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CONFERINȚA PE ȚARĂ
A SECRETARILOR COMITETELOR 
DE PARTID Șl A PREȘEDINȚILOR 

CONSILIILOR POPULARE COMUNALE
La București, în marea sală a 

pavilionului central al Expozi
ției economiei naționale, au în
ceput marți dimineața lucrările 
Conferinței pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid și a preșe
dinților consiliilor populare co
munale.

Eveniment de seamă în viața 
țării, conferința face parte din 
ansamblul de măsuri stabilit de 
conducerea partidului și statului 
pentru sporirea rolului organelor 
locale de partid și de stat, crea
rea cadrului organizatoric pen
tru participarea tot mai amplă 
a maselor largi populare la con
ducerea economiei, a vieții poli
tice și sociale, pentru înflorirea 
tuturor localităților și progresul 
României socialiste.

Conferința are menirea să facă 
o largă și multilaterală analiză, 
să stabilească — pe baza unei 
ample consultări cu gospo
darii satelor, a generalizării 
experienței pozitive , dobîndite 
pînă acum, a lichidării lipsurilor 
care mai dăinuie — căile pentru 
continua stimulare a inițiativei 
locale, sporirea rolului și răspun
derii comitetelor comunale de 
partid și a consiliilor populare, 
a primarilor, în dezvoltarea de 
viitor a așezărilor rurale.

La această amplă dezbatere, 
la care sint prezenți peste 5 000 
de reprezentanți ai organelor 
comunale de partid și de stat, 
participă membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale, 
organizațiilor de masă și ob
ștești, secretarii comitetelor ju
dețene de partid care răspund 
de problemele organizatorice, 
prim-vicepreședinții comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare județene, activiști de partid 
și de stat.

Vasta' incintă este împodobită 
sărbătorește. Pe fundalul sălii se 
află stema P.C.R., încadrată de 
drapelele partidului și statului. 
Pe rotonda sălii sint înscrise lo
zincile „Să luptăm cu hotărire 
pentru realizarea amplului pro
gram de propășire a României 
socialiste stabilit de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român !“, „Trăiască unitatea 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, a întregului popor în 
jurul- Partidului Comunist Ro
mân !“.

întreaga asistență întimpină 
cu vii și puternice aplauze in
trarea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a conducăto
rilor de partid și de stat. Se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.“. 
Miile de participant, la confe
rință dau expresie vibrantă ho- 
tărîrii de a milita necontenit 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, voinței lor de a traduce 
în viață planul cincinal.

In prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculcscu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor- 
ghe Radulescu, ' Virgil Trofiu, 
Maxim Berghianu, Florian I)ă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Lconte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, precum și tova
rășii Florea Bădeanca, secretar 
al Comitetului de partid al co
munei Bîrca, județul Dolj, pri
marul comunei, Mișu Belinschi,

Cuvîntul de deschidere rostit 

de iovar&șul [epușoscu
Dragi tovarăși, .
începem lucrările Conferinței pe 

țară a secretarilor comitetelor de 
partid și a președinților consiliilor 
populare comunale.

In numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri salut în 
mod călduros pe toți participant» lă 
conferință.

Reuniunea secretarilor de partid și 
pr marilor comunali este determinată 
de necesitatea de a face o largă și 
multilaterală analiză a activității or
ganizațiilor de partid și consiliilor 
populare comunale și de a stabili 
căile pentru ridicarea rolului lor în 
viața satelor, a oamenilor muncii din 
comune. Apelez la toți participanții 
la conferință să fe cit mai activi, 
să-și spună părerile lor asupra acti
vității de pînă acum, să critice ceea 
ce consideră că a fost greșit și să 
facă propuneri pentru îmbunătățirea 
activității viitoare.

Ih analiza pe care o vom face fti 
aceste zile trebuie să porn m de I’ă 
directivele trasate de Conferința Na
țională din 19G7, de Ia Legea de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
populare și de la hotărîrile Comite
tului Central privind rolul organiza
țiilor de part'd comunale.

Conducerea de partid și de stat a

convocat această conferință pornind 
de la faptul că măsurile ce urmează 
a fi luate pentru creșterea răspunde
rii și atribuțiilor organelor de partid 
și consiliilor populare comunale tre
buie să fie stabilite pe baza cele’ mai 
largi consultări a cadrelor de partid 
și de stat din comune.

Sîntem convinși ca discuțiile care 
vor avea loc, măsurile care vor fi 
stabilite vor marca un moment impor
tant în viața satelor patriei noastre 
socialiste, vor duce la creșterea con
tribuției și mai active a țărănimii 
muncitoare în opera de construcție 
socialistă în România.

Cu aceste gînduri declar deschise 
lucrările conferinței și urez deplin 
succes lucrărilor ei.

Tovarăși,
Propun ca în cadrul conferinței Să 

dezbatem următoarele probleme :
1. Rolul organizațiilor de partid și 

al consiliilor populare comunale în 
conducerea activității . economico-șo- 
ciale ;

2. Sarcinile organizațiilor de partid • 
și ale consiliilor populare comunale 
în domeniul muncii de educare și for
mare a conștiinței socialiste a țără
nimii ;

3. Măsuri pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a par
tidului privind sistematizarea și dez

voltarea economico-socială a comu
nelor și satelor.

Desigur, tovarăși, că în cadrul dis
cuțiilor care vor avea loc atît în ple
nul conferinței, cit și în comisii, vor 
trebui abordate și alte probleme, 
chiar dacă nu se încadrează, ca să 
spun așa, în această ordine de zi. 
Consider că în cadrul acestor trei 
grupe se pot dezbate orice probleme.

Noi am dori ca discuțiile să fie de 
așa natură incit tovarășii care vor lua 
cuvîntul să-și spună cît mai pe larg 
părerile privind felul în care se des
fășoară munca, problemele ce se ri
dică în viața satelor, asupra a ceea 
ce trebuie să facem pentru a îmbu
nătăți activitatea viitoare. De aceea, 
s-a avut în vedere să fie formate 20 
de comisii în cadrul cărora să se dez
bată amănunțit problemele și să se dea 
posibilitatea participării Ia discuții 
unui număr cît mai mare de secre
tari de partid și de președinți de con
silii populare.

Astăzi și jci vor avea loc lucrările 
conferinței în plen. Miine se va lucra 
pe comisii. Sper că participanții la 
discuții vor vorbi cît mai deschis, cît 
mai clar, și vor spune lucruri cît mai 
aproape de realitate. Aceasta este o 
conferință de lucru, nu o ședință fes
tivă, și vrem să dezbatem problemele 
în acest spirit.

- CHEMARE -
Către toate comitetele comunale de partid, 

consiliile populare comunale, 
către toate gospodăriile populației de la sate

(Continuare in pag. a IV-a)

Comitetul comunal de partid și Comitetul executiv 
al Consiliului popular al comunei Unirea, județul Ia
lomița, analizînd in prezența unui însemnat număr de 
locuitori modul în care au fost îndepliniți indicatorii 
de plan la gospodăriile populației pe anul în curs, pre
cum și sarcinile ce ne revin în anii viitori, au stabilit 
o serie de măsuri care să valorifice mai bine experiența 
și posibilitățile de care dispune comuna noastră in creș
terea. ingrășarea și livrarea către stat a animalelor.

în acest an, mai mult de jumătate din familiile mem
brilor cooperatori au livrat statului peste 400 porci grași 
și 166 capete tineret taurin la calitatea I și extra, tota- 
lizînd peste 90 tone de carne.

Preocupași intr-o măsură mai mare de creșterea apor
tului comunei noastre la fondul de stat și. pe această 
bază, de realizarea unor venituri suplimentare ale mem
brilor cooperatori djn gospodăria personală, am hotărît 
ca în anul 1972 locuitorii comunei Unirea să livreze sta
tului 1 250 porci grași, revenind pe fiecare familie cel 
puțin un porc.

. In vederea înfăptuirii acestui angajament vom fo
losi ajutorul statului, care ne asigură pentru fiecare ki
logram de carne în viu cite 3 kilograme de porumb :

— membrii cooperatori vor contracta porci pră
siți în gospodăria personală ;

— vom organiza cumpărarea de către mem
brii cooperatori a purceilor realizați peste plan 
de cooperativa agricolă de producție ;

— pînă la 30 decembrie a.c. vom organiza o 
stațiune comunală df montă, care să stimuleze 
prăsila de porci în gospodăria membrilor coope
ratori, astfel îneît, începind cu anul 1973, să pu
tem livra statului cîte 2 porci grași de fiecare 
familie.

împreună cu consiliul de conducere al cooperativei 
agricole de producție vom asigura furajele necesare

pentru creșterea numărului de animale în comuna 
noastră, astfel :

— pentru hrana animalelor din gospodăriile 
membrilor cooperatori, cooperativa agricolă de 
producție va însămînța în tarla compactă 20 ha 
cu lucernă și cel puțin 20 ari cu porumb în cul
tura a doua pentru fiecare familie ;

— vom îndruma membrii cooperatori ca pe 
loturile personale să cultive dovleci, sfeclă fu
rajeră, cartofi și alte plante furajere ;

— de asemenea, vom livra statului 200 taurine 
la o greutate medie de 300 kg.

In acest fel, în anul 1972, vom livra statului 185 
tone carne.

în realizarea acestor angajamente ne bizuim pe hăr
nicia locuitorilor din comuna noastră, cît și pe expe
riența pe care am căpătat-o în anii trecuți în creș
terea și ingrăjșarea animalelor.

Convinși fiind că în toate comunele și satele există 
condiții bune pentru dezvoltarea creșterii animalelor, 
chemăm pe toți țăranii cooperatori, pe locuitorii cu 
gospodărie individuală, pe lucrătorii din unitățile a- 
gricole de stat să ne urmeze exemplul, contribuind pe 
această cale la o mai bună aprovizionare a populației 
țării noastre.

In numele locuitorilor din comuna UNIREA, județul 
IALOMIȚA,

Secretar al comitetului comunal al P.C.R. 
Mihalache Petre
Președintele comitetului executiv 
al consiliului popular comunal 
Adamescu Ică

ȘEDINȚA
COMITETULUI EXECUTIV
AL C. C. AL P. C. R.

în ziua de 21 decembrie 1971 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al .C.C. 
ai P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

în cadrul ședinței s-a examinat activi
tatea economico-financiară a cooperati
velor agricole de producție.

Comitetul Executiv a apreciat că măsu
rile cu privire la îmbunătățirea organiză
rii, planificării și conducerii agriculturii, 
organizarea consiliilor intercooperatiste, 
introducerea acordului global, asigura
rea unui venit lunar minim garantat 
membrilor cooperatori, adoptate la ple
nara C.C. al P.C.R. din decembrie 1970, 
au contribuit la obținerea în acest an a 
unor producții și venituri sporite în agri
cultura cooperatistă.

Ca rezultat al sprijinului dat de stat 
pentru dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale, livrarea unor cantități sporite de 
îngrășăminte chimice, semințe selecțio
nate, acordarea de credite pentru inves
tiții și producție, precum și a muncii de
puse de membrii cooperatori în anul 1971 
cooperativele agricole au obținut cea mai 
mare producție de la încheierea coopera
tivizării, cu o creștere de 29 Ea sută față 
de 1970 și cu 18 la sută mai mult decît 
realizările medii din perioada cincinalu
lui trecut. Producția de cereale din acest 
an depășește cu 1,2 milioane tone reali
zările medii din perioada 1966-1970.

Pe baza livrării la fondul central al 
statului a unor cantități sporite de grîu, 
porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, 
carne, lapte și a măsurilor de majorare a 
prețurilor de contractare la unele produ
se agricole, veniturile bănești ale coope
rativelor agricole au crescut în 1971 cu 
peste 19 ia sută comparativ cu anul pre
cedent.

Comitetul Executiv a constatat că, 
deși pe ansamblu au fost obținute rezul
tate bune, un număr de unități agricole 
cooperatiste, îndeosebi dintre cele situa
te în zona de deal, nu au realizat pro
ducții și venituri la nivelul posibilităților 
de care dispun, fapt care nu a permis 
realizarea fondurilor necesare activității 
productive cît și retribuirii cooperatori
lor pentru munca depusă. Totodată, un

număr de cooperative au de achitat ere* 
dite restante de mai mulți ani, unele de 
peste 10 ani; această situație influen
țează, an de an, negativ activitatea a- 
cestora.

Pentru a veni în ajutorul cooperative
lor care se găsesc în situațiile arătate, 
pentru a le da posibilitatea să asigure 
retribuirea cooperatorilor cu minimul 
garantat și, în același timp, să poată 
finanța activitatea de producție. Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît 
următoarele:

- anularea restituirii unor credite în 
sumă de 1 150 milioane iei acordate de 
stat în perioada anterioară anului 1968 
și scadente la plată în anul 1972 ;

- alocarea de la bugetul de stat a 
sumei de 350 milioane lei pentru a spri
jini unele cooperative agricole să-și 
achite contribuția la Casa de pensii pen
tru anul 1971 ;

- acordarea unui credit, de pînă la 
500 milioane lei, rambursabil în anul 
1972, cooperativelor agricole de produc
ție care au livrat produse pe bază de 
contract la fondul de stat, pentru plata 
retribuirii cuvenite membrilor coopera
tori în raport cu munca efectiv prestată.

Comitetul Executiv a trasat sarcini 
Ministerului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor, Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Băncii pentru Agricultură șl 
Industrie Alimentară, consiliilor popu
lare și comitetelor județene de partid să 
sprijine cooperativele agricole în stabi
lirea și aplicarea unor măsuri eficiente 
pentru dezvoltarea producției și îmbună
tățirea activității lor economico-finan- 
ciare.

Comitetul Executiv își exprimă con
vingerea că acest important ajutor acor
dat unui mare număr de cooperative va 
constitui pentru membrii cooperativelor 
respective, pentru toți cooperatorii un 
nou imbold pentru executarea la timp a 
tuturor lucrărilor, pentru sporirea produc
ției agricole și a veniturilor cooperative
lor aducînd astfel o și mai mare contri
buție ia realizarea hotărîrilor Congresu
lui al X-lea al partidului, la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Succese de prestigiu în realizarea planului 
și a angajamentelor pe acest an

La redacție sosesc, in aceste zile, știri din toate colțurile țării care prezintă importantele suc
cese obținute de întreprinderi în realizarea planului și a angajamentelor in primul an al cinci
nalului. Manifestindu-și hotărîrea fermă de a traduce in viață programul elaborat de partid pentru dezvol
tarea economico-socială a țării, oamenii muncii își intensifică eforturile pentru îmbogățirea bilanțului reali- 
-zărilor de pînă acum, pentru a obține sporuri cît mai importante la fiecare produs de care economia are ne
voie, o eficiență economică tot mai ridicată, pentru a contribui din plin la creșterea susținută a avuției națio
nale. In telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, organizații de partid, raportind cu 
mîndrie și satisfacție realizările dobîndite în acest an, se angajează să obțină în continuare noi și însemnate 
rezultate în toate domeniile de activitate.

ÎN PAGINA A VI-a

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe ambasadorul Marii Britanii

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit marți 
la amiază pe Denis Seward Laskey, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, în legătură cu plecarea sa de
finitivă din țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate a par
ticipat George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

PAGINA A V-A

Omul față în față 

cu el însuși...

• AMFITEATRUL EDUCA
ȚIEI SOCIALISTE: VIA
TA CEA DE TOATE ZI
LELE

• PORNIND DE LA DOUA 
CAZURI — SFATURI 
PENTRU ANUM1Ț1 PĂ
RINȚI

• UNDE MERGI, TINERE î
• POȘTA PAGINII

Aspect din sala conferinței
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A SECRETARILOR COMITETELOR DE PARTID
Șl A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE COMUNALE

Rolul organizațiilor de partid și al1 consiliilor 
populare comunale în conducerea activității 

economico-sociale
Expunere prezentată de tovarășul Gheorghe Pană

Conferința pe țară a secretarilor comi
tetelor comunale de partid și a președinților 
consiliilor populare comunale, a arătat 
vorbitorul, a fost organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a dorit 
să se întîlnească și în acest cadru cu cei 
ce conduc activitatea politică și adminis
trativă a comunelor, să pună în dezbatere 
problemele majore pe care le ridică dez
voltarea în continuare a localităților rurale, 
in contextul tuturor laturilor vieții sociale.

Făcind bilanțul aplicării ansamblului mă
surilor adoptate în anii care au urmat Con
gresului al IX-lea, Conferinței Naționale și 
Congresului al X-lea al P.C.R., pentru îm
bunătățirea organizării administrativ-teri- 
toriale a țării, perfecționarea activității or
ganelor de partid și de stat centrale și lo
cale, dezvoltarea comunelor și înflorirea 
vieții lor economice și social-politice, refe
ratul a menționat că în localitățile rurale 
funcționează 22 700 organizații de bază ale 
partidului, in care își desfășoară activitatea 
peste 530 000 membri ai. partidului. După 
•scurgerea a trei ani de la constituirea co
mitetelor comunale de partid, se poate a- 
firma că acestea reușesc să conducă cu com
petență activitatea politică, economică și eo- 
cial-cuiturală a localităților rurale. >

Organele de partid și de stat locale au 
pus in centrul preocupărilor lor soluțio
narea problemelor economice, creșterea 
producției agricole vegetale și animale, fo
losirea rațională a pămîntului, realizarea 
fondului centralizat al statului, înfăptuirea 
celor două programe naționale privind îm
bunătățirile funciare și dezvoltarea zooteh
niei. întărirea economico-organizatorică a 
unităților agricole socialiste. O atenție spo
rită s-a acordat dezvoltării activităților in
dustriale, de prestări de servicii, învățămîn
tului, culturii și ocrotirii sănătății publice, 
aprovizionării populației, activităților cu 
caracter edilitar-gospodăresc.

In conștiința oamenilor muncii de la 
sate, în viata spirituală a comunelor au 
avut loc profunde schimbări. In acest sens, 
s-a acționat pe multiple planuri, urmărin- 
du-se ca întreaga activitate politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă să fie subordo
nată cerințelor concrete ale dezvoltării so
cietății noastre.

Se poate spune că rezultatele obținute în 
dezvoltarea multilaterala a comunelor se 
datoresc în mare măsură perfecționării ac
tivității desfășurate de organele și organi
zațiile de partid, pefitru mobilizarea co
muniștilor, a celorlalți'-oameni: ai- muncii 
de la sate la înfăptuirea complexului de 
măsuri stabilit de conducerea partidului și 
statului.

Realizările dobîndite pînă în prezent nu 
sînt însă pe măsura posibilităților de care 
dispun comunele noastre, a efof-turilor fă
cute de partid și de stat pentru dezvoltarea 
acestora. Principalul neajuns în activitatea 
multor comitete comunale de partid constă 
în faptul că ele nu au reușit să conducă 
în mod corespunzător activitatea econo
mică, socială,' să îndrunie organizațiile de 
partid din cooperativele agricole, astfel in
cit acestea să intervină mai eficient pentru 
dezvoltarea producției vegetale și animale. 
Din această cauză, cu toate condițiile 
favorabile create în urmă măsurilor adop
tate de conducerea partidului. în multe uni
tăți continuă /să se înregistreze producții 
scăzute, cu consecințe negative asupra 
potențialului economic al acestora, a con
tribuției lor la fondul de stat, la ridicarea 
veniturilor cooperatorilor. Comitetele comu
nale de partid și' consiliile populare au da
toria să acționeze cu mai multă fermitate 
pentru aplicarea Legii cu privire la apăra
rea, conservarea și buna gospodărire a fon
dului funciar. împotriva oricăror forme de 
încălcare a prevederilor acesteia.

Rezultatele nesatisfăcătoare obținute în 
producția vegetală și animală, în activitatea 
cconomico-finaneiară a multor cooperative 
agricole reflectă și modul în care U.N.C.A.P. 
și uniunile cooperatiste județene au acționat 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce li s-au în
credințat de către partid. In .multe cazuri, 
uniunile cooperatiste nu se ocupă cu per
severență și cu răspundere de îndrumarea 
și sprijinirea îndeaproape a cooperativelor 
agricole, nu ajută îndeajuns consiliile de 
conducere pentru întărirea ordinii și disci
plinei în muncă, mobilizarea membrilor 
cooperatori, a mijloacelor materiale și fi
nanciare locale în vederea realizării pla
nurilor, pentru păstrarea și dezvoltarea 
proprietății obștești.

Se impune să acordăm o mai mare aten
ție valorificării rezervelor existente în gos
podăriile populației, tradițiilor și experien
ței bogate existente în acest sens, astfel 
incit să sporească contribuția gospodăriilor 
țărănești la fondul de stat, atît în zonele 
cooperativizate cit și în cele necooperati- 
vizate.

Sarcini importante revin comitetelor de 
partid și consiliilor populare comunale pen
tru dezvoltarea activităților industriale, de 
prelucrare a produselor agricole, de con
strucții și prestări 'de servicii către popu
lație. Este necesar ca organele centrale și 
cele județene să orienteze aceste activități 
spre valorificarea resurselor specifice de 
care dispune fiecare comună, spre realizarea 
unor .produse care au desfacere asigurată, 
să clarifice și să rezolve toate aspectele ce 
se ridică în legătură cu evidența financiar- 
contabilă a unităților nou create.

Cerințele și necesitățile actuale impuse de 
ritmul creșterii economiei naționale, efor
turile mari pe care le fac partidul și statul 
nostru pentru dezvoltarea agriculturii cer 
din partea comitetelor de partid.^ comunale, 
a consiliilor populare îmbunătățirea activi
tății de conducere a economiei locale. în 
acest sens trebuie să recunoaștem că nu de 
puține ori în munca comitetelor, a birou
rilor, a secretarilor acestora și a primari
lor se manifestă neajunsuri și aspecte de 
înțelegere îngustă a atribuțiilor ce le revin 
in domeniul economic. Deseori, activitatea 
economică din comune nu este privită ca 
un tot unitar, închegat și nu se urmărește 
dezvoltarea armonioasă a acestora. Unele 
comitete de partid comunale și consilii 
populare, ocupindu-se numai de rezolvarea 
sarcinilor curente, pierd din vedere proble
mele de perspectivă ale dezvoltării agricul
turii, ale vieții economice. x

în continuare, vorbitorul a supus unei 
analize critice deficiențele existente în stilul 
și metodele de muncă ale consiliilor popu
lare : insuficienta dezbatere a problemelor 
majore ale dezvoltării economice și social- 
eulturale * comunelor' ; inactivitatea sau 

delăsarea unor deputați, legătura lor slabă 
cu cetățenii ; îndrumarea necorespunzătoare 
de către unii primari a muncii comisiilor 
permanente și comitetelor de cetățeni ; ne
glijarea finalizării măsurilor stabilite în se
siunile consiliilor populare comunale și in 
ședințele comitetelor executive ale acesto
ra ; persistența unor aspecte de formalism, 
practici învechite, metode birocratice în re
zolvarea problemelor ridicate de viață. 
Consiliile populare, comitetele lor executive 
manifestă, în unele cazuri, îngăduință l’ață 
de cei care încalcă legile' țării, se fac vino- 
vați de evaziune fiscală. Față de cazurile 
de încălcare a legalității socialiste și a dis
ciplinei financiare și bugetare au fost luate, 
la timp, măsurile corespunzătoare de către 
organele puterii locale. Trebuie insistat în 
continuare pentru organizarea și desfășu
rarea de acțiuni educative, în vederea pre
venirii și combaterii ferme a unor manifes
tări de încălcare a normelor de conduită și 
etică socialistă.

Organele de partid și de stat comunale 
au in conducerea lor cadre cu experiență 
și pricepere, care muncesc cu devotament 
pentru înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru.

Cu toate acestea, în munca cu cadrele se 
mențin încă multe lipsuri. Organele și or
ganizațiile de partid manifestă o insufi
cientă preocupare pentru creșterea, selec
ționarea și educarea cadrelor. în unele co
mune mai există în diferite funcții cadre 
care nu se preocupă de ridicarea nivelului 
lor de pregătire politico-ideologică și profe
sională, nu sint suficient de .receptive țață 
de fenomenele noi, de cuceririle științei și 
conducerii, se adaptează greu la condițiile și 
cerințele impuse de dezvoltarea sațului so
cialist, dovedesc lipsă de inițiativă în re
zolvarea sarcinilor. Unele cadre cu munci de 
conducere au manifestat tendințe de căpă
tuială, de încălcare a legalității, a normelor 
și principiilor moralei socialiste, au săvîr- 
șit diferite abuzuri și acte de necinste.

Conducerea partidului a criticat în repe
tate rînduri faptul că deși femeile dețin o 
pondere însemnată în cadrul populației să
tești, puține dintre acestea sînt promovate 
în funcțiile de conducere în diferite dome
nii de activitate.

