegației americane, Lawrence 
Walsh, au reafirmat pozițiile cunos
cute ale delegațiilor lor, căutînd să 
abată atenția de la problemele fun
damentale ale conflictului din Viet
nam.

Viitoarea ședință va avea loc la 
10 aprilie.

praga Discutarea 

unor probleme privind 

relațiile sovieto-cehoslovaceI
PRAGA 3 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. anunță că președintele R.S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, pri
mul secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Alexander Dubcek, 
președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace, Oldrich Cemik, i-au 
primit miercuri la Hradul din Pra- 
ga pe ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Andrei Greciko, și pe mi
nistrul adjunct al afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Vladimir Semionov.

Au fost de față S. V. Cervonenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Cehoslovacia, și general colonel 
A. M. Maiorov, comandant suprem 
al trupelor sovietice staționate în 
R. S. Cehoslovacă.

în comunicatul dat publicității 
la Praga se precizează că au fost 
discutate probleme în legătură cu 
relațiile actuale sovieto-ceho
slovace.

★
BRNO 3 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. anunță că generalul de ar
mată Ludvik Svoboda, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace și 
comandantul suprem al forțelor ar
mate cehoslovace, a sosit la 3 apri
lie la Brno pentru a lua cunoștin
ță de situația de la Academia Mi
litară „A. Zapotocky** și de parti
ciparea Academiei la sporirea ca
pacității de luptă a armatei.

L. Svoboda este însoțit de preșe
dintele guvernului federal al R.S.C., 
O. Cernik, de primul secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia, G. Husak, 
și de alte persoane oficiale.

de la Seul. în fața Curții Supreme 
de la Seul a fost judecat procesul unui 
grup de intelectuali arestați cu 
doi ani în urmă. După o dezbatere 
sumară, Curtea â pronunțat verdictul: 
două persoane au fost condamnate la 
moarte, una Ia muncă silnică pe viață, 
iar alte 5 la 15 ani de detențiune.

Primul ministru al Liba
nului, Rashid Karame, a de
clarat că țara sa dorește să 
păstreze relații prietenești 
CU Iranul — anunta agenția U.P.I. 
Declarația a fost făcută după ce Iranul 
și-a anunțat hotărirea de a rupe rela
țiile diplomatice cu Libanul, din cauză 
că guvernul de la Beirut a refuzat să-l 
extrădeze pe generalul Taymour Bakh- 
tiar, fost șef al siguranței iraniene. Pre
mierul Karame a subliniat totodată că 
Libanul dorește reglementarea pe bază

Un fapt neobișnuit a 
avut loc joi pe unul din stadioa
nele din Johannesburg: Pieter 
Smith, căruia i s-a efectuat o 
operație de transplantare de 
inimă de către prof. Christian 
Barnard, a susținut un meci de 
tenis cu jucători celebri. Pieter 
Smith, în vîrstă de 53 de ani, a 
fost operat în urmă cu 6 luni, iar 
starea sănătății lui, conform bu
letinelor medicale, se menține 
„deosebit de satisfăcătoare**.

HELSINKI 3 (Agerpres). — La 3 
aprilie, la Casa de cultură din Hel
sinki s-au deschis lucrările celui de-al 
15-lea Congres al Partidului Comu
nist din Finlanda. După cuvîntul de 
deschidere rostit de Aarne Saarinen, 
președintele Partidului Comunist din 
Finlanda, Viile Pessi, secretar gene
ral, a prezentat raportul Comitetului 
Central, în care s-a analizat activitatea 
desfășurată de partid după Congresul 
al 14-lea și s-a relevat poziția partidu
lui în principalele probleme interne și 
externe ale Finlandei, ale mișcării co
muniste și muncitorești internaționale.

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 
reședința din New York a repre
zentantului permanent al Franței 
la O.N.U., Armand Berard, s-au 
deschis joi după-amiază convorbi
rile cvadripartite cu privire la si

II SPRIJINUL PĂCII SI COLABORĂRII
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BELGRAD 3 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvînt al Secretariatului 
de Stat al R.S.F. Iugoslavia pentru 
Afacerile Externe, Dragoliub Vuița, 
a declarat la o conferință de presă, 
răspunzînd la o întrebare privind 
Apelul statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia : „După cum 
se știe, Iugoslavia a pledat și ple
dează pentru întărirea păcii în 
Europa și dezvoltarea multilaterală

Sesiunea Comisiei 
româno-coreene 
de colaborare 
tehnico-științifică

PHENIAN 3 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc cea de-a 9-a 
sesiune a Comisiei româno-coreene 
de colaborare tehnico-științifică. 
Comisia a analizat îndeplinirea ho- 
tărîrilor sesiunii precedente și a 
stabilit obiectivele colaborării ști
ințifice și tehnice dintre cele două 
țări pe anul în curs.

Protocolul cu privire la cea de-a 
9-a sesiune a fost semnat din par
tea română de Gheorghe Dobra, 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare șl coope
rare economică și tehnică, iar din 
partea coreeană de Chung Song, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru relațiile economice externe.

Cu acest prilej, delegația română 
a vizitat fabrici, uzine și diferite 
instituții culturale din R.P.D. Co
reeană.

de tratative a tuturor divergențelor 
dintre cele două țări.

Un avion al companiei 
poloneze de aviație „Lot", 
avînd Ia bord 46 pasageri și 5 membri 
ai echipajului, care decolase din Var
șovia, s-a prăbușit la 2 aprilie în 
apropierea Cracoviei — anunță agen
ția P.A.P.. Cauzele prăbușirii nu au 
fost elucidate. Toți pasagerii și mem
brii echipajului și-au pierdut viața.

în vederea lărgirii legă
turilor turistice între Româ
nia și Italia, diferite orașe 
italiene au avut loc conferințe de presă, 
urmate de prezentarea unor filme do
cumentare românești. La Florența, 
Milano și Torino, în prezența a nu
meroși reprezentanți ai presei și ofi
ciilor de turism italiene, delegația 
O.N.T. „Carpați" a făcut expuneri 
privind dezvoltarea turismului în Ro
mânia.

Rezervele în aur și de
vize ale Franței au scăzut în 
luna martie cu 687 milioane franci, 
stabilindu-se la 19 678 milioane franci 
■— s-a anunțat oficial la Paris.

La Ottawa a sosit pri
mul ministru al Australiei, 
John Gorton. El va avea întrevederi 
cu premierul canadian, Pierre Trudeau, 
și cu alți membri ai cabinetului său.

în dimineața aceleiași zile, ’..r 
ția P.C.R., formată ( tir.- " 
Gheorghe Stoica, membi 
tului Executiv al C.C.
Vasile Potop, membru
P.C.R., împreună cu cele.„..„ v* yia 
ale partidelor comuniste și muncito
rești prezente la Congres, a partici
pat la depunerea de coroane la mor- 
mînlul luptătorilor roșii și la mormîn- 
tul celor căzuți victime fascismului.

Seara, la Casa de cultură, unde se 
desfășoară lucrările congresului, a 
avut loc un program festiv, organizat 
în cinstea participanților la congres,

tuația din Orientul Apropiat. Cele 
patru puteri — Statele Unite, 
Uniunea Sovietică, Marea Britanie 
și Franța — sînt reprezentate de 
delegații lor permanenți la Națiu
nile Unite.

a colaborării între țările europena 
și privește în mod pozitiv inițiati
vele îndreptate în această direcție -. 

Considerăm, a spus el, că Eu
ropa nu are altă alternativă în 
afară de calea colaborării, ceea ce 
presupune hotărîrea tuturor state
lor europene de a respecta cu stric
tețe independența, suveranitatea, 
integritatea teritorială șl egalitatea 
în drepturi a tuturor țărilor.

încheierea 
plenarei C. C, 
al P. C. Italian

ROMA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: 
Miercuri seara s-au încheiat lucră
rile plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Italian, 
care a discutat „sarcinile parti
dului în actuala situație politică, 
pentru dezvoltarea cu succes a 
luptei populare și acțiunile pentru 
reforma școlii și universității**. 
După un raport prezentat de Gior
gio Napolitano, membru al Direc
țiunii P.C.I., au avut loc discuții. 
Plenara a aprobat, în unanimitate, 
o rezoluție asupra sarcinilor parti
dului privind reforma școlară și 
universitară. Au fost alese, tot
odată, comisiile C.C. al P.C.I.

Ziarul „L’Unita", organul P.C.I., 
publică joi un apel al C.C. al P.C.I. 
consacrat campaniei pentru întări
rea partidului și a Federației Tine
retului Comunist Italian.

Disensiuni 

între S. U. A, 

și țările

------

WASx
„S.U.A. 
confrun .. e majo: 
ropene . ,/;bre 
ne în du :niul < ■. . 
duse agr,, o
Raymond ..e , c'.-uvtoi m Mi
nisterul Agriculturii al S.U.A., in 
cursul audierii sale de către o 
subcomisie senatorială. El a ară
tat că țările Pieței comune s-au 
străduit în ultimii opt ani „să 
promoveze o politică agrară care 
este incompatibilă cu principiile 
dezvoltării comerțului mondial" și 
contrară intereselor S.U.A. Ioa- 
nes s-a referit în special la ul
timele disensiuni americano—vest- 
europene în legătură cu propu
nerile acestora de a institui o se
rie de restricții la importurile de 
soia din S.U.A. El a precizat că, 
de '
d<
„c ■
P<
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