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RESTANTE IN PLANUL DE ACTIVITATI
9 9

RESTANȚE IN PRODUCȚIE
9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul relațiilor 

externe și cultelor 
al Republicii Argentina

Președintele Consiliului Se 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit Joi la amiază pe mi
nistrul relațiilor externe și 
cultelor al Republicii Argen
tina, dr. Nicanor Costa Men
dez.

La primire a luat parte 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

A fost de față Rogelio Tris- 
tany, ambasadorul Argentinei 
la București.

In cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, au 
fost discutate probleme pri
vind colaborarea româno-ar- 
gentiniană, precum și unele 
aspecte ale situației interna
ționale. A fost exprimată do
rința celor două țări de a 
dezvolta relațiile economice și 
de a găsi noi căi pentru diver
sificarea și extinderea aces
tora. Totodată, s-a subliniat 
că România și Argentina sînt 
hotărite să-și aducă și în vii
tor contribuția la soluționarea 
problemelor lumii contempo-

rane, la dezvoltarea colaboră
rii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
După convorbire, președin

tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
reținut Ia dejun pe ministrul 
relațiilor externe și cultelor 
al Republicii Argentina.

La dejun au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior. Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Au participat de asemenea, 
ambasadorul Argentinei Ia 
București. Rogelio Tristany și 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe ministrul argenti
nian.

ErrnvEscriMiA
IN BARAGAN

i

• Printr-o organizare superioară a 
muncii, țăranii cooperatori și mecani
zatorii din județul Ialomița au recu
perat ieri o bună parte din întîrzieri I

Căutîndu-și Interlocutorii, rer 
porterul parcurge o bună parte- 
din șantier înregistrînd ca pe 
o peliculă cîteva aspecte pe viu. 
Redăm treî dintre ele : 1. aici, 
în marea hală a fabricii de PFL 
de la CIL Focșani lucrează în 
plină zi doar 6 muncitori ; față 
de toamnă cînd am mai trecut 
prin aceste locuri, construcția 
nu a avansat prea mult, ritmul 
fiind tot atît de lent ; 2) con
dițiile de muncă pe timp nefa
vorabil nu au fost create nici 
acum prin închiderea necesară 
a unor spații ; 3) materialele 
de construcție, judecînd după 
„resturile" împrăștiate peste tot, 
sînt folosite tot atît de neecono- 
micos.

Parcurgînd situația realizărilor 
constatăm că șantierul nu s-a 
încadrat în ritmul de lucru pla
nificat. Pe luna ianuarie planul 
a fost îndeplinit doar în pro
porție de 82,8 la sută iar pro
ductivitatea rpuncii de-abia a 
înregistrat 46,9 la sută, din 
nivelul planificat. Pe febru
arie realizările față de plan 
sînt Ji mai mici scăzînd 
la la sută. Pe martie si-
tuațiy ' se prezintă deloc mai 

“ în schimb o
depășire substanțială la un alt 
indicator de bază — numărul 
mediu scriptic al salariaților 
— care înregistrează valori cu 
76,4 la sută mai mari decît este 
prevăzut în plan.

SUBIECT DE MEDITAȚIE
PENTRU COMITETUL U.T.C.

DE LA ȘANTIERUL 703 - FOCȘANI

sînt / 
la :
tuațiy ”‘ 
bine. Constatăm,

— Sînt doua probleme foarte 
acut de rezolvat la noi și anu
me : problema calificării și cea 
a dișciplinei în producție, ne 
spune tovarășul ing. Viorel Du-, 
mitrașcu, șeful șantierului. Aici 
organizația U.T.C. ne-ar fi putut 
ajuta foarte mult.

Pentru a lua un singur exem
plu în ce privește desfășurarea 
cursurilor de calificare, trebuie 
să precizăm că anul trecut s-au 
înscris 84 de muncitori, aproape 
toți tineri pentru a se califica în 
meseriile de zidar, dulgher etc. 
Productivitatea fiind foarte scă
zută firesc ar fi fost ca aceste 
cursuri să fie și mai cuprin
zătoare și să se desfășoare cel 
puțin 
cîtva 
adică 
meni 
anul 
curînd au fost încheiate. Dar 
din 84 cu cîți se pornise la drum 
— au absolvit doar 30. Ceilalți 
n-au mai urmat.

Un aport deosebit, intervine 
șeful șantierului — și-ar putea 
aduce organizația U..T.C. de pe 
șantier în domeniul economisirii 
și gospodăririi materialelor. 
Pentru balanța noastră și așa 
destul de neechliibrată, o ase
menea acțiune ar 
importanță. Cîmp 
tare este destul : 
tîlnești cherestea,
in părăsire, material risipit în

avea o mare 
de manifes- 

peste tot în- 
cofraje lăsate

fel și chip. Noi am deelanțat 
această acțiune, dar4 pînă în pre
zent nu am simțit deloc aju
torul organizației U.T.C. îl aș
teptăm. îmi amintesc că. pe eind 
lucram pe șantierul din Galați, 
organizația U.T.C. de «colo ma- 
biliza4- permanent pe toți tinerii 
pentru folosirea economicoasă a 
materialelor, pentru bona 
podărire a acestora. Așa ceva 
e foarte necesar să se Între
prindă și aici.

Inițiativa organizației U.T.C., 
precizează secretarul comitetu
lui de partid, inginer E-gen 
Chiriță, e necesar să se 
simtă și în folosirea fandalal 
de timp unde avem mari pier
deri. Foarte mulți tineri lip
sesc nemotivat, anii întîrrie frec-

al Republitii
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Jo: diR-irkeaîa. preferi ir-te ta 
Corszlrakii d Miniștri al Re
publicii Scci-a'.îs’.e România. 
Ic<. Gbe«g*io Ma-irer. a pri
mit pe ministru! re’s;iilor ex
terne și raitelor al Republi
cii Ar :r. tir. a. dr. Nicanor
Costa Mendez, care face o vi- 

aSc.sli în țara noastră.
La ir.trevedere a participat 

Cc~*?! j Mânesou, ministrul 
afacerilor externe.

Argentina
A fost de față Rogelio Tris

tany. ambasadorul Argenti
nei la București.

în cadrul convorbirii, care 
s-a desfășurat intr-o- atmosfe
ră cordială, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea 
colaborării româno- a rgenti- 
niene, precum și unele aspec
te ale actualei situații inter
naționale.

Bărăganul se prezenta ieri 
ca un uriaș stup. Se lucra 
cu maxim^ încordare. Sute și 
sute de oameni, înarmați cu 
cazmale, tăiau drum pentru 
scurgerea apelor de pe por
țiunile de semănături sau de 
pe ogoarele unde stagnau ; 
mecanizatorii, descoperind 
palmă cu palmă parcelele 
zvîntate, pregăteau terenul și 
semănau, iar acolo unde nu 
putea pătrunde tractorul, în
deosebi pentru semănatul ma- 
zarii, ovăzului și a altor cul
turi furajere, erau folosite a- 
telajele; șoselele erau aglo
merate de convoaiele de au
tocamioane ce transportau 
ultimele cantități de semințe 
din baze ; în magazii se tra
tau semințele.

Specialiștii, împreună cu 
brigadierii studiau în teren 
posibilitatea reamplasării cul
turilor în funcție de condi
țiile de lucru actuale și ce
rințele agrotehnice. Ultimele 
rile cu soare au crteat posibi
lități ca și în această parte 
a țării, pe zone întinse să se 
lucreze cu toate forțele. Și 
«ceste condiții sînt din plin 
folosite în județul Ialomița 
în vederea recuperării întîr- 
zierilor.

Firesc, tineretul din coope
rativele de producție, între-

prinderile agricole de stat și 
din cele pentru mecanizarea 
agriculturii își concentrează, 
în aceste zile, toate forțele în 
direcția executării în cel mai 
scurt timp a lucrărilor de se
zon. Aspectele surprinse ieri 
confirmă convingător această 
afirmație. Dar, să le înfăți
șăm :

La Bordușani, 380 de ti
neri cooperatori au fost în- 
tîlniți ieri în cîmp. 40 din
tre ei lucrau la transportul 
îngrășămintelor organice. Va- 
sile Vlaicu spunea că pînă la 
sfîrșitul zilei vor transporta 
și pe cea de-a S 500 tonă, a- 
dică de 3 ori pe cît preve
dea angajamentul organiza
ției. 12 tineri se aflau pe se- 
mănătorile ce lucrau pe ul
timele hectare din cele trei 
sute și ceva, rezețvate cultu
rilor din prima epocă. Ritmul 
în care s-a lucrat a fost bun ; 
în două zile bune de lucru 
au realizat cît își propuse
seră să semene în șase. Acti
vitatea cea mai intensă se 
desfășoară însă la desecarea 
unei suprafețe de 400 hecta
re din Lunca Borcea. Aproa-

GHEORGHE FECIORU

(Continuare în pag. a 111-a)
(Agerprea)

SUCCESUL CHIMIȘTILOR

DE LA TURNU-MĂGURELE

Intr-o telegramă trimisă Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, oo- 
lectȚA'ul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Combinatul de 
îng»d*aminte chimice Turnu-Mă
gurele arată că și-a îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan pe trimes
trul I al anului în curs. Planul 
producției globale a fost înde
plinit în proporție de 102,22 la 
sută, iar la producția-marfă în

CARNET 
DIURN

Sînt anotimpuri vrăj
mașe, cu personalitate 
provocatoare și ascuțită 
de care te ferești. Te re
tragi strategic în casâ 
și-aștepți. Sînt anotimpuri 
prielnice, îmbietoare și 
tandre, cînd totul lucrea
ză spre a te ispiti în a- 
farâ, cînd peisajul coru
pe și clima provoacă 
amnezii. Vine primăvara 
și uitam. Vine primăvara

ACCEPTAREA

APRILIE
SÂNZIANA POP

și acceptam. Vine ano
timpul verbelor și-al miș
cării cînd primul impuls 
e sâ deschidem fereastra.

Existâ persecuția de 
verde, persecuția ierbii 
și-a frunzelor. Existâ per
secuția de albastru, a ce
rului și-a apei. Există per
secuția de galben, a soa
relui și-a luminii. Totul 
e suportabil pînâ Ic pri
mul semnal, pînâ la zo
dia de început, început 
de verde, de albastru, de 
galben, zodia halucinan
telor iluzii. Pentru câ știm 
sigur : vara va împinge 
totul în amorf și banal, 
frunzișul se va prăfui,

(Continuare în pag. a

mulțumitor. Dar, după 
timp s-au autodesființat, 
nu s-a mai interesat ni- 
de ele. Au fost reluate 

acesta, în ianuarie și de

ANCHETA NOASTRĂ
reîn- 
dar... 
acest

procent de 105,44 la sută. Tn 
comparație 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 produc
ție marfă sporită cu circa 63,5 
milioane lei. „Ne exprimăm cu 
acest prilej — se arată în tele
gramă — recunoștința unanimă 
pentru grija deosebită, pentru in
dicațiile prețioase pe care con
ducerea partidului, dumneavoas
tră personal, le-ați acordat 
manent combinatului nostru, 
constituind cheia de boltă a 
cesului nostru".

Arătînd că succesul de 
constituie un puternic imbold 
pentru a înscrie în bilanțul mun
cii lor realizări și mai mari, chi- 
miștii de la Turnu-Măgurele su
bliniază în încheierea telegramei : 
„Unindu-ne eforturile cu ale în
tregului popor, vom întîmpina a 
25-a aniversare a eliberării patriei 
gi Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român cu succese 
deosebite, pe măsura eforturilor 
pe care partidul și statul nostru 
le fac pentru înflorirea continuă 
a națiunii noastre socialiste, pen
tru prosperitatea Sonorului ro-

• • • •
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„CATEDRA ȘCOLARĂ"

Vreo treizeci de voci in- 
văhnăși'e te întâmpină îu 
încăperea scundă, cu lu- 
mjnă r>uțină. E aproape de 
coesurje serii și prin fe
restre intră lumina 
ielnică a amurgului, 
cei de acolo, așezați 
?Gr1e fi de tdia n 
r*.ese lunei- nu dau semne 
de pletere ■ gerturile ' lor 
nu trădează graba, ci con
tinui eceiari ritm, începui 
probabil de mult. în pri
nsele ceasuri ale dimineții. 
Dacă ai fi intrat atunci, 
i-ai fi găsit la fel așezați 
mișcinau-Și miinile cu li- 
mșfeă omului care s-a a- 
pucat de mult de treabă, 
eventual cu o zi sau două 
înainte, și care știe cd mai 
are încă și mai mult în 
fața sa. Atunci, ca și acum.

îndo- 
tnsă 

de o 
unor

ce anume se îndeletnicesc, 
ti se dă un briceag și cî- 
teva fire de ciță de vie. 
Apoi fi se explică: aici 
faci crestătura și în ea in
troduci ochiul. Și observa
ția inevitabilă : nu, nu așa. 
Ochiul trebuie si se potri
vească exact cu portalto- 
tuL Cind începi să crezi că 
te-ai obișnuit, bagi de sea
mă că, de încordare, de
getele ți-au amorțit. Acum 
e primejdie să vă tăiați 
cumva, intervine un altul. 
Mai bine, lăsați-le.

Ești curios tă afli hud, 
fi întrebi pe cineva, pe 
Stoice Pancu, probabil, cite 
fire ai putea altoi intr-o zi 
întreagă, dacă ai lucra îm
preună cu ei.

— Vreo optzeci — o 
sută, în prima zi, îți răs-

lor.

INMULJIREĂ
CU DOUĂ MU

„La narcoanaliză, tânărul 
face o reacție colosală și, în
tre sughițuri de plîns, mărtu
risește că se consideră un 
neîmplinit, că eforturile sale 
de a căuta un drum care să-l 
satisfacă nu au avut finalita
te... Cine răspunde ? El, sau 
cei care l-au dirijat pînă 
acum ?...

Am reprodus un scurt frag
ment din discuția pe care am 
purtat-o la Cluj cu profesorul 
Silviu Roșu, șeful clinicii de 
neuropsihiatrie. La prima ve
dere e vorba de un caz pa- 

• tologic. Să fie atât de rare 
situațiile care l-au generat ? 
Insatisfacția drumului parcurs 
— pe plan profesional sau 
personal — nu generează a- 
deseori și suferințe mai pu
țin spectaculoase, dar tot atât 
de adinei ?... Care este aspec
tul — ca să spun așa — co
tidian ale dramei acestor ti
neri ?... Ce soluții există, pen
tru a se preveni asemenea si
tuații sau pentru /a fi reme
diate, eventual, ulterior ? Iată 
cîteva din întrebările pe care 
încearcă să le pună în discu
ție rîndurile de mai jos...

CERCUL VICIOS

Dacă o întrebi pe tînăra mer
ceologă I. M. din București 
(31 de ani) de ce a urmat această 
profesie, răspunsul va fi evaziv. 
De fapt nici ea nu știe. I-au

căutat ai ca atare... nu le-a gă
sit. De la absolvire șl pînă azi 
lucrează fără interes. Acum trei 
ani =e mai gindea să se 
toarcă la vechiul ideal 
vîriLa... întreținerea în
timp... eforturi... A renunțat, și 
o dată cu aceasta s-a pro
dus un fel de acceptare 
a cenușiului care, dacă 
n-ar fi fost luminat între timp 
de bucuriile căsătoriei și mater
ni: At ii. i-ar fi otrăvit o bună 
parte a vieții...

..Se creează un cerc vicios — 
arată psihologul Adriana Ono- 
frei de la spitalul „Gh. Mari-

„Drumul scurt✓✓

bire de cazul precedent, oa ■ 
Înregistrat si un eeec In ▼!«:« 
personală : acum, jtie că tocul 
ar trebui reînceput altfeL Știe 
și cum. are nevoie doar de cura
jul de a lua hotărirea care 
s-o ducă la o schimbare, 
în mediul de muncă. în 
aspirații. In întreaga aa condu
ită fată de viață. Anul trecut a 
decis : „la anul...- Acum spune 
„mai trebuie să mă gindesc**. Si, 
poate, dacă va amina din nou 
„la anu" cercul ren unt Ani or va 
sfîrși prin a o sufoca. Mal are 
însă timp. Si nu numai ea... Exis
tă asemenea cazuri, aș putea 
spune fericite, cind totul «au a- 
proape totul depinde de tine în- 
■uțl. Dar alte camrl

U« cleMeat da 
datd recant! In 
hlofrafla cvDM- 
ratri uzina pra- 
dncâloare de
strunguri din A- 
rad : unu 0 
aaoderna hali «• 
prelucri-1

le-d fi deslușit cu oareca
re dificultate contururile 
fețelor, nu atU din cauza 
luminii înjumătățite, cit 
pentru faptul că jocul mii- 
mlor lor, precis și rapid, 
de parcă ar vedea cu vîr- 
furile degetelor, te-ar fi o- 
prii instantaneu In loc, în 
pragul tz/ii. Și abia după 
ctteva clipe, cind te obiș
nuiești cu ceea ce credeai 
că e aproape întuneric și 
CU ritmul muncii aceleia, 
rrlnd parcă s-o ia înaintea 
serii, observi că în încăpe
rea aceea scundă se află 
de fapt peste cincizeci de 
tineri, unu abia teșiți da 
pe băncile școlii, alții a- 
flați de acum ta pragul 
cusătoriei, sau cu an pas 
dincolo de et Ceea ce 
credeai la început că este 
m ritm tinse ta iuțeala fi 
exactitatea gesturilor lor 
liniștite, nu este numai dș- 
tigul experienței ți price
perii lor, verificate ta 
timp, ei este, ta aceeași 
măsură, un ritm al virstei.

In loc să-ți răspundă cu

punde el. Moi mult nu 
poți face.

Te uiți însă la stiva de 
fire din 
gindu-i 
piept și 
a altoit

— O 
bucăți, îți spune. Dar

dreptul lui, ajun- 
aproape pînă 
vrei să afU: el 
astăzi ?
mie cinci sute

la 
cît

da
«« 

grăbește să adauge, poate 
pentru a nu-ți da voie 
să-ți manifești uimirea : eu 
fac treaba asta de patru 
ani.

Apoi ți se arată că mai 
sînt și oița la fel de pri- 
cepuți : Dumitru Ttiaori 
are și el o mia cind sute 
da fire fn față. Alexandru 
Bejan — o mie două suta.

— Cîteodată nu avem 
material de ajuns. Am foca 
fi două mii fiecare.

Înmulțești pe două mii 
cu cincizeci, în gind, fi te 
întrebi de ce le vor fi tre
buind atâtea. Aceasta este 
wud producția posibilă a 
unei singure zile, ei au 
nevoie de peste tn mihon 
de fire pentru că atâtea 
urmează si fie plantate in

primăvara asta. Printre cei 
de aici firul altoit este un 
fel de nouă unitate de mă
sură a suprafeței de viță 
de vie cu care se va îm
bogăți cooperativa
Șftu, desigur, nici nu s-ar 
putea altfel, că aceasta în- 
RQQmnă vreo șapte hecta
re de vie nouă, care se vor 
adăuga la cele două sute 
existente deja. Dar ei între 
ei știu probabil mai bine 
ce au de făcut cind ros
tesc : un milion de fire. 
Pentru a le vedea în fața 
ochilor, aievea, le vor tre
bui cel puțin două săptă- 
mini. Și trebuie să se gră
bească, să nu-i prindă pri
măvara din urmă.

— Și nu facem numai 
pentru noi. Alioim și pen
tru alte comune din jur. 
Le vindem prin coopera
tivă. Avem o adevărată 
școală de altoit ta sat.

Intr-adevăr, aici, nu de
parte de apa Tutovei, m 
comuna Ivești, există o a- 
devărată școală de altoit, 
chiar dacă nu numără de- 
ctt cîțiva ani de existența. 
In urmă cu patru—cinci 
ani, au venit în sat cîțiva 
„meșteri buzoieni", pri- 
cepuți într-ale altoiului. 
Insă tinerii satului s-au 
gîndii de ce să le plătim 
altora și să nu învățăm 
noi ? Și s-au apucat s4 
facă ei „treaba asta". Cu 
timpul s-au găsit mai mulți 
amatori yi așa școala a 
recrutat mereu noi elevi, 
dornici să-și arate price
perea și sirguința. Că 
și-au arătat-o cu prisosin
ță pînă acum o dovedește 
și seara aceea de început 
de primăvară, în care i-ai 
văzut cu totul întâmplător 
și cînd jocul neîntrerupt al 
mtinilor lor voia parcă 
să-ți demonstreze că văd 
cu vîrful degetelor.

B. MATAtiJL l

NOI
MAȘINI

AGRICOLE

DE UNDE ÎNCEP ERORILE

e cîteodată
mai lung

cerut părinții, dar e puțin pro
babil că aceștia să fi pus picio
rul în prag, dacă ea s-ar fi ho- 
tărît să urmeze calea pe care o 
visa : medicina. Adevărul e că 
s-a temut de durata și dificulta
tea studiului medical, alegi nd în 
cele din urmă un domeniu „mai 
potrivit cu o femeie**. Fără a 
nega satisfacțiile profesiunii de 
merceolog, tînăra noastră va 
mărturisi că ea personal nu le-a

•••

întren^scu** din București — 
eșec — performanță modestă — 
nivel de aspirație scăzut — com
plex de inferioritate : aceasta 
din urmă, închizînd cercul, duce 
ta noi eșecuri și situația poate 
deveni dramatică, dacă nu se 
intervine Ia tîmp cu energie..." 
O tînără care ca și cea de mai 
sus. preferă să nu 1 se dea nu
mele. recunoaște deschis exis
tența acestui cerc. Spre deose-

o masă rotundă 
profesoara Viorica 
de la liceul economic din

„La 
spune 
pescu 
Cluj — 80 la sută din elevi au 
declarat că au ales această școa
lă la îndemnul părinților.

„O mare parte a tineretului 
pe care întreprinderea noastră 
l-a angajat în ultimii doi ani — 
spune inginerul Liviu Sabău, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la „Clujeana" provine din 
mediul rural. Au venit în oraș 
„să se angajeze". Nici nu știau 
bine Ia ce. Nu aveau nici o 
atracție specială pentru profe
siunea de pantofar. Se grăbeau 
să fie în producție. Iar noi. care 
avem nevoie urgentă de mînă 
de lucru, favorizam această 
grabă. Nu au fost puși în fața

IONEL HRISTEA

Foto 1 
O PL

(Continuare tn pag. a Il-a)
Zi obișnuită de lucru la Institutul de proiectări

(I.P.A.): ing. Dan Florescu, „dialogind" cu un
pentru automatizare 
calculator analitic 

Foto: C. CIOBOATĂ

Ia «ceate zile, Între
prinde rile xcTicole de 
9t«t si întreprinderile 
pentru mecanizarea a- 
iriculturii an primit 
■oi tractoare și dife
rite alte macini x<rl- 
eole. Cu excepția Lzl- 
■ei Bocga, întârziată 
ta livrarea cultivatoa
relor de legiune ii a 
nombinatetoT de pre- 
■ătire a solului pentru 
ie minatul sfeclei, toate 
celelalte întreprinderi 
Industriale an pui la 
llipoiiția unităților a- 
rrlcoie maainUe po
od vii contractelor În
cheiate pe acest an. In 
această perioadă par
cul a crescut cu aproa
pe 2 Ml de tractoare 
de diferite tipuri, cu 
peste 1 IM pluguri, 
3 OM de ffrape cu colți 
reglabili, stelate sau 
cn disc, precum fi cu 
■Jle utilaje. De ase
menea, Întreprinderile 
constructoare au În
ceput livrarea unor 
mașini care permit ex
tinderea mecanizării 
lucrărilor In legumi- 
cultură gi viticultură, 
ca freza de prășit cul
turile de legume, ma- 
fina de modelat solul 
fi grapa cu disc pen
tru via-

(Agerpres)
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25 DE ANI DE LA MOARTEA LUI VASILE TUDOSE

LUPTĂTOR UTKIST
In decursul luptei, îm

potriva exploatării capitaliste, 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice, pentru apărarea in
dependenței și suveranității 
României, Partidul Comunist 
Român a educat și crescut în 
rîndurile sale luptători neîn- 
fricați, organizatori talentați 
și conducători hotărîți pentru 
cauza dreaptă a poporului ro
mân. între aceștia se numără 
și Visile Tudose.

S-a născut la 26 februarie 
1910 In satul Pițigaia din fos
tul județ Muscel fiind cel de 
oL-12-lea copil al unei familii 
-e țârar.i săraci. Rămas orfan 
de ^xnoă părinți, Vasile Tu- 
dose împărtășește din fragedă 
copilărie viața grea, privațiu
nile materiale și sociale hără
zite maselor populare de către 
regimul burghezo-moșieresc.

După terminarea școlii pri
mare din satul vecin — Ră- 
de>ti, datorită situației mate
riale precare In care se afla, 
Vasile Tudose este nevoit de 
ac-_inj înainte să-și clștige sin
gur existenta. Astfel. în toam- 
r.a anului 1929 — pe cînd nu 
împlinise încă 14 ani — pără
sește satul natal și vine la Bu
curești unde se angajează ce 
ucenic la atelierele C.F.R. 
„Grivița”. Sărăcia și mizeria 
Indurate, conștiința nedreptății 
sociale l-au făcut să se apro
pie de timpuriu de mișcarea 
mu-.ritorească.

La Grlvița. In această pu
ternică citadelă, muncitorească 
cu bogate tradiții de luptâ re
voluționară. Vasile Tudose în
cepe să participe cu tot entu
ziasmul ?i elanul tineresc la 
adunările p acțiunile munci
torești. să se atașeze din ce în 
ce mai m’ilî de mișcarea mun- 
eitorească. Ca urmare a acti- 
vftățn desfășurate, devine tn 
■curt emp nembru al Uniunii 
Tineretului Comunist situln- 
du-se. alături de ceilalți ute- 

de la ■tei'erele rGrivița“, 
ir. pr.me> rin duri In zilele 
bâtâLîlor c« clasă din februa
rie 1 G3

I>-ipâ înăbușirea luptei mun- 
eirori-or ceferiști de la ,.Grî- 
vița" Vâsile Tudose continuă, 
cu eforturi sporite, activitatea 
revoluționară. Se afirmă prin- 
tr-o neobosită activitate de 
răsplndire în masa muncito
rilor ceferisTi a manifestelor și 
apelurilor la luptă ale parti-
d--'. _i ia parte la . lizației.
rmL'M ți săr-

I Maj 1?3X Pr.m:- 
rea sa !- rf^du’. membri.or 
PC„R, *a vara anului 1936, n 
mct.l zedză și mai mult, con- 
șt-irrît fiind că (naltul titlu de

comunist îl obligă să-și pună 
toată capacitatea și puterea sa 
de muncă în slujba clasei 
muncitoare, a poporului din 
rîpdul căruia se ridicase.

Bogata sa activitate revoluți
onară nu scapă însă atenției 
organelor de siguranță. în iu
lie 1940, Vasile Tudose este a- 
restat. Bătut și torturat, este 
adus în fața Curții Marțiale, 
judecat foarte sumar, condam
nat și întemnițat la închisoa
rea Jilava. Suferințele de la 
Jilava, regimul de distrugere 
fizică și. morală din închiso»- 
rea de la Caransebeș și mai 
tlrziu din lagărul de la Tg. 
Jiu l-au călit, i-au întărit și 
mai mult convingerea în forța 
și capacitatea organizatorică a 
partidului comunist, în inevi
tabilul succes al luptei sale.

Eliberat din lagărul de la 
Tg. Jiu, Vasile Tudose duce 
mai departe steagul luptei, i- 
legale, fiindu-i încredințată de 
către partidul comunist sar
cina deosebit de grea de secre
tar fii Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Continuă să activeze în ilegali
tate. găzduit c’nd în una, cînd 
în alta din casele conspirative 
ale partidului comunist. Mun
cește intens, eu pasiune și dă
ruire de sine, luptă pentru 
refacerea organizațiilor de ti
neret distruse de nenumăra
tele arestări ale militanților 
din întreaga țară, organizează 
acțiuni ale tineretului din fa
brici. întreprinderi, de pe o- 
goare. de sabotare a mașinii de 
război hitlerîste.

Firul neobositei și fructuoa
sei sale activități revoluțio
nare este rupt brusc în ziua 
de 4 aprilie 1944 cînd Vasile 
Tudose este ucis în 
bombardamentului aerian 
supra 
conspirativi 
țeL

Lupte eroică, devotamentul, 
înalta principialitate comu
nistă și abnegația care au ca
racterizat activitatea si perso
nalitatea lui Vasile Tudose, a 
tuturor luptătorilor comuniști 
și antifasciști In anii ilegalită
ți^ constituie o pildă vie, un 
imbold pentru generația do 
azi și cea viitoare în măreața 
operă de ridicare a României 
socialiste pe cele mai înalte

' culmi ale progresului și civi-

timpul 
a- 

Capitalei, în- locuința 
"din CaleAfJrivi-

C. PETCULESCU 
cercetător științific 

la Institutul de studii 
istorice și social-politics: 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

„Drumul scurt
1 ua«i proba de tndemhxare 
nuali. de tenacitate. ea> ii 
mai vorbim de talent iau 

rație. Rezultatul : mu’ți dintre 
dau un randament slab, nu 
nici o perspectivă profeaio- 
ă si. firește, lucrînd atît de 
ist, cîștigurile lor sînt 8că-

IOANA ANDREESCU: VICTORIA DRAGU

ILIADA, DIN NOU
Ihada. Oifi niM

debutanților de azi mul- 
procedeele specifice lite- 
europene sau nord-ame- 
modeme, râmînem sur-

„SOARE SEC
Obișnuiți să căutăm (și de cela 

mai multe ori, să găsim) In vo
lumele 
te din 
r aiurit 
ricana 
prinși ji ne crispăm, uneori exa
gerat, cînd citim citeca pagini 
scrise în bună manieră tradițio
nală. Justificată atunci cînd o<- 
9bază surogate sămănătoriste sau 
palide pastișe folclorice, această 
intransigență a criticii devină 
inoperantă prin aplicare nedife
rențiată. prin etichetare grăbită. 
Căci, „tradițional" sau „modern" 
nu sînt judecăți de valoare, d de 
constatare' iar rebuturile sau ca
podoperele sînt indiferente față 
de aceste bariere teoretice. Con
vins că o literatură atît de tî- 
rtără ca a noastră nu a epuizat 
încă toate sursele de inspirație 
tradițională, dar tot atit de con
vins că ea nu trebuie să se măr
ginească numai la acestea, accept 
talentul, indiferent de modalită
țile sale de cristalizare. Refuz, 
Inși, impostura, mimetismul, fără 
să mă intereseze, In primul rind, 
voalul sub care încearcă să mi 
te impună.

Unul dintre debuturile care o 
{ocat, tocmai prin „cumințenia" 
ui, critica literară, In ultima vre

me, a fost acela al prozatoarei 
Ioana Andreescu. Volumul său, 
„Soare sec", este o carte a frus
trării, a copilăriei ultragiate de 
război. Atmosfera poate fi aceea 
tntîlnită cîndva și în versurile iui 
Labiș sau în poeziile de început 
ale lui Nichita Stănescu. Ioana 
Andreescu va opera, evident, cu

alte unelte ți va proba alte dis
ponibilități.

In primul rind, o cunoaștere 
din interior a universului (rural) 
abordat. Univers complex, domi
nat — la momentul istoric res
pectiv — da spectrul amenințător 
al morța ți mizeriei. Copleșiți de 
o realitate ostilă, mortifiantă, oa
menii refugiază to mH sau m 
demență. Subminată da spaime, 
imdginafid lor ca prinde contu
ruri de coșmar. Nutrită din ig
noranță și aplicată unor naturi 
vulnerabile, superstiția devine o 
a doua realitate, la fel de tragică 
ca ți aceea pe care încearcă să 
o evite. De remarcat că prezența 
cea mai apăsătoare — războiul, 
apare indirect în carte, prin rico
șeu. Imaginea sa cea mai grăitoa
re o întruchipează profilul spec
tral, împietrit de durere, al Ma
mei care și-a pierdut fiul pe front 
și-l așteaptă zadarnic, cu mințile 
rătăcite. In acest plan, • vocația 
Ioanei Andreescu 
strată.

Mai puțin ferm 
mul nostru față de capacitățile 
autoarei de re-creare a limbaju
lui țăranului muntean. In 
fond, piatra de încercare fl 
oricărei proze „țărănești" — 
după părerea mea, mult mai di
ficil de realizat decît se crede 
uneori — stă tocmai In adecva
rea limbajului la mediul social 
ți geografic investigat. Adecva
re ce exclude orice afectare ți 
care nu trebuie confundată cu e- 
fortul, inutil ți inestetic, de „re
dare", de transcriere. La o primă 
impresie, Ioana Andreescu re-

xtrfd cu brio acestei exigențe. Din 
paginile cărții sale, vocabularul, 
expresiile tipice, sarcasmele, bles
temele sini evident populare. Și

Nimic afectat to această dra
matică scrutare a condiției uma
na cu care debutează Victoria 
Dragu. In zarea lirică a portei 
— nefigurind tncd un uni ceri — 
totul este rigoare ți fervoare. Ra
cordai unor situații-Iimită, versul 
păstrează numai tonalitățile gre
ce, distribuite avar, eu o 
M austeritate. Ca in cutremură
torul cintec de. lebădă izbucnit 
din ființa deținutului silii de că-

este demon-

«ite entuzias-

CRONICA DEBUTULUI
totuși, mecanismul gîndirii sin
copate a țăranului, în care vor
bele devin adesea de prisos, ele 
puțind fi înlocuite printr-un gest 
semnificativ, pare să nu fi fost 
surprins cu prea multă atenția. 
Comparația cu Marin Preda este, 
In acest sens, edificatoare. Spre 
deosebire de autorul „Moromeți- 
lor". Ioana Andreescu nu reușeș
te să integreze limbajul, autentio 
In sine, atmosferei generale a 
cărții, autentică tn sine, la rindul 
ei, In bună măsură. Intre autoa
re și personaj (cartea e scrisă la 
persoana întîi) există o distanță 
abia perceptibilă pe parcursul 
căreia fluidul artlstio se dimi
nuează. Deocamdată, „soarele 
sec" luminează numai logodna e- 
lementelor. Veritabila împlinire 
artistică a fost amlnată, se pare, 
plnă la următorul volum. Virtu
țile debutului o prevestesc.

lăi să interpreteze „Ave Maria”, 
pe o stîncă minată : „Se împle
tește gîndul cu cîniul... / Ava 
Maria. Ave Maria.„ / Cit a da 
liberă-n soare cimpia. / Văd pen
tru ultima oară pămintuL- i ! 
Flacăra suie. Ave Maria... / Ave 
Maria, moartea-4 aproape. / Pim- 
sul nebun, ghemuit sub ploapa, f 
Fringe și-ascunde privirii dm- 
pia. / / Clipele curg, risipite, bol
nave.^ ! Flacăra suie... Ace Ma
ria... i Tot mai aproape-. Arde 
cimpia... / Ave Maria... Ave.-" 
Aspirația autoarei vizează detec
tarea fluidului esențial de tub a- 
parențele banala ale lucrurilor.

In acest secol atit de nesolidar 
cu el însuși — dovadă, dezas
trele provocate de cele două 
războaie mondiale — Ilionul pare 
să fie un tărim al purității ji a- 
devărului. Poeta încearcă să-l 
salveze de maculare convertin- 
du-și echilibrul, ineficient acum, 
al contemplării, Intr-un echilibru 
al acțiunii. Angajare totală, fără

Imprtrion oricărei 
ferme de alienare a esenței uma
na. împotriva morjH : d morții 
violenta, fulgerătoare sau a tna- 
toiifrii lente, cu fiecare ceas, că- 

hotarele inexistentului. Pro
testul a implicai, adesea, in tonul 
bionic: „Mergem in negru, a
mai trecut o / Mergem în 
negru, negrul moale sub pași, / 
A’e inundd orbitele bezna, ca-n 
negrele vise i Cînd răzbate ceva 
neștiut din noi.-" („Săptămîna 
oarbă")- Nostalgia după clipele 
trăite este resimțită ca o invo
luntară trecere prin ireversibile 
„vinte"; „Am avut o vîrștă 
Baudelaire, o cirefd Rimbaud. / 
Toate s-au dus împotriva voinței 
mele". Ceva din cechtol motto 
„fortuna labilii" răzbate și in u- 
nele din lamentațiile poetei.

Pervertiri ala unei existențe 
plenare sint de asemenea i indi
ferența, uitarea, spaima, lașitatea. 
Cea mai dureroasă frustrare pe 
care o suferă ființa umană pare, 
Insd, incapacitatea de a-ți păs
tra copilăria, de fapt — cando- 
rile vîrstei. Cu naturile astfel al
terate nu se mai poate dialoga : 
„O, cu ce vorbe să vă vorbesc ? f 
Voi nu le mei pricepeți pe toa
te, / V-ați închis într-o vîrstă 
ca-ntr-o cetate f f f De ce 
otita tăcere, surie vinovat și 
umil, / _ / / în sufletul vostru 
nu-i nici un copil 
Racordata unui paradis tn
mare, Inseți imaginile livrești a- 
fung sensibil retușate. Prințul 
Hamlet, „obosit, modem, bleste
mat" se confundă aproape cu 
„caraghioșii" printre eare se 
plimbă. Iar Breughel, ilustrează

Am ales anixme. din mir tu- 
i variate, c*zuri care renetă a- 
ieasi aituatie : opțiunea s-a fa
it pripit, in necunoștință de 
rază. Cele mai multe decizii 
at dominate de ideea intrării 
t mai curînd 5n producție, ceea 
> firește nu e un rău lanul tre- 
ît a existat, pretutindeni în 
rfi. o afluență mare spre li

ceele de specialitate tocmai da
torită posibilității angajării 
imediat după absolvire), ba chiar 
e foarte bine, cu condiția să fie 
o alegere deliberată, potrivită, 
generatoare de satisfacții. Desi
gur că nimeni nu pretinde ca 
pasiunea să se nască fulgeră
tor. sînt destule cazuri, cura a- 
rfita inginerul Ion Vonlca. direc- 

• torul grupului școlar de con
strucții. clnd interesul se naște 
De parcurs, printr-un contact 

• strîns cu munca. Dar ce te faci
cu celelalte cațuri ? Ce te faci 
de pildă cu acei proaspeți anga
jați din comerț, citați de econo
mistul Ion Rusu, și care nu 
caută decît popasul” unui sa
lariu pentru a-și continua stu- 

A diile serale, cu prețul unui efort 
ce-i duce, nu numai la epuizare, 
ci s! la erori profesionale sol- 

• date cu pagube economice ? Ce
te faci cu ..grăbiții". puși în

teza că ipostaza noastră autenti
că nu este cea pe care ne-o ima
ginăm noi, ci aceea sub care ne 
văd contemporanii.

O idee banală (fetele urile t n
minciună) generează o poezie de W 
suavități ți demistificări tandre 
precum „Fetele uriie". Da feți- 
nul, de asemenea, decorul bahic, 
autumnal, al delirului erotic su- 
blimat In fior sideral („Cintec de O 
pahar"). Dacă adăugăm unele 
ecouri simboliste sau apelul la 
mituri, obținem o imagine, in- W 
completă, desigur, dar suficientă 
pentru caracterizarea ofrandei li- 
rice a Victoriei Dragu. Volumul ™ 
său atestă un talent incontestabil, 
o sensibilitate artistică aparte, 
capabilă de veritabile triumfuri, 
dar și de veritabile eșecuri. De 
altfel, la autoarea „II iad ei, din 
nou”, nu există false reușite sau 
false rateuri, ci succese sau erori 
artistice precis conturate. Evi
dent, erorile sînt în minoritate. 
Ele derivă, după opinia mea, 
dintr-o supralicitare afectivă a 
situației poetice, dintr-o insufi
cientă detașare de emoțiile ti
mone încorporate in vers.

în definitiv, virtuțile recoman
dă o carte. Iar cele din „Iliada, 
din nou“, sînt nu numai certe, ci 
și majoritare.

9

fața unor eforturi care le dis
plac si II depășesc, deveniti pre
matur oacienti ai spitalelor si 
policlinicilor, așa cum relata 
doctorul Eugen Lupu. directo
rul S.M.S. „Muncitorul"?

Lanțul erorilor e lung, dar ve
riga principală se află cel mai 
adesea în școală. Formalismul 
cu care se tratează uneori de
pistarea aptitudinilor sau sădi
rea interesului, a pasiunii pen
tru un domeniu sau altul, numă
rul redus al profesorilor-men- 
torl, cu rol polarizant și stimu
lator în relevarea vocațiilor a- 
devărate generează’ uneori dra
me pe care nu le mai văd ce! 
ce ap contribuit atit de direct 
la declanșarea lor, ci alții, mal 
tîrziu, uneori prea tîrziu...

EXISTA UN „PREA TIRZIU" ?

NICOLAE BALTAG

A Ml-ar. trebui multe pagini ca 
să pot cuprinde. în afară da 
cazurile pe care le-am întîlnit 

• personal, toate cele ce mi s-au 
povestit, despre tineri care „au 
scurtat drumul”, dăruîndu-se 

• precoce unul tel profesional a- 
flat syb posibilitățile si dorin
țelor lor. lat-o pe eleva 
Mariana Coldea. pasionată de 

d filologie. dar care. fiindcă 
părinților calea aceasta le nare 
prea lungă și nesigură, 

A studiază la liceul economic ; 
w lat-o în același liceu, destinată

m^rceoiogiet pe pas iernata chi
miste Laszlo Eva, deținătoare ■ 
premiilor I ®i II a concursurilor 
de chimie pe oraș... Ambele mal 
au. firește, tot timpul să-și ma
nifeste vocația, dacă e reală,.. 
Dar ca te faci, cu cai cara cu
nosc sentimentul erorii de abia 
în anii studenției sau după ab
solvirea facultății, cînd ..zarurile 
au fost aruncate4* ?

Singura atitudine ca.ro ’•> 
poate redresa atunci aste, pentru 
»-l cita pe profesorul Roșu 
..chirurgia cu tine însuti". ..Si 
te învingi sau să-ți acorzi ‘ ră- 
Jtazuri de rezolvare, să ai pu
terea de» a selecta faptele, asi- 
furîndu-ti echilibrul interior... 
Numai o asemenea luptă în car* 
ai uneori nevoie și de puterea 
renunțării, te poate duce la li
mitele nevrozări!... Dar tot ea 
te poate salva din impas.

Din acel impas pe care Adri
ana Onofrei îl definea plastic 
prin ..spaima de a ieși din mat
ca ta“. din ecea tortură pe cara 
psihologia 0 descrie . oe o iradi
ere a cenușiului din cele 8 ore 
de muncă. asupra celorlalte 
.,8-uri“. destinate destinderii și 
somnului. ..Cenușiul, ce face 
atît de lung drumul pe care ai 
vrut să-1... scurtezi !

Dar nu e vorba, firește, numai 
de soluții de ordin interior. 
Profesorul Roșu vorbea de un 
cabinet de consultații mediep- 
psihologlce destinat studenților 
dornici să primească îndemnuri 
și clarificări asupra dilemelor 
lor. Profesorul Mărgineanu vor
bea despre necesitatea urgenta 
a investigării psihologice a șco
larilor. precum și a unor ore 
speciale în programul de curs, 
care să le înfățișeze specificul 
fiecărui profesiuni. Doctorul 
I/upu propunea ca o comisie de 
psihologi să existe si în cadrul 
„Forțelor de muncă" pentru a 
se depăși, astfel, formalismul 
uno? simple oferte a „Locurilor 
libere". Inginerul Vonîca preco
niza tipărirea unui ghid de o- 
rlentare profesională, amplu si 
detaliat, caFe sa nu se mărgi
nească 3 face „reclamă" profe
siunilor. ci să arate calitățile ce 
s« cer fiecărei meserii îp parte... 
Dar fiecare revenea asupra unor 
vechi deziderate care n-au 
prins îac$ & viată reală ■ psi
hologul școlar. psihologul de 
întreprindere.

„Cercul viejof c$ se poște 
f&rma în conștiința tînă?u!ui tre- 
huie mai întîl conștientizat’ — 
spunea Adriana ©nofrej —* iar 
aDoi. trebuie intervenit cu ener
gie în însuși procesul Iui. pen
tru a-1 sparge, pentru a elibera 
absolut toate forțele creatoare 
ale omului...”

Rîndurile de mai sus îs! pro
pun același lucru. Deci în 
mul rînd să conștientizeze pro
blema. Restul depinde de 
angrenai, poate complicat, poate 
perfectabil în timn... Dar un an
grenai de care depinde în defi
nitiv fericirea omului 1... Si exis
tă oare vreo problemă mai e- 
sențială decit aceasta ?

pri-

un



HOTÂRÎRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
/ CU PRIVIRE LA

înființarea, cu titlu
EXPERIMENTAL,

A PRIMELOR CENTRALE
INDUSTRIALE

Prin hotărlre ■ Cxaaflillulul da 
Miniștri a foet aprobat, cu titlu 
experimental, statutul centrala! 
industriale — cadru — pe baza 
căruia ministerele la care ■« în
ființează centrele Industriale vor 
elabora statute adaptate la spe
cificul activității acestora.

Crearea centralelor industriala 
a fost hotărîtă de Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român din decembrie 1967 în 
cadrul ansamblului de măsuri 
privind perfecționarea conduce
rii și planificării economiei na
ționale, corespunzător condiții
lor actualei etape de dezvoltare 
■oc lai Lată a țării.

Statutul, aprobat da Consiliul 
de Miniștri cuprinde prevederi 
în legătură cu normele genera
la de organizare și funcționara 
a centralelor Industriale, atribu
țiile și competențele pe dome
nii da activități, pracum $i drep
turile lor ca unități economice 
autonome. Centralele se consti
tuie prin unirea întreprinderilor 
cu profil similar sau din ramuri 
conexe, în funcție de specificul 
activității acestora, de așezarea 
geografică , de legăturile eco
nomica dintre ele și de numărul 
lor. în cadrul lor șe organizea
ză activități necesare tuturor 
întreprinderilor componente cum 
ar fi : de cercetare și proiecta
re, de producerea de piese de 
■chimb, de raparațU, de apro- 
2nare șl desfacere etc., pen- 

jbțlnerea unei eficiența ma
in producție, realizarea 

coordonată și cu cheltuieli mi
nime a cercetărilor și valorifi
carea acestora, pentru dezvolta
rea ramurii șl introducerea pro- 
STMulul tehnic, comercializarea 
produselor, raționalizarea 
ieftinirea aprovizionării.

Printre atribuțiile principale 
ale centralei se numără elabo
rarea propunerilor de plan anual 
ei de perspectivă — pe baza 
■tudiilor proprii, a Indicațiilor 
orientative date de minister, 
preeum și a propunerilor pri
mite de la întreprinderile com
ponente — stabilirea sarcinilor 
obligatorii pe întreprinderi și 
unități. Centrala elaborează, de 
asemenea, planurile de cerce
tare șl proiectare, studiile pen
tru asimilarea produselor noi, 
preeum și pentru modernizarea 
si ridicarea nivelului tehnic al 
produselor aflate în fabricație 
curentă ; organizează și răspun
de de îndeplinirea planului de 
cooperare între întreprinderile 
■ale, precum și eu alte organl- 
«atlî economice.

*Un rol Important revine cen
tralelor industriale în realizarea 
investițiilor. Pe baza studiilor 
proprii șl ale întreprinderilor, 
ele elaborează proiectul planu
lui de investiții, iau măsuri 
pentru asigurarea din timp a 
documentației tehnice. In ace
lași timp răspund direct de con
struirea de întreprinderi șl fa
brici noi. precum si de dezvol
tarea unităților existente, stabi
lind direcțiile de dezvoltare 
tehnică și economică a acestora 
In concordanță cu planul de 
dezvoltare a ramurii și a între
gii economii naționale. Organi
zează specializarea întreprinde
rilor, le acordă asistentă tehni
co-științifică, si exercită contro
lul asupra activității economice 
șl financiare. Controlează mo
dul de folosire a capacităților 
de producție, efectuează în ca
zuri justificate modificări în 
sarcinile de plan ale întreprin
derilor componente.

Centrala industrială se ocupă 
de asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale a întreprin
derilor si a celorlalte unități, de 
desfacerea produselor atît pe 
piața Internă cît și la export. în 
acest sens ea încheie convenții

sau contracta cu central el« be
neficiare pentru produiela pe 
care le comercializează direct, 
organizează desfacerea produse
lor pentru export |i răspunde 
de îndeplinirea sarcinilor de li
vrare a acestora. în colaborare 
eu organele de comerț exterior 
participă la prospectarea pietil 
externe. Organizează, cu apro
barea ministerului tutelar șl cu 
avizul Ministerului Comerțului 
Exterior, depozite *1 magazine 
proprii de prezentare ■ produ
selor în străinătate, poate trimi
te peste hotare reprezentanți 
permanențl sau temporari. Po
trivit reglementărilor în vigoa
re, centrala industrials organi
zează cooperarea In producție a 
unităților sal« cu firme și or
ganizații din itrllnătate, atît 
pentru nevoile interne cit și 
pentru export pe alta piețe șl 
poate încheia convenții In limi
ta competenței ce-i revine. Cen
trala Industrială îșl desfășoară 
activitatea pe baza sareinilor 
ce-I revin din planul de stat și 
răspunde, față de ministerul în 
«ubordinea căruia se află, de 
activitatea întreprinderilor șl a 
celorlalte unități subordonate, 
de îndeplinirea planului ți de 
situația ecanomică-financiarl ■ 
fiecăreia.

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
șl rolului ce le revine În con
ducerea producției șl sporirea 
eficienței activității întreprin
derilor. centralele dispun de 
largi atribuții în domeniul gos
podăririi fondului de salarii, în 
utilizarea mijloacelor materiale 
șl bănești cu care sînt dotate.

Centrala industrială asiguri 
aplicarea în interiorul său, șl în 
unitățile subordonate, politica 
de cadre a partidului. Elaborea
ză și organizează aplicarea uni
tară în centrală. In întreprin
deri șl în celelalte unltătl su
bordonate. a unor criterii obiec
tive privind selecționarea, an
gajarea și promovarea persona
lului, stabilește necesarul de 
cadre !n perspectivă șl se ocupă 
de pregătirea și perfecționarea 
acestuia.

Centrala Industrială îșl desfă
șoară activitatea pe baza prin
cipiului muncii șl conducerii co
lective. Conducerea se realizea
ză printr-un consiliu de admi
nistrație format din cel mult 35 
de persoane, din care fac parte 
directorul general al centralei, 
directori din cadrul el. directori 
ai întreprinderilor și al unități
lor de cercetări și proiectări din 
subordine, oameni de știință, 
specialiști cu experlnțâ îndelun
gată și înaltă calificare, un re
prezentant al sindicatului etc. 
Conducerea operativă a centra
lei este asigurată de biroul exe
cutiv și de directorul general.

Organizarea acestor unltătl 
are menirea să creeze condiții 
mai favorabile pentru organiza
rea superioară a producției șl 
circulației bunurilor materiale, 
apropierea organelor de condu
cere de activitatea de produc
ție, folosirea rațională a cadre
lor, creșterea operativității în 
soluționarea problemelor care 
determină dirijarea proceselor 
economice.

în perioada de experimentare, 
ministerelor și celorlalte organe 
centrale economice le revin sar
cini importante pentru urmări
rea aplicării prevederilor statu
tului, astfel ca pe baza rezulta
telor obținute să poată fi ge
neralizate șl definitivata .cele 
mal bune soluții de nrganlrar* 
si conducere a producției și a 
muncii în economie.

(Agerprei)
★

în cadrul măsurilor de perfec
ționare a conducerii și planifică
rii economiei naționale. Consi
liul de Miniștri a aprobat prin

hetlriri. Înființarea cu caracter 
a unor centrala și 

grupuri industriale.
Sub îndrumarea șl controlul 

Mfatoteratal Industriei Cohatruc- 
țlDar de Mașini vor funcționa -

— Centrala Industrială elec
tronică și automatizări, cu se
diul ta București, care sa va 
ocupa de : proiectarea și execu
tarea instalațiilor complexe de 
acționări electrice șl automati
zări, pentru toate ramurile eco
nomiei naționale ; producția de 
aparataj electric, aparate de 
măsură șl elemente de automati
zare, echipament telefonic, in
stalații de defectoscopie, apara
te electro-medleale, de tehnica 
vidului, televizoare șl aparate 
de radio etc.

— Centrala Industrială de uti
lai chimic șl rafinării, din Capi
tali, care va fabrica utilaje teh
nologice pentru industria chimi
că șl de prelucrare a țițeiului, 
pompe și ventilatoare.

— Centrala industrială auto
camioane și tractoare cu sediul 
la Brașov, în a cărei sarcină re
vine proiectarea șl fabricația de 
autocamioane, tractoare, auto 
speciale și remorci.

— Centrala industrială pentru 
construcții navale, la Galați, 
care va avea ca activitate pro
iectarea și realizarea construc
țiilor ți reparațiilor de nava flu
viale și maritime.

— Grupul de uzine pentru 
construcția de vagoane, cu se
diul la Arad, eare Ee va ocupa 
cu proiectarea șl construcția de 
vagoane-marfă șl pentru călă
tori.

Sub îndrumarea șl controlul 
Ministerului Energiei Eleștriea , 
ae organizează : i

— Centrala industrială de pro
ducere a energiei electrice și 
termice, cu sediul în București, 
care se va ocupa de qpnducerea 
activității întreprinderilor de 
centrale electrice, de reparații, 
raționalizări șl modernizări e- 
nergetice, de realizarea comen
zii prin dispecer a sistemului 
electroenergetic național șl de I 
dirijarea activității de export a | 
energiei electrice. |

— Centrala industrială de 1 
transport și distribuție a ener- I 
giei electrice, cu sediul la I 
București, care se va ocupa de I 
conducerea activității întreprin- I 
derilor de rețele electrice și I 
a întreprinderii de distribuția a I 
energiei electrice București. I 

Sub Îndrumarea și controlul I 
Ministerului Indnstriel Metalur- I 
glee își va desfășura activitatea I 
Centrala Industrială Hunedoara, I 
în a cărei sarcină intră fabrica- 1 
rea produselor siderurgice, cocs, I 
fontă, oțel, laminate, piese tur- I 
nate, construcții metalica si pro- I 
duse refractare.

La Petroșeni se constituie, sub I 
îndrumarea si controlul Minis- I 
terulnl Minelor, Centrala eărtou- | 
nelui. Aceasta are ca obiect I 
producția de huilă și cărbune I 
brun, executarea de lucriri geo- I 
logice și de deschideri miniera. I 
construcția și reparația de uti- I 
laje miniere, precum și cerc*- I 
țări, proiectări d preetărl de I 
servicii In legătură cu aceste I 
activități. J

Pa Valea Trotușulul. în ora- I 
•ul „Uh. Gbeorghlu-De<" ta I 
ființă Grupul industrial de pe- I 
trochimie Borzești, apartznjnd I 
MinlMeralnl Industriei Oimlee I 
Aceaxtl unitate va cuprinde ri I 
rafinăria, are ea obiect fabrica- I 
rea de produse petroliere, petra- I 
chimice și chimice I

Hotărârile Consiliului da X I 
niștri stabilesc, de asemenea. I 
treprir.derile care vor intra 5c I 
componenta fiecărei centrale I 
■au grup Industria!, sarcinile ce I 
le revin lee și ministerelor de I 
care aparțin. I

lAjeryraa

(Urmare din pag. I)

vent, alții în orele de program 
îți permit pauze nejustificate.

— Am așteptat ți așteptăm în 
continuare ajutorul organizației 
TJ.T.C. pentru o mai bună orga
nizare a locului de muncă, pen
tru înlăturarea a ceea ce numim 
noi „dezorientarea de la ora 
7 dimineața" cind muncitorii 
pierd mult timp uneori chiar 
și cite o oră, pînă ce afla ce au 
de făcut în ziua respectivă și 
Iși pregătesc cele necesare lu
crului. Tinerii sub îndrumarea 
organizației U.T.C. să se străduie 
să înlăture acești timpi morți. Ei 
pot Întreba șeful de echipă sau 
pc maiștri ce au de făcut a doua 
si, unde vor lucra, ce seule le 
trehuie etc. Afară de aceste 
cîteva direcții, sînt și alte as
pecte pe care organizația U.T.C. 
ar trebui să le sesizeze șf să 
se mobilizeze forțele pentru îm
bunătățirea muncii pe șantier.

întrerupem aici șirul direcții
lor de acțiune spre care ar tre
bui să se îndrepte munca orga
nizației U.T.C., al fenomenelor 
ce ar fi trebuit sesizate pentru 
creșterea aportului tinerilor în 
îndeplinirea sarcinilor de pro-

ducție, ale șantierului 703 Foc
șani. Desigur, după toațe aces
tea, e foarte legitimă întreba
rea : ce preocupări a avut or
ganizația U.T.C. de aici, dacă 
cele sesizate de șeful șantierului 
și de secretarul de partid au lip
sit de pe agenda sa de lucru ? 
Au lipsit ele cu adevărat sau au 
rămas scrise pe hirtie — ceea 
ce e tot una ? Răspunsul nu 
e ușor de găsit.

Pe trimestrul I al anului, deci 
în perioada la care ne referim, 
programul de activitate al co
mitetului U.T.C. prevede că în 
„domeniul pregătirii profesi
onale" se vor iniția mai multe 
acțiuni. începem cu prima : Se 
vor antrena toți tinerii la curiu- 
rile de calificare și ridicare a 
calificării. Iată deci că nu ■-» 
scăpat din vedere o problemă 
atît de importantă pentru șan
tierul 703.

— Dar nu am întreprins ni
mic deoarece cursurile se des
chid la 1 aprilie, ne informează 
Silviu NoglI, secretarul comi
tetului U.T.C.

Bun. Atunci ce caută în pro
gramul primului trimestru ? Și 
totuși, în această perioadă au 
fost reluate cursurile întrerupta

cu un an In urmă care Ia 
ceput au fost frecventa :e 
84 de 'tineri, dar au fost 
solvite doar de 30. Despre asta 
însă tovarășul secretar abia a- 
cum află.

Punctul doi : „Se va prelaera 
material pe tema fraetifleărfj 
fiecărui minat ca maximi efi
ciență".

— Na am făcut aici Bimle, ne 
spune tovarășul secretar, dar 8a 
trimestrul viitor...

A treia acțiune : „In cola
borare ca cabinetul tehnic vom 
organiza concursuri profesiona
le". Nu se specifică nici numi
rii concursurilor, nici data des
fășurării lor. Să admitem ci 
aceasta e o chestiune minoră 
dar...

— Nu, nu s-a desfășurat nici 
un fel de concura. încă nu am 
reușit să le organizăm. E o lip
să a noastră.

Șl cu aceasta epuizăm inten
țiile râmase lnten|il, dar trecute 
într-un program de activitate 
al unul comitet U.T.C. Nu numai 
că organizația U.T.C., comitetul 
ei !n frunte cu secretarul nu 
au sesizat problemele ee recla
mau o intervenție activă și care,

fa

de 
ab-

SClNTEIA TINERETULUI

ELE E
Comitetul Central al Partidului Comunist Român a trimis Con

gresului al IX-lea al Partidului Comunist Chinei, Președintelui 
Prezidiului Congresului, tovarășului Mao Tie-dun, o telegramă 
in care ic spune :

în numele comuniștilor șl al Întregului popor român, Comi
tetul Central al ^Partidului Comunist Român adresează dele
gărilor la cel di-al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Chinez, tuturor comuniștilor, poporului frate chinez un cald 
salut tovărășesc ți urări de succes în desfășurarea lucrărilor 
Congresului, în activitatea Partidului Comunist Chinez consa
crată construirii socialismului, progresului șl prosperității Repu
blicii Populare Chineze.

Ne exprimăm convingerea ci relațiile dintre Partidul Comunist 
Român ți Partidul Comunist Chinez, relațiile de prietenie șl co
laborare multilaterală statornicite între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chineză se vor dezvolta con
tinuu, pe baza principiilor marxlsm-leniniamulul șl internațio
nalismului socialist, în interesul popoarelor celor două țări, al 
cauzei socialismului ți păcii.

Ce ml te tal Central al Partidului Comunist Român a transmis 
telul de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Canada 
■ telegramă în care se spune :

Comitetul Centeal al Partidului Comunist Român vă trans
mite dv.. delegați la cel de-al XX-lea Congrea al Partidului 
Comunist din Canada, tuturor comuniștilor canadieni, un caid 
salut frățesc.

Comuniștii români urmăresc cu viu Interes șl caldă simpatie 
lupta dumneavoastră pentru apărarea intereselor majore ale 
oamenilor muncii, dezvoltarea legăturilor cu masele largi ale 
poporului, pentru înfăptuirea unității de acțiune a clasei mun
citoare.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești, dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul Comunist din Canada, în
temeiate pe principiile marxixt-leniniste. se vor dezvolta con
tinuu în interesul celor două partide și popoare ale noastre, 
al cauzei unității mișcării comuniste șl muncitorești interna
ționale.

Vă urâm, dragi tovarăși. succes deplin în desfășurarea lucră
rilor Congresului, noi victorii în lupta partidului dv. pentru în
făptuirea noblletlor țeluri ale democrației, păcii și socialismului

VIZITELE MINISTRULUI
RELAȚIILOR EXTERNE Șl CULTELOR

AL REPUBLICII ARGENTINA
Tn cursul zilei de joi, minis

trul relațiilor externe ți cultalos 
al Repuhlicii Argentina, dr. Ni
canor Costa Mendez, ți persoa
nele oficiale care îl însoțesc, an 
vizitat obiective social-cui turale 
ți cartiere nod ale orașului Bucu
rești-

Oaspeții au fost Însoțiți de Mi
hai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, ți de alte per
soane oficiale.

deîn cursul dimineții 
Joi, la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism a fost depusă o co
roană de flori din partea mi
nistrului relațiilor externe și 
cultelor al Republicii Argenti
na, dr. Nicanor Costa Mendez.

★
Ambasadorul Republicii Ar

gentina la București, Rogelio 
Tristany, a oferit joi dupg- 
amiază o recepție în onoarea

RAPID—SOKOL SARATOV
5—0

pe stadionul Ciulești, 
meci internațional de 
echipa Rapid Bucu- 
învins cu scorul de

Ieri, 
într-un 
fotbal, 
rești a 
5—0 (3—0) echipa Sokol Sa
ratov.

CUPA PRIMĂVERII" 
LA HANDBAL

La Buhuși, s-au disputat joi 
primele meduri din redrul 
turneul ui in ternațion<I femi
nin de handbal dotat cu 
„Cupa primăverii-. Rapid 
București a învins cu scorul 
de 15—12 pe Goldbergts Bu
dapesta,

In -parte, au fost expusa mal 
sus oe șeful șantierului și de 
către secretarul de partid. dar 
nici caaa ce și-a propus, faazle 
puțiB. bb a realizat. E inutil 
să mai aproximăm importanța 
realizărilor, a schimbărilor pro
duse in viața șantierului, daci 
organizația U.T.C. de aici ar fl 
abordat problemele semnalate 
cu curaj, dacă și-ar fi mobili
zat toate forțele pentru atinge
rea unor obiective majore. Fără 
îndoială că la planul de pro
ducție s-ar fi obținut realizări, 
mult mai aproape de posibili
tăți, că productivitatea muncii 
nu ar fi atins incredibila cifră 
de 46 la sută, că absențele ne
motivate existente aici într-un 
număr impresionant, s-ar fi re
dus cel puțin la jumătate, că su
tele de mii de Iei pierdute prin 
tolerarea risipei de material 
(cherestea, oțel-beton. cărămidă 
etc) ar fi căpătat un alt curs.

Acum, situația fiind așa si 
nu altfel, deși multe ar mal fi 
de spus despre comitetul șl or
ganizația U.T.C. de aici, nu ne 
râmlne decît a ne mai exprima 
o nedumerire. La șantierul 703 
«-au deplasat în acest trimestru 
clțiva activiști ai Comitetului 
municipal Focșani al U.T.C., iar 
cu două zile înaintea vizitei noa
stre, a fast semnalată acolo și 
prezența șefului comisei tineret 
muncitoresc de la Comitetul 
județean Focșani al U. T. C. 
Toți au mers pe șantier, toți 
au examinat programul de 
activități la care ne-am re
ferit mai sus. Dar după 
plecarea lor, nimic nu s-a 
schimbat. Nu s-o fi observat 
că timpul a trecut făj’ă să prindă 
viată 7

Foto: PAVEL TTS1AL-A
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ministrului relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Ar
gentina, dr. Nicanor Costa 
Mendez.

At? luat parte Corneliu Mft- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Pom- 
piliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octavian Gro
za, ministrul energiei electrice, 
Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai conducerii al
tor ministere și instituții cen
trale, precum și persoanele o- 
ficiale române și argentiniene 
care au participat la tratati
vele ce au avut loc între cele 
două țâri la București.

Ministrul relațiilor externe și 
cultelor al Republicii Argentina, 
dr. Nicanor Costa Mendez, îm
preună cu soția, au oferit joi 
un dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externa al Republicii 
Socialiste România, Comeliu Mă- 
nescu, și a soției sale.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat Jntr-o atmosferă prie
tenească, cei doi miniștri de ex
terne au toastat pentru dezvolta
rea relațiilor prietenești între cele 
două țări, pentru prosperitatea 
popoarelor român șl argentinian, 
pentru intensificarea colaborării 
internaționale, pentru pace.

★
La 3 aprilie, la

Afacerilor Externe a fost sem
nat Acordul comercial dintre 
Republica Socialistă România 
șî Republica Argentina, care 
stabilește principiile și cadrul 
dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări In domeniul co
merțului.

Ministerul

Delegația tunisiană, condusă 
de Mongi Slin, ministrul justiției, 
care se află în țara noastră la 
invitația ministrului justiției, A- 
drian Dimitriu, a avut joi dimi
neața convorbiri cu reprezentanți 
si conducerii Tribunalului Su
prem și ai Procuraturii Generale.

în aceeași zi, membrii delega
ției au vizitat Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste România ți 
Muzeul Satului.

a

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil
s-a întîlnit cu delegația

Partidului Eliberării
și Socialismului din Maroc

Joi dimineața, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația 
Partidului Eliberării și Socialis
mului din Maroc care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită 
în țara noastră. Delegația este 
formată din tovarășii Aziz Bel al, 
membru al Biroului Național, și 
Mustafa Azzaoui, membru al Co
mitetului Național al Partidului 
Eliberării și Socialismului. A 
participat tovarășul Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, care au 
avut loc cu acest prilej, cele două 
părți s-au informat reciproc ■- 
supra activității partidelor lor și 
au făcut un schimb de vederi 
în legătură cu unele problema, 
ale situației internaționale ac
tuale și ale mișcării comunista 
și muncitorești, precum și în le
gătură cu dezvoltarea, in conti
nuare, a relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Eliberării și Socialismului din 
Maroc.

Intilnirea i-a desfășurat înti-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Cu prilejul aniversării
eliberării

de cultură a sectoru- 
municipiul București 
joi după-amiază o a-

La Casa 
lui II din 
a avut Ioc , 
dunăre consacrată celei de-a 24-a 
aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist.

Cu acest prilej, piof. Traian 
Ștefănescu, directorul Casei de 
cultură, a vorbit despre succesele 
poporului ungar în construcția 
socialismului, despre dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară.

*
Cu prilejul sărbătorit națio

nale a Republicii Populare Un
gare, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a organizat joi 
seara, la cinematograful „Repu
blica" din Capitală, un specta
col de gală cu filmul maghiar 
„Tata".

Dr. WILLY SPUHLER. ȘEFUL DEPARTAMENTULUI
POLITIC AL CONFEDERATEI ELVEȚIENE

VA VIZITA ROMANIA

Ungariei
La spectacol au participat Va- 

sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Dinu Vasile, 
vicepreședinte al C.S.C.A., re
prezentanți ai I.R.R.C.S., cineaști 
români, a Iți reprezentanți ai vie
ții culturale și artistice bucureș- 
tene, un numeros public.

(Agerpres).

(Urmară din pag. J)

La invitația ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corne- 
liu Mânescu, adresată în nu
mele guvernului român, șeful 
Departamentului • Politic al

dr. 
cu 
în

Confederației Elvețiene, 
Willy Spuhler, împreună 
soția, va efectua o vizită 
Republica Socialistă România, 
între 18 și 22 aprilie a.c.

M E R I D I A N
AU FOST DEFINITIVA

TE datele de desfășurare ale 
semifinalei „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal 
dintre formațiile A.C. Milan 
și Manchester United. Pri
mul joc se va desfășura la 
23 aprilie pe stadionul „San 
Siro** din Milano, urmi nd ca 
returul să aibâ loc la 15 mai 
pe stadionul ..Old Trafford" 
din Manchester.

PESTE 30 000 DE SPEC
TATORI au urmărit la Bil
bao returul meciului dintre 
formația 
echipa 
Rangan, . _
sferturile de finală ale ..Cu
pei orașelor tlrguri" Ia fot
bal. Fotbaliștii spanioli au 
terminat învingători cu sco
rul de 2—0 (1—0) prin go
lurile înăcrise de Estefano 
ți Ibanez.

învingătoare în primul joc 
eu scorul de 4—1. echipa 
Glasgow Rangers s-a cali
ficat In semifinalele compe- 
UtteL

locală Atlet too șl 
scoțiană Glasgow 

contînd pentru

LA ROMA. In cadrul 
preliminariilor turneului 
V.E.P-A. la fotbal, s-au în- 
tflait In meci retur selecțio
natele oe juniori ale Italiei 
si Portugaliei. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1. 
în primul Inc. scorul fusese, 
de asemenea, egal 1—I. Echi-

Efervescență
în Bărăgan

rt-1 mg. V
cooperateri, 

foarte mulți 
se ub

de dio-
motopompe

pa Portugaliei a obținut ca
lificarea pentru turneul fi
nal al competiției (Leipzig, 
18—26 mai) 
sorti.

prin tragere la

RETUR pentru 
finală aJe „Cu- 

Centrale" la 
Zelesniciar

ÎN MECI 
sferturile de 
pel Europei 
fotbal, echipa 
Sarajevo a învins cu scorul 
de 4—0 (3—0) formația ceho
slovacă 
primul joc, scorul 
egal (1—1), ‘ ' •’
slavi 
pentru 
tițiel.

Banik Ostrava. în 
a fost 

fotbaliștii iugo- 
obținînd calificarea 
semifinalele compe-

Budapesta a început 
international de

• La 
un turneu 
lupte libere și greco-romane. 
la care participă sportivi 
din mal multe țări printre 
care și România.

L» lupte greco-romane, 
Nicolae Neguț. (categ. 90 
kg) l-a învins pț-in tuș pe 
iugoslavul Gorak. In limi
tele categoriei 74 kg. sporti
vul român I. Gabor a cîști- 
gat la nuncte în fata ma
ghiarului Homivak iar N. 
Vlad (România) a terminat 
la egalitate cu Bordas (Un
garia). Alte rezultate : categ. 
52 kg : Mihalik (Polonia) 
ciștigă prin accidentarea Iui 
Stoiciu (România) ; categ. 62 

Vaszas (Ungaria) învinge 
la puncte De Alionescu (Ro
mânia). *

— Unde dnt 
Ne-im adresat 
Constantin Natu,

pe 1600 de 
printre care ți 
tineri. Pînă ieri 
canal hsng cam 
metri, iar 
împingeau peste dig apa ce 
formează încă un lac căruia 
abia îi distingi marginile. Aici 
va crește porumb ți legume I 
Acum se execută lucrarea 
hotăritoare 1

Ne-am oprit ți la Grindu. 
Inginerul agronom Alexandru 
Lup aș cu, membru al comite
tului comunal U.T.C„ ne dă 
Unele relații despre activita
tea tinerilor din C.A.P. „în 
ultima săptămină, ne spunea 
dînsul, tineretul a transportat 
1 200 tone gunoi da grajd în 
cîmp, a amenajat pentru iri
gații 3 dintre cele 15 hectare 
pe care s-au angajat să exe
cute lucrări și au dezgropat 
via pe 20 
(miercuri), 
mânat 21

hectare. De ieri 
se lucrează la se- 
de tineri lucrează

pe semănături, la tratatul se
mințelor ți transportul aces
tora în rfmp“.

Am mers tn rfmp. La gră
dina de legume. Se muncea 
într-un ritm deosebit Ion 
State, Manea Profir și Ion 
Crigore, care munceau la so
lari u, realizaseră pînă la a- 
miază cite două norme, iar 
tinerii din brigăzile de cîmp 
ale căror șefi sînt uteciștii 
Ion Vasilică ți L Drăghici, 
semănaseră peste o sută de 
hectare cu mazăre ți borceag. 
Un prim bilanț care, implicit, 
include si munca tinerilor, se 
impune la această unitate: 
mazărea, ovăzul și borceagu- 
rile au fost semănate pînă 
aseară pe întreaga suprafață 
planificată.

O singură lipsă la apelul 
recoltei: tinerii din Andră- 
șești. Deșt în cîmp se aflau 
mulți cooperatori, printre a- 
ceștia foarte puțini tineri am 
întîlnit.

tinerii ? 
tovarășului 

-------------- -------, activist al 
corni te tu iui județean U.T.C.

— Pe ei îi caut și eu...
— ?!
— Da, pentru că majorita

tea lucrează ca zii ieri pe di
ferite șantiere, sînt angajați 
la instituțiile și întreprinde
rile din comună. De cîteva 
zile, chiar ți secretara organi
zației U.T.C. pe comună, to
varășa Maria Hobeanu, a ple
cat ca funcționară la baza de 
recepție...

*
în județul Ialamița, ieri s-a 

lucrat cu toate forțele la se
mănatul $i pregătitul terenu
rilor. O dovedesc însăși rezul
tatele cuprinse în situația o- 
perativă încheiată aseară la 
Direcția agricolă. Peste trei 
mii de hectare au fost însa- 
mînțate cu culturi epoca I, 
s-au fertilizat circa o sută de 
mii de hectare îngrășăminte 
chimice și organice, peste trei 
sute hectare au fost scoase de 
sub apa care băltea. Toate 
tractoarele au lucrat fără de
fecțiune. Mai puțin cele trei 
sute, pentru care lipsesc trac
toriștii. Dacă și 
lucrat, bilanțul 
ar fi Inclus cel 
mie de hectare
însămînțate. Pe cînd se va re
zolva problema tractoriștilor 
și în acest județ ?

acestea ar fi - 
zilei de ieri 
puțin alte o 
pregătite sau

vom obosi de 
mina. Na vom 
Dar acum e 
Acum e aprilie 
tâm lent, 
geografii și în sentimen
te persecujia anotimpu
lui primar.

Momentul psihologic al 
începutului de primâvard 
se consumâ aupâ per
dea. în casa e cald, ca
loriferele funcționează, 
în cuier mai atîrnâ deo
camdată — un palton. 
Avem nevoie nebund de 
reperele acestea, de con
cretul locuințelor, ne a- 
pdrdm prin obiectele ca
sei de peisajul care lo- 
vește-n geam. Și credem 
în ferestre. Credem cd 
vor opri tendința inocu
lări! cu proaspât, credem 
cd vor stâvili efuziunile 
pe care vom luneca în 
afard ca-n leagdne, ca-n 
scrîncioburî cu balansul 
enorm.

Credem I în mari ex
plozii de sticlâ, credem, 
prin care lumina curge 
șuvoi, credem în pînze 
subțiri, transparente, care 
aduc peisajul lîngâ ca
nat. Sfînta naivitate I în
tindem mina și fot mai 
credem câ gestul nu se 
va întîmpla, câ nu vom

cer 
echi 
pierzanie, 
și occep- 

acceptam în

ACCEPTAREA

ll’lllllf
deschide fereastra. Câ 
vom opri risipa de timp, 
pagubele de vreme pier- 
dutâ provocate de cata
clismul culorilor. Câ vom 
opri strada I

Pe urmâ nu știu cum se 
întîmplâ. Deschidem to
tuși fereastra și intrâ 
poale pomul din fața fe
restrei, în camerâ, înfîi 
pomul și gardul de pia
tra și numai dupâ aceea 
tramvaiul roșu șî toți oa
menii de pe trotuar. Sau 
poate câ ieșim noi, afa- 
râ, ieșim pe fereastra cu 
masa, cu scaunul si cu 
ceașca de cafea si dacâ 
mai luam și dulapul, e 
numai ca să vedem cum
• potrivește 
greoaie într-o stație de 
aytobuz. Se potrivește 
bine. Pe la jumătatea lui 
aprilie se potrivește ;i 
pianul, foarte bine, la 
începutul lui mai con
viețuim blind, cu tofii, 
într-o comunitate mutotâ 
pe trotuar.

Existăm pe stradă. 
Imaginar și concret. Sîn- 
tem acolo mai ales cînd 
nu sîntem. Totul e ca la 
șah. Eu mut un lucru pe 
stradă și strada își mută 
lucrurile în apartamentul 
meu. Scot un sentiment 
particular la lumină și 
strada mâ concurează cu 
sentimentele unei mul
țimi. Vreau sâ-mi salvez 
un gind serios ;i ea mâ 
bate cu feluri de gîn- 
aun, și partida aceasta 
n-are sfirșit pentru câ 
dupâ vreo cinci minute, 
singura dorintâ pe care 
o mai am e sâ fiu eu 
nebunul, care aleargâ pe 
diagonal, în neștire, sin
gurul care știe sâ riște 
total, s-o iau eu razna pe 
niște -j- •••
scap 
dată 
luna 
cepf 
continue altcineva șahul, 
în locul meu.

o mobi

false direefii, să 
prin fugă o singură 
pa an, acuma, în 
aprilie. Da, sâ-l ac-
pe aprilie și să



INTERESELE PĂCII CER
SĂ SE RENUNJE DEFINITIV LA

Conferința in problema 
vietnameză

ORIENTUL 
APROPIAT

POPAS LA TOKOD

POLITICA RĂZBOIULUI RECE
Reprezentantul Republicii So

cialisto România în Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare, 
Nicolae Ecobescu, a prezentat în 
ședința din 3 aprilie o interven
ție în care, evocînd transformă
rile radicale politice, economice 
și sociale pe care le-a cunoscut 
omenirea în zilele noastre a spus : 
Avem în vedere dreptul fiecărei 
națiuni de a-și hotărî singura 
destinele, dreptul egal al statelor 
la pace și securitate, dezvoltare 
și progres, valoarea universală și 
indivizibilitatea principiilor me
nite să guverneze relațiile inter
naționale.

Respectarea dreptului sacru, 
inalienabil, al națiunilor de a-și 
hotărî singure soarta, fără ames
tec străin, de a-și organiza viața 
conform voinței și aspirațiilor lor, 
âpare ca o cerință primordială a 
dezvoltării libere și independente 
a fiecărui popor, a evoluției po
zitive a relațiilor interstatale, de 
care depinde, în ultimă instanță, 
însăși pacea lumii.

Poporul român este vital inte
resat ca în lume să se instaureze 
pacea, să domnească buna înțe
legere și prietenia între națiuni 
Animată de aceste idealuri, Ro
mânia militează cu toată hotări- 
rea pentru eliminarea forței și 
excluderea războaielor din viața 
societății, pentru înfăptuirea de
zarmării.

Am sprijinit și sprijinim ideea 
convocării unei Conferințe mon
diale de dezarmare, la care să 
fie invitate. toate țările. Este ne
cesar să se creeze condiții co
respunzătoare pentru asigurarea 
participării R. P. Chineze la 
dezbaterea și soluționarea tu
turor problemelor internaționale 
actuale, între care dezarmării îi 
revine un loc de frunte.

Viața impune înlăturarea ba
rierelor artificiale, desființarea 
blocurilor militare opuse și în
locuirea lor printr-un sistem ge
neral de pace și securitate, lichi
darea tuturor bazelor militare de 
pe teritoriul altor state și retra
gerea trupelor străine în limite
le frontierelor naționale. Intere
sele generale ale păcii cer să se 
renunțe definitiv și în fapte la 
politica războiului rece, la zăn- 
gănitul de arme, la demonstra
țiile de forță, de felul manevre
lor militare pe teritoriul sau la 
granițele altor state, la amenințări 
care nu fac decît să adîncească 
neîncrederea și încordarea inter
națională.

Un alt domeniu ce ne preo
cupă, pe noi toți, este problema 
scoaterii în afara legii a armelor 
chimice și bacteriologice. Dele
gația Tomână consideră că rezol
varea ei de fond trebuie să por-

„Consolidarea păcii și secu
rității și normalizarea relații
lor interstatale — declara re
cent președintele Consiliului 
de Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu — se află intr-o 
st rin să interdependență, coo- 
diționîndu-se reciproc. Practica 
demonstrează că aceste obiective 
pot fi atinse numai în măsura în 
care fiecare stat pornește de la 
dreptul imprescriptibil al tuturor 
popoarelor de a-și hotărî singure 
destinul, fără ingerințe din afară, 
de 11 mpectu! față de principiile 
indeprrxîrnțet și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc... Noi 
credem cu toată convingerea că 
spiritul responsabilității față de 
destinele omenirii incumbă tu
turor statelor, mari și mid, tu
turor oamenilor politici, îndato
rirea de a acționa hotărit și per
severent pentru stingerea focare
lor de război existente în lume, 
pentru soluționarea prin trata
tive a problemelor litigioase, 
pentru concentrarea eforturilor 
în direcția continuării și adîn- 
cirii destinderii în viața inter
națională".

Experiența demonstrează că 
ori de cîte ori aceste norme im
perative în conduita internațio
nală au fost respectate, pacea și 
securitatea au triumfat. Dimpo
trivă, nesocotirea sau încălcarea 
lor a fost întotdeauna sursa stă
rilor de încordare, a conflictelor, 
a atmosferei de teamă și suspi
ciune. De valoare universală, ca 
și pacea și securitatea, și indi
vizibile ca și acestea, principiile 
reprezintă armătura însăși a le
galității internaționale, fiind in
dispensabile și obligatorii atît 
pentru desfășurarea armonioasă 
a relațiilor dintre state, cit și 
pentru soluționarea marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, în
tre care dezarmarea deține un 
Ioc de primă importanță.

Evocînd activitatea Comitetu
lui celor 18 de-a lungul anilor, 
vorbitorul a spus că, în ce pri
vește obiectivul său central, 
dezarmarea generală și, în pri
mul rîhd, dezarmarea nucleară, 
negocierile n-au adus, din păcate, 
rezultatele așteptate. Și mai în
grijorător este, însă, faptul că, 
în cei zece ani, spirala înarmă
rilor a înregistrat ritmuri și pro
porții tot mai mari. După ce a 
arătat că în arsenalele statelor 
nucleare s-au acumulat mari ca
pacități de distrugere, vorbitorul 
a subliniat necesitatea unor mă
suri radicale de încetare a cursei 
înarmărilor, acțiuni hotărîte în 
direcția dezarmării generale, pași 
concreți pentru diminuarea și e- 
liminarea, în cele din urmă, a 
pericolului nuclear.

România s-a pronunțat și se 
fironunță pentru' abolirea arme- 
or atomice, pentru încetarea 

producției acestora, reducerea și 
distrugerea stocurilor existente. 
Interzicerea folosirii armelor nu
cleare, limitarea și reducerea sis
temelor strategice ofenshe de 
transportare la țintă, încetarea tu
turor experiențelor cu arma nu
cleară ar contribui la frinarea 
cursei înarmărilor atomice, la 
crearea unor premise pentru în
cetarea ei definitivă și eliminarea 
completă a acestor arme.

Chestiunea acută a unei ga
ranții eficiente de securitate pen
tru statele care renunță la arma

Intervenția 
reprezentantului 

României 
în Comitetul eelor 18 

pentru dezarmare

neaaeft de Ia ;■'*>
cduhn h Geneva, din 15LS.

lărgire a relațiilor bilaterale, pe 
diferite planuji, cu toate statele 
Europei, ea a conlucrat și con
lucrează cu alte țări, în diverse 
împrejurări, în vederea promovă
rii securității europene. Așa 
cum se cunoaște, în anul 1965, 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat în unanimitate rezoluția 
privind îmbunătățirea relațiilor 
de bună vecinătate între statele 
europene, propusă de nouă țări, 
printre care și România. Ideile 
și principiile pe care rezoluția 
le afirmă își mențin întreaga 
lor valabilitate și actualitate. Noi 
credem că exista multiple posi
bilități neexplorate încă, a că
ror identificare și valorificare so
licită toată puterea de gîndire, 
toată capacitatea de înfăptuire. 
Recent, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, reafir- 
mînd cunoscutele propuneri cu
prinse în Declarația de la Bucu
rești din 1966 cu privire la 
securitatea europeană, au lan
sat un apel către toate statele 
continentului, chemîndu-le să 
colaboreze în vederea atingerii 
acestui scop. „Prezentul și 
viitorul popoarelor Europei — 
se spune în apelul de la Buda
pesta — sînt indisolubil legate 
de menținerea și consolidarea 
păcii pe continentul nostru. O 
securitate autentică și o pace 
trainică pot fi asigurate dacă 
gîndiirile, faptele și energia sta
telor europene vor fi îndreptate 
spre țelurile destinderii, spre so
luționarea problemelor interna
ționale arzătoare, ținîndu-se sea
ma de realități, spre mganirarra 
colaborării multilaterale pe plan 
general 
ță vitală
europene 
tmpmarei unor noi conflicte 
militare, în întărirea legătriitilor 
politice, economice și culturale 
între toate statele, pe baza ega- 
btitri în drepturi, respectării in
dependenței și suverani tații sta
telor". States de părere că o 
acțmae pazxthâ spre Kxuțx<ia-

Joi a avut loc la Paris cea de-a 
11-a ședință a conferinței cva- 
dripartite în problema vietname
ză. Ea nu a adus nici un ele
ment nou față de ședințele pre
cedente, dat fiind că delegațiile 
americană și sud-vietnameză și-au 
menținut pozițiile obstrucționiste 
în ce privește posibilitățile unei 
reglementări a conflictului din 
Vietnam. Luînd primul cuvin tul, 
șeful delegației Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud, Tran Buu Kiem, a res
pins teza americană după care 
problema vietnameza ar putea fi

Congresul P, C.
La 3 aprilie, in Casa de cul

tură din Helsinki, s-au deschis 
lucrările cehii de-al 15-lea Con- \ 
greș al Partidului Comunist din 
Finlanda. După cui intui de des
chidere rostit de Aame Saarinen, 
președintele Partidului Comunist 
din Finlanda, Viile Pessi, secre
tar general, a prezentat raportul 
Comitetului Central.

In dimineața acedeeași zile, de-

reglementată pe calea unor „con
tacte particulare", subliniind că 
problema crucială constă în re
tragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud și dreptul po
porului sud-vietnamez de a-și re
zolva problemele fără nici un a- 
mestec străin. Șeful delegației
R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a re
afirmat poziția guvernului său a- 
supra reglementării problemei 
vietnameze, insistind asupra fap
tului că aceasta impune retrage
rea necondiționată a trupelor
S. U.A. și ale aliaților lor din Viet
namul de sud.

din Finlanda
legația PCR*. formată din to
varășii Ghcorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Vasile Potop, mem
bru al C.C. al P.CJL, împreună 
cu celelalte delegații ale parti
delor comuniste p muncitorești 
prezente la Congres, a participat 
la depunerea de coroane la mor- 
mîntul luptătorilor roșii și la 
mormintul celor căzuți victima 
fascismului.

începerea 
convorbirilor 
cvadripartite

NEW YCRK. — La reftâtața 
din Neu: York a reprezentantului 
permanent «I Franței la O-N.U., 
Armand Berard, i-au deschis ioi 
după-amiază convorbirile czadri- 
partite cu privire ia tituafia din 
Orientul Apropiat. Cele patru 
puteri. Statele Unite. Uniunea 
Sovietici, Starea Britanic și Fran
ța tint reprezentate de delegată 
lor permanenți la N atinsele U- 
niie.

In cercurile bine informate din 
Londra se menționează posibili
tatea ca lordul Ceradon, repre
zentantul utfi—i’iit al Marii 
Britanii la O-N.U\ M prezinte un 
proiect ai guteTaufea englez pri
vind reglementarea crizei din O- 
rientui Apropiat Dar, mențio
nează sursele, proiectul britanic 
Cd fi prezentat bi stedău.’ ubrricr 
ai convorbirilor tbuăre cdt pa
tru mari puteri momire ia Con
siliul de Sez iritate

Poporul unQor lArbd- 
torește astdzi a 24-a a- 
niversare a eliberârii pa
triei de sub jugul fascist, 
eveniment memorabil ca
ro a marcat o cotiturâ 

istoricâ în viața sa.

prin respectarea hm rtnctâ fi 
■ adeziunea tuturor tfllrim -

tonilor submarine. 23
scopuri pașnice. Sintra de pă
rere că o vutoare regkmratare 
în acest domeniu trebuie si poc
nească de la recunoașterea nece
sității de a se asigura utilizarea 
teritoriilor submarine in folosul
tuturor popoarelor, mari și mici, 
ținîndu-se seama de interesele 
tuturor statelor fără nici o dis
criminare. După aprecierea de
legației române, proiectul pre
zentat Comitetului de către de
legația sovietică constituie o 
bază utilă în vederea angajării 
unor negocieri laborioase pri
vind demilitarizarea soluhxi si 
subsolului marin.

Pe planul măsurilor regio
nale de dezarmare și destin
dere, România acordă in 
mod firesc o atenție deosebită 
continentului căruia îi aparține 
și zonei geografice în care este 
situată. în acest context, șe
ful delegației române s-a ocu
pat pe larg de problemele secu
rității europene. Țara noastră, 
a spus el, este vital interesată în 
statornicirea unor relații nor
male de cooperare și bună veci
nătate între toate statele Euro
pei, în instaurarea păcii și secu
rității pe continent.

In abordarea acestor probleme, 
noi pornim de la convingerea 
că înfăptuirea securității euro
pene ar corespunde nu numai 
aspirațiilor și intereselor popoa
relor din această regiune, ci și 
cauzei generale a păcii. Sîntem 
de părere că, în ansamblul ei, 
evoluția situației din Earona 
relevă existența unor pufibili- 
tăți favorabile, a unor tendințe 
pozitive de destindere și coope
rare. Evident, este vorba de un 
proces complex, evolutiv, o cale 
pe care se poate înainta pas cu 
pas, prin eforturi sistematice și 
continue, prin normalizarea și 
intensificarea stăruitoare a rela
țiilor între statele continentului.

Țărilor europene le revine 
datoria să acționeze astfel îneît 
acest proces, să nu fie frînat 
sau întrerupt ci, dimpotrivă, în
curajat și amplificat, să fio con
tinuat cursul destinderii, evitîn- 
du-se orice acțiuni care ar pu
tea să întăutățească atmosfera 
în Europa. O inare însemnă
tate ar avea retragerea trupelor 
de pe teritoriul altor state în 
granițele lor naționale, lichida
rea bazelor militase străine exis
tente în Europa, desființarea 
N.A.T.O. și concomitent a pac
tului militar de la Varșovia, cre
area de zone denuclearizate și 
înfăptuirea altor masuri de de
zarmare regională.

Convinsă că securitatea în Eu-

i mi 
european.

pentru 
constă

europeue ax reprezrota-o mr=a- 
Hzarra 
bairanarr. mtens^earea 
kr ji actii'^âtJor kr dfcm- 
ta frnra.-Ateu
această par> a Ecopr-_ tiaa»- 
formarea Bakaslor totr-c rmi i 
pâcj p cnUxKăra iaariciatmiV.

Refemdu-se ■> cwMtaawe k 
dnectnle care an av=t Vx p?râ 
in prezent in cadrul G-wr^Ter-jart 
celor 18 state, reprerentashJ ro
mân ■ relevat că este necesar ca 
participant^ h lucrări să-ci în
drepte atenția asupra elaborării 
unui program concret de acțiune 
menit să ducă la perfecționarea 
metodelor de lucru și la intensi
ficarea ritmului negocierilor asu
pra unui evantai de măsuri la 
care să-și aducă aportul toți pâr
tiei pan tu. în spiritul respectării 
principiului egalității tuturor sta
telor întrunite la masa tratative
lor.

Arătînd'că la O.N.U. a fost 
proclamat un prim deceniu al 
dezvoltării, vorbitorul a relevat că 
această metodă nu a fost aplicată 
și în domeniul negocierilor de 
dezarmare, în ciuda conexiunii e- 
vidente dintre dezvoltare și de
zarmare.

Tn această optică, a spus repre
zentantul român, s-ar putea con
cepe proclamarea unui deceniu 
de dezarmare al Națiunilor Unite 
(1970—1980), care s-ar armoniza 
cu cel de-al doilea deceniu al 
dezvoltării.

în încheiere, reprezentantul 
român a făcut o serie de propu
neri privind optimizarea lucrări
lor comitetului, arătînd că de
legația rbmână are instrucțiuni 
ferme să acționeze concret, în 
cooperare cu delegațiile celorlal
te țări, pentru promovarea cau
zei dezarmării și păcii, adueîn- 
du-și contribuția la progresul ne
gocierilor.

jp e
• IN DRUM SPKE TARA, 

George Mazevesca, prim-ad
just al mia Hi ral ai afacerilor 
externe al XepahUeii Socialiste 
România, rare a participat, in 
calitate de repreieataat al pre- 
■ediaielai Ce azi hal ai de Stat. 
Niealae Ceanfrsea. la funera
liile fostalai președinte al Sta
telor Tnite. Dwight Eisenhower, 
a fărat a escală la Haga, unde 
a arat ■ întrevedere ca miniș
trii afacerilor externe al Olan
dei. Jaceph Lnns. Ca arest pri
lej a avat loc o rea ver hire în 
cadrai căreia an fact dis ca ta te 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor romi ia niindeie și 
crearea mei atmosfere de des
tindere in Ea ropa

Colaborarea 

tehnică române-

coreeană
r«NUN o

rirea hotănnkr sesw£ ass-^fc-
drrr.e <i k ot . ii. . '
Lihorâru ștnEthce zzz-
tre cele două țin pe —
curs.

Protocolul ca privire ia cea 
de^a 9-a sesiune a fost temeai 
din partea română de CbeocEje 
Dobra, sleep reședințe al 
ei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică «i tefir.:- 
că, iar din partea coreeană d* 
Chung Song, vi cep reședințe al 
Comitetului pentru relațiile eco
nomice externe.

Cu acest prilej, delegsția ro
mână a vizitat fabrici, uzine p 
diferite instituții culturale dm 
R.P.D. Coreeană.

sIc uIr*rt
• AMBASADORUL Republicii 

Socialiste România l> Przgi 
Ion Obradosici. a faent ■ viijtâ 
protocolară presedintelni Adi- 
□ării Federale al R S. Ceho
slovace. Peter Colotâa. Co acest 
prilej, an fost discutate probleme 
privind relațiile parlamentare 
dintre cele două Uri.

• PREȘEDINTELE Fihpinelor 
Ferdinand Marcos, care a făcut o 
scurtă vizită la Washington cu 
ocazia funeraliilor fostului pre
ședinte al S.ULA, Dwight Eisen- 
bower, a declarat că punctele de 
fricțiune între țara sa și S.U_K. 
se referă la proHema jurisdicției 
asupra trupelor americane din 
Fihpine, a ețecuhri traducerii în 
viață a acordului militar încheiaț 
între ede două state, precum și 
la relațiile economice dintre ele. 
Subhnirnd că Fihpmde «este o 
țară independentă ți dorește să 
fie tratată ca atare", Marcos a 
«ublmiat că aceste divergențe 
trecme să fie reglementate țmin- 

iruiu c- deraeztatea p 
re*recix:ra saț>o-

pe o Aide dona săptămînl

piveronlui față de 
N.ATăî Prind Himktm Pierre 
Elliott Trudeau a arătat că pînă in 
prezent g^verml canadian no a 
hiat vreo hrXărijc în privința nti- 
tndmri pe care o va adopta față 
de N-A.T.O. El a mblimat că în 
prezent O comisie specială studia
ză aspectele problemelor ce ver 
fi d«ratate la întflnirea comisiei 
ministeriale a Organizației Trata
tului A dan ticului de Nord care 
se va ț™ la 10 aprilie la Wa
shington.
• POTRIVTT RELATĂRILOR 

agenției U PX. in wltimele zile 
din Anguilla an fost retrase nsa- 
joritaiea trapelor engieie care 
an de ha reat în această înnlă 
din Marea Caraibilor în nrmă ci 
donă aăpt^mini. In prezent, pe 
acest teriiorio an rămaj IM de 
paragatițti «1 "• de geniști en
glezi Operațiunile de retragere 
an devenit posibile în urma unui 
acord realizat intre reprezen
tanta! rnvernnlaj britanic, lor

C&radM si repi f or atingi

Ni de mult am avut posibi
litatea să cunosc noile rea
lități ale economiei agrare 

din Republica Populară Ungară, 
vizi tind cooperativa agricolă de 
prod ac tie „Lanul de aur“ din 
comuna Tokod, județul Koma- 
rtm. Alei l-am cunoscut pe Ru
dolf Mărkus, tînăr inginer agro
nom. șeful compartimentului u- 
xinai >J cooperativei.

— Cooperativa noastră agri
colă de producție — mi-a făcut 
amabila noastră gazdă un scurt 
istorie ai C.A.P., înainte de a 
cunoaște eîteva probleme prac
tice de aici — a luat ființă In 
1963 prin comasarea pămîciului 
li a averii obștești a trei C-A.P— 
uri din Tokod. Nagysap și Ba- 
jot. La început pentru o unitate 
de muncă reveneau 19 forinți 
pentru ea anul trecut valoarea 
acesteia aă ajungă la "• de fo- 
rîați. Cooperativa dispunînd de 
utilaje proprii a reușit aă mc ca
ii zexe complet recoltatul cerea
lelor ri să realizeze In anul tre- 
ewl recolte bune la grîu si po
rumb. O importanta pondere în 
avuția cooperativei o are |1 
sectorul seoichuic unde o îngri
jire calificată a condus la bune 
reswitate ; 3 3M litri pe cap de 
ti ei «â iu trod ■ cer A din acest 
an a autanaxixării operațiilor 
de boxă diu grajduri unt premi
sele generoase ale unor mari 
succese xtiluare.

Creșterea veniturilor s-a rea
lizat. eu deosebire, pe diversifi
carea producției. In două mari 
complexe, ea să încep enumera
rea citarea sectoare cheie, deo
sebit de mănoase ale cooperati
vei. ae practică la scară mare 
cultivarea fiorilor ea si • fruc
telor |i legumelor. Cu aceste 
ultime două produse intrăm de 
fapt îutr-o realitate recentă a 
producției C~AT.-ului „Lanul de 
aur- din Tokod, realitate de 
care răsvude tinAru] nostru 
interlocutor. Această unitate a- 
grieolă pornind de la posibilită
țile ale iu le run icul tur a ■> u 
suprafață mare irigau — ca ți 
de la cerințele pieței a dezvol
tat — eu mari perspective în 
viitor — o secție puternică de 
murat eu o capacitate de 60 de 
vagoane. O mare parte din o-

★

nucleară, ea și accesul, neîngrădit 
al tuturor țărilor Ia binefacerile 
aplicațiilor pașnice ale atomului 
fac parte din categoria proble
melor cărora urmează a li se 
găsi soluționări adecvate.

ropa trebuie să fie rodul efortu
rilor asidue ale tuturor națiuni
lor europene, România își aduce 
o contribuție proprie la această 
operă.

Paralel cu preocuparea de

★

GENEVA 3. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, trans
mite : Joi a avut loc la Geneva 
o nouă ședinfă a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare. In 
cadrul acestei reuniuni au luat 
cuvîntul A. Roșcin, șeful delega
ției sovietice, care a făcut o serie 
de precizări cu privire la proiec
tul de tratat asupra interzicerii 
folosirii fundului mărilor și ocea
nelor in scopuri militare, proiect 
prezentat de guvernul U.R.S.S. 
la 12 martie, precum și repre
zentantul Republicii Socialiste 
România, ambasadorul Nicolae 
Ecobescu.

care

Bedaratia purtătorului de cuviut al 
Secretariatului iugoslav 

peiim afacerile externe ,
BELGRAD. — Purtătorul- de 

C3VÎIX ai Secretam tidm de Stat al 
R. S. F pecîrn Aface
rile Externe. Drazc-Lub Vuița, a 
decUrst li o conferință de 
presă, ifapumind la o întrebare 
pr^-md Apetul st ațelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via : J>ipă cum se știe, Iugo- 
slzvia a pledat și pledează pen
tru rUirirea păai în Europa și 
de-rcr’lirea multilaterala a co

laborării între țările europene și 
privește în mod pozitiv inițiati
vele îndreptate în această di
recție". Considerăm, a spus el, 
că Europa nu are altă alterna
tivă în afară de calea colaboră
rii, ceea ce presupune hotărîrea 
tuturor statelor europene de a 
respecta cu strictețe indepen
dența, suveranitatea, integritatea 
teritorială și egalitatea în drep
turi a tuturor țărilor.

■ ■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■
Ne-am obișnuit să 

privim prin lunetele 
timpului pentru a des
cifra contururile viito
rului. încercăm să ne 
imaginăm anul 2 000 : 
condeiele ce investi
ghează spațiile științi
fice își permit flirtul cu 
fantezia pentru a ne 
descrie uimitoare pro
grese. Mașini terihile 
vor ușura existența u- 
mana, Terra va fi mai 
generoasa cu mult în
cercați! ei fii. La cum
păna mileniilor se ves
tesc înnoiri ce vor da 
generalității omenești n 
strălucire fără prece
dent.

Există, însă pe pla
neta noastră unii care 
privesc spre anul 2 000 
în speranța ca vor des
coperii... trecutul, că 
timpul va încremeni la 
bagheta celor ce doresc 
să intre în mileniul ur
mător cu o încărcătură 
de năravuri ce n-au 
făcut cinste nici unor 
vremuri apuse. Per
soanele acestea pot fi 
identificate, de pilda, 
la Pretoria. Susținăto
rii apartheidului sînt 
obsedați de anul 2000. 
Ce se va întîmpla cu 
..separarea raselor" pe

care as paa-a îs prac
tici ? Danronlor își 
iau măssri de precauție 
pentru ei «e tem ci 
apartheidul ar pclea «A 
deviaă intre timp 
piesă de mereu. 
Or. pentru a cînmz 
această politici (ca «ur
se de inspirație intr-o 
altă politici ce «e vaia 
..milenară** dar care a

nelar“ — mici rezerva
ții fără deschidere la 
mare, situate în zone 
aride lipsite de bogă
ții și in care negrii să 
fie concentrați. Dove
dind o neașteptată ge
nerozitate. autorii for
mulei au făgăduit crea
rea în fiecare an a 
10 000 locuri de muncă 
noi în aceste „bantus-

APARTHEID
Șl ANUL 2000

decedat după puțini 
ani) se adoptă, de pc 
acum, proiecte „științi- 
țifice". La Pretoria cal
culele făcute au arătat 
ca în jurul anului 
2 000, Africa de sud va 
avea o populație nea
gră de 19 000 000 
(la 6 000 000 albi). Pen
tru ca majoritatea de 
culoare să devină ino
fensivă s-a decis re
curgerea pe scară largă 
Ja formula ,.bantustn-

tane“ și chiar instala
rea unor uzine în a- 
propierea rezervațiilor. 
Făgăduielile — chiar 
dacă s-ar fi realizat — 
nu ar fi schimbat ra
dical soarta dramatica 
n populației de culoare, 
în fond, ghetourile de
numite „bantustane" 
sint niște imense zone 
ale mizeriei. Dar iată că 
statistici recente, citate 
de JEUNE AFRIQUE. 
arată că previziunile

Pretoriei n-au fost 
exacte : în anul 2 000 
populația africană din 
R.S.A. va reprezenta 
28 000 000 persoane. 
Deci, la fiecare alb vor 
fi... cinci negri ! La 
aceasta trebuie adaugat 
că „bantustanele" s-au 
dovedit un faliment 
economic i în 13 ani au 
putut furniza doar...
1 000 slujbe noi.

Ce se va întîmpla în 
anul 2 000 ? Oficiali
tățile de la Pretoria se 
arată îngrijorate. Se 
afirmă — aflăm lot din 
IEUNE AFRIQUE — 
că în prezent se vizea
ză provocarea unui 
șomaj parțial printre 
negrii ce lucrează în 
orașele industriale spre 
a-i determina sa se 
retragă în „bantus
tane". Iar autorii 
de legi draconice 
mai redactează niște 
texte.

„Să sperăm totuși, 
că generația anului
2 000 va lua cunoștință 
de apartheid doar din 
muzeul marilor crime 
împotriva umanității 
care, odată, va trebui 
să ia ființă...

M. RAMURA

ceastă producție este livrată la 
export. Printre murăturile tra
diționale aici am întîlnlt și o 
rețetă originală care se bucură, 
așa num mi-au spus gazdele, de 
mare căutare in străinătate : 
murarea cu oțet a știnleților 
prematuri. Dincolo de aspectul 
comercial ai acestor castraveți... 
de lapte, gustul, pe-ncercate. 
confirmă calitatea produsului si 
buna sa faimă.

Dispunînd și de o suprafață 
de pădure, cooperativa a dez
voltat și activități de exploatare 
și prelucrare a lemnului atît 
pentru construcții, cit și pentru 
ambalaje livrate industriei. E 
suficient să bmintim aici pro
ducția artizanală organizată — 
nasturi din material plastic, bu- 
toni, ștechere electrice, podoabe, 
pantaloni de... far-west, pentru 
a oferi imaginea lucrativă a 
cooperativei, ocuparea, In tot 
cursul anului, a membrilor coo
peratori.

Așa se explică în mare parte 
că venitul în anul precedent vi
zitei noastre aici a fost de 40 
milioane de forinți din care o 
mare parte a fost investită în 
dezvoltarea producției variate a 
C.A P.-ului. Din aceste investiții 
dublarea îngrășămintelor chimi
ce administrate terenului arabil 
ocupă un loc central.

Cooperativa care numără a- 
proximativ 1 500 de membri își 
bazează activitatea sa, în cea 
mai mire parte, pe tineri. In 
majoritatea lor, aceștia asigură 
ponderea în profcsiile-cheie 
care cer o deosebită calificare 
com ar fi : mecanizarea, fabri
cile de prelucrare, creșterea a- 
nlmalelar și legumicultura. Din
tre ei, pentru destoinicia de 
care au dat dovadă, foarte mulți 
an fost investiți In munci de 
răspundere : unii sînt chiar 
membri în conducerea coopera
tivei așa cnm este cazul tînăru- 
Ini inginer Rudolf Mârkus, prin 
bunăvoința căruia am cunoscut, 
în eîteva ore petrecute aici, sec
toarele de bază ale C.A.P.-ulnl. 
Mai mult decît atît, dincolo de 
aspectele particulare ale acestei 
cooperative am putut cunoaște 
nemijlocit noile realități ag «re 
din țara vecină șl prietenă \ * 
care condițiile de organizare X_. 
nivelul unităților cooperatistă" 
stimnleaiă inițiativa acestora. E 
aici o explicație, din multe al
tele. a prosperității C.A P.-ului 
„Lanul de aur" din Tokod în 
care numele săn are acoperire 
în fapte semnificative.

VARTAN ARACHELIAN

★

Cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a eliberării Ungariei, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
și tovarăgul ION GHEORGHE MAL’RER, președintele Consiliu
lui de Mviiștii al Republirii Socialiste România, au adresat tova- 
răsiw JÂNOS kÂDÂR. prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., PAL 
LOSONCZL președintele Consiliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, și JENO FOCK. președintele Guvernului Revolu
ționar Mum tome Țărănesc Ungar, o telegramă în care se spune 
pnntre alte :

„Oamenii muncii din țara noastră se bucură din inimă de rea
lizările remarcabile obținute de poporul frate ungar, sub condu
cerea P.M^.U„ în dezvoltarea economiei și culturii, în creșterea 
nisrlului său de trai material și spiritual și îi urează nt>i succese / 
în opera de coustrwre a socialismului, în înflorirea patriei sale. /*

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare frățească statornicite între Republica Socia
listă România și Republica Populară Ungară, între partidul Comu
nist Român, și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar se vor 
dezvolta continuu, pe baza principiilor mantist-leniniste, în intere
sul popoarelor noastre, al unității țârilor socialiste, al cauzei socia
lismului și păcii in lume".

Cu același prilej, ministrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu Mănescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare 
Ungare, Peter Janos.

De asemenea, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindica
telor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Femeilor și Comitetul Național pentru Apărarea 
Păciii din Republica Socialistă România au trimis telegrame do 
felicitare organizațiilor similare din Republica Populară Ungară.

Concert festiv la Budapesta
Cu prilejul celei de-a 24-a a- 

niversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, la Teatrul 
Erkel din Budapesta a avut loc 
un spectacol festiv la care au 
participat conducători de partid 
$i de stat, personalități ale vie
ții economice si culturale, mem
bri ai Corpului diplomatic.

Komoczin Zoltan, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a rostit o cuvîntare 
radiotelevizată 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 probleme 
actuale ale situației internațio
nale.

Primire la Hradul 
din Praga

Agenția C.T.K. anunța că pre
ședintele R. S. Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, primul secretar 
al C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, Alexander Dubcek, președin
tele guvernului R. S. Cehoslova
ce, Oldrich Cernik, i-au primit 
miercuri la Hradul din Praga pe 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Andrei Greciko, și pe 
ministrul adjunct -al afacerilor 
externe al U.R.S.S., Vladimir Se- 
mionov.

Au fost de față S. V. Cervo- 
nenko, ambasadorul Uniunii So
vietice în Cehoslovacia, și gene
ral colonel A. M. Maiorov, co
mandant suprem al trupelor so
vietice staționate în R. Si Ceho
slovacă.

în comunicatul dat publicității 
la Praga se precizează că au 
fost discutate probleme în legă
tură cu relațiile actuale sovieto- 
cehoslovace.

Agenția C.T.K. anunță că ge
neralul de a,rmată Ludvik Svo
boda, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace și coman
dantul suprem al forțelor arma

te cehoslovace, a sosit, la 3 a- 
prilie, la Bmo pentru a lua cu
noștință de situația de la Aca
demia militară „A. Zapotocky" 
și de participarea Academiei la 
sporirea capacității de luptă a 
armatei.

L. Svoboda este însoțit de pre
ședintele guvernului federal al 
R.S.C., O. Cemik, de primul se
cretar al C.C. al P. G. din Slo
vacia, G. Husak, și de alte per
soane oficiale.

• LA BERLIN a avut loc 
o consfătuire a oamenilor de 
știință și specialiștilor din 
R.P. Bulgaria. R.S. Ceho 
slovacă, R.D. Germană 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă Romă 
nia. R.P. Ungară și Uniunea 
Sovietică, în domeniul cerce
tării spațiului cosmic. In co
municatul cu privire la con
sfătuire se arată că progra
mele de lucru stabilite în 
comun se îndeplinesc cu suc
ces. Sesiunea a mal discutat 
probleme privind experi
mentele prevăzute pentru 
anii 1969 și 1970.
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