Multe din neajunsurile manifestate în ac
tivitatea de partid, economică, social-cul- 
turală și edilitar-gospodărească din comune 
ar fi putut fi evitate dacă organele de 
•partid și de stat județene ș-ar fi preocu
pat cu mai multă grijă de îndrumarea și 
sprijinirea comitetelor, de. partid și consi
liilor populare . comunale, Trebuie Subliniat 
însă faptul că nu întbt'deâtiha comitatele 
județene de partid și consiliile populare 
județene își organizează în așa fel munca 
incit membrii lor să fie mai mult timp pre
zență în comune, să îndrume nemijlocit or
ganizațiile de partid și consiliile populare 
comunale, să cunoască măi bine problemele 
care se ridică și să contribuie efectiv la 
soluționarea lor. Nu există suficientă, pre
ocupare pentru generalizarea experienței 
pozitive din munca organizațiilor de partid 
și consiliilor populare comunale, pentru 
instruirea temeinică și informarea opera
tivă a acestora asupra hotărîrilor de partid 
și de ștat, a sarcinilor ce. le revin pentru 
înfăptuirea lor.

. In continuare, vorbitorul a arătat că rea
lizarea programului stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului, înfăptuirea obiectivelor 
planului cincinal impun perfecționarea sub
stanțială a muncii organelor și organizații
lor de partid de la sate, creșterea rolului 
lor în conducerea întregii activități politice, 
economice, și social-culturale. O atenție de
osebită trebuie acordată sprijinirii organi
zațiilor de partid din cooperativele agricole 
de producție și consiliilor de conducere ale 
acestora în perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, în generalizarea expe
rienței pozitive obținute în aplicarea acor
dului global, în valorificarea superioară a 
condițiilor materiale' și forței de muncă din 
fiecare unitate. Organizațiile de partid tre
buie să dovedească o mai mare exigență 
pentru întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă, ridicarea responsabilității comuniș
tilor și a celorlalți oameni ai muncii față de 
calitatea lucrărilor executate, de apărarea 
și dezvoltarea avutului obștesc.

O sarcină importantă a organizațiilor de 
partid de la sate trebuie să o constituie 
îndeplinirea integrală a obligațiilor con
tractuale, dezvoltarea în rîndurile tuturor 
țăranilor a răspunderii și datoriei de a con
tribui la asigurarea fondului central, la a- 
provizionarea populației cu produse agro- 
alimentare. .

Dezvoltarea și diversificarea activităților 
industriale, extinderea serviciilor și îmbu
nătățirea calității acestora, care să contri
buie la ridicarea social-economică. a co
munei. a nivelului de viață al locuitorilor 
săi, trebuie, de asemenea, să constituie o 
preocupare constantă a organelor și organi
zațiilor de partid de Ia sate.
- Sarcini de mare răspundere revin orga
nelor și organizațiilor de partid, de stat, 
de masă și obștești, instituțiilor de învăță- 
mînt și cultură de la sate în aplicarea pro
gramului Partidului Comunist Român, pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C;R. din 3—5 noiem
brie a.c., pentru îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului general de 
cunoaștere și educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe temelia principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste.

Hotărîtor pentru creșterea rolului orga
nelor și organizațiilor de partid, corespun
zător cerințelor etapei actuale de dezvol
tare a societății noastre este întărirea orga
nizațiilor de partid, a vieții interne a aces
tora, perfecționarea stilului lor de muncă, 
activizarea tuturor comuniștilor, ridicarea 
răspunderii lor pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului. Fiecare comunist tre
buie să devină un militant activ pentru 
propagarea ideilor și politicii partidului 
nostru, pentru mobilizarea maselor la 
transpunerea în viață a acestora.

Exprimăm convingerea că schimbul de 
experiență pe care îl vom realiza cu acest 
prilej, discuțiile și propunerile ce se vor 
face vor contribui la îmbunătățirea muncii 
organizațiilor de partid, consiliilor popu
lare. organizațiilor de masă și obștești, tu
turor instituțiilor social-culturale, pentru 
mobilizarea cetățenilor de la sate, în vede
rea înfăptuirii mărețului program de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră.

Sarcinile organizațiilor de partid 
și ale consiliilor populare comunale in domeniul 
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înfăptuirea hotărîrilor Congreselor al 
IX-lea și al X-lea ale P.C.R., a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a măsu
rilor adoptate de conducerea partidului în 
vederea îmbunătățirii activității politico- 
ideologice — a spus vorbitorul — au de
terminat eforturi sporite pentru continua 
perfecționare a stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organizațiilor de 
partid, ale consiliilor populare, ale tuturor 
factorilor chemați să aplice în viață politica 
partidului.

Se poate spune că rezultatele bune dobîn
dite în acest an în realizarea sarcinilor de 
plan în agricultură sînt în mare măsură 
urmarea unei activități politice și organiza
torice mai susținute.

Sub conducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.C., comitetele și comisiile 
de femei, consiliile populare, consiliile de 
conducere ale cooperativelor agricole de 
producție, așezămintele de cultură au acțio
nat pentru educarea patriotică și moral-ce- 
tățenească a populației sătești, pentru for
marea și dezvoltarea trăsăturilor omului 
nou, cu o conștiință socialistă înaintată, mi
litant activ pentru înfăptuirea politicii par
tidului.

Cerințele actuale, impuse de ritmul creș
terii economiei naționale, de eforturile mari 
pe care le fac partidul și statul nostru 
pentru dezvoltarea agriculturii, solicită din 
partea comitetelor de partid comunale îm
bunătățirea activității de conducere a eco
nomiei locale, îndeosebi a agriculturii și, im
plicit, reconsiderarea întregii activități po
litico-educative de masă, sporirea conside
rabilă a ariei sale de cuprindere și a forței 
de înrîurire a conștiinței țărănimii.

Referindu-se în continuare la neajunsu
rile care se mai manifestă in această acti
vitate, vorbitorul a subliniat că ana
liza critică a activității politico-ideologice 
desfășurate la sate scoate în evidență insu
ficienta legătură a acesteia cu viața. 
Organele și organizațiile de partid nu au 
pus totdeauna in centrul preocupărilor 
lor orientarea muncii politice spre mobi
lizarea cooperatorilor și a celorlalți lucră
tori din agricultură la muncă, spre dez
voltarea în rîndurile lor a unei atitudini 
înaintate față de muncă și avutul obștesc.

în propaganda, de partid și munca politică 
de masă adeseori se întîlnește tendința de 
prezentare simplistă, /idealizată -A stărilor 
de fapt, de ocolire a fenomenelor negative, 
insuficient, spirit combativ față de neajun
surile în muncă, față de mentalitățile și 
practicile înapoiate, de manifestările anti
sociale — furt din avutul obștesc, risipă, 
acte de indisciplină și abuzuri, tendințe de 
căpătuială. Se folosesc puțin mijloacele și 
formele care s-au dovedit eficiente în mun
ca politică, cum sînt colectivele de agita
tori, brigăzile artistice de agitație, gazetele 
satirice, comisiile de judecată, dezbaterile, 
procesele publice și altele, care exercită o 
influență directă asupra conștiinței oame
nilor.

Unele organizații de partid nu folosesc 
cu destulă eficiență învățămintul ideologic, 
propaganda de partid, instituțiile de cultură 
și celelalte mijloace de influențare politico- 
ideologică pentru afirmarea largă în mase 
a concepției materialist-științ.ifice despre 
lume, pentru combaterea influențelor con
cepțiilor mistice.

In ce privește așezămintele culturale, un 
neajuns caracteristic multora îl constituie 
faptul că ele nu au devenit încă instituții 
de educație politică, programele lor cuprin- 
zind puține manifestări pentru populari
zarea și explicarea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru., Este 
insuficientă activitatea lor în problemele 
educării morale, cetățenești a populației.

Din totdeauna, în satele românești, intelec
tualii, în imensa lor majoritate, au fost par- 
ticipanți activi, pasionați în munca nobilă 
de elevare spirituală a populației rurale. 
Și precum, de asemenea, cunoaștem bine, 
intelectualii dintr-o comună se puteau nu
măra înainte pe degetele unei singure mîini. 
Astăzi în sate lucrează o adevărată armată 
de intelectuali de diverse profesii. Desigur, 
mulți, poate cei mai mulți dintre ei, își în
țeleg integral menirea, considerînd că parti
ciparea lor la ridicarea universului spiritual 
al maselor ține organic de calitatea lor de 
intelectuali ai orînduirii noastre noi. De 
aceea, ei sînt înconjurați cu multă stimă 
și' respefet de concetățenii lor, sînt apreciați 
în. cel mai înalt grad de partidul și statul 
nostru.

Trebuie însă, tovarăși, să o spunem des
chis, aci, că avem, din păcate, suficient de 
mulți intelectuali in mediul rural care, din
tr-o atitudine de comoditate, sint martori 
pasivi la acest vast proces de iluminare a 
vieții satului, care își înțeleg îngust meni
rea lor socială.

Referindu-se la cauzele neajunsurilor a- 
nalizate, vorbitorul s-a oprit asupra modu
lui defectuos în care numeroase comitete 
de partid și consilii populare comunale s-au 
preocupat de problemele activității politico- 
educative și cultural-artistice.

în multe locuri s-a încetățenit în ultima 
vreme părerea profund greșită că organele 
locale ale puterii de stat au obligația să se 
ocupe doar de baza materială a așezămin
telor de cultură.

Dar, chiar și în ceea ce privește preocu
parea consiliilor populare pentru asigurarea 
și folosirea bazei materiale a activității cul
tural-educative se mențin unele neajun
suri. Fără a subaprecia eforturile făcute în 
acest sens de organele locale, eforturi con
cretizate, printre altele, în faptul că în ul
timii zece ani au fost construite prin con
tribuția voluntară a cetățenilor peste 2100 
de cămine culturale, nu se poate trece cu 
vederea că în prezent există lipsuri se
rioase în ceea ce privește dotarea acestor 
instituții. Mai mult de 4 000 de cămine cul
turale nu dispun de mobilierul necesar, 
peste 2 300 nu au aparate de radio ; televi
zoare există doar în 3 700 unități, iar stații 
de amplificare numai în 700. «

Cel mai mare neajuns îl constituie însă 
faptul că nici baza materială existentă nu 
este judicios folosită. Sînt cămine culturale 
cu sedii impunătoare și aspectuoase, cu săli 
de spectacole, mobilier și aparatură cultu
rală modernă, care stau timp îndelungat .în
chise.

Este pozitiv — a arătat vorbitorul în con
tinuare — faptul că în ultima perioadă se 
manifestă o grijă sporită pentru asigura

rea căminelor culturale, din reședințele de 
comună, cu cadre care să facă față multi
plelor sarcini din domeniul educației și 
culturii și care să întrunească, în același 
timp, calitățile necesare pentru a îndeplini 
și funcția de locțiitori ai secretarilor comi
tetelor comunale de partid. în multe loca
lități, această problemă nu este însă tra
tată cu răspunderea necesară, ceea ce de
termină o mare fluctuație de cadre. Or
ganele locale de partid și de stat sînt 
chemate să manifeste mai multă exigență 
în alegerea cadrelor culturale, urmărindu-se 
ca, o dată cu pregătirea politico-ideologică 
și profesională corespunzătoare, acestea să 
aibă și pasiunea, înclinațiile necesare pen
tru activitatea cultural-educativă.

Organele de partid și de stat comunale, 
folosind din plin baza materială și forțele 
existente, trebuie să asigure ca fiecare că
min cultural — în cadrul căruia va func
ționa, potrivit indicațiilor din expunerea to
varășului Ceaușescu la plenara din noiem
brie a C.C., și cabinetul pentru științele so
ciale și răspîndirea cunoștințelor științi
fice — să devină un puternic centru de 
educație comunistă a maselor, de cultivare 
în rfndurile acestora ă concepțiilor politico- 
ideologice, filozofice și etice ale partidului 
nostru, a trăsăturilor conștiinței socialiste, 
de răspîndire a cunoștințelor științifice, de 
ridicare a nivelului de pregătire culturală 
și profesională a oamenilor muncii d'e la 
sate.

O preocupare stăruitoare trebuie să ma
nifeste organele de partid și de stat comu
nale pentru organizarea și conducerea pro
pagandei agrozootehnice și în mod deosebit 
a învățămîntului agrozootehnic de masă.

Ocupindu-se in continuare de rolul cres- 
cînd al școlii. în lumina Vastului program 
de educație socialistă elaborat de partid, 
tovarășul Miu Dobrescu a arătat că organi
zațiile de partid, consiliile populare spri
jină insuficient școala în eforturile făcute 
pentru a cultiva la elevi dragostea față de 
muncă,' în special față de munca în agri
cultură. Practica pe loturile atribuite, șco
lilor, este adesea organizată defectuos., Ate- 
lierul-școală este și el. nu în puține locuri, 
improvizat.

Organizațiile de partid, consiliile popu
lare, școala trebuie, convinse .că atașamen
tul față de muncă poate fi cultivat cu suc-, 
ces numai1' organlzind bine practica, în
făptuind măsurile stabilite de conducerea 
partidului în vederea întăririi caracterului 
aplicativ al ■ învățămîntului.

O atenție sporită trebuie acordată In 
școală pregătirii: politico-ideologice a elevi
lor, cunoașterii de către aceștia a realități
lor noastre economice și sociale în plină 
transformare, a politicii interne și externe 
a P.C.R. Fără a subaprecia importanța 
celorlalte obiecte, rolul hotărîtor îl au în 
acest sens disciplinele de științe sociale. 
Organele locale de partid și de stat tre
buie să controleze îndeaproape felul în 
care se desfășoară activitatea la aceste dis
cipline. să sprijine acțiunea de creare în 
toate școlile și liceele a cabinetelor de 
științe sociale.

Pentru a realiza în bune condiții sarci
nile educării tinerei generații de la sate 
trebuie să perfecționăm educația profe
sorilor, a educatorilor înșiși. Trebuie spus 
că organizațiile de partid, consiliile popu
lare n-au controlat întotdeauna și n-au 
luat măsurile corespunzătoare pentru ca 
întregul _ corp didactic să aibă pregătirea 
politico-ideologică corespunzătoare, un mod 
de muncă și de viață care să constituie 
model demn de urmat de către elevi.

în același timp, organele de partid și de 
stat locale au datoria să asigure sistema
tic informarea cadrelor didactice asupra 
principalelor probleme ale .politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru, 
asupra sarcinilor care stau în fața locali
tăților respective. Pentru aceasta, secre
tarii comitetelor de partid au obligația de 
a se întîlni periodic, lunar, cu cadrele di
dactice. Organele comunale trebuie să 
manifeste mai multă solicitudine față de 
cerințele și preocupările acestora.

Cultivarea dragostei față de munca a- 
gricolă la tineretul sătesc implică îmbu
nătățirea activității politico-educative a 
organizațiilor U.T.C., o atenție permanentă 
din partea consiliilor 'populare și a consi
liilor de conducere ale cooperativelor a- 
gricole de producție pentru organizarea 
tot mai bună a muncii în aceste unități, 
creșterea proprietății obștești a acestora 
și a veniturilor țăranilor. cooperatori. Ata
șarea tineretului față de comuna natală, 
stabilirea lui într-o unitate agricolă, în
toarcerea în sat după terminarea studii
lor depind hotărîtor de atenția pe care o 
vom da perfecționării muncii în C.A.P., 
ridicării economice a acestora.

Analiza activității politico-educative des
fășurate la.sate demonstrează că organi
zațiile de partid, U.T.C., comitetele și co
misiile de femei, consiliile populare nu au 
reușit îri toate cazurile să-și îndeplinească 
cu competență sarcinile, atribuțiile și rolul 
care le revin, că în munca lor există nu
meroase deficiențe. Adeseori, în locul pro
movării și stimulării unei munci vii și 
creatoare s-au încetățenit atitudini și me
tode birocratice, care n-au creat cadrul 
necesar afirmării inițiativelor valoroase.

In _ lumina _ programului Partidului Co
munist Român, adoptat de plenara din 
3—5 noiembrie a.c. a C.C. al P.C.R., pe 
baza expunerii de înaltă ținută științifică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se im
pune ca toți factorii care au responsabili
tăți în acest domeniu, în frunte cu or
ganele și organizațiile de partid, să mili
teze neobosit pentru transformarea activi
tății educative într-o acțiune politică vie, 
dinamică, eficientă.

La plenara Comitetului Central al parti
dului din noiembrie, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
înfățișat partidului și poporului portretul 
moral al comunistului, al omului societății 
noastre socialiste, a jalonat magistral un 
adevărat cod al educației și comportării so
cialiste și comuniste.

Prin eforturi stăruitoare, printr-o ac
țiune unitară și convergentă trebuie să 
dăm împlinire faptică nobilului imperativ 
de formare a omului nou, ai cărui para
metri etico-morali să se circumscrie ce
rințelor puse de conducătorul parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Măsuri pentru înfăptuirea hotărîrilor
Conferinței Naționale a partidului 

privind sistematizarea și dezvoltarea 
economico-socială a comunelor si satelor 
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Expunere prezentată de tovarășul Petre Blajovici
După/ce a făcut o trecere în revistă a 

realizărilor obținute de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, în 
făurirea unui stat socialist înfloritor, cu 
o industrie multilateral dezvoltată și o agri
cultură in plin proces de modernizare, care 
au asigurat condiții de viață tot mai bune 
tuturor oamenilor muncii de la orașe și 
sate, precum și a perspectivelor pe care le 
deschide planul cincinal 1971—1975, tova
rășul Petre Blajovici s-a referit la marile 
schimbări intervenite în structura economi
că și socială a satelor, ca urmare a dezvol
tării impetuoase a economiei naționale, a 
creării marii proprietăți agricole socialiste, 
dezvoltării bazei tehnico-materiale a agri
culturii, sprijinului multilateral acordat ță
rănimii de către stat.

Dezvoltarea economică și socială a țării, 
precum și schimbările adinei survenite în 
viața satelor — a arătat vorbitorul — au 
condus la creșterea veniturilor țărănimii, la 
modificarea înfățișării satului. începînd 
cu acest an, s-a tiecut la construirea unor 
locuințe din fondurile statului, pentru ca
dre didactice, medici și alte categorii de 
specialiști și salariați care lucrează în me
diul rural.

Programul dezvoltării complexe pe pe
rioada 1971—1975 a întregii vieți economice 
și sociale, precum și liniile directoare ale 
dezvoltării pînă în anul 1980 cuprind sar
cini de o deosebită însemnătate ce impun o 
intensificare și îmbunătățire a activității‘de 
sistematizare a teritoriului național, a ju
dețelor, a municipiilor și orașelor, comu
nelor și satelor.

Sistematizarea trebuie să rezolve toate 
problemele complexe legate de creșterea 
planificată a localităților — determinarea 
mărimii optime și a profilului social-eco
nomic al acestora, zonarea funcțională a te
ritoriului. amplasarea judicioasă a unită
ților productive, a clădirilor de locuit și 
social-culturale, a terenurilor de sport și 
recreare, a spațiilor plantate, determinarea - 
rețelei de circulație — urmărindu-se utili
zarea eficientă a terenurilor, dotarea cu lu
crări tehnico-edilitare și rezolvarea proble
melor legate de spe.cificul local, de aspec
tele estetice și corelarea cadrului construit 
cu mediul înconjurător.

Problemele sistematizării și îndeosebi ale 
sistematizării localităților rurale au fost 
simplu' analizate, de către Conferința Națio
nală a. partidului, care, a stabilit ca sistema
tizarea comunelor și satelor să se efec
tueze în cadrul unui program național de 
ansamblu.

La consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologiei și al activi
tății politice și cultural-educative, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, subliniind impor
tanța activității de sistematizare, a preci
zat că, pe lingă dezvoltarea forțelor de pro
ducție și repartiția. justă a acestora pe te
ritoriu, prin făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate se înțelege și „orga
nizarea rațională și sistematizarea mai bună 
a teritoriului țării noastre, crearea de noi 
centre orășenești și organizarea pe baze 
științifice a vieții comunelor și satelor pa
triei, astfel incit să se asigure apropierea 
treptată a satului de oraș, a condițiilor de 
viață de la sate de cele de la oraș". In ve
derea îndeplinirii acestor sarcini complexe 
și de mare răspundere, Comitetul de Stat 
pentru Economia și Administrația Locală, 
împreună cu comitetele, executive ale con
siliilor populare județene și al municipiului 
București au elaborat „Programul general 
pentru organizarea și dezvoltarea activității 
de sistematizare a teritoriului și localități
lor", care a fost prezentat spre aprobare 
conducerii superioare de partid și de stat. 
Au fost elaborate pînă în prezent, în
tr-o primă fază, studiile și schițele 
de sistematizare pentru toate județele, mu
nicipiile, precum și pentru majoritatea ora
șelor. A fost întocmit un număr însemnat 
de detalii de sistematizare pentru zone in
dustriale, ansambluri de locuințe, zone cen
trale,^ care au permis amplasarea cores
punzătoare a investițiilor. De asemenea, 
s-au întocmit studii de sistematizare teri
torială pentru un număr de peste 1 500 din 
cele 2 706 comune și schițe pentru 4 500 de 
sate, precum și numeroase detalii de sis
tematizare privind organizarea și dotarea 
centrelor civice. A fost stabilită vatra sa
telor pentru aproape toate satele exis
tente.

în expunere au fost relevate rezultatele 
bune obținute în acțiunea de elaborare a 
schițelor de sistematizare a satelor in ju
dețele Brașov, Constanța, Ialomița, Iași, 
Ilfov, Galați și municipiul București, Brăila, 
Maramureș, Mehedinți, Prahova, Suceava, 
Timiș, Vaslui, precum și rămînerile în 
urmă în acest domeniu în județele Cluj, 
Caraș-Severin, Alba, Arad, Gorj, Bistrița- 
Năsăud, Sibiu și altele.

Trebuie să arătăm că, o perioadă înde
lungată de timp, organele centrale și lo
cale nu au acordat atenția cuvenită siste
matizării comunelor și satelor. Ca urmare a 
criticilor făcute de conducerea partidului, 
în ultimii 2—3 ani s-au luat un șir de mă
suri pentru intensificarea acestei acțiuni.'

în continuare, vorbitorul s-a referit la in
dicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
potrivit căreia, în viitorii 15—20 de ani, ur
mează să se desfășoare o vastă activitate 
de dezvoltare și sistematizare a localități
lor rurale, crearea a 250—300 noi centre 
urbane, dublîndu-se, astfel, numărul ora
șelor existente.

Ca urmare a studiilor întocmite de consi
liile populare județene, au fost selectate 
340 de localități care întrunesc cele mai 
bune condiții și posibilități de dezvoltare în 
viitor pentru a deveni centre economice și 
sociale .cu caracter urban. Selectarea lor s-a 
făcut pe baza unor criterii orientative, cum 
ar fi : condițiile cadrului natural, poziția 
localității și echiparea tehnică a teritoriu
lui, funcțiunile economice actuale și de 
perspectivă, populația și viața socială, po
sibilitățile de organizare și dezvoltare a ca
drului construit.

în noile centre cu caracter urban se vor 
putea amplasa unități industriale de pre
lucrare și valorificare superioară a produc
ției vegetale și animale, unități sau secții ale 
unor întreprinderi republicane sau locale, ale 
cooperației meșteșugărești sau de consum, 
stațiuni de mașini și tractoare, importante in
stituții social-culturale și comerciale : case 
de cultură, cinematografe, licee,' școli pro
fesionale, spitale, policlinici, magazine uni
versale, complexe meșteșugărești

în paralel, se vor dezvolta și celelalte 
sate, în special centrele de comună, creîri- 
du-se astfel posibilitatea ca toți locuitorii 

din mediul rural să se bucure din plin de 
avantajele urbanizării.

Totodată, acea.stă amplă acțiune va fa
voriza gruparea treptată în localitățile mai 
rrtari, cu perspective de dezvoltare și cu 
condiții mai bune de viață, a locuitorilor 
din satele mici sau dispersate — în care nu 
se poate face amplasarea rațională a obiec
tivelor economice și social-culturale, nu se 
pot realiza lucrările edilitare necesare și 
unde nu se poate desfășura o viață cetate-: 
nească și culturală intensă.

In îndeplinirea importantelor sarcini pri
vind sistematizarea rurală, răspunderi de
osebite revin comitetelor județene și co
munale de partid, consiliilor populare și, în 
primul rînd, primarilor.

Se va urmări folosirea eficientă a tere
nurilor din vatra satului, prin lotizarea 
lor, in scopul obținerii unei densități 
ridicate, urmărindu-se restrîngerea ve
trei satului, aceasta dînd posibilitate 
reducerii cheltuielilor de echipare a loca
lității cu lucrări tehnico-edilitare. în cadrul 
schiței de sistematizare se va urmări ca 
noile locuințe să fie grupate în ansambluri 
dens construite, iar cele amplasate în zona 
centrală să aibă cel puțin parter și un etaj.

Expunerea recomandă să se folosească 
forme de cooperare intre comune la lu
crări edilitare cum ar fi alimentarea cu 
apă, canalizarea și epurarea apelor uzate.

Pentru o mai bună desfășurare a activi
tății de sistematizare au luat ființă co
misiile de sistematizare comunale, care au 
rolul de a asigura participarea largă a de- 
putaților, a conducătorilor unităților econo
mice, de învățămînt, de cultură, de sănătate 
și obștești, a specialiștilor, precum și a 
maselor largi de cetățeni la această acti
vitate.

Vorbitorul a evidențiat experiența pozi
tivă în atragerea maselor largi de cetățeni 
în dezbaterea schițelor de sistematizare a 
comunelor și satelor acumulată în județele 
Hunedoara, Covasna, Dîmbovița, Galați, 
Prahova, Argeș, Iași și Ilfov. De ase
menea, a fost relevată colaborarea fruc
tuoasă între organele comunale și proiec- 
tanți, in sistematizarea comunelor Mîneciu- 
Ungureni (Prahova), Geoagiu (Hunedoara), 
Ponoarele. Căzănești și Pătulele (Mehedinți), 
Ighiu (Alba), Bolintin-Vale, Gurbănești ți,.. 
Comana (Ilfov), Balta-Albă (Buzău), Draga- 
Iina și Lehliu (Ialomița), Ciuperceni (Te-

. leorman). . ? ■ .
Pe lingă investițiile cu caracter economic 

și social-cultural realizate din fondurile sta
tului și ale unităților cooperatiste, locuitorii 
satelor noastre participă la înfrumusețarea 
peisajului urbanistic al localităților și la 
crearea unor condiții mai bune de viață 
prin construirea de locuințe din fondurile 
proprii, prin contribuția în muncă și în 
bani la realizarea obiectivelor social-cultu
rale și edilitare de interes obștesc, prin 
spirit- gospodăresc și răspundere civică. în 
acest sens" au fost citate comunele Draga- 
lina (Ialomița), Bolintin-Vale (Ilfov), Mi- 
neciu-Ungureni (Prahova) și alte comune 
din județele Vîlcea, Timiș, Neamț. Bihor, 
Bistrița-Năsăud.

în expunere s-a criticat faptul că în nu
meroase cazuri schițele de sistematizare nu 
au fost puse în dezbaterea publică a cetă
țenilor din comună, ritmul prea lent de 
elaborare a detaliilor de sistematizare a 
centrelor civice din unele localități, pre
cum și amplasarea nejudicioasă a unor 
complexe agrozootehnice.

Experiența de pînă în prezent a arătat 
că lipsa detaliilor de sistematizare sau ne- 
respectarea lor dă naștere la greșeli în 
amplasarea investițiilor, greșeli greu de În
dreptat și uneori cu urmări nefavorabile 
asupra condițiilor de viață și de muncă ale 
locuitorilor comunei.

Menționind faptul că în numeroase locuri 
se construiesc case fără autorizație și une
ori în afara vetrei satului, expunerea subli
niază necesitatea strictei respectări a legis
lației în vigoare, a normelor tehnice de 
construcții, a schițelor de sistematizare, a 
arhitecturii locale, obligațiile de control ce 
revin comitetelor executive ale consiliilor 
populare comunale, primarilor.

Comitetele executive vor trebui să im
pună o strictă disciplină, căreia să i se 
subordoneze toți cei care execută obiective 
economice, clădiri sau echipări pe terito
riul comunei.

Comitetele executive ale consiliilor popu
lare comunale vor urmări folosirea contri
buției în bani și in muncă a populației, ve
niturile ce se realizează din impozitul pe 
clădiri și din alte surse, pentru echiparea 
localităților cu rețele de alimentare cu apă, 
de canalizare, cu instalații de încălzire, cu 
drumuri modernizate și altele, in funcție do 
necesitățile și posibilitățile fiecărei etape.

Se va acorda, totodată, o atenție deose
bită păstrării și dezvoltării în fiecare lo
calitate rurală a unei înfățișări proprii, se 
vor pune in valoare monumentele istorice 
și de artă existente, prelucrînd în spirit 
creator tradițiile arhitecturii populare lo
cale, evidențiind trăsăturile particulare ale 
cadrului natural înconjurător.

Comitetele executive vor asigura întoc
mirea, încă în anul 1972, a schițelor de 
sistematizare a localităților rurale care au 
fost propuse a deveni intr-un viitor apro
piat centre cu caracter urban.

De asemenea, este necesar ca, pînă 
la sfîrșitul anului 1973, să se elaboreze pro
iecte de sistematizare teritorială pentru 
toate comunele, schițe de sistematizare 
pentru satele centre de comune, precum și. 
pentru satele ce urmează să primească in
vestiții mai importante economice și social- 
cv.Iturale. Pînă la fmele anului 1975 trebuie 
să se asigure elaborarea schițelor de- siste
matizare pentru toate localitățile rurale.

C.S.E.A.L. și Comisia centrală de siste
matizare a localităților vor acorda sprijinul 
necesar comitetelor executive ale consilii
lor populare, îndeosebi in asigurarea asis
tenței tehnice și a bazei topografice, în for
marea și perfecționarea cadrelor necesare 
activității de sistematizare.

în încheiere, tovarășul Petre Blajovici e. 
spus :

Avem convingerea că, întorcindu-vă la 
locurile dumneavoastră de muncă, veți lua 
toate măsurile necesare pentru ca, împre
ună cu toți cetățenii pe care-i reprezen- 
tați, să treceți cu și mai multă hotărîre 
la o organizare mai bună a muncii, în ve
derea traducerii în viață a polit'cii parti
dului, pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor stabilite de Congresul al X-lea, con
tribuind, in acest fel, la asigurarea bună
stării și tratalui fericit al poporului nostru, 
obiectiv fundamental al politicii Partidul»! 
Comunist Român.
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A SECRETARILOR COMITETELOR DE PARTID 
Șl A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE COMUNALE

După ce și-a exprimat profunda 
satisfacție față de măsura luată de 
conducerea superioară a partidului 
de a . organiza această consfătuire, 
care reflectă grija deosebită a con
ducerii partidului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din iniția
tiva căruia a fost organizată această 
consfătuire, pentru rezolvarea pro
blemelor majore ale activității de 
partid și de stat la nivelul comune- 
10r- Alexandru Jarnea, secre_ 
tar al comitetului comunal de partid 
și primarul comunei Viziru, județul 
Brăila — comună cu peste 8 000 lo
cuitori — a spus : Pornind de la ro
lul decisiv pe care îl au organizațiile 
de partid, am acționat și acționăm 
pentru creșterea continuă a rolului 
lor de conducător politic în unitățile 
economice agricole, în cooperația de 
consum, școli, spitale, Ș.M.A., pre
cum și în celelalte sfere âe activitate. 
Numai de la constituirea județului, 
organizația noastră a crescut cu peste 
200 de membri de partid din diverse 
sectoare de activitate. Ne preocupăm 
cu atenție de creșterea responsabili
tății fiecărui comunist, a spiritului 
de exigență și de combativitate ale 
acestora.

Dispunem deci de o forță din ce 
în ce mai măre, care ne permite să 
mobilizăm tot mai bine întreaga 
masă de cooperatori, de salariați la 
îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne 
stau în față. Așa am reușit să ne 
ocupăm mai bine de dezvoltarea 
edilitar-gospodărească a comunei, de 
educarea tuturor locuitorilor și mai 
ales de obținerea unor rezultate bune 
de către cele trei cooperative agri
cole de producție. în acest an ele au 
li'vrăt peste plan aproape 2 000 tone 
cereale.

Vorbitorul a arătat că rezultatele 
obținute nu sînt încă pe măsura po
sibilităților, că în unele cazuri se mai 
manifestă lipsă de exigență față de 
cei care încalcă disciplina de'partid 
sau de stat, care au comportări în 
afara normelor eticii socialiste.

Arătînd că deține și funcția de pri
nciar al comunei de un an de zile, pe
rioadă în care nu a reușit să capete 
suficientă experiență, vorbitorul a 
spus : De altfel, nu prea știu cînd 
sînt primar și cînd sînt secretar de 
partid, pentru că pînă în prezent nu 
prea s-au reglementat atribuțiile 
ce-mi revin pe linie 'de stat. Știu 
însă că orice aș face, orice aș iniția, 
trebuie să acționez ca oiri politic. Cu 
alte cuvinte, tot ceea ce fac ca pri
mar trebuie să privesc și cu ochii 
secretarului. Nu e mai puțin adevă
rat că și atunci cînd acționez oa 
secretar este necesar să mă gîndesc 
și la cerințele economice și admi
nistrative. Mi se pare că sîmburele 
întregii noastre activități pe care o 
depunem constă tocmai în strînsa 
înlănțuire, în orice clipă, în orice 
acțiune, a cerințelor care izvorăsc din 
cele două funcții. Numai așa vom 
face ca măsura luată de partid, bună, 
după părerea mea, să ducă la creș
terea rolului organizației de partid 
și a autorității organului de stat în 
comună, la rezolvarea maț bună și 
operativă a problemelor din fiecare 
sector de activitate.

Ce este greu, după mine, este fap
tul că în dubla funcție sînt reținut 
foarte mult la sediu cu o serie de 
ședințe -de birou, de plenare ale co
mitetului de partid, de birou perma
nent, de comitet executiv, sesiuni. 
De asemenea, spre a cunoaște cît mai 
bine realitatea, iau parte și1 la alte 
adunări în organizațiile de partid, de 
masă și obștești — în cooperativele 
agricole de producție, cooperație, 
școli și altele. Acest lucru, apare fi
resc. Cred insă că va trebui să ne 
străduim pentru a limita ședințele la 
strictul necesar, a le pregăti mai 
bine, spre a dura mai puțin, și mai 
ales a îndeplini cu hotărîre măsurile 
stabilite, spre a evita rediscutarea 
unor probleme. în această ordine de 
idei, mă gîndesc că n-ar fi rău ca și 
tovarășii de la comitetul județean de 
partid, și mai ales de la consiliul 
popular județean, să vină nu numai 
la ședințele pe care le ținem, ci să 
ne ajute în pregătirea lor, în înde
plinirea unor măsuri. Din păcate, au 
fost și cazuri cînd la unele ședințe 
de comitet executiv n-a fost nimeni 
de la consiliul popular județean, sau 
dacă au fost unii, ei s-au situat în 
postura de asistenți.

Și pentru că am trecut la propu
neri, cred. că ar trebui ca în etapa 
actuală organelor comunale să li se 
afibrde niște competențe mai mari. 
Consiliului popular comunal i se pre
tinde — și pe bună dreptate — să se 
ocupe de agricultură, dar la consi
liu nu avem nici un cadru de spe
cialitate. Pe de altă parte, inginerii 
agronomi, veterinarii și alte cadre din 
agricultură sînt subordonați la județ 
din toate punctele de vedere. Dacă 
avem nevoie de un inginer dintr-o 
cooperativă, pentru a rezolva o pro
blemă, adeseori nu-1 găsim. în alte 
cazuri, sintem puși în situația că nu 
știm care profesor, inginer sau medic 
nu mai este în comună, fiind mutat 
in altă parte. Nu ar fi normal ca or
ganul de partid să cunoască aceste 
treburi ?

Aș mai ridica o problemă. în pe
rioada care urmează, încep contrac
tările pentru diferite produse și ani
male. Vin în comună diverși delegați 
de la industria laptelui, a cărnii, a 
vinului, a tutunului și ai altor ramuri 
care au obligația să facă contracte 
cu cetățenii. Ei primesc salarii, 
diurne, dar în realitate aceste servi
cii le rezolvă consiliul popular, care 
nu are de fapt pe nimeni care să se 
ocupe de aceste probleme. Nu ar fi , 
mai bine ca toate aceste atribuții să 
se concentreze la un singur organism, 
iar dacă este vorba să se ocupe con
siliul» atunci să avem și oamenii 
necesari ?
'Aș dori să-mi exprim părerea m 

legătură cu efectivele de animale. 
Cred că nu este bine ca de dragul 
de a menține efectivele planificate să 
păstrăm încă în C.A.P.-uri unele vaci 
de lapte bătrîne, care repetă monta 
de mai mult timp. însă nu dau nici 
lapte și nici produși, dar consumă 
furaje.

Găsesc o defecțiune în faptul că m 
perioada de toamnă, cînd volumul de 
lucrări în agricultură este cel mai 
ridicat, cînd trebuie folosit un nu
măr mare de mijloace de transport, 
tocmai atunci nu se mai găsesc ben
zină, motorină, ulei și alți carburanți. 
De asemenea, la bazele de aprovizio
nare nu se găsesc piese de schimb 
pentru asigurarea bunei funcționări a 
instalațiilor electrice, de apă. meca
nice pe care le avem în sectorul 
zootehnic.

O altă problemă o constituie fluc
tuația mare de cadre, navetismul. 
Acestea au o sursă în faptul că pri
mim cadre care au locul de baștină 
In alte județe. Nu s-ar putea regle
menta, măcar pentru județele nou 

create, ca la centrele universitare să 
,se repartizeze un anumit număr de 
locuri care să fie ocupate pe bază de 
concurs de candidații din județele 
deficitare ? Aceștia, după absolvirea 
facultății, să aibă obligația să se în
toarcă în județul respectiv.

Apreciez ca fiind deosebit de va
loroasă inițiativa conducerii superi
oare de partid și de stat de a orga
niza această conferință pe țară cu 
secretarii comitetelor de partid și 
cu primarii comunelor, a spus pri
marul din Rușețu—Buzău, Emil
ȚcpdUȘ. Ea CQnstitul® un bun 
prilej pentru a împărtăși experiențe 
și pentru a detașa concluzii care să 
ducă la continua îmbunătățire a 
muncii noastre, la sublinierea în mă
sură și mai mare a rolului ce-1 au 
consiliile populare in conducerea în
tregii activități economice și social- 
politice din comune.

Comuna Rușețu, al cărui primar 
sînt, a cunoscut în anii socialismu
lui o dezvoltare multilaterală.

în cadrul comunei avem o coope
rativă agricolă de producție, o sta
țiune experimentală zootehnică, o 
stațiune de mașini agricole, 'un cen
tru de vinificație și alte unități.

Comuna și-a îmbogățit baza mate
rială în ultimii ani cu un local pen
tru căminul cultural, care are o sală 
de spectacole de 500 locuri, două lo
caluri de școli cu 14 săli de clasă, 
localuri pentru centrul de sănătate 
și dispensarul veterinar, un maga
zin universal cu două niveluri, două 
unități de deservire și o brutărie 
modernă. Aceasta constituie tot a- 
titea premise care, puse în valoare 
cu pricepere, pot contribui în mă
sură apreciabilă la înfăptuirea cu 
succes a operei de educație socia
listă a maselor, la îndeplinirea im
portantelor sarcini stabilite în acest 
sens la plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie anul curent.

Pe baza unei largi consultări a 
populației comunei, a fost elaborată 
schița de sistematizare, care cuprin
de elementele necesare în vederea 
soluționării unor probleme impor
tante ca : delimitarea vetrelor, stabi
lirea zonei centrale, folosirea cît mai 
intensivă a terenurilor din intravilan, 
prevederi de echipare tehnico-edili- 
tare etc. Potrivit planului de sistema
tizare a comunei noastre, dezbătut 
și adoptat de consiliul popular co
munal, satul Sergent Ionel Ștefan, 
ca și o parte din satul Rușețu se 
vor dezafecta treptat, acțiune în 
urma căreia 100 ha teren vor fi re
date circuitului agricol.

M-am referit pe scurt la unele 
realizări. Sînt însă și o serie de lip
suri, unele se datoresc evident mo
dului nostru de lucru defectuos, al
tele însă țin de felul în care sîntem 
îndrumați și sprijiniți în muncă. Ce 
am în vedere în mod ■ concret? Iată, 
de pildă, problema restrîngerii ve
trelor de sat.

Aici întîmpinăm și unele greutăți 
în. sensul că în legislația în vigoare 
lipsește actul normativ care să‘ re
glementeze situația juridică a tere
nurilor cuprinse în intravilanul loca
lităților. De aceea, propun ca pro
blema respectivă să fie studiată și 
reglementată. Bine ar fi dacă terenu
rile situate în vetrele de sat s-ar lo- 
tiza și ar fi repartizate beneficiarilor 
numai prin decizia comitetului exe
cutiv al consiliului popular comunal, 
indiferent de proprietarii acestora.

De asemenea, consider că noul 
act normativ ar fi bine să regle
menteze și schimbul de teren între 
stat, unitățile cooperatiste și per
soanele fizice, în scopul creării de 
posibilități pentru amplasarea unor 
obiective social-culturale și indus
triale în zonele cele mai indicate.

Referindu-se apoi la faptul că în 
comună a fost organizată o unitate 
de construcții și reparații formată 
din zidari dulgheri, fierari, tîmplari, 
zugravi etc. și un atelier de proiec
tări, care execută proiecte pentru 
populație și unități socialiste, vorbi
torul a arătat că în activitatea de 
construcție a locuințelor sînt însă și 
unele greutăți, în asigurarea unor 
materiale de construcții.

Nu pot trece cu vederea faptul că 
și actualul normativ care reglemen
tează eliberarea autorizațiilor de 
construcții este mult depășit, iar re
gulile generale de sistematizare, ca 
și normele de pază contra incendii
lor sînt în contradicție cu cerințele 
de folosire cît mai rațională a tere
nurilor și de aceea se impune și re
glementarea acestei probleme.

Relevînd neconcordanțele dintra 
unele acte normative cu privire la 
eliberarea autorizațiilor de construc
ții, vorbitorul a propus ca aceasta să 
se facă numai de comitetul executiv 
al consiliului popular comunal, care 
cunoaște mai bine realitățile din teri
toriul respectiv, indiferent dacă soli
citantul este o persoană fizică sau 
juridică.

Menționând necesitatea asistenței 
tehnice de specialitate, primarul din 
Rușețu a spus : N-ar fi lipsit de 
interes dacă s-ar aproba, cel puțin 
in comunele ce urmează a fi urba
nizate, înființarea unor birouri de 
sistematizare, încadrate cu tehnician 
constructor, propunere realizabilă 
prin transformarea linor posturi ad
ministrative din schema instituțiilor. 
De asemenea, propun să se stu
dieze și posibilitatea ca rețelele de 
joasă tensiune de pîe teritoriul co- 
munelor să fie trecute în adminis
trarea acestora.

Spun aceasta deoarece în prezent 
întîmpinăm mari greutăți din partea 
întreprinderii regionale de electrici
tate, care are organizate echipe de 
intervenție la nivelul județului, dar 
care nu pot răspunde solicitărilor 
noastre multiple.

Subliniind strînsa legătură dintre 
urbanizarea satelor și dezvoltarea 
activităților industriale, vorbitorul a 
arătat că în comună s-a acționat 
pentru aplicarea legii privind orga
nizarea și dezvoltarea activităților 
industriale, de prelucrare a produse
lor agricole, de construcții și prestări 
de servicii. Consiliul popular, cu spri
jinul comisiilor- permanente și antre- 
nînd un mare număr de specialiști și 
gospodari pricepuți, a revizuit o sea
mă de studii, a. întocmit altele noi 
și a stabilit măsuri concrete.

Au fost înființate două ateliere de 
croitorie, care aduc anual consiliului 
popular comunal beneficii nete de 
cel DUțin 30 000 lei, o secție de pani
ficație, cu un volum anual de pro
ducție de 1 000 000 lei. o secție de 
sifonărie, un atelier de proiectări și 
o unitate de construcții și reparații.

în curînd vom da în folosință •

Din cuvî ritul participanților la dezbateri
unitate de țesut covoare și cusături, 
la care vor lucra 20 femei ; de ase
menea, în prezent, se amenajează 
spațiul necesar înființării unei ma
ternități de scroafe și a unei crescă
torii de gîște și rațe, ne preocupăm 
de înființarea unei pepiniere de 
trandafiri și- arbuști, precum și a 
unei secții de prefabricate din beton.

Pentru rentabilizarea unităților de 
morărit, care din anul 1971 au trecut 
.în administrarea directă a comune
lor, pe lingă moară a fost organiza
tă o crescătorie de porci, prin valo
rificarea cărora s-au obținut venituri 
nete de peste 10 000 lei, iar suprafa
ța de 0,5 ha teren situată în preajma 
morii a fost împrejmuită și însămîn- 
țată cu pepeni, prin valorificarea că
rora s-a obținut un venit de 20 000 
lei. Vorbitorul a propus totodată 
reașezarea prețurilor la care se face 
valorificarea uiumului.

Potrivit actualei legi a consiliilor 
populare — a spus în continuare vor
bitorul — de îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe teritoriu răspundem noi, 
comitetele comunale de partid, con
siliile populare comunale. Nu înțe
legem însă un lucru. De pildă, de ce 
Ministerul Agriculturii nu are sufici
entă încredere în noi? Ar trebui să-și 
dea seama că realizarea planurilor 
în agricultură și la comună nu 
poate fi - rezolvată fără aportul 
firesc al comitetelor comunale 
de partid, al comisiilor popu
lare comunale. îmi amintesc că în 
anul 1963, în niște birouri de la 
București, s-a lansat o teorie, potri
vit căreia consiliile populare, după 
încheierea cooperativizării agricul
turii, ar trebui să fie străine de pro
blemele agriculturii, să se ocupe nu
mai de problemele de sistematizare, 
de cultură, ș.a.m.d. Materialul res
pectiv a fost dezbătut cu noi la ra
ioane, la regiuni. Și probabil că este 
nevoie de muncă ca să ieșim din 
această stare. Dar,, spre regretul 
nostru, nici presa noastră n-a vorb;t 
prea mult pînă în ultimul timp de 
rolul consiliului popular comunal în 
dezvoltarea agriculturii.

Așa cum am arătat, consiliul 
popular comunal răspunde practic, 
potrivit legii, de realizarea tuturor 
sarcinilor economice ale comunei. 
Dar, tovarăși, cîți dintre noi, cei 
care lucrăm la consiliul popular co
munal, am primit vreodată planul 
cooperației de consum, planul coo
perației agricole ș.a.m.d. Noi răs
pundem, dar practic nu avem aceste 
planuri. Nu știm pentru ce să răs
pundem. Cind se va face ordine îh 
această chestiune ?

Pentru cunoașterea și urmărirea 
tuturor sarcinilor din planul econo
mic al unităților de pe raza comunei, 
propun ca acestea să fie transm-se 
în profil teritorial pînă la nivelul 
nostru.

Este cunoscut fapțul că, în pre
zent, consiliul popular comunal răs
punde de îndeplinirea planului eco
nomic de contractări de produse a- 
gricole și animaliere, dar lucrătorii 
care concură la realizarea planuri
lor respective sînt controlați și sa
larizați de diferite întreprinderi ju
dețene. Realitatea este că .noi ne-am 
transformat în ach:zitorii ' întreprin
derii pentru industria cărnii, ai în
treprinderii pentru industria lapte
lui, în achizitorii D.C.A., ș.a.m.d. în 
același timp, întreprinderile respecti
ve au pe teritoriul comunei noastre 
salariați. în timp ce noi muncim, ac
tivăm practic pe teren cu oamenii, 
aceștia nu ne dau nici un fel de im
portanță pentru că nu sînt salariații 
noștri. Iar tovarășii de la județ și 
de la întreprinderile respective se 
prezintă la noi și ne întreabă : Cum 
stai cu planul, tovarășe primar ? De 
ce, tovarășe primar, n-ai realizat 
planul ? Acestea nu sînt relații jus
te. Pentru îndreptarea acestor stări 
de lucruri, propun ca de la 1 ianua
rie 1972 acești salariați să fie subor
donați comunei și noi asigurăm con
ducerea partidului și statului nostru 
că vom fi în stare să facem contrac
te mult mai multe decît facem în 
prezent. Acești achizitori să fie t.re- 
cuți sub controlul și salarizarea con
siliului popular comunal.

Pentru a întări și mai mult răs
punderea organelor locale ale puterii 
de stat din comune în conducerea 
activităților social-culturale, să se' 
analizeze posibilitatea nunrrii con
ducătorilor instituțiilor comunale 
(directori de școli, directori de că
mine culturale, șefii circumscripții
lor sanitare și veterinare etc.) de 
către consiliul popular comunal, cu 
acordul județului, așa cum se pro
cedează în cazul șefului postului de 
miliție și al secretarului comitetului 
executiv.

Am făcut această propunere pen
tru că trebuie să înțeleagă toată lu
mea că în comună e nevoie, de un 
singur stăpîri. Dacă sînt mai mulți, 
treburile merg prosti

în scopul pregătirii cadrelor de 
tehnicieni constructori necesari co
munelor. este nevoie să se înfiin
țeze școli postliceale, cu durata de 
doi ani, la care să fie trimiși tineri 
absolvenți de liceu din comune, ur- 
mînd ca organul local al puterii de 
stat să încheie contracte cu aceștia 
și să suporte cheltuielile de școlari
zare.

Totodată, susțin propunerea care 
a fost făcută ca în cel mai scurt 
timp, specialiștii din agricultură să 
fie trecuți la consiliul 'popular co
munal, Vreau să fac o paranteză. 
Noi ne ocupăm de doi ani de zile 
în mod concret de problemele învă- 
țămîntului, culturii, sănătății în co
mună, adică avem buget pentru in
stituțiile respective, plătim salarii 
ș.a.m.d. De cînd au trecut aceste 
cadre la comună, lucrurile s-au în
dreptat ; instituțiile sînt mai bine 
gospodărite, cadrele de acolo își fac 
datoria cu mai mult simț de răs
pundere. Să se procedeze astfel și 
cu lucrătorii din agricultură și să 
știți, tovarăși, că dacă se ia această 
măsură- este in interesul nostru, al . 
tuturor.

în încheiere, vorbitorul a propus 
să se generalizeze practica cumulă
rii funcției de secretar al comitetu
lui comunal de partid' cu cea de 
primar, deoarece experiența a de
monstrat că astfel rezultatele muncii 
sînt mult mai bune.

Această conferință, de o asemenea 
amploare, a spus tov. pȚJțjfjjț COS- 
IT86SCU secretar al comitetului 
comunal de partid și primarul co
munei Vitomirești. județul Olt. este 

• fără precedent în istoria țării, în via
ța noastră. Ea exprimă adîncul de

mocratism al orânduirii noastre, sti
lul și spiritul novator al conducerii 
superioare de partid și de stat, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, de a se 
sfătui cu masele, cu factorii de răs
pundere chemați să aplice linia po
litică a partidului.

Vorbitorul a arătat pe larg în cu- 
vîntul său cum a reușit organizația 
de partid să conducă unitar întreaga 
muncă politică și cultural-educativă, 
îmbinînd preocupările pentru obține
rea unor producții bogate cu ridicarea 
gradului de urbanizare, a comunei.

Vitomireștii — a spus el — sînt 
așezați în partea de nord a județului 
Olt și originea lor se arcuiește peste 
veacuri. Pînă la cooperativizarea a- 
griculturii nu am avut nici măcar apă 
de băut, fiind nevoiți să folosim eleș- 
teele, iar cultivarea griului era o ra
ritate. Nici un sfert din populația co
munei nu-și putea agonisi existența 
în Vitomirești.

Acum, la numai un sfert de veac 
de viață liberă, am ajuns o comună 
înfloritoare, care polarizează via
ța economică și culturală a loca
lităților din împrejurimi și în 
curînd va putea deveni un centru ur
ban. Astăzi apa curge prin conducte, 
avem străzi pietruite și iluminate e- 
lectric. Azi, griul ne ajunge pînă la 
cel de-al doilea grîu. Vitbmireștenii, 
ca și în trecut, merg la București. 
Craiova, Sibiu, Pitești și în alte 
părți, dar nu ca oameni sărmani, ci 
ca muncitori sau elevi, ca medici, 
profesori sau ingineri, ca țărani coo
peratori, tractoriști, în schimburi de 
experiență.

In anii noștri ne-am schimbat -atît 
poziția socială, cît și profilul profe
sional și moral, și aceasta în primul 
rînd datorită înființării cooperativelor 
agricole de producție. Pornind de la 
un fond de' bază de 200 000 lei, am a- 
juns astăzi la multe milioane, și o 
dată cu ele belșugul ne-a intrat în 
casă.

în calitatea mea de secretar al co
mitetului comunal de partid, de pri
mar și fiu al satului, vreau să arăt 
că noi reușim să mobilizăm toți co
muniștii și întreaga forță activă a 
comunei, desfășurînd o intensă muncă 
politică și cultural-educativă pentru 
ridicarea gradului de conștiință a 
oamenilor.

Din experiența proprie, și mal ales 
din învățămintele Tezelor din iulie, 
a documentelor Plenarei din 3—5 no
iembrie a.c., ne-am întărit convinge
rea că adunarea generală a organiza
ției de partid este forma cea mai 
eficientă pentru atingerea scopurilor 
noastre. De aceea, ne-am concen
trat atenția în direcția transfor
mării acestora într-un principal mij
loc de educație a comuniștilor. De
sigur nu .scăpăm nici o clipă din ve
dere discutarea în cadrul adunărilor 
generale de partid a problemelor e- 
conomice, a modului în care se. rea-. 
Uzează sarcinile curente în cele mai 
diverse domenii. Modul nou de abor
dare a problemelor a sporit gradul 
de combativitate, valoarea educativă 
și militantă a dezbaterilor, opinia 
formată în organizația de partid s-a 
transmis colectivului de muncă, in- 
fluențînd favorabil-rezultatele din 
■producție.

Acum un an, cînd s-a aflat că pe 
solurile sărace din Dejești ne-am pro
pus să obținem două tone de grîu la 
hectar, mulți ne-au spus că astea 
sînt visuri. Noi însă le-am arătat că 
știm să visăm și cu ochii deschiși, 
deoarece știam pe ce ne bazăm cînd 
ne puneam ceva în gînd. Ne-am bi
zuit în primul rînd pe capacitatea 
organizațiilor de bază din această coo
perativă de a stimula hărnicia și am
biția de buni gospodari a oamenilor. 
Rezultatele au depășit și așteptările 
noastre : 2 430 kg grîu la hectar și 
peste 2100 kg porumb boabe, deși a 
fost an foarte secetos. La hectarul 
de vie am obținut 6 120 kg de stru
guri.

Producțiile sporite obținute în cele 
două cooperative agricole ne-au per
mis să livrăm statului 70 de tone de. 
cereale peste prevederi și mari can
tități de fructe, struguri etc.

înțelegerea și aplicarea acordului 
global au dinamizat, întregul sistem 
de muncă și retribuire al . țăranilor 
noștri, influențîndu-le covîrșitor mo
dul de a gîndi și prin urmare și mo
dul de a acționa, de a răspunde che
mărilor noastre. Acest lucru a stîrnit 
dezbateri în adunările generale ale 
organizațiilor de partid și U.T.C., ale 
cooperatorilor la căminul cultural, la 
C.A.P., pe brigăzi și echipe.

în această acțiune organizația noas
tră comunală de partid a folosit sta
ția de radioficare, gazetele de pe
rete, foile volante și în special gru
purile de agitatori.

Drept urmare, în toată perioada de 
întreținere a culturilor, consătenii 
noștri au participat cu toții la lucru, 
muncind din convingere, fără a mai 
fi nevoie de intervenția brigadierului.'’

Munca politică și cultural-educa
tivă s-a reflectat și în realizarea unor 
obiective de interes social-cultural 
și ea s-a putut înfăptui eficient dato
rită conducerii unitare de către cor- 
mitetul comunal de partid și coor
donării activității tuturor factorilor 
de răspundere. Acest lucru l-am asi
gurat prin alcătuirea unor planuri 
unice ale organizațiilor de partid și 
a celor de masă, acordînd atenție 
maximă propunerilor făcute de co
muniști și ceilalți oameni ai muncii, 
înt.rucît comuna noastră se găsește 
destul de departe de centrul județu
lui, cît și de celelalte orașe din jur, 
aprovizionarea cetățenilor cu mate
riale de construcții constituie o pro
blemă. Pentru aceasta am construit 
o fabrică de cărămidă cu o capaci
tate de 3 500 000 bucăți, cu ajutorul 
căreia în comuna noastră s-au ridicat 
zeci de case noi și alte construcții 
social-culturale. Valoarea acestei fa
brici s-a amortizat foarte repede. 
Permiteți-mi, a spus vorbitorul, 
să-mi exprim și eu părerea că mun
cind ca secretar al comitetului de 
partid și primar, aș considera ca a- 
ceste funcții să fie cumulate in ca
drul comunelor, socotind că în fe
lul acesta rezultatele vor fi tot mai 
bune. ț

După ce a arătat că această im
portantă consfătuire dovedește încă 
o dată preocuparea permanentă a 
conducerii de partid și de stat pen
tru consultarea poporului, a reprezen
tanților spi, în problemele majore ale 
activității) curente și de perspectivă, 
că ea constituie încă o manifestare a 
democratismului socialist ce caracte
rizează orînduirea noastră politică și 
de stat, vasile Zgîrcea, secre' 
tarul comitetului de partid și pri

marul comunei Sarmizegetusa, jude
țul Hunedoara, a spus :

Vorbesc de la această tribună, în 
numele locuitorilor care trăiesc în 
cele 5 sate ale comunei Sarmizege
tusa, renumită vatră strămoșească, 
leagăn al neamului românesc.

în fiecare sat din comună' avem 
cămin cultural, dotat cu aparate de 
radio, televizoare și alte mijloace de 
culturalizare ; am ridicat 3 școli cu 
laboratoare, 3 magazine universale, 
un dispensar veterinar. Au fost mo
dernizate majoritatea drumurilor 
principale din comună. Numai în a- 
cest an, prin munca patriotică a ce
tățenilor, care au ajutat la construi
rea unor obiective, s-au făcut econo
mii în valoare de peste 500 000 lei. 
Despre cum trăiesc astăzi oamenii 
din comună vorbesc faptele : dacă în 
anul 1958 s-au vîndut prin magazi
nele cooperativei mărfuri în valoare 
de 520 mii lei, în acest an, valoarea 
vînzărilor s-a ridicat la peste 5 mi
lioane lei. Dacă în trecut numai un 
singur om din comună avea aparat 
de radio, astăzi sînt peste 500 apa
rate de radio și televizoare, un în
semnat număr de mașini de spălat, 
aragazuri, frigidere, aspiratoare și 
multe alte bunuri, expresie a nive
lului nostru de trai tot mai înflori
tor.

Față de sarcinile mari pe care 
le-am avut de rezolvat, sîntem con
vinși însă că riu am reușit să rezol
văm în totalitate și la nivelul cerin
țelor actuale problemele multiple ce 
se ridică în fața y comunei, și îndeo
sebi cele privitoare la întărirea 
și dezvoltarea cooperativei agricole, 
valorificarea rezervelor locale de 
care dispunem.

în lumina sarcinilor trasate de con
ducerea partidului, a indicațiilor date 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, noi am stabilit o seamă 
de măsuri privitoare Ia dezvoltarea 
de perspectivă a comunei și vom ac
ționa cu toată răspunderea pentru 
aplicarea lor în viață, în spiritul le
gilor și hotărîrilor recent adoptate.

Pentru dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii, pe lîngă măsurile pe 
care trebuie să le întreprindem, con
sider necesar să primim un sprijin 
mai mare din partea industriei, prin 
asigurarea cil unele mașini și utilaje 
necesare executării lucrărilor în zo
nele de deal-munte. Avem de cosit, 
anual, peste 1 600 ha finețe în zona 
de deal, care necesită un mare vo
lum de muncă manuală; or, se știe că 
în județul Hunedoara o mare parte 
din populație este ocupată în indus
trie. Comuna noastră are 1 884 ha de 
pășune, pe un sol bun, de pe urma 
căreia ar trebui să obținem rezul
tate foarte bune în zootehnie. Coope
rativa agricolă de producție are 654 
bovine, 2 800. ovine. Numărul anima
lelor ar putea fi și mai mare dacă 
aceste pășuni ar fi mai bine valo
rificate.

Sîntem agricultori din tată în fiu 
și știm că pășunile, oricît ar fi de 
întinse, dacă nu sînt. curățate și în
grășate nu dau rezultate. Reglemen
tările prevăzute în Legea nr. 8/1971 
ne sînt de mare ajutor. Noi am reu
șit să organizăm îngrășarea pășunii, 
cu ajutorul animalelor, prin tîrlire, 
și rezultatele sînt bune. Pe o supra
față de circa 100 de hectare îngră
șate prin tîrlire am reușit anul aces
ta să pășunăm 1 500 de oi și 300 de 
bovine, în condiții foarte bune. Dar 
de pășune îngrășată mai avem ne
voie — bine ar fi ca toată să fie 
îngrășată și de aceea e nevoie să 
valorificăm mai bine îngrășămintele 
naturale.

Ocupîndu-se de exercitarea atribu
țiilor consiliului popular în condu
cerea întregii vieți a comunei, vor
bitorul a spus : Consiliul popular co
munal răspunde de executarea pla
nului în agricultură, dar toți repre
zentanții organelor tehnice — ingi
neri, medici veterinari și tehni
cieni — sînt salarizați de către 
direcția generală agricolă, care nu 
are practic posibilitatea să con
troleze și să cunoască activita
tea și rezultatele zilnice ale muncii 
acestor oameni. în aceeași situație 
sînt și cadrele din sectorul sanitar, 
mai ales că mulți sînt navetiști, so
sesc tîrziu în comună și pleacă devre
me. Statul de salarii al acestor cadre 
se întocmește la județ, fără a se cu
noaște dacă ei au fost prezenți la 
comună sau nu. Aș propune ca aceste 
cadre să treacă la nivelul comunei.

Pentru exercitarea deplină a com
petențelor ce revin consiliului popular 
propun, de asemenea, să se acorde 
mai multă autonomie și în folosirea 
fondurilor prevăzute la buget și a 
celor care se creează din alte surse de 
venituri locale. în prezent, pentru 
procurarea unor obiecte de inventar, 
materiale de strictă necesitate, se cer 
o serie de formalități greoaie. De 
exemplu, pentru procurarea unui 
scaun trebuie îndeplinite următoarele 
formalități : întocmit un deviz, mers 
cu el la județ, la direcția financiară, 
să semneze, apoi la unul din vicepre
ședinții consiliului popular județean 
să dea o semnătură; în continuare se 
face un referat care se depune la 
bancă și la care se anexează toate a- 
ceste hîrtii. Mergem acasă, așteptăm 
ca banca să decidă dacă aprobă sau 
nu. Dacă aprobă, cumpărăm scaunul 
și mergem din nou la bancă să facem 
decontarea. Cam prea mult timp pier
dut pentru un biet scaun. Aș mai 
vrea să spun că nu a fost încă regle
mentată nici problema aprovizionării 
cu lemne de construcție pentru lucrări 
cu caracter obștesc din comunele care 
nu posedă pădure comunală. Dacă 
locuitorii pentru interesele lor parti
culare au dreptul să primească din 
pădurea de stat lemne de construcții 
și de foc, noi, consiliul popular, nu 
beneficiem de acest drept, cu toate că 
avem de rezolvat probleme de interes 
general. De ce oare, datorită unei re
glementări, consider eu nepusă la 
punct, noi uneori sintem în situația să 
facem cerere la ocolul silvic în nu
mele unor cetățeni ca să primim 
lemne — pe numele lor — și să le 
folosim apoi pentru nevoile comu
nei ? într-un fel, nici nu este legal 
acest procedeu la care recurgem, dar 
sîntem obligați să-1 folosim ca să 
obținem materialele necesare, deoa
rece la întreprinderea de aprovi
zionare teritorială nu le găsim.

Față de cele arătate, propun ca 
organele centrale competente să stu
dieze și să ia măsuri in spiritul 
Legii nr. 57/1968 pentru a asigura 
consiliilor populare comunale toată 
competența și posibilitatea de a ac

ționa operativ pentru rezolvarea 
problemelor din teritoriu.
• Din experiența dobândită în acești 
trei ani, de cînd muncesc în comună 
atît ca secretar al comitetului de 
partid, cit și ca primar de peste 14 
ani, a spus vorbitorul în încheiere, 
țin să apreciez că îndeplinirea de 
către o singură persoană a acestor 
două funcții — secretar de partid și 
primar — duce la rezolvarea ’mai 
operativă a sarcinilor, la luarea u- 
nor măsuri în perfectă concordanță 
cu planurile de muncă ale comite
tului de partid și comitetului exe
cutiv al consiliului popular. Dubla 
funcție mă ajută să cunosc nemij
locit și să acționez atît în proble
mele de partid, cit și în cele ale 
consiliului popular, între care există 
de fapt o legătură foarte strînsă. 
Concluziile deosebit de importante 
care se vor desprinde din consfă
tuire le voi aplica în munca mea în 
așa fel îneît rezultatele de viitor să 
arate că secretarul de partid și pri
marul comunei, în fruntea căreia mă 
găsesc, muncește, mai bine, comuna 
se dezvoltă și oamenii sînt tot mai 
mulțumiți.

Ca în fiecare localitate a țării, în 
comuna Șutești din județul Vîlcea, 
comitetul comunal de partid își în
deplinește cu cinste sarcina încredin
țată de a conduce nemijlocit întrea
ga activitate de partid, de stat, eco
nomică, culturală și obștească. Cum 
este și firesc, aceasta duce la întă
rirea rolului conducător al partidului 
în viața satului nostru socialist, a 
spus Maria Georgescu, secre_ 
tara comitetului comunal de partid.

După noua organizare administra- 
tiv-teritorială. comuna Șutești a de
venit o unitate administrativă de di
mensiuni mai mari, cu un profil so
cial-economic corespunzător valorifi
cării resurselor locale, în așa fel in
cit să se poată asigura creșterea con
tinuă a bunăstării tuturor locuito
rilor.

Constituirea unei organizații comu
nale de partid puternice, a spus vor
bitoarea, a creat condiții mai bune 
pentru coordonarea eforturilor tutu
ror comuniștilor și a celorlalți oa
meni al muncii spre rezolvarea pro
blemelor majore ale dezvoltării mul
tilaterale a fiecărui sat din compo
nența comunei. în mod firesc, in 
centrul preocupărilor organizației și 
ale consiliului popular comunal am 
pus soluționarea problemelor din do
meniul economiei și, în mod deose
bit, a celor din cooperativele agri
cole de producție. Pentru a cunoaște 
îndeaproape fiecare palmă de teren 
a cooperativei agricole s-a între
prins un studiu, care a permis să se 
cunoască mai exact gradul .de ferti
litate a solului și capacitatea lui 
reală de producție pe fiecare parce
lă. în funcție de aceste date s-au 
administrat și se administrează în
grășămintele. Rezultatele obținute, 
recoltele mai bune ce le-am obținut, 
ne-au dovedit că trebuie să facem 
mai mult, să smulgem mai multe 
roade pămîntului.

O grijă de căpetenie a noastră a 
fost să ne îndeplinim sarcinile în ce 
privește producția atît globală, cît și 
la fiecare cultură în parte. Prin 
exemplul lor propriu, comuniștii au 
mobilizat membrii cooperatori Ia- „ 
executarea la timp și în cele mai 
bune condiții a lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Ca urmare, la 
C.A.P. Șutești, bunăoară, producția 
de grîu din 1971 a înregistrat un a- 
devărat record al ultimilor ani : 
3 048 kg grîu la hectar, față de 2 400 
kg cît era planificat. La porumb — 
aceeași situație. Față de 3100 kg 
boabe la hectar, cît a fost planificat, 
s-a înregistrat cantitatea de 4 380 kg 
la ha, pe unele parcele ajungîndu-se 
chiar la 8 000 kg și 11 000 în con
diții de irigare.

După cum este știut, a spus în 
continuare vorbitoarea, partidul a- 
cordă o deosebită atenție problemei 
pregătirii cadrelor. Activitatea de 
recrutare, de promovare și perfec
ționare a pregătirii cadrelor din co
muna noastră se află pe primul plan 
al preocupărilor comitetului comu
nal de partid. Noi am reușit să' per
manentizăm unele cadre, să lucreze 
mulți ani pe un loc de muncă, fapt 
pe care-1 considerăm pozitiv. 1 Oa
menii au căpătat, astfel, mai multă 
experiență, au deprins „secretele" 
muncii, acționează cu ’ mai multă 
competență în îndeplinirea întocmai 
a sarcinilor ce le stau în față. în 
cooperativa agricolă avem brigadieri 
care lucrează în această funcție de 
8—10 ani, alții chiar de la înființa
rea C.A.P., respectiv de 15 ani, ceea 
ce a făcut ca, in prezent, ei să se 
comporte ca adevărați specialiști și 
să cunoască problemele complexe pe 
care le ridică cooperativa agricolă 
pînă în cele mai mici amănunte.

Ne preocupă și problema pregă
tirii, încă de pe acum, a viitoarelor 
cadre, care vor munci în cooperati
vele agricole de producție. în acest 
sens, acordăm o mare atenție modu
lui cum se desfășoară activitatea în 
școlile de pe raza comunei. în mod 
deosebit,' ne preocupă promovarea 
cadrelor din rîndurile femeilor, mai 
ales ale cooperatoarelor.

Din cele arătate pînă acum nu 
trebuie însă să se tragă concluzia că 
în comuna noastră totul merge bine, 
fără nici un fel de gr.eutăți. Avem 
încă multe de făcut. Mai avem 
membri cooperatori care lucrează de 
mântuială, alții care nu-și realizează 
nici măcar minimul de norme- 
muncă.

Avem soții ale unor tovarăși cu 
munci de răspundere, ale unor con
săteni care acum lucrează pe dife
rite șantiere — care s-au născut, au 
crescut în comună, fiice de plugari 
din tată-n fiu, dar cărora acum le 
este rușine să mai dea cu sapa. A- 
ceasta este urmarea unei slabe 
munci de educație pe care noi am 
desfășurat-o pînă în prezent. Măsu
rile pe care le-am luat acum în lu
mina programului elaborat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu privind e- 
ducația comunistă a maselor ne vor 
feri pe viitor de asemenea feno
mene. 4

Vorbitoarea a sprijinit propunerile 
privind încheierea de contracte cu 
studenții, ca să se întoarcă după ter
minarea studiilor să muncească in 
comună. în prezent — a spus ea — 
avem un tovarăș inginer dintr-o co
mună alăturată, care lucra înainte în 

județul Olt, șl în urma Insistențelor 
noastre l-am putut aduce la noi. în 
schimb, medicul veterinar, originar 
din județul Sibiu, un tovarăș foarte 
bun, care ne ajută mult, ne-a spus 
că atunci cînd se va căsători va cău
ta să se întoarcă în comuna natală 
sau cît mai aproape de ea. Propu
nem ca tovarășii din ministere să 
țină seama la repartizarea absolven
ților — ingineri, profesori, medici, 
veterinari — de comunele unde s-au 
născut, au crescut și au trăit. De 
asemenea, ea a solicitat repartizarea 
unui număr sporit de tractoare pen
tru zonele de deal, dat fiind că în 
comună sînt peste 500 hectare de vie, 
precum și asigurarea pieselor de 
schimb necesare.

Vă asigur, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a spus în încheiere vor
bitoarea, că mă voi strădui, cu toate 
puterile mele, să dau mai mult so
cietății împreună cu colectivul de 
muncă în care lucrez din comuna 
mea, cu comuniștii din comună, vom 
lupta pentru aplicarea in practică a 
tuturor hotărîrilor adoptate de partid, 
de jos, de acolo unde se hotărăște 
soarta lor.

în perioada care a trecut de la 
reorganizarea administrativ-terito- 
rială a țării, consiliile populare co
munale, conduse și îndrumate de or
ganele de partid, au obținut rezultate 
bune, mai ales in dezvoltarea agri
culturii, a spus Țroîisi Sime- 
drGa prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Cluj. Numeroa
se unități agricole au obținut in a- 
cest an o producție medie de peste 
2 500 kg grîu la hectar, iar unele, 
cum sînt cele din Poiana, Câmpia 
Turzii și Cășei, de peste 4 000 kg. în 
acest an, cu participarea largă a 
maselor de cetățeni, în județul Cluj 
s-au efectuat lucrări de combatere a 
eroziunii solului pe circa 3 400 ha, 
îndiguiri și consolidări de maluri pe 
10,5 km, desecări pe circa 4 581 ha, 
irigații pe 152 ha etc.

Realizări bune au obținut consi
liile populare comunale și în mobi
lizarea maselor la înfăptuirea a nu
meroase lucrări de interes obștesc, 
prin contribuția in bani și muncă a 
cetățenilor. Din anul 1968 și pină în 
prezent, prin astfel de acțiuni s-au 
realizat lucrări în valoare de peste 
285 milioane lei, fiind date în folo
sință, printre altele, 394 săli de 
clasă, 15 cămine culturale, electri
ficate 49 sate și extinse lucrări d« 
electrificare în 123 de localități.

în obținerea acestor rezultate un 
rol deosebit l-au avut organizațiile 
de partid, comuniștii, activitatea di
namică a deputaților in rindurUe ce
tățenilor.

Viața și experiența dobîndită ne 
obligă, însă, să privim și să apre
ciem critic aceste realizări, cu care 
nu ne putem mulțumi deoarece nu 
sînt încă la înălțimea posibilităților 
reale și a cerințelor care devin tot 
maf complexe. Multe din atribuțiile 
și competențele conferite organelor 
comunale ale puterii și administra
ției de stat nu au asigurate încă 
toate condițiile necesare materiali
zării. După cum dovedește practica 
de zi cu zi, o parte din aceste atri
buții și competențe grevează activi
tatea organelor județene de specia
litate, în dauna muncii lor de con
cepție, de îndrumare și control, iar 
altele rămîn simple deziderate, ca 
urmare a lipsei la comitetele execu
tive comunale a unui aparat cores
punzător, precum și ca urmare a 
insuficientei pregătiri și experienței 
limitate a unor cadre.

Carențele actuale din activitatea 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare comunale rezultă și din ne- 
concordanța dintre atribuțiile și com
petențele ce le-au fost atribuite și 
prevederile unor acte normative în 
vigoare. Se cuvine neapărat mențio
nat faptul că o serie de probleme 
importante care-și reclamă rezolvarea 
la nivelul comunelor sînt încă nere
glementate. De exemplu, actele nor
mative în vigoare permit exproprie
rea terenurilor libere din municipii 
și orașe, in scopul aplicării prevede
rilor documentațiilor de sistematizare 
(schițe și detalii), dar nu reglemen
tează această problemă și la comune. 
Din această cauză, pe teritoriul lor 
schițele de sistematizare nu se pot 
aplica în sensul concentrării gospo
dăriilor situate în afara vetrelor sa
telor și al atribuirii către salariați a 
unor terenuri pentru construcții de 
locuințe. Propunem, deci, a se legi
fera exproprierea terenurilor în sco
puri de sistematizare.

în aceeași ordine de idei, consider 
necesară modificarea Legii nr. 19/1968 
în sensul de a se permite transmi
terea, prin vinzare-cumpărare sau 
cedare fără plată, între membrii ace
leiași familii, a terenurilor exceden
tare sau libere ce pot fi destinate 
construcțiilor de locuințe.

A fost adusă o justă critică Con
siliului popular Cluj în legătură cu 
rămînerea în urmă la elaborarea 
schițelor de sistematizare ; asigurăm 
conferința că vom întreprinde . ase
menea acțiuni și vom lua măsuri ca 
în anul viitor să ajungem la nivelul 
mediu realizat pe țară.

Pentru aplicarea întocmai a pre
vederilor Legii nr. 57/1968 de organi
zare și funcționare a consiliilor 
populare se impune, după opinia 
noastră, o descentralizare a sarcini
lor pe care le îndeplinesc încă unele 
organe de specialitate de la nivelul 
județului în domeniile agriculturii,- 
sistematizării și construcțiilor, învă- 
țămîntului, ocrotirii sănătății, finan
țelor și altele.

Transferarea acestor sarcini la 
nivelul comunelor și exercitarea lor 
competentă de organele locale ale 
puterii și administrației de stat pre
supun existența și funcționalitatea 
unui aparat de speciaPtate, subordo
nat direct comitetelor executive res
pective. Trecerea în subordinea a- 
cestora a activităților menționate 
presupune și înscrierea in bugetele 
comunelor a fondurilor aferente re
munerării personalului și cheltuieli
lor admmistrativ-gospodărești. Fon
dul de salarii ar urma să fie repar
tizat global pe comună și defalcat 
— la acest nivel — pe sectoare de 
activitate, în funcție de necesități și 
normativele legale în vigoare;

înțrucît. în virtutea reglementări
lor actuale, volumul lucrărilor din 
contribuția cetățenească urmează să 
crească considerabil. estimîndu-se, 
numai pentru județul nostru, la va
lori de ordinul a zeci de milioane de 
lei anual, am considera necesar ca 
cele cu caracter tehnic mai ridicat 
și clădirile cu mai multe n'veluri să 

(Continuare în pag. a IV-a)
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fie executate de unitățile de speciali
tate, în cadrul planurilor de presta
ții. Pentru celelalte lucrări, de vo
lume și valori mai mici, propunem 
a se atribui comunelor indicatori 
de plan de prestații în construcții și 
în construcții-montaj, spre a le rea
liza în regie proprie. In acest scop 
se impune asigurarea unei dotări 
tehnico-materiale minime cu mijloa
ce de transport și utilaje : autoca
mioane, autobasculante, buldozere 
și altele, repartizate eventual pe 
grupe de comune.

In scopul realizării unor venituri 
suplimentare la bugetele comunelor, 
care să impulsioneze propășirea 
multilaterală a acestor unități de 
bază, considerăm că este necesar să 
se studieze și să se realizeze regle
mentarea atribuirii unor cote-pârți 
din beneficiile peste plan, realizate 
de întreprinderi sau alte unități eco
nomice aflate pe teritoriul lor, po
trivit. criteriilor practicate în pre
zent în municipii și orașe.

In mediul rural lucrează 3 750 spe
cialiști cu pregătire superioară, din
tre care 1 800 sînt “membri de partid. 
Stabilitatea acestor cadre în comune 
reprezintă o condiție primordială a 
eficienței activității lor. Pentru a 
asigura stabilitatea intelectualilor la 
sate și a. mai reduce navetismul 
consider necesar : — să se asigure 
locuințe dotate cu un grad -cores
punzător de confort, prin construc
ția unor blocuri din fonduri de stat 
sau cu sprijinul statului în credite 
și execuție, sau prin atribuirea de 
terenuri pentru construcții de case 
individuale (în paranteză, precizez 
că în județul Cluj, pentru spe
cialiștii din unitățile agricole de stat, 
această problemă a fost rezolvată în- 
tr-o foarte mare măsură) ;

— să se atribuie parcele de tere
nuri (4—5 ari) pentru fiecare familie 
de intelectuali, în vederea satisface
rii mai lesnicioase a unor cerințe de 
ordin agroalimentar și gospodăresc ; 
— alocațiile de stat acordate copiilor 
intelectualilor stabiliți în mediul 
rural să se acorde la nivelul celor de 
la orașe ; — medicii de la sate să fie 
remunerați suplimentar de comitetele 
executive ale consiliilor populare co
munale. pentru activitatea profesio
nală desfășurată peste programul le
gal, din fonduri create prin contri
buția populației ;

— proiectele-tip de școală și de dis
pensare rurale să aibă prevăzute, în 
mod obligatoriu, locuințe pentru di
rectori și medici.

Ar fi, de asemenea, foarte util ca 
bursele acordate în învățămîntul su
perior să fie defalcate separat pe ca
tegoria studenților recrutați din me
diul rural și să fie atribuite — prin 
consiliile populare comunale — în 
funcție de cerințe, pe specialiști, pro- 
movîndu-se principiul obligativității 
întoarcerii absolvenților pentru a-și 
desfășura activitatea profesională în 
localitățile natale. De asemenea, a- 
preciem că ar trebui luată și o mă
sură care să elimine diferențele de 
prețuri practicate în prezent la o 
seamă de mărfuri, vîndute prin re
țeaua cooperației de consum, în me
diul rural.

Dezvoltarea tot mai complexă a co
munelor în toate domeniile și perfec
ționarea activității organelor puterii 
și administrației de stat sînt proble
me de mare actualitate și importantă 
și ele reclamă contribuții concrete din 
partea tuturor factorilor de decizie și 
execuție.

Sintem ferm convinși că, aplicînd 
neabătut politica generală a partidu
lui, recomandările și concluziile aces
tei consfătuiri, indicațiile deosebit de 
prețioase ale tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, vom reuși 
să facem din toate comunele noastre 
unități administrativ-teritoriale pu
ternice. capabile să asigure ridicarea 
nivelului de trai, material și spiritual, 
ai populației de la sate, să sporească 
contribuția acesteia, în eforturile ge
nerale ale întregului popor, la edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

Și în comuna noastră, comuna Sin- 
tereag din județul Bistrița-Năsăud, al 
cărui primar sînt, a spus
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ani importante rezultate în activita
tea economică și edilitar-gospodăreas- 
că. Toate satele,sint complet electri
ficate. In satul de reședință s-a con
struit un nou local pentru căminul 
cultural cu 400 de locuri ; au fost con
struite și refăcute trotuare pe o su
prafață de peste 6 000 mp și altele.

Toate acestea n-ar fi fost posibil de 
obținut fără a realiza o strînsă și per
manentă legătură cu cei care ne-au 
învestit cu mandatul de a conduce 
treburile comunei, cu masa largă de 
cetățeni. Formele pe care le folosim 
în realizarea unei asemenea cerințe 
sînt multe. A devenit o practică cu
rentă ca deputății consiliului popular 
să se întîlnească și să se sfătuiască cu 
cetățenii, să le soluționeze cererile.

Pentru a avea o legătură strînsă și 
permanentă cu cetățenii, pentru ale 
cunoaște preocupările și a-i atrage la 
acțiunile pe care le întreprindem, ne 
îngrijim de rezolvarea la fața locu
lui — prin deplasarea săptămînală in 
satele aparținătoare comunei — a 
problemelor de interes obștesc și per-i 
sonal pe care le formulează locuito
rii. Deputății, comisiile permanente, 
împreună cu cetățenii, abordează o 
serie de probleme majore de un real 
interes, cu implicații dintre cele mai 
variate asupra activității din comune.

Toate acestea au dus la antrenarea 
locuitorilor în înfăptuirea unor im
portante ac'iuni de ordin economic 
și social-obștesc. Cu participarea lor 
largă, în primăvara anului 1971 au 
fost executate prin muncă voluntară 
lucrări de consolidare a malului rîu- 
lui Șieu, pe o lungime de 300 m, în 
scopul evitării inundațiilor pe impor
tante suprafețe de teren arabil. 
Tot cu sprijinul populației se fac lu
crări de ridicare a potențialului pro
ductiv al pajiștilor naturale. Trebuie 
să arătăm însă că în domeniul res
pectiv mai sînt încă multe de făcut. 
Bunăoară, în această acțiune nu am 
reușit să antrenăm, in suficientă mă
sură, consiliile de conducere ale 
cooperativelor de producție și tine
retul. . '

O contribuție cu mult mai mare 
trebuie să-și aducă consiliul popular 
la îndeplinirea planului de stat in 
agricultură, cu atît mai mult cu cît, 
trebuie să recunoaștem în mod auto
critic, lucrurile nu sînt tocmai în or
dine în localitatea noastră. Așa, de 
pildă, planul la fondul centralizat al 
statului la carne și lapte în sectorul 
gospodăriilor populației nu a fost 
îndeplinit, iar contractările prevăzute 
n-au fost realizate datorită insufi

cientei preocupări a consiliului popu
lar comunal și a celorlalți factori 
care au atribuții în acest sens.

Legea nr. 4/1970 privind organiza
rea producției și a muncii în agricul
tură și Legea nr. 57/1968 de organi
zare și funcționare a consiliilor popu
lare stabilesc răspunderile ce revin 
acestora în realizarea planului de 
stat în agricultură. Pentru aceasta 
este de dorit însă ca ele să și dis
pună de pîrghiile necesare prin care 
să acționeze cu eficiență. Astfel, pro
pun ca inginerii și tehnicienii care 
lucrează în cooperativele agricole de 
producție și sînt subordonați acum 
direct organelor județene să fie 
subordonați pe viitor consiliilor popu
lare comunale, acestea fiind cele mai 
în măsură să cunoască, în orice mo
ment, cum își îndeplinesc ei îndato
ririle și prin urmare să și intervină 
la timp cu măsuri corespunzătoare. 
De asemenea, propun ca și brigadie
rii să primească indemnizația de la 
comună, nu de la direcția generală 
agricolă județeană, pentru a-i putea 
astfel controla și a-i trage la răspun
dere în eventualitatea cînd nu fac 
treabă.

Aș dori să mă opresc pe scurt și 
la unele aspecte care privesc dez
voltarea conștiinței socialiste a cetă
țenilor, știut fiind faptul că, în acest 
sens, consiliilor populare le revin 
sarcini mari. In localitatea noas
tră au fost luate măsuri pen
tru dezvoltarea bazei materiale 
necesare unităților culturale din co
mună, lucrul acesta asigurînd 
condiții optime pentru transpunerea 
in viață a programului adoptat de 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din no
iembrie a.c. Trebuie să recunoaștem 
însă că aportul intelectualilor din 
comune la activitatea culturală nu se 
ridică încă la nivelul cerințelor actua
le. Unele cadre didactice preferă să 
locuiască în oraș, să facă naveta și, 
din această cauză, ele nu pot să-și 
aducă contribuția cuvenită la educa
rea socialistă a maselor. Conducerile 
căminelor culturale au subestimat 
într-un timp difuzarea și aprofun
darea cunoștințelor politico-științi- 
fice ; in activitatea artistică au pri
mat uneori laturile distractive.

Relevînd posibilitățile oferite de 
noua lege privind organizarea con
tribuției bănești și în muncă pentru 
efectuarea unor lucrări de interes 
obștesc, vorbitorul a făcut totodată 
propunerea înființării, pe lingă fie
care primărie sau pe lingă un grup 
de primării a unui post de tehnician 
constructor, care să se îngrijească de 
asigurarea asistenței tehnice și să ur
mărească respectarea schițelor de 
sistematizare a comunelor și a dis
ciplinei în construcții.

Mă angajez — a spus în încheiere, 
vorbitorul — ca, reîntors acasă, să 
vorbesc deputaților din comună des
pre cele ce am auzit aici și, cu toții, 
să ne înzecim eforturile pentru ca 
activitatea de gospodărire a localită
ții să fie tot mai rodnică.

Inițiativa conducerii partidului 
nostru, de a supune dezbaterii se
cretarilor comitetelor comunale de 
partid și președinților consiliilor 
populare comunale o serie de pro
bleme importante pentru dezvoltarea 
vieții politice și sociale a satelor, a 
spus în cuvîntul său tovarășul 

tului de partid al comunei' Sînzieni, 
"județul Covasna, dovedește încă o 
dată grija pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid, 
ridicarea nivelului muncii de partid 
la sate, pentru a îndeplini cu succes 
sarcinile sporite care ne stau în față 
în etapa actuală de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră.

Mărețele sarcini stabilite de Con
gresul ăl X-lea al Partidului Comu
nist Român impun o serie de măsuri 
pentru dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii noastre so
cialiste. După cum cunoaștem, Comi
tetul Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a inițiat o serie 
de măsuri menite să asigure îmbu
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Din cuvîntul parti ci punți lor la dezbateri
nătățirea conducerii și planificării 
agriculturii, pentru ca aceasta să 
contribuie în mai mare măsură la 
realizarea venitului național, la ri
dicarea nivelului de trai al poporu
lui nostru. Vorbitorul s-a referit la 
citeva ^pecte legate de rezultatele 
obținute în ultimii ani, în sectorul 
cooperatist al comunei Sînzieni, com
pus din două cooperative agricole 
de producție. In ultimii ani — a spus 
vorbitorul — producția medie de 
griu la hectar a fost de 2 500—3 200 
kg ; la orzoaică s-a obținut o pro
ducție de 2 200—2 900 kg la hectar, 
iar la sfecla de zahăr 30 000—45 000 
kg. Rezultate bune s-au obținut la 
cultura cartofilor, cultură predomi
nantă în cele două cooperative agri
cole de producție. Pe o suprafață de 

1 775 ha în cele două unități s-au ob
ținut peste 26 000 kg la ha. Ca ur
mare a realizării acestor producții, 
retribuția pentru norma convențio
nală a crescut de la 24 la 38 lei. 
Numai în acest an cele două coope
rative agricole de producție au li
vrat la fondul centralizat al statului 
peste 10 000 tone cartofi.

Aceste rezultate au fost posibile 
datorită faptului că comitetul comu
nal de partid a îndrumat cu mai 
multă competență și pricepere orga
nizațiile de bază din unitățile agri
cole. Avînd la bază hotărârile con-, 
ducerii partidului, comitetul comu
nal s-a preocupat ca în - activi
tatea tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid să se respecte 
principiul muncii colective, să se a- 
dincească democrația internă de 
partid. în ultimii ani, numărul co
muniștilor care contribuie efectiv la 
elaborarea și înfăptuirea hotărârilor 
este din ce în ce mai mare. Au cres
cut rolul și eficiența adunărilor de 
partid, care au fost mai bine pregă
tite și au abordat problpme majore 
ce au stat în fața comuniștilor. în 
activitatea comitetului de partid, pe 
prim plan au fost puse problemele 
organizării și conducerii agriculturii. 
Documentele plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1970 au făcut obiectul 
unei intense munci politico-organi- 
zatorice fiind discutate și dezbătute 
de toți comuniștii, și în cadrul bri
găzilor, de toți cooperatorii. Membrii 
biroului și comitetului sprijină în 
mod nemijlocit organizațiile de bază 
în organizarea muncii pentru tradu
cerea în viață a hotărârilor de partid, 
a legilor statului. Sintem însă con- 
știenți că în această privință mai 
avem mult de făcut, că în activitatea 
noastră mai sint unele neajunsuri.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în procesul firesc de industriali
zare a localităților din județ, în cele 
două cooperative agricole de produc
ție din comună, numărul brațelor de 
lucru scade, o parte a tineretului 
sătesc mergind să lucreze în unită
țile industriale nou create. Âceastă 

' 'scădăre a numărului brațelor de 
muncă în agricultura comunei noas
tre — a subliniat 'apoi vorbitorul — 
se poate compensa prin extinderea 
mecanizării complexe a tuturor lu
crărilor agricole, prin chimizarea a- 
griculturii.

Ca urmare, se simte nevoia ca 
S.M.A.-urile să dispună de mai multe 
tractoare echipate complex, în vede
rea folosirii lor la întreaga capaci
tate, de mai multe combine cerealiere 
și de recoltat porumb în vederea exe
cutării la timp și în bune condiții a 
tuturor lucrărilor agricole.

Centru efectuarea la timp și în bune 
condiții a recoltatului cartofilor, lu
crare care coincide cu perioada de in- 
sâmînțări, folosirea combinelor pentru 
cartofi este indispensabilă. Folosirea 
acestor combine nu este încă rezol
vată ; pentru fiecare combină pusă în 
funcțiune sînt necesare cel puțin 2 
tractoare și o remorcă. Unele secții ale 
S.M.A.-urilor nu sînt însă dotate cu 
numărul suficient de tractoare pen
tru acționarea combinelor. Din aceas
tă cauză, in campania de toamnă, lu
crările agricole sînt aglomerate, de
oarece un număr de tractoare sînt 
scoase de la aceste lucrări și folosite 
pentru acționarea combinelor, întir- 
ziindu-se astfel alte lucrări agricole. 
De asemenea, propun să se ia mă

suri pentru retribuirea corespunzătoa
re a tractoriștilor care lucrează pe 
combinele de recoltat cartofi, deoare
ce aceștia sint dezavantajați față de 
cei care lucrează pe mașinile de re
coltat tip „Arad".

Sînt încă deficiențe, după părerea 
mea. în dotarea fiecărei secții S.M.A. 
cu un număr de coase mecanice co
respunzător suprafețelor de culturi 
perene existente în cooperativele a- 
gricole de producție. Cele două uni
tăți agricole din comuna noastră dis
pun de peste 350 ha suprafețe 
de culturi perene și 1 000 ha fi
nețe naturale, iar numărul coaselor 
mecanice este de numai două.

Legat de chimizarea agriculturii, 
vorbitorul a subliniat necesitatea asi
gurării unităților agricdle cu o can
titate corespunzătoare de ierbicide, 
pentru întreaga suprafață cultivată 
cu cereale, dotarea secțiilor de me
canizare cu mașini de stropit, cu o 
productivitate corespunzătoare și a a- 
telierelor de reparații ale S.M.A. cu 
uneltele și utilajele necesare repa
rării utilajelor și tractoarelor.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că traducerea în viață a vastu
lui program de educare comunistă a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
a. c. cere comitetelor comunale de 
partid să-și îmbunătățească continuu 
stilul și metodele de muncă, să-și 
exercite rolul de conducător politic 
în toate domeniile de activitate.

în această activitate de mare răs
pundere — a spus el — se simte 
nevoia ca în fiecare comună, secre
tarul comitetului de partid să fie 
ajutat de un tovarăș foarte bine 
pregătit din punct de vedere politic, 
ideologic, cultural și profesional, 
care în fruntea comisiei de propa
gandă, învățămînt, cultură să poată 
exercita o îndrumare eficientă în 
toate compartimentele educaționale 
și să ajute organizațiile de bază în 
desfășurarea muncii de propagandă, 
politice și cultural-educat've. Loc
țiitorii de secretari nescoși din pro
ducție sint, în majoritatea cazurilor, 
cadre didactice care au zilnic ore de 
clasă, unii sînt și directori de că
mine culturale. Fiind preocupați de 
rezolvarea zilnică a sarcinilor pro
fesionale care reclamă un volum de 
timp considerabil, acești tovarăși se 
pot ocupa prea puțin de problemele 
de propagandă, ale muncii politice 
de masă și cultural-educative. In 
comuna noastră, Sînzieni, de exem
plu, care numără aproape 5 000 de 
locuitori, cuprinderea sarcinilor eco
nomice, politice, social-culturale de 
către un singur Activist de partid, 
respectiv de secretarul comitetului 
comunal de partid, este o problemă 
grea. Consider că prin asigurarea' 
unui locțiitor de secretar, scos din 
producție, șe va putea îmbunătăți 
substanțial în fiecare comună rolul 
educativ al adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază, educarea mo- 
ral-cetățenească, materialist-științi- 
fică a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii de la sate, 
conducerea mai competentă de că
tre comitetul comunal de partid a 
instituțiilor școlare și cele culturale.

în numele comitetului comunal 
de partid mă angajez în fața dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în viitor ne 
vom intensifica eforturile pentru 
traducerea în viață a mărețelor sar- 
cmi izvorâte din hotărârile celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, din documentele 
recentelor plenare ale C.C. al P.C.R., 
contribuind activ la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România socialistă.

După ce și-a exprimat mulțumirea 
și deosebita satisfacție pentru parti
ciparea la conferință, (J^SOrghe
Grâdinaru, secretarul comitetului
de partid și primarul comunei Ca- 
șin, județul Bacău, a arătat : Munca 
primarului este grea, dar este și 
frumoasă dacă știi să lucrezi cu oa
menii, dacă știi să-ți capeți autori

tatea în comună. în ultimii cinci ani 
în comuna Cașin s-au ridicat obiec
tive frumoase și folositoare. O școală 
generală cu trei niveluri, o centrală 
de încălzire la care am racordat 
toate instituțiile din raza comunei, 
un dispensar și o baie comunală 
construite prin muncă patriotică, o 
sală de nunți și de hore țărănești, 
care ne aduce anual venituri de 
circa 300 000 lei, sume pe care le-am 
folosit pentru dotarea căminului 
cultural cu diferite instrumente mu
zicale, aparate de radio, televizoare 
și costume pentru echipa artistică. 
Am construit, de asemenea, poduri, 
podețe, un magazin sătesc, un punct 
sanitar in satul Curița. Pentru toate 
aceste acțiuni, în mare parte reali
zate prin muncă patriotică, comuna 
a obținut, în ultimii ani, .o dată pre
miul I și de două ori premiul II pe 
județ. Sumele primite le-am folosit 
tot pentru procurarea unor mate
riale de uz cultural. Radioficarea 
întregii comune ne ajută acum și la 
popularizarea legilor și hotărârilor 
statului sau ale organelor locale.

Viața nouă a satului ridică însă 
mereu probleme. In această toamnă, 
de exemplu, a apărut necesitatea 
organizării atelierelor școlare. Ne-am 
propus și vom organiza două ateliere 
școlare, unul la Cașin și’ altul la 
Curița, vom construi o grădiniță cu 
35 de locuri unde copiii țăranilor 
cooperatori să primească și masă, 
ca părinții lor să poată lucra liniș
tiți.

Ca secretar alK comitetului de 
partid și primar am căutat să mă 
ocup și de celelalte probleme ale 
comunei. în acest an ne-am străduit 
să realizăm planul de producție, să 
sporim valoarea zilei-muncă. Mai 
avem insă multe lucruri de făcut, 
mai avem multe lipsuri de înlăturat.

în ceea ce privește cumulul de func
ții — secretar și primar — este foarte 
bine venit, personal mă declar întru 
totul de acord. In comunele coope- 
rativizate insă, după părerea mea, 
avînd în vedere dezvoltarea com
plexă a agriculturii ar trebui să fie 
un vicepreședinta al comitetului exe
cutiv care să ajute primarul comunei 
și secretarul, in același timp, în cu
prinderea tuturor problemelor de la 
sate. Ne ajută in multe acțiuni de
putății, dar în unele probleme nu 
putem folosi pe oricine.

Munca cu oamenii trebuie să fie 
vie, permanentă — dar nu reușim 
totdeauna. Pierdem mult timp în șe
dințe. De multe ori acestea ocupă 
cam 50 la <sută din activitatea noas
tră, și asta nu numai la noi.

în această ordine de idei aș pro
pune ca la consiliile populare co
munale să se țină o sesiune la trei 
luni, avindu-se în vedere că nu se 
ridică probleme așa de acute ca in 
municipii' sau orașe, deși aceste^ țin 
sesiuni o dată pe trimestru.

După ce a arătat că legea contri
buției voluntare și bănești adoptată 
de recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale a fost primită cu viu in
teres de cetățenii din comună, vor
bitorul a spus : După cum se știe, 
în comune sînt o serie de sarcini 
financiare, se ridică construcții pen
tru care trebuie ținute evidențe. Pri
marul este și inginer, și tehnician, 
de toate în comună. Propun ca pînă 
vom avea cadre calificate, tehni
cieni, constructori, să putem folosi 
deocamdată un absolvent de liceu 
care să se ocupe de unele probleme, 
bineînțeles, sub controlul consiliului 
popular. De asemenea, trebuie sim
plificate urgent formalitățile greoaie 
impuse în relațiile consiliilor popu
lare cu băncile. Referindu-se apoi la 
munca de partid, vorbitorul a spus : 
Organizațiile de bază din cadrul co
munei țin cite o adunare generală pe 
fiecare brigadă și totodată avem și o 
ședință de birou din care fac parte 
aceiași oameni. Mă gindesc că ar fi 
bine ca și organizațiile de bază pe 
brigăzi să țină o adunare generală 
la două luni, și în cazuri excepțio
nale cînd este nevoie.

Eu aș vrea să ridic o problemă 
in legătură cu folosirea terenurilor. 
Printr-o hotărâre a Consiliului de 
Miniștri, toate terenurile din va

tra satelor au trecut la coopera
tivele agricole de producție. Dacă 
consiliul populai- are de făcut 
o construcție trebuie să îndeplineas
că o serie de formalități greoaie ca 
să poată scoate terenul din circui
tul agricol. Gindesc că terenurile din 
vatra satului, care au fost ale con
siliilor populare să fie redate aces
tora spre administrare. Avem ferici
rea de a fi aproape de frumosul oraș 
muncitoresc Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Sint. tineri și' tinere, ingineri, 
tehnicieni, muncitori calificați din 
comună, unii căsătoriți, care lucrea
ză în industria orașului — părinții 
lor sînt membri cooperatori. Tine
rilor nu le dă locuință in oraș, eu 
nu pot să le dau loc de casă, pentru, 
că nu fac parte din C.A.P. Trebuie 
să rezolvăm această problemă, pen
tru că indiferent unde lucrează, în 
industrie sau agricultură, contribuie 
și ei la construirea socialismului.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Sînt încă cetățeni în comuna noas
tră certați cu legea. Aceștia au aba
teri pentru care, potrivit decretului 
253, primesc amenzi pe care nu vor 
să le plătească. Propun ca acestui 
decret să i se aducă unele modifi
cări în sensul ca cel care nu vor 
să plătească amenzile să fie obligați 
să muncească pentru suma respecti
vă în cadrul comunei noastre, sub 
supravegherea organului de miliție. 
Cred că aceasta ar avea și un efect 
educativ.

Pentru întreținerea rețelei electrice 
aveam acum vreo 7—8 ani un elec
trician, care făcea și munca de ca
sier și totul mergea bine. Se ardea 
o siguranță, o punea, încasa banii și 
toate treburile mergeau perfect. A- 
cum, toți electricienii aparțin de 
municipiu sau de centrala acestuia. 
Ce se întîmplă ? Recent s-a ars si
guranța de la un stîlp și s-a între
rupt curentul la toate instituțiile de 
pe raza comunei. După citeva ore 
au venit electricienii spunîndu-mi 
că „noi, tovarășe primar, sintem o- 
bligați să vă remediem deranjamen
tul în 48 de ore". Eu aș propune 
să se analizeze această situație și să 
se ia măsurile cuvenite.

La întreprinderile de pe raza mu
nicipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
se clasează motoare și'alte utilaje, 
care se predau ca fier vechi. Am 
putea da noi fier vechi, și să ni se 
dea nouă aceste utilaje. Dar nu se 
întîmplă așa. Ori de cite ori am <i- 
pelat la conducătorii de întreprin
deri, din care pe unii îi cunosc, ni 
s-a răspuns că eu sint primar și că 
eu ar trebui să cunosc că legea nu 
permite așa ceva.

Referindu-se la folosirea fondului 
funciar, vorbitorul a spus : Legea nr. 
12 nu au voie s-o aplice decît orga
nele județene, care din păcate dau 
foarte rar prin comună, „poate pen
tru că nu au de ce". Gindesc că 
această lege ar trebui să fie apli-. 
cată și de primar, pentru că el este 
acela care cunoaște toate cărările 
comunei.

Avem și noi cîțiva ingineri agro
nomi ridicați din comuna noastră. 
Datorită studiilor, și meritul este al 
lor că au muncit și al statului că 
i-a ajutat, au voie să-și aleagă locul 
de muncă. Merite are și comuna că 
a știut să-i crească. Dar cînd să se 
folosească și comuna de ei, aceștia 
pleacă in altă parte, iar inginerul 
agronom de la noi face naveta la 
25 de km. Este băiat bun, dar cînd 
îl cauți iiu-1 găsești. De aceea cred 
că la repartiția acestor cadre trebuie 
să se țină cont un pic de provenien
ța lor și dacă este nevoie de ele în 
comuna lor, să fie trimise acolo.

Vorbitorul a propus să se asigure 
aprovizionarea in comună a cadrelor 
didactice, să se facă construcții pen
tru cadrele de specialiști, asigurând 
astfel permanența lor în mijlocul oa
menilor, lichidarea situației cînd după 
terminarea orelor de serviciu, sau 
chiar în timpul acestora, se grăbesc 
să plece pentru a nu pierde cursa.

Asigur conducerea de partid și 
de stat, personal pe tovarășul secre
tar general, că o să mă străduiesc ca 
și comuna Cașin din județul Bacău 
să se apropie de urbanizare în vi
itorii ani.

(Urinare din pag. I)

primarul comunei Podu Iloaiei, 
județul Iași, Rafael Ciorăscu, 
secretar al Comitetului de 
partid al comunei Livezile, ju
dețul Mehedinți, primarul co
munei, Marcela Cosovschi, pri
mai ul comunei Valea Călugă
rească, județul Prahova, Marla 
Dunea, primarul comunei Bu- 
cecea, județul Botoșani, Petre 
Diick, secretar al Comitetului 
de partid al comunei Hărman, 
județul Brașov, primarul comu
nei, Valerian Găină, secretar al 
Comitetului județean Suceava 
al P.C.R., Gheorghe Grădinarii, 
secretar .al Comitetului de 
partid al 'comunei Cașin, jude
țul Bacău, primarul comunei, 
Andrei Iani, secretar al Comi
tetului de partid al comunei 
Sînzieni, județul Covasna, Geza 
Incze, secretar al Comitetului 
de partid al comunei Simonești, 
județul Harghita, primarul co
munei, Petre Milităroiu, secretar 
al Comitetului de partid al co
munei Lovrin, județul Timiș, pri
marul comunei, loan Mreneș, 
primarul comunei Sinterag, 
județul Bistrița-Năsăud, Gheor- 
ghe Nicolescu, secretar al Co
mitetului de partid al comunei 
Nana, județul Ilfov, primarul 
comunei, Gheorghe Oiță, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Olt, Nicolae 
Poleacu, secretarul Comitetului 
■de partid al comunei „23 Au
gust", județul Constanța, pri
marul comunei, Gheorghe Pop, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Mara
mureș, Simion Suciu, secretarul 
Comitetului de partid al comu
nei Sinpetru de Cîmpie, jude
țul Mureș, Ion Tarachiu, se
cretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., Victor Teu- 
că, secretar al Comitetului de 
partid al comunei Giriș, județul 
Bihor, Ion Ulmeanu, secretar al 
Comitetului de partid al comu
nei Islaz, județul Teleorman, 
primarul comunei.

Lucrările oonferinței au fost 
deschise de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în ședința de dimineață, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comite
tului' Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a prezentat 
expunerea „Rolul organizațiilor 
de partid și al consiliilor popu
lare comunale în conducerea 
activității economico-sociale" ; 
tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C,C.' al P.C.R. — 
expunerea „Sarcinile organiza-, 
țiilor de partid și ale consiliilor 

...populare. comunale . în dome
niul muncii de educație și for
mare a conștiinței socialiste a 
țărănimii", iar tovarășul Petre 
Blajovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 

. P.C.R., președintele Comitetu
lui de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală — expu
nerea „Măsuri pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Conferinței

■ Naționale a partidului privind 
sistematizarea .și dezvoltarea 
economico-socială a comunelor 
și satelor".

în ședința de după-amiază, 
prezidată de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, ăl Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.f vicepreședinte al Con
siliului de Stat, au început 
dezbaterile generale. Au luat 
cuvîntul tovarășii Alexandru 
Jarnea, secretar al comitetului 
comunal de partid și primar al

• comunei Viziru, județul Brăila, 
Emil Țepeluș, primar al comu
nei Rușețu, județul Buzău, Ma
rin Cosmescu, secretar al co
mitetului de partid al comunei 
Vitomirești, județul Olt, pri
marul comunei, Vasile Zgîrcea, 
secretar al comitetului comu
nal de partid și primar al 
comunei Sarmizegetusa, județul 
Hunedoara, Maria Georgescu, 
secretar al comitetului de partid 
al comuiiei Șutești, județul Vil- 
cea, Trofin Simedrea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Cluj, loan 
Mreneș, primar al comunei Șin- 
tereag, județul B;strița-Năsăud, 
Andrei Iani, secretar al comi
tetului de partid al comunei Sîn
zieni, județul Covasna, Gheorghe 
Grădinaru, secretar al comite
tului comunal de partid și pri
mar al comunei Cașin, județul 
Bacău, Constantin Zguroiu, pri
mar al comunei Scoarța, jude
țul Gorj.

în numele locuitorilor comu
nei Unirea, județul Ialomița, al 
comitetului de partid și al con
siliului popular comunal, pri
marul comunei, Ică Adamescu, 
a dat citire Chemării către toa
te comitetele comunale de 
partid, consiliile populare, către 
toate gospodăriile populației de 
Ia sate.

în continuarea dezbaterilor 
generale au luat cuvîntul tova
rășii Mihai Cărăușan, prmar 
al comunei Odoreu, județul 
Satu-Mare, Petre Diick, secre
tar al comitetului comunal de 
partid și primar al oomunei 
Hărman, județul Brașov, Ion 
Tudor, secretar al comitetului 
de partid al comunei Oprișor, 
județul Mehedinți, Vasile An- 
dercău, secretar al comitetulu; 
comunal de partid și primar al 
comunei Seini, județul Mara
mureș, Ion Bădici, secretar al 

' comitetului comunal de partid 
și primar al comunei Smîrdioa- 
sa, județul Teleorman, și Ma
tei Nițescu, primar al comunei 
Roșești, județul Prahova.

Lucrările conferinței continuă 
in cursul zilei de miercuri, 

(Agerpres)
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OMUL FA ȚA IN FA ȚA CU EL INȘUȘL.
Amfiteatrul educației socialiste

VIATA CEA
5

DE TOATE ZILELE
, Mă aflu în cea mai mare secție de 

producție a Uzinelor mecanice din 
Timișoara : secția de prelucrări me
canice. Lucrează aici aproape o mie 
de oameni (680 muncitori). Mulți oa
meni, multe sarcini de producție, 
multe realizări, dar și multe pro- 

• bleme, multe, multe evenimente, 
multe frămintări firești, într-un l’el 
obligatorii, acolo unde se întîlnesc, 
în același proces de muncă și tre
buind să răspundă acelorași cerinți, 
oameni de vîrste diferite, provenind 
din medii diferite cu obișnuințe și 
pregătiri diferite.

Două sînt preocupările esențiale 
ale comuniștilor de aici : antrenarea 
tuturor energiilor, 
disponibilități' 
cinilor curen

folosirea tuturor 
disponibilităților în îndeplinirea sar
cinilor curente ale producției și, ca 
obiectiv cu largi reverberații în în
treaga viață a colectivului, educația 
în spiritul normelor eticii socialiste, 
în spiritul înaltelor . principii care 
guvernează relațiile din societatea 
noastră. Aceste două principale o- 
biective figurînd pe agenda perma
nentă de lucru a organizației de 
partid, înscrise la rubrica succese, 
fapte, situații, notate scurt, fugar, 
uneori într-un simplu carnețel de 
purtat în buzunarul salopetei sau, cel 
mai adesea, în memorie. Educație 1 
Sigur, există, în planurile și în ac
tivitatea acestei organizații de partid, 
preocupări riguroase, acțiuni organi
zate, sistematice de propagare a prin
cipiilor comuniste de muncă și de 
viață.: conferințe, expuneri, dezba
teri în adunări generale, cursuri de 
învățămînt politic... Ceea ce consti
tuie însă aici temeiul muncii de edu
cație este intervenția promptă, ati
tudinea directă, elucidarea operativă 
a principiilor eticii noastre. în îm
prejurările concrete, în viața de fie
care zi a colectivului. Acești oameni 
știu că nici un proces de educație 
nu poate fi înfăptuit numai prin e- 
nunțarea unor principii. Hotărîtoare 
este aplicarea acestor principii ; in- 
țelegerea și asimilarea lor deplină, 
asimilare probată prin atitudini îna
intate față de muncă, prin caracte
rul relațiilor interumane statornicite 
între membrii colectivului. Școala 
educației socialiste o constituie aici 
însăși viața de fiecare zi, cu întîm- 
plările, cu situațiile ei diverse su
puse continuu influenței și deciziilor 
opiniei colective. _
.Adunați în jurul aceleiași mese, 

cițiva dintre comuniștii secției vor
besc despre acest mod de a impune 
exigențele eticii socialiste, redau 
fapte, povestesc întîmplări.

IOAN BRUCH, responsabil cu pro
blemele propagandei in comitelui de 
partid al uzinei <

— Se desfășoară o activitate intensă 
de propagandă, de propagare a prin
cipiilor eticii socialiste. Organizăm 
conferințe, dezbateri, cu membrii de 
partid, cu membrii sindicatului, cu 
tineretul. în ultimele cîteva săptă- 
mîni am avut două asemenea mani
festări. într-una. ținută cu grupele 
sindicale, s-au dezbătut problemele 
legislației privind gestionarea mate
rialelor, paza, reglementări, finan
ciare. Mai înainte. înta-o conferință 
s-a vorbit despre ce înseamnă avutul 
obștesc și ce sarcini au organizațiile 
de partid pentru păstrarea și dezvol
tarea lui. S-a pornit de la situații 
concrete din uzină. începind cu risipa 
de energie electrică și consumul de 
metal și sfîrșind cu folosirea inte
grală a timpului de lucru, în ideea 
că și timpul de lucru este un avut 
obștesc atîta vreme cit este destinat 
producerii de bunuri materiale des
tinate societății socialiste. Confe
rința a avut efect Poate'tocmai prin 
aspectele teoretice noi. pentru unii 
neașteptate, și prin faptul că aceste 
noțiuni teoretice au fost ilustrate cu 
situații foarte concrete, de la noi. 
situații cunoscute, dar asupra cărora 
nu toți meditau cu seriozitate. Rezul
tatul : chiar de a doua zi s-a consta
tat o reducere a consumului de e- 
nergie electrică pe unitatea de pro
dus, apoi scăderi ale consumului de 
metal...

DIMITRIE BANDU, secretarul or
ganizației de bază P.C.R. din secția 
prelucrări mecanice :

— Nu numai atît. Esențial mi se 
pare efectul pe care l-a produs această 
conferință asupra antrenării op’niei 
generale față de risipă. Am asistat 
la scene foarte interesante cînd mun
citori care. întrerupîndu-și lucrul fie

și pentru cîteva minute, lăsau mași
nile să meargă în gol, erau atențio
nați pe loc de cei din jur. De altmin-, 
teri, această opinie colectivă, această 
muncă a tuturor cu fiecare s-a do
vedit, cel puțin aici la noi, cea mai 
eficace acțiune de menținere a unui 
climat moral sănătos. Pentru că nu 
există educație „în general", ea se 
face in condițiile și în legătură cu 
felul de a gîndi al fiecărui om. 
Avem nenumărate exemple care ne 
obligă la această concluzie...

MIRCEA BORBEȘ, tehnician prin
cipal, membru în comisia de propa
gandă a comitetului de partid :

— Mă iertați că întrerup... Am să 
aduc aici un exemplu, care mi se 
pare foarte bun. Despre cum a în
țeles un maistru ce înseamnă cu a- 
devărat noțiunea de „producător și 
proprietar", această calitate esen
țială a omului în socialism. Un grup 
de muncitori de la curățenie, într-o 
zi, au fost surprinși pierzîndu-și 
timpul pe afară în vreme ce șpanu] 
se îngrămădea îrf secție. A fost cău
tat maistrul lor și întrebat de ce to
lerează asemenea lucruri, de ce nu-i 
sancționează pe cei care nu-și fac da
toria. Ce credeți că a răspuns mais-

anchetă socială

trul ? „Tovarăși, a spus el, cum să-1 
sancționez ? Și așa am avut o dis
cuție cu cițiva dintre ei care mi-au 
zis că ei sînt... proprietari și să-i las 
în pace". Din vorbă in vorbă a re
ieșit că și maistrul avea o idee 
foarte confuză despre ce înseamnă, 
pentru un om al muncii, a fi „pro
prietar și producător". Problema mi 
s-a părut foarte importantă și gravă 
pentru că ea demonstra o ințeleggre 
denaturată a uneia dintre problemele 
politice de cea mai mare mportanță. 
Am organizat. în scurt timp, o dez
batere in grupa sindicală. Oamenii 
și-au spus acolo părerea, au demons
trat cît de falsă. întoarsă cu capul 
în jos era „teoria" maistrului. Da, 
noi sîntem proprietari ai mijloacelor 
de producție — s-a spus acolo — și 
tocmai de’aceea avem o'uriașă răs
pundere față de aceste mijloace ; 
avem răspunderea de a le folosi cu 
intensitate maximă, răspunderea de 
a produce cu ajutorul lor cît mai 
multe bunuri necesare societății, deci 
nouă. A fost o discuție foarte vie de 
la care maistrul și cei cițiva chiu
langii au plecat, unii cam rușinați, 
dar, credem bine edificați asupra e- 
rorii lor. A fost o lecție de educație 
socialistă, o lecție concretă, vie. N-o 
vor uita, sint sigur...

DIMITRIE BANDU : Da, cunosc 
cazul. îmi amintesc... A fost în- 
tr-adevăr o lecție mult mai eficientă 
decît orice expunere teoretică. Mais
trul respectiv, nu e cazul să-i po
menim aici numele, a mai înțeles a- 
tunci un lucru : că nu e de glumit 
cu opinia colectivului, că nu te poți 
juca în fața acestei opinii de-a v-ați 
ascunselea...

Ing. MIRCEA POPA, șeful secției :
— Mai ales în privința educației pe 

care sîntem datori s-o facem tineri
lor muncitori, metoda aceasta este cit 
se poate de eficace. Abia cînd vin 
aici în uzină ei încep să înțeleagă că 
între noțiunile teoretice — chiar și 
atunci cînd este vorba despre noțiuni 
de etică — și între viața noastră de 
fiecare zi există o perfectă identitate. 
Dacă la școală li s-a vorbit despre 
răspunderi sociale, despre raportul 
dintre ceea ce dai societății și din
tre ceea ce primești de la societate, 
abia aici, în uzină. în viață, ei înțe
leg că acest raport e o realitate, un 
adevăr palpabil și nu o „teorie". Nu 
li se face aici „educație în general" 
ci educație pe concret, în manifestă
rile lor zilnice...

DIMITRIE BANDU : Iată un e- 
xemplu : am constatat că mulți dintre 
t'nerii muncitori nu dau prea mare 
importanță întreținerii mașinilor. Unii 
pentru că nu știu să facă această în
treținere, alții pentru că nu-și dau 
seama cît de important e pentru noi 
să lungim viața acestor mașini și să 
le facem cît mai productive. Și în
tr-un caz și în altul se pune o pro
blemă de educație. Pentru că cine

înțelege că este datoria' lui morală 
față de uzină, față de societate să-și 
îngrijească mașina ce i-a fost încre
dințată pentru a produce,, se va stră
dui să învețe cum se face această 
întreținere. Ce-am făcut noi, organi
zația de partid, în acest caz ? Am 
fi putut să-i strîngem pe acești bă
ieți și să le vorbim, să le explicăm, 
să le dăm să citească. Poate am fi 
obținut și așa unele rezultate. Ne-am 
gîndit însă că mult mai bine ar fi 
dacă i-am pune în contact direct cu 
oameni care sînt recunoscuți la noi 
pentru buna întreținere a’ utilajelor. 
Am ales doi dintre muncitorii mai 
vîrstn’ci care lucrează de 20 de ani 
la aceeași mașină. în schimburi, pre- 
luînd-o unul de Ia altul. Mașina lor 
funcționează, de 20 de ani, fără nici 
o reparație capitală. E o performan
ță. I-am Juat pe tineri și i-am dus 
la această mașină, i-am prezentat pe 
cei doi muncitori și le-am spus tine- 
r’lor de ce ținem noi să-i cunoască. 
Mulți dintre acești tineri au fost ui
miți numai aflînd că o mașină poate 
funcționa 20 de ani. zi și noapte, fără 
reparații. Li s-a părut „o minune". 
Au început să curgă întrebările. 
Cum ? De ce ? Calm, metodic, cei 
doi vîrstnici le-au dat răspunsuri. 
Răspunsuri tehnice, dar și răspunsuri 
care vizau atitudinea față de muncă. 
O lecție pur teoretică, aplicată pe 
un teren „fertilizat". în felul acesta, 
pr’nde mult mai ușor...

Ing. MIRCEA POPA : Noi mergem 
chiar mai departe în această acțiune 
de educare pe concret. Iată, Doru 
Ciula, un absolvent de școală profe
sională. repartizat nouă, nu s-a pre
zentat la lucru. Am fi putut să-I șter
gem din controale, să-1 uităm... Dar 
ne-am gîndit că. din clipa în care 
ne-a fost repartizat, noi am ș'i pre
luat o răspundere față de acest, băiat 
și că e dator’a noastră să știm ce-i 
cu el și, poate, să-1 recuperăm. Am 
discutat cu un maistru de la noi 
care are o motocicletă și l-am tri
mis la Remetea. la băiat acasă. A 
găsit o familie dezorganizată care 
nu știa mai nimic despre tinărul 
nostru. Șt’a doar că pleacă în fiecare 
zi la Timișoara ca să-și caute un 
serviciu. Abia atunci ne-am dat 
seama că răspunderea noastră față 
de el a crescut tocmai prin faptul 
că e lipsit de alți îndrumători. L-am 
căutat pînă l-am găsit. L-am adus 
în uzină, l-am cazat la căminul nos
tru și ne ocupăm de el concret, in
sistent. E un băiat bun, dar nu știe 
o mulțime de lucruri despre cum tre
buie să se poarte în viață. îl învățăm 
noi. aici, integrîndu-1 în viața colec
tivului, în marea noastră familie.

IOAN BRUCH : B’ne spus marca 
noastră familie I Pentru că, asemeni 
unei familii, noi avem și răspunde
rea educației. Și o facem cu cele 
mai directe și mai eficiente mijloace. 
Cu m'jloacele instruirii teoretice — 
uite, acum am deschis cursurile în- 
vățămîntului de partid cu o orga
nizare și o structurare riguroasă, cu 
teme de extremă importanță — dar 
și cu mijloacele a ceea ce se cheamă 
munca de la om la om, opinie co
lectivă. muncă de educație concretă, 
de la caz la caz... Toate acestea alcă
tuiesc un sistem de educație bine în
chegat, nu educație în general, ci e- 
ducație socialistă vie, de adîncime. 
particularizată, înrădăcinată în con
știința fiecăruia. înțeleasă ca o ne
cesitate de prim ordin în evoluția so
cietății socialiste.

DIMITRIE BANDU : Nu știu dacă 
am făcut destul, cred că nu, dar sin- 
tem deciși să ne ocupăm de educația 
socialistă și comunistă mai intens de
cît pînă acum : este sarcina pe care 
întregul nostru partid și-a asumat-o 
și pe care o sprijină cu căldură, cu 
profund interes, întregul nostru 
popor. Sarcina de a modela. în spi
rt comunist, conștiința 
Nu e ușor, noi știm asta, 
aceea trebuie s-o facem 
mijloacele ce ne stau la 
fără odihnă, fără a pierde nici un 
prilej și, mai ales, fără a lăsă să 

. treacă pe lingă noi, nespulberate, 
concepții și mentalități străine de 
etica socialistă.

Am reținut cuvintele secretarului 
de partid ca pe cea mai firească și 
mai directă concluzie. într-o discuție 
pe care reporterul n-a făcut decît s-o 
așeze, mai economic. în pagină.

oamenilor. 
Tocmai de 
cu toate 
dispoziție.

Mihai CARANFIL

In viață nu poți
face figurație!
Sub titlul „Iată, acest lucru frumos 

l-am făcut cu mîinile mele 1“ („Scin- 
teia" nr. 8953. pagina „Omul...") am 

' relevat o inițiativă de la Satu-Mare : 
înființarea, unei comisii (alcătuită din 
reprezentanți ai Oficiului forțelor de 
muncă și activiști ai comitetului mu
nicipal U T.C.) pentru încadrarea în 

■ muncă a absolvenților de liceu. Pe 
marginea acestui articol, am primit la 
redacție o scrisoare a tov. Victoria Ma
nea, maistru la Fabrica de confecții și 
tricotaje București.

„Inițiativa ar trebui generalizată — 
se spune, printre altele, în. scrisoare. 
Ea reprezintă un prim pas în direcția 
prevenirii și eradicării parazitismului, 
a faptelor antisociale. în direcția orien
tării tineretului în viață. Multi dintre 
tinerii absolvenți de liceu fug de mun
că nu pentru că nu le-ar place să 
muncească, ci pentru că, in afara învă
țăturii. nu au făcut niciodată nimic, 
nu au simțit gustul muncii. Mai mult, 
așa după cum afirma tînăra Maria în 
articol, unii profesori — și părinți, a- 
daug eu — folosesc cuvîntul muncă 
pentru a-i „determ'na" pe tineri să în
vețe : „Ori înveți, ori ajungi la... mun
că 1“ Atitudine total greșită, antisocială.

Există o idee (a se citi : 
prejudecată) care dăinuie 
incă, din păcate, în rindul 
unora dintre părinți : eșe
cul lor educativ ar ține, 
mai cu seamă, de absența 
unei „pregătiri" speciale, 
de lipsa unei „calificări" 
pedagogico-psihologice. fie 
a mamei sau a tatălui, fie 
a amîndurora... Discutînd 
mai îndeaproape cu părinți 
care au, de pildă, copii in 
institutele de reeducare, 
constați — aproape întot
deauna — că ei înșiși pro
vin din familii extrem de 
numeroase (de 6—8—10 co
pii), că părinții părinților 
de astăzi n-au avut, în ge
neral, un nivel superior de 
instrucție, de cultură. Și 
totuși, nici unul, dar absolut 
nici unul din copiii lor n-au 
ajuns să pună vreodată 
mina pe ceea ce nu le a- 
parține. au muncit și mun
cesc cu rîvn'ă și pricepere. 
„Argumentul" (categoric 
fals 1) al., calificării cade. 
Fără doar și poate, o cali
ficare au dobîndit, la vre
mea lor, în familie părinții 
părinților care au astăzi 
eșecuri educative în forma
rea propriilor copii : Mun
ca. Toți au muncit de tim
puriu. toți au trăit în sinul 
unei familii numeroase, 
chilibrate. 
evident.

Luță ăsta, tartorul priete
nilor mei — dar nici nu 
mai pot să le zic acum 
prieteni, răufăcători — a- 
proape toți din familia lui 
făcuseră închisoare.

— Atunci, de ce nu te-ai 
ferit dacă știai că ai de-a 
face cu astfel de oameni ?

— Știam, dar prea eram 
de capul meu. Tata nici nu 
mai e acum cu mama, s-a 
recăsătorit, și mama la fel...

— Crezi, sincer, că dacă 
nu erau băieții ăiă>n-ai fi 
nimerit aici ?

— Da ! (mă privește în 
ochi deschis).

Știu că semne grave au 
existat de mult, încă din 
clasa a IV-a. cînd Viorel I. 
a rămas repetent, cînd ab
sențele nemotivate se înși-

n-ați avut de crescut decît 
un singur copil...

— L-am scăpat din 
mină... Ca să spun drept, 
încă de acum 4—5 ani, eu 
și soțul meu ne certam rău 
față de copil, și tot de a- 
tunci a început Viorel să 
mintă, să fure, să spargă 
becurile de pe linie... Și 
dacă-1 certam, oricît de 
puțin, fugea pe o săptă- 
mînă de acasă, îi avea 
„susținători" pe - prietenii 
ăia ai lui.

— Și n-ați găsit nici o 
cale ca. indiferent. de cum 
vă împăcați dumneavoastră 
cu soțul,'în interesul bă’a- 
tului, să vă înțelegeți amîn- 
doi, o cale prin care să-1 
salvați, totuși, pe copil ? A- 
dică, chiar dacă v-ați des-

dată la liceu, am stat doar 
un an; era greu de ținut 
la școală, pe 
căsătorit la 
unul dintre 
avut după 
căsnicie, pe 
16 ani.
mic, fiindcă despre 
este vorba, de pe la 
ani pleca de-acasă. o 
dispărea și-l găseam 
parte, in parc, la joacă. A- 
lergam pe străzi. îi între
bam pe trecători dacă n-au 
văzut cumva un băiețel 
îmbrăcat așa și așa... Vă 
jur că 
cind îmi
te-un necaz, la lecții mai 
ales, preferam să-mi dau 
cu pumnii în cap, decît să-1 
ating pe el. Taică-său. însă,

atunci. M-am
19 ani. Pe 
copii l-am

10 ani de
celălalt, după 

. Băiatul ăsta, 
fiindcă

după mintea lui, mai bine 
în „casa asta pe roți", in 
tren, decît în casa dumnea
voastră atît de frumoasă, 
de gospodărească ? (4
mere, sobe 
chet. tot ce

mai 
el

3-4 
dată 
de

teracotă, 
trebuie).

★
cazul lui

ca- 
par-

Vio- 
Ma-

de multe ori, 
tăcea apoi cî-

Pornind de la două cazuri

e-
în care con*a, 

și nivelul de in
strucție (setea de carte a 
fost, permanent, o realita
te). dar nu era neglijat 
gradul de coeziune familia
lă, întemeiat pe corectitu
dinea reciprocă și a tutu
ror față de colectivitatea
din care făceau parte, pe
moralitatea de fiecare zi a 
familiei respective, pe res
pectul muncii, pe echili
brul pe care numai „școa
la vieții" ți-1 poate dărui. 
Deprins cît mai devreme 
cu munca și efortul, cu 
complexitatea existenței u- 
mane. copilul, tinărul se 
structurează pozitiv, capătă 
— din mers — o direcție 
sănătoasă, pe care perso
nalitatea sa — gata să se 
precizeze — se înscrie de
finitiv.

Conștiinciozitate 
in muncă, dar 
și in familie

Stăm de vorbă cu Vio
rel I. (într-un institut de 
reeducare pentru minori). 
Are 15 ani împliniți. A fu
rat bicicleta unui cumpără
tor intrat la autoservirea 
din complexul comercial 
„Titan". Un simplu „acci
dent" ? Să-1 lăsăm să-și 
istorisească singur o parte 
din biografie :

— IhCă de Ta 7 ani' m-ârh 
împrietenit cu niște băieți, 
eram cel mai mic dintre 
ei. „tartorul" se numea Luță 
(Ilie Marinescu) și era 
chiar vecin cu mine, la nu
mărul 8, pe str. Lobodei. Mă 
duceam după el și 
ceilalți, toți lipseau 
școală, lipseam și eu. 
înțeles mai incolo, 
10—12 ani. Luță ăsta 
de pe la colegi, se lua de 
lume pe stradă, era cunos
cut. De nu mai știu cîte ori 
am nimerit tocmai în centru, 
pp bulevard, la filme mer
geam mereu, fumam, și 
pentru toate astea aveam 
nevoie și de bani, așa c-am 
început să „ciupesc" de 
pe-acasă : 5 lei, 10 lei,
15... am luat și peste o sută.

' Vedeți, toată familia

după 
de ia 
bine- 

pe la 
tura

SFA TURI PENTRU
ANUMIȚI PĂRINȚI

Ca și în 
rel I., nici in cazul lui 
rian-Ionel B. simptomele 
inadaptării sociale n-au a- 
pârut peste noapte, ci 
s-au acumulat pe parcursul 
creșterii : fugă de acasă, 
hoinăreală, apoi fugă de la 
școală, apoi furt... Doar că 
părinții săi, mai cu seamă 
mama lui Marian, preocu
pată de evoluția fiului ei 
mai mic, a știut să facă 
sacrificii... materiale („Nu 
știe matematică, plătesc și 
învață matematică), n-a 
mai gîndit la fel, eventual 
ce sacrificii se. cer, în plus, 
pentru ca' Marian să nu a- 
jungă la gravul sentiment 
de însingurare. acest atît 
de prost sfătuitor pentru 
oricine, și mai ales pentru 
un adolescent. Grija (exce
sivă sau nu) a părinților 
pentru propria gospodărie, 
înțelegînd prin asta, mai 
ales. înzestrarea casei cu 
tot ceea ce este 
unui trai civilizat, 
plinește. în nici 
grija față de tot 
compune universul 
etic-moral. al 
copil. Hainele,

rau în catalog, în dreptul 
numelui său. Și mai știu că 
atit dirigintele clasei, cît și 
directorul însuși 
la domiciliul 
sfătuiască și 
pe părinți... 
condamnabil, 
tr-adevăr, de 
cheta efectuată, la 
mea respectivă, pe 
ren de către autoritățile in 
drept menționează : „Mi
norul este cunoscut ca un 
element căruia nu-i place 
să învețe, se ocupă de fur
tișaguri, fuge de la școală, 
îi place să vagabondeze, 
iar părinții nu au nci un 
fel de autoritate asupra 
lui". Nu vrem. în nici un 
fel. să-1 absolvim pe V. I. 
de vina sa ■directă, fiindcă, 
la 15 ani. poate judeca dacă 
un act al său este sau nu 
antisocial. dar ținem șă 
precizăm întrebarea : în 
sarcina cui cade deprinde
rea minorului, de la bun 
început, cu AUTORITATEA 
PĂRINTEASCĂ. în fapt 
prima formă de acceptare 
treptată a autorității în ge
neral, a disciplinei, cinstei 

' etc. ? N ’
Răspunsul este limpede : 

părinților ! 
deschiderea 
tre, că în formarea copilu- . 
lui o influență hotărîtoare 
are însăși comportarea 
membrilor familiei sale, 
gradul de coeziune, morali
tatea sa (și mai puțin -nu
mărul de clase școlare ab
solvite).

— Noi, la părinți — ne 
mărturisește mama lui Vio-»> 
rel I.. am fost 10 (zece 
— sublinierea noastră) co
pii, cinci mai trăim, nici 
unul dintre noi n-a avut, 
vreodată. în vreun fel. în
curcături cu legea. Părinții 
ne-au fost țărani, nu aveau 
carte deloc.

— Iar dumneavoastră

au venit 
elevului să se 
să-i sprijine 
Oare eșecul, 
a fost, în- 

neocolit ? An- 
efectuată, la vre- 

respectivă, pe te-

Afirmam., în 
anchetei noas-

■ părțit, să nu vă despărțiți 
și de copil 1

locului în 
mama lui 
să o laude

Directoarea 
care muncește 
Viorel I. ține 
pentru conștiinciozitate (în 
șase ani n-a l’pslt nici o 
singură zi), vine intotdea- 
una mai devreme și. dacă-i 
nevoie, pleacă mai tîrziu. 
n-are obiceiul să „intre în 

Dar acasă, con- 
de 
ce

discuții" 
știinciozitatea aceasta 
ce pălea cîndva ? 
doar obl'gațiile de 
i-au apărut mamei 
adevărate obligații, 
celelalte, privind educarea 
propriului copil, răspunde
rea ei și a soțului față de 
rezultatele obținute în for
marea copilului, 
mai „lejere", mai „facile", 
exactitatea și perseverența 
nemaifiind aici la fel de 
obligatorii, de importante? 
Ruptura aceasta devine, a- 
deseori. pentru copil, trau
matizantă.

De 
serviciu 
ca fiind 
pe cînd

infin’t

...Să adunăm, 

sa avem /
la părinți, eram

- spune, 
mîndrie,

avea obice’ul să-1 mai a- 
scutit pe 
toate tre-

tingă... Eu l-am 
bărbatul meu de 
buri le cu școala, căci și. el 
socotea că. dacă 
nu trebuie să se ocupe și 
de asta. ..Eu muncesc, vă 
dau. ajunge"... La noi în • 
casă nu s-a rîs niciodată. 
Altceva stăpinea la noi : să 
adunăm, să avem...

— înainte de-a comite 
furtul acela de 8 000 de le’, 
economiile dumneavoastră, 
chiar din casă, din șifonier, 
s-a întimpltfl ceva mai spe
cial. ieșit din comun ?

— Tot un conflict cu ta- 
tăi său. l-a bătut tare, țin 
minte cum am fugit după 
băiat în parc, eram numai 
în papuci, stătea și plîngea 
în hohote și. printre sughi
țuri, îmi spunea : „Mamă, 
desfiați-mă. eu așa nu mai 
pot să trăiesc". Iar bărba
tul meu : „Să plece 1 îl dau 
pe poartă afară"... Poate 
că-i țineam eu parte bă
iatului...

— Spre deosebire de ălți 
ajunși în situația 

reeducare, Marian 
„lup singuratic", 

„prieteniile" l-au

muncește,

necesar 
nu su- 
un fel; 

ceea ce 
interior,

propriului 
mîncarea, 

curățenia camerelor 
cum înlocui căldura sufle
tească. sudura dintre mem
brii aceleiași familii, înte
meiată pe îndeplinirea de 
către fiecare a îndatori
rilor ce îi revin, întemeia
tă pe cinste și muncă, pe 
certitudinea că in orice si
tuație te-ai afla, fie și di- 

în casa ta. în

n-au

— Acasă. 
8 frați și surori 
cu îndreptățită 
mama lui Marian-Ionel B. 
Mama mea a rămas vă
duvă, in primul război mon
dial. cu trei copii. Era o 
femeie săracă, voinică, dar 
cinstită. N-avea carte. S-a

a 
luat un om cu patru copii, 
în total s-au făcut.. deci, 
șapte, pe urmă, din căsăto
ria lor, m-am născut eu, a 
opta. Toți am ajuns oameni 
la casa noastră : o soră 
muncește croitorie la Plo
iești. trei sînt tîmplari. două 
fete au rămas la țară, un 
frate, de asemenea, tot a- 
colo. eu am fost singura

recăsătorit mai tîrziu.

ficiiă. aici.
familia ta. vei găsi întot
deauna un sfat înțelept, 
realist, corect. în vederea 
depășirii impasului.

Fiecare generație ajunsă 
pe .treapta părinților are 
obligația morală. cetățe
nească. patriotică, de a 
acorda maximum de aten
ție și grijă educării și creș
terii copiilor, atît a celor 
proprii, cît și a tuturor ce
lorlalți. Este o răspundere 

. și o datorie de onoare față 
de părinții generației an
terioare care, la rindul lor, 
i-au educat și crescut pe 
părinții de astăzi. La fel, și 
copiii ’ ” '
nind 
face 
noi.
vem
asupra celor 
mitem dacă 
fim convinși ..........
tor. , ei înșiși vor fi părinți 
buni, modele pozitive pe.n-

. tru generațiile următoare.. 
Ntimăi astfel marea fami
lie. unică familie, societatea 
întreagă, va fi ferită de 
existența oricărui rebut e- 
ducativ. Acei părinți care 
se situează încă pe o pozi
ție individualistă sau se 
mulțumesc să afirme doar 
că „nu se pricep" și gata 
trebuie să înțeleagă, odată 
pentru totdeauna, că nu 
fac un act. de... bunăvoință 
fată de societate, că 'grija 
permanentă pentru educa
rea și creșterea propriilor 
copii este o îndatorire, un 
act de înaltă răspundere în 
sînul colectivității din 
faci parte, și față de 
cutul. de prezentul și 
viitorul acestei țări.

de i 
mîine 
același 
adulții 
datoria

astăzi,
părinți,

i lucru, 
actuali.

i să veghem
■ ce le trans- 

vrem să 
că. în vii-

deve- 
voi 
dar 
a-

minori 
lui, la 
era un 

■r. deci nu
împins într-acolo, ci tocmai 
însingurarea, lipsa unui co
lectiv sănătos pe care să-1 
frecventeze. De 
bani’ . sustrași 
pria-i casă a 
Știți cum îmi 
el acum, cînd 
de vorbă în institut, călăto
riile astea 
lungi __  _ ____ ______
(de 6 ori a străbătut dis
tanța 
re și
alt scop, sosea și se întor
cea cu primul tren) : „Era 
bine în tren, călătorii po
vesteau fel de fel de întîm- 
plâri. dacă voiai să vorbești, 
vorbeai, dacă nu. tăceai, ori 
ațipeai"... Chiar să fi fost.

altfel. cu 
din pro- 

călătorit. 
justi fica 

am stat
. pe cele mai 

linii 'dă'cale ferată
București— Baia Ma- 
retur. fără nici un

care 
tre- 

de

de întreprinderi și insti- 
fără a comite fapte de atavi
celor relatate de dv.. manifestă
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care ar trebui să facă obiectul unui 
articol separat...

„Cu cîteva zile în urmă am realizat 
xde una singură prima bucată de tricot 
fără nici o greșeală. Știți ce a însem
nat asta pentru mine ? Nici nu-mi ve
nea să-mi cred ochilor că eu am fost 
aceea care am realizat asemenea mi
nunăție. Nu poți compara cu nimic bu
curia asta" - exclama fericită una din 
tinere, de curînd angajată intr-o fa
brică de textile. Deși am citit de cîteva 
zile articolul,' cuvintele acestea îmi sînt 
încă proaspete în memorie. Am trăit 
și eu o asemenea bucurie, acum două
zeci de ani, la angajarea mea în
ceasta fabrică ; este bucuria omului 
care și-a descoperit poate cea mai de 
preț trăsătură — creativitatea. Noi, 
familia școala, organizația de tineret 
nu trebuie să uităm nici o clipă : așa 
cum copilul trebuie învățat să mear
gă, adolescentul, tinărul trebuie învă
țat să muncească. După puterile 
pă capacitatea sa. după nevoile 
tății.

Unul din tinerii criticați în 
spunea că are „un fel de. serviciu", face 
figurație... Lui și altora tentați să ducă 
o viață de az; pe mîine (cu citeva sute 
cîștigate de ei — în cel mai fericit caz! 
— dar cu cîteva mii muncite de pă-

a-

și du- 
socie-

articol

Mihai STOIAN

UNDE MERGI,
TINERE?

rinții lor), le spun un lucru : In viață 
nu se poate face figurație, fiecare tre
buie să-și trăiască din plin propriul 
său rol I In societatea noastră fiecă
ruia i se cere un dialog viu, neîntre
rupt cu munca, nu doar cîteva replici ! 
Iar afirmarea poate avea loc pretutin
deni, nu doar pe băncile facultății : în 
uzine, in atelierul de proiectare, în 
mine sau pe terenurile cooperativei 
agricole".

IntransigențăAin apârarea
avutului
obsfesc>

Primim de la Inspectoratul miliției 
municipiului București :

„In legătură cu articolul „De ce ca- 
lomniați. nu cumva pentru a vâ as-

cunde propria vinovăție apărut în 
ziarul „Scînteia" din 11 decembrie 
1971, vă exprimăm sincerele noastre 
mulțumiri pentru spiritul de obiectivi
tate și intransigență comunistă în care 
sînt analizate faptele ce au format o- 
biectul anchetei publicate la rubrica 
sus-amintilă.

Apreciem că sprijinul acordat mun
cii noastre în articolul publicat nu se 
rezumă exclusiv la restabilirea ade
vărului în‘ cercul restrîns- al faptelor 
amintite, ci are o semnificație mult 
mai largă, atrăgînd încă o dată atenția 
asupra responsabilității directe a tu
turor factorilor de conducere din în
treprinderi și instituții cu privire la 
apărarea proprietății socialiste și 
sancționarea oromptă a tuturor abu
zurilor și încălcărilor care îi aduc 
atingere.

După cum rezultă din cuprinsul ar
ticolului, această răspundere nu este 
înțeleasă în mod corespunzător de 
toți factorii cărora le revine obligația 
păstrării integrității avutului obștesc.

Sînt încă situații în care unii condu
cători 
tu ții, 
tatea ___  _____ .
totuși o inexplicabilă toleranță față 
de infracțiunile săvîrșite asupra avu-

tului obștesc de propriii lor subordo
nați, evită sesizarea organelor de ur
mărire penală, iar cind acestea in
tervin din oficiu .încearcă să diminue
ze gravitatea faptelor, erijindu-se in 
„apărători". ai infractorilor.

în cazul relatat, num iții vizați în 
articol, cărora le reveneau obligații 
directe în combaterea oricăror sustra
geri din avutul obștesc, nu numai că 
au negat, cu bună știință, vinovăția 
infractorilor anchetați, dar au recurs 
la mistificări, presiuni asupra marto
rilor și calomnii la adresa organelor 
noastre de'urmărire penală.

Asemenea fapte, care cad sub in
cidența directă a • legii penale, pro
voacă indignarea justificată a opiniei 
publice : relatarea lor în cuprinsul 
ziarului dv. constituie un sprijin sub
stanțial în activitatea desfășurată de 
organele miliției de prevenire și com
batere a faptelor de această natură.

Cu privire la recomandările cu
prinse în partea finală a articolului 
vă informăm că am luat măsuri pen
tru elucidarea operativă a tuturor 
situațiilor și vinovățiilor care s-au 
manifestat la Revizia de vagoane 
București-Triaj și vă vom ține la 
curent cu desfășurarea și rezultatele 
anchetei".

General-maior 
Emanoil RVSU
Șeful inspectoratului milifiei 
municipiului București

Luni dimineață, aproape de ora 1. La 
liniei 34 lume multă, oameni care 
dreptau spre locurile de muncă la acel ___ —
dimineții In mașină se suie și un tînăr obosit, 
purtind semnele’ evidente ale unei nopți pierdute 
intr-un chef prelung Tinărul se trînteșțe intr-un 
scaun alături de șoler Șoferul, om cu părul alb. 
privește lung la tinărul de lingă el.

— Unde mergi, tinere
— Acasă Azi îmi iau liber — vine prompt, exce

siv de prompt răspunsul.
Surprins de nonșalanța cu care tinărul își lua 

„liber" după o noapte de chel șoferul ripostează':
— Și unde lucrezi, mă rog ? )
— Undeva prin Pipera Da' nu se întimplă nimic 

că lipsesc azi de la lucru Merge treaba și fără 
m>ne -

Răspunsul șoferului vine și el prompt, mult mai 
prompt și mai la obiect decît al tinărului.

— Și dacă eu aș fi lipsit azi de la serviciu, mă 
rog, dumneata cu ce ai fi mers azi acasă ?

— Lasă nene că erau și alte mașini !
— Atunci, te rog mult, tinerele, să mergi cu ma

șina din spate 
serviciu, numai pentru tine 
mașină, că m-am 
face un gest cu 
merge la muncă 
o noapte pierdută

Tinărul. surprins, are un moment de năuceală, 
nu știe ce să facă. Legal, era un pasager ca toți 
ceilalți. își plătise biletul la fel ca toată lumea 
din mașină Se întoarce către călătorii din spate, 
cerind parcă sprijin, dar. cițiva oameni ce auzi
seră discuția ii fac semn cu capul să coboare. Șt 
mai surprins tinărul se scoală nehotărît de pe 
scaun și coboară

Dacă a procedat bine sau nu . șoferul, mi-e greu 
să spun Datoria de serviciu impunea să-l transporte 
pe tinăr. pe de o 
șoferului, ridurile 
să-t dau dreptate 
tate l...

...Mașina pleacă 
lui ; lecția hotărîtă. dată de bălrinul om de la 
volan, refuzul de o transporta un călător fraudulos 
din punct 
de spirit.
mergeau 
muncă.

capătul 
se in- 
ceas al

fiindcă azi lipsesc și eu de la 
Hai repejor, jos din 

supărat Toată lumea asta — ji 
mina către ceilalți călători - 

Si tu Iti iei liber, că ești după 
Repede tos. că trebuie să plec !

parte : pe de alta, părul alb al 
de om muncit m-au făcut parcă

Am dreptate dîndu-i drep-

și fiecare rămlne cu gindurile

de vedere al moralității reflecta o stare 
O stare de spirit a unor oameni ce 

intr-o luni dimineață spre locurile de

Dan CONSTANTIN

i
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TELEGRAME ADRESATE

NICOLAE CEAUȘESCU
ocazie 
atașa-

data 
înde-

ale 
ra- 

îna-

îndeplinite mai 
și în condiții de 
sporită".
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Anunțînd îndeplinirea 
planului de producție 
pe acest an, în tele
grama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul 
județean Timiș al P.C.R., 
se spune : „Acest succes 
al hărniciei, priceperii și 
înaltei conștiințe mun
citorești este rezultatul 
eforturilor depuse de 
fiecare colectiv pentru 
utilizarea mai deplină a 
capacităților de produc
ție, perfecționarea orga
nizării producției și a 
muncii, ridicarea pregă
tirii profesionale a sala- 
riaților, gospodărirea mai 
judicioasă a fondurilor 
materiale și băneștii Pe 
aceste căi, industria timi- 
șană va da economiei 
naționale pînă la șfîrși- 
tul anului 1971, peste 
prevederile planului, pro
duse în valoare de peste 
400 milioane

înfăptuind 
prețioasele indicații 
care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secre
tar general al partidului, 
ni le-ați dat cu prilejul 
recentei vizite la Timi
șoara, vă asigurăm că or
ganele și organizațiile de 
partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii — ro
mâni, germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționa
lități — vor depune în 
continuare eforturi sus
ținute pentru ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă, 
în anul 1972, a întregii 
activități economice".

într-o altă telegramă, 
Comitetul județean Mara
mureș al Partidului Co
munist Român raportea
ză : „Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, mi
nerii, metalurgiștii, fores
tierii, ceilalți oameni ai 
muncii din industria Ma
ramureșului au realizat 
la 18 decembrie a.c., pla
nul producției globale 
industriale și a produc- 
ției-marfă a județului pe 
anul 1971.

Ca* rezultat ăl eforturi
lor depuse pentru orga
nizarea superioară a pro
cesului de producție, va
lorificarea rezervelor .in
terne, utilizarea mai bună 
a capacităților de produc
ție, colectivele de muncă 
din unitățile industrialo 
ale județului vor realiza 
peste plan pînă la sfîr
șitul anului o producție- 
marfă fabricată în va
loare de 190 milioane lei 
față de 150 milioane lei 
angajamentul luat în în
trecerea socialistă din ju
deț, dind peste plan im
portante cantități de me
tale neferoase, produse 
chimice, mobilă, materia
le de construcții, 
și o gamă largă 
nuri de consum.

Concomitent cu

precum 
de bu-

preocu-

parca pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1971, uni
tățile industriale din ju
dețul nostru sînt puter
nic ancorate în crearea 
tuturor condițiilor pentru 
îndeplinirea în mod exem
plar a prevederilor pla
nului pe 1972, cel de-al 
doilea an al cincinalului".

„în aceste zile de mare 
avînt și puternic entu
ziasm creator ce caracte
rizează întreaga noastră 
națiune socialistă — se 
arată în telegrama adre
sată de Biroul Comitetu
lui județean Suceava al 
P.C.R. — oamenii muncii 
suceveni, în frunte cu co
muniștii, pătrunși de 
spiritul înalt al răspun
derii și combativității re
voluționare pe care între
gul popor și l-a însușit

mînd peste 26 milioane 
lei. Raportînd aceste re
zultate ale colectivelor 
din industria județu
lui, în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean Sălaj 
al P.C.R. se arată, prin
tre altele : „încheind cu 
succes sarcinile primului 
an al cincinalului, oame
nii muncii din județul Să
laj sînt ferm hotărîți să-și 
intensifice eforturile pen
tru o mai bună folosire 
a tuturor rezervelor in
terne din unitățile exis
tente, precum și a noilor 
capacități de producție 
ce vor fi puse în func
țiune, astfel ca sarcinile 
de plan ale anului 1972

din conținutul strălucite
lor dumneavoastră cu- 
vîntări programatice, din 
lucrările plenarei' cu re
zonanță istorică a Co
mitetului Central al Par
tidului Comunist Român 
din 3—5 noiembrie a.c. 
vă raportează, mult sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, realizarea pla
nului de stat și a anga
jamentelor pe anul 1971 
în industria județului cu 
10 zile mai devreme.

Efortul creator ■ al oa
menilor muncii din ju
dețul nostru se va mate
rializa pînă la sfîrșitul a- 
cestui an in realizarea 
peste sarcinile de plan a 
181 milioane lei la pro
ducția globală industri
ală, 220 
producția 
tivita tea 
depășită 
salariat, 
odată, 
de sarcinile inițiale 
export, produse în valoare 
de peste 12 milioane lei 
valută".

întreprinderile indus
triale ale județului Sălaj 
au îndeplinit sarcinile- 
planului anual cu 13 zile 
înainte de termen. Pînă 
la finele anului curent, 
unitățile industriale ale 
județului vor realiza su
plimentar însemnate can
tități de produse, însu-

milioane lei la 
marfă, produc- 
muncii va fi 
cu 560 lei pe 

livrîndu-se tot- 
suplimentar față 

la

• să fie
• devreme
1 eficiență

Colectivele întreprin
derilor industriale

i județului Alba au 
portat îndeplinirea 

j inte de termen a planu- 
; lui pe acest an. într-o 
. telegramă adresată C.C.

al P.C.R., tovarășului 
i Nicolae Ceaușescu, de 

către Comitetul județean 
■ de partid Alba, se arată 

că prin acest succes se 
creează premisele ca pînă 

’ la finele anului să se re- 
L alizeze în plus, față 

prevederile pianului, 
producția -globală 

1 marfă, produse în 
; loare de peste 150

lioane Iei. Este semnifi- 
: cativ faptul că majorita

tea producției suplimen- 
1 tare se va obține pe sea- 
1 ma creșterii productivi

tății muncii. Se vor pro- 
1 duce peste planul

470 tone oțel, 1 100 
șini de cusut, 4100 
sodă caustică. 370 
acid sulfuric etc. <
nii muncii din județ sînt 
hotărîți să acționeze cu 
consecvență și hotărîre 
pentru a da viață pro
gramului de dezvoltare 
socialistă a patriei noas-

de 
la
Și 

va- 
mi-

anual 
I ma- 
I tone 

tone 
Oame-

tre elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Co
munist Român, contri
buind cu toate forțele la 
dezvoltarea economiei și 
culturii noastre socia
liste.

Colectivele întreprin
derilor industriale și co
operativelor meșteșugă
rești din județul Satu 
Mare anunță că la 
de 21
plinit sarcinile de plan pe 
anul 1971 la toți indica
torii. Pină la sfîrșitul a- 
nului, întreprinderile săt
mărene vor mai produce 
suplimentar bunuri ma
teriale în valoare de 102 
milioane lei la producția 
industrială globală, 75 
milioane lei la producția 
marfă vîndută și încasată, 
12 milioane lei valută 
prin livrări la export.

în numele colectivelor 
întreprinderilor sătmăre
ne, comitetul județean de 
partid a adresat C.C. al 
P.C.R,, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în 
care, printre altele, se 
spune : „Exprimîndu-ne 
și cu această 
profundul nostru 
ment față de politica în
țeleaptă internă și exter
nă a partidului și statu
lui nostru, vă asigurăm, 
iubite tovarășe secretar 
general al partidului, că 
toți comuniștii, oamenii 
muncii din județul Satu 
Mare, români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități, își vor închina și 
în viitor întreaga energie 
creatoare îndeplinirii cu 
cinste a tuturor sarcinilor 
trasate de partidul nos
tru, aducîndu-și o contri
buție tot mai mare Ia în
făptuirea mărețelor obiec
tive ale făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră 
patrie."

într-o telegramă adre
sată Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
Consiliul Uniunii Cen
trale a Cooperativelor 
Meșteșugărești informea
ză că lucrătorii din coo
perația meșteșugărească, 
desfășurînd o muncă en
tuziastă, sub îndrumarea 
permanentă a organelor 
și organizațiilor de par- 
tJd, au reușit să-și înde
plinească și să depășeas
că sarcinile de plan din 
acest an.

I
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Cea mai mică deficiență 
în activitatea lucrătorilor 
din întreprinderile care ne 
furnizează confortul la do
miciliu — uzinele de apă și 
cele de electricitate, centra
lele de termoficare, între
prinderile de salubritate, 
cele de administrație Iocati- 
vă etc. — atrage după sine 
zeci de reclamații (desigur, 
îndreptățite) din partea a- 
bonaților. Faptul obligă 
însă la o firească reciproci
tate : este vorba de plata 
promptă a serviciilor res
pective. In general, acest 
lucru este limpede în’eles ; 
majoritatea locatarilor își 
achită, la timp, cotele care 
le revin din totalul cheltu
ielilor comune de întreține
re. Totuși, sînt și cetățeni 
care „uită" să plătească ceea 
ce au consumat, devenind, 
pe termen lung, „abonați" 
ai listei debitorilor. Și, de 
cele mai multe ori — în mod 
cu totul de neînțeles — ..ui
tucilor" nu li se întîmplă 
mai nimic (cite ceva li se 
întîmplă, totuși, după cum 
vom vedea, dar nu de na
tură să-i împiedice să uzeze 
mai departe, fără să plăteas
că, de atributele confortu
lui), în vreme ce asociația 
de locatari, deci colectivi
tatea, suportă consecințele, 
plătește în locul lor. De ce? 
Pentru că mijloacele de a-i 
chema la ordine sint. prac
tic. ineficiente.

Care sint, de fapt, aceste 
mijloace? Timp de trei luni, 
chiar dacă nu-și achită co
tele de întreținere la bloc, 
locatarii sînt lăsați în pace... 
Abia după aceea, numele 
■lor este afișat la avizier, la 
rubrica „rău-platnici". și 
sint „avertizați public" că 
trebuie să-și plătească cote
le de întreținere. Dacă acest 
avertisment nu este luat în 
serios, urmează o soma*ie, 
prin care se mai acordă un 
răgaz de 10 zile. De multe 
ori, nici asta n-ajută și, a- 
tunci, conform legii, se e- 
mite titlu executoriu pen
tru a se reține. în sfirșit, 
din salariul titularului de 
apartament, sumele datora
te. Ce consecințe are acest 
act ? Nimic supărător pen

tru cel în cauză : hîrtiuța cu 
poprirea își face discret a- 
pariția la serviciul finan
ciar al întreprinderii, func
ționarii de aici operează, tot 
atit de discret, pe statul de 
salarii, reținerea.

— Ei, și ? ! — își zice 
rău-platnicul. Abia nu mă 
mai deranjez pînă la ca
sieria asociației !

Și nu ’se deranjează, în 
continuare, nici pentru co
tele curente.-Elisabeta Cris- 
tofor din str. Cozla 3; sala
riată la I.T.B.. avea peste 
1 200 lei restanță cînd s-a e- 
mis titlu executoriu ; după 
ce această sumă a fost în
casată, s-a constatat că a- 
cumulase. între timp, o nouă 
restanță, de 1 400 lei. Lucru
rile au trebuit să fie luate 
de la capăt, intr-un adevă
rat cerc vicios : alte hîrtii 
întocmite de asociația de lo
catari — validate de nota
riat, înregistrate de func’io- 
nani întreprinderii respecti
ve. Și, în timp ce alții se 
zbuciumă, cei în cauză be
neficiază nestingheriți de 
căldură de apă caldă și 
rece, de confort. în rînd cu 
locatarii care-și plătesc cu 
regularitate cotele. Ingine
rul Nicolae Bellu, salariat al 
Trustului de utilaj fores
tier. cu domiciliul in cartie
rul Titan, str. Liviu Rebrea- 
nu, bloc. A. 7. n-a plătit de 
șapte luni sumele cuvenite 
pentru întreținere,; asocia
ția de locatari I-a creditat 
cu I 400 lei. îi vizităm apar
tamentul : confortabil, bine 
mobilat.

— De ce nu v-ați achitat 
datoriile la bloc ? — o în
trebăm pe soția inginerului.

— Ne-au trebuit bani pen
tru zugrăvirea apartamen
tului...

O asemenea operație, de
sigur, costă. Dar este, oare, 
acesta un motiv ? Cheltuiala 
respectivă putea fi prevăzu
tă și planificată din timp in 
bugetul familiei. Și. in de
finitiv, cu ce-s de vină ve
cinii puși să suporte efecte
le acestei mentalități ? Ală
turi de inginerul Bellu lo
cuiește muncitorul Ivan 
Gheorghe. Are 5 copii. Pe 
lista cheltuielilor de între-

Consfătuirea 
tinerilor 

legumicultori
ARAD (corespondentul „Sein— 

teii"). — Timp de două zile, din 
inițiativa Comitetului Central 
al U.T.C. în colaborare cu 
M.A.I.A.S.A., în comuna Sinta- 
na, județul Arad, s-au desfă
șurat lucrările consfătuirii pe 
țară a tinerilor legumicultori. 
Cei 175 de participanți au dez
bătut probleme actuale vi- 
zind tendințele de asimilare a 
celor mai moderne procedee de 
lucru, a noilor mașini și unelte 
în activitatea acestui sector. Tot
odată, au fost analizate rezul
tatele obținute în legumicultura 
unor județe cu o experiență bu
nă, cum sint Arad, Ilfov, Timiș. 
De asemenea, au fost prezentate 
filme documentare iar specialiști 
din M.A.I.A.S.A. au susținut o 
serie de expuneri, dintre care a- 
mintim „Sarcinile actuale și de 
perspectivă . în sectorul legumi
col" și „Noutăți în tehnologia 
culturilor de legume".

PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI DE PARTID 
Al CENTRULUI UNIVERSITAR BUCUREȘTI

Comitetul de partid al centrului 
universitar București a dezbătut în 
cadrul unei plenare lărgite activita
tea ideologică și -instructiv-forma ti vă 
desfășurată în institute și facultăți. 
Cu acest prilej, participanții au adre
sat o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care își 
exprimă adeziunea totală față de do
cumentele de partid privind intensi
ficarea activității ideologice și poli
tico-educative, față de programul 
ideologic de însemnătate istorică al 
partidului. Considerăm că acest pro
gram amplu și cutezător pentru afir
marea noului în conștiința omului și 
în viața societății — se spune în te
legramă — reprezintă un cod al edu
cației partinice, al modului de a trăi 
și a munci în chip comunist, o ex
presie a principiilor de etică și echi
tate socialistă, o sinteză magistrală a 
concepției politice și ideologice pro
fund principiale a partidului nostru.

Conștienți de răspunderea pe care

o au în faț£ poporului și a partidului, 
comuniștii din centrul universitar 
București asigură conducerea de 
partid, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe secretar general, că 
se vor mobiliza din toate puterile lor 
pentru a forma cadre de specialiști 
cu o înaltă calificare profesională și 
cu un profil moral-politic corespun
zător cerințelor- actuale și de pers
pectivă ale construcției socialiste în 
România.

Vă încredințăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune în în
cheierea telegramei, că ne vom an
grena cu întreaga noastră ființă pen
tru a îndreptăți încrederea pe care 
ne-o acordă partidul, dumneavoas
tră personal, de a transmite viitori
mii stindardul tradițiilor glorioase 
ale științei și culturii românești, de 
a potența aceste tradiții ridicîndu-le 
la nivelul idealurilor pe care Parti
dul Comunist Român le sădește în 
conștiința tinerei generații, a între
gului nostru popor.

FAPTUL
DIVERS
Invitație

9

cinegetică
satul

, iu,ou , ia,ou, xvxjl.j_.v_/ljizi 
16; 19,30, MODERN — 
14,15; 17,30; 20.
SCALA — 9,30; 12,15; 
FESTIVAL — 9; 12; 

20,30, FAVORIT — 9,30;

• B.D. la munte și la mare
TRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 3945), 20,15 (seria de 
bilete — 3947), LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. .
• Decolarea : CAPITOL — 9,45; 
12; 14,15; 16,15; 18,30; 20,45, TOxMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Waterloo : BUCUREȘTI — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,15, FEROVIAR
— 9,30; 12,30; 16,30; 19,30, MELODIA
— 9; 12,30;......................... ................
8,45; 11,30: 
q Trenul : 
15; 18; 21, 
14,45; 17,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Program de desene animate — 
9; 10, Castelul din basme — 11,30;
13.30, Hugo și Josefina — 16; 18,15, 
Preludiul gloriei — 20,30 : DOINA.
• O călătorie cu vasul „Bathory"; 
Ceylon — insula legendelor ; In 
delta Volgăi ; Singur printre pe
licani : TIMPURI NOI — 9—20,15 
în continuare.
« Unchiul Vania : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• 12 oameni furioși : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30, AURORA — 9; 11.15: 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Facerea lumii : RAHOVA — 
15,30: 18; 20,15.
O Poveste sîngeroasă : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Anna celor o mie de zile : GRI- 
VIȚA — 9; 12,15; 16; 19,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19, FLAMURA — 
9; 12; 16; 19,30.

• Duminică la ora 6 î LUMINA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Casa de la răscruce : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Insula misterioasă — 10; 12;
14.15, Malec impresar — 16,30,
Marius — 18,45, Program de filme 
Marek Sennet — 21 : CINEMATE-* 
CA (sala Union).
• Asediul : UNIREA - 15,30; 18;
20.15.
O Mihail Strogoff : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 10; . 
12,30; 15; 17.30; 20.
• Oliver :
16,30: 19,30.
• Avînt : 
15.30; 17,45;
a Serata : 
17,45; 20.
• Saltul :
18: 20.15.
• Marele premiu ; LIRA — 15,30; 19. 
e Așteptarea : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Aeroportul : FERENTARI 
16; 19.
© Pădurea de mesteceni : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.

VOLGA

DRUMUL SĂRII 
20.

MOȘILOR

PROGRESUL

• Opera Romana
— 19,30.
• Teatrul de operetă ; 
lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) :
Boga — 20; (sala Studio) : Jocul 
de-a vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
10.30; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Mincinosul — 20.

15,30;

Pasquale

My fair

L. Cara- 
Surorile

• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Omul care... - 
{sala Studio) : Gaițele —
• Teatrul Giulești : Omul care * 
văzut moartea — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 15.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas bun 
— premieră — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Circul Globus : Parada rîsulul

„De mai mulți ani, în 
nostru — ne scrie Dumitru Ro
taru din Strimba-Jiu, comuna 
Turceni (Gorj) — nu se mai 
pomenea de lupi decît cînd po
vesteam copiilor „Scufița roșie" 
sau „Capra cu trei iezi". In ul
tima vreme însă — vrem, nu 
vrem — sint.em nevoiți să discu
tăm altfel despre ei. In noaptea 
de 5 spre 6 decembrie, haitele 
adunate prin pădurile din jur au 
intrat în sat și au omorît 13 oi. 
In noaptea următoare, au do- 
borit alte 14, fără a mai socoti 
pe cele ce au fost rănite. Așa 
stind lucrurile, noi ne întrebăm 
unde sînt și ce fac vînătorii ?“ 
O întrebare la care — credem — 
forurile de resort nu vor întîrzia 
să dea răspunsul cuvenit. Poate 
chiar cu... unul sau mai multe 
trofee. Căci niciodată vînătorul 
nu știe ce „medalie" îi cade 
bătaia puștii.

Măcelăria
din
tutungerie

în

18,00 Melodiile muzică
ușoară românească în primă 
audiție.

18.15 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati.

18.30 Timp și anotimp în agricul
tură.

18,*50 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri. Cavalerul Flori

cică și scutierul său.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Reflector.-
20.15 Tele-cinemateca : Zorba gre

cul. După romanul cu același 
nume de Nikos Kazantzakis. 
Regia . M. Kakoyanis. Muzi
ca : Mikis Theodorakis. Pre
mieră TV. Cu : Anthony 
Quinn, Irene Papas, Alan 
Bates, Lila Kedrova. Prezin
tă : Ecaterina Oproiu.

22,40 Teleglob. Karlovy-Vary. Re
portaj filmat de Hie Nedelcu 
și George Dănăilă.

23,00 Telejurnalul de noapte.

în repetate rinduri. numeroși 
cumpărători au sesizat faptul că 
vinzătorul Constantin Visîi de la 
măcelăria „Unic" din Piatra 
Neamț nu pune în vînzare toată 
carnea' adusă în unitate, păs- 
trînd o parte din ea pentru 
propna-i clientelă. De fiecare 
dată însă, gestionarul Gheorghe 
Horeangă îi lua apărarea. Chiar 
și atunci cînd protejatul său 
arunca, în văzul cumpărătorilor,’ 
cu carnea după ceilalți vînză- 
tori ! In ziua de 17 decembrie, 
Constantin Visii a fost surprins 
vînzînd carne într-o... tutunge
rie alăturată. A doua zi. la di
recția comercială județeană, ajn 
aflat insă că vinzătorul în cauză 
și gestionarul Gh. H. au fost 
„sancționați" cu cite o amendă 
mai mult decît simbolică. De 
ce oare ?

Pe ecrane, un nou film românesc — „DECOLAREA"

Cu Liviu Ciulei, Monica Ghiuță, Emil Hossu, George Motoi, Emanoil Petruț, Gheorghe 
Radu, Constantin Guriță, Gheorghe Nuțescu, Marin D. Aurelian, Nicolae Mavrodin. Re
gia : Timotei Vrsu. Scenariul: Constantin Stoiciu. Imaginea : Ștefan Horvath. Muzica: 

Tiberiu Olah. Decoruri și costume : arh. Radu Călinescu.

ținere figurează cu 7- per
soane. Dar niciodată nu a 
rămas dator nici cu un 
ban 1

Urcăm un etaj. In aparta
mentul 48 locuiește Elena 
Gîrtuescu, pensionară. Are 
de plată, la întreținere, 
2 356 lei. echivalentul cote
lor de întreținere pe 9 luni 
pentru ea și copiii ei (două 
fete și un băiat) — to*i tre- 
cuți de 20 de ani. buni de

tuație întru totul asemănă
toare se află și pensiona
rul Ion Alexandrina din a- 
celași bloc. Articolul de 
față nu și-a propus să ana
lizeze asemenea cazuri, cu 
totul ieșite din comun. In- 
tîlnindu-le însă, nu le-am 
putut trece cu vederea ; 
le-am consemnat, în speran
ța că tovarășii de muncă ai 
unor asemenea indivizi îi 
vor determina să se com-

în Capitală există peste 
2 500 de asociații, ar fi 
deosebit de important ca 
rău-platnicii să fie con- 
strînși — de vreme ce nu 
pricep de bună voie — să-și 
plătească propriul consum 
de apă, căldură, gaze etc. 
furnizate,, la domiciliu. In 
primul rînd. făcînd apel Ia 
o intervenție energică a opi
niei colectivului de locatari, 
și mai ales a colectivului de

tribunal, au primit locuință 
prin întreprindere. Alexan
dru Pătrașcu, de exemplu, 
controlor de calitate la .uzi
na sus-amintită. primind 
locuință nouă, a crezut că 
poate să se bucure de tot 
confortul fără să-1 coste ni
mic. Acumulase, la un mo
ment dat, o restanță de 
peste 3 700 lei pentru între
ținerea apartamentului. A 
fost nevoie de o sentință ju-

iriașului" rău-platnic 
Miăti mai severe!

Vînzătoare la unitatea „Loto- 
pronosport" nr. 8—25 din Capi
tală, Rodica Rădulescu dobîndi- 
se o slăbiciune deosebită pentru 
lozul în plic. Dar dumneaei îi 
plăcea să joace fără risc. După 
ce „controla" lozurile, pe cele 
necîștigătoare le alegea cu grijă 
și le punea din nou in vînzare. 
Zilele trecute insă, pe cînd își 
căuta norocul, acesta i-a ieșit 

” Ân cale în persoana unor lucră
tori de miliție. Cînd se vor ter
mina cercetările, instanța de 
judecată îi va oferi „lozul cel 
mare" pe care, dacă l-a căutat 
cu atîta insistență, nu putea să 
nu-1 găsească.

Vestigii
medievale
la Cîmpina

muncă, zdraveni, dar care nu 
lucrează nicăieri. Serviciile 
care le-au fost oferite pină 
acum celor două fete nu 
le-au tentat. Nu putem reda 
aici dialogul penibil, anga
jat cu ele și cu mama lor, 
o biată femeie bătrină și 
bolnavă. Asociația de loca
tari nu este însă o institu
ție filantropică, ea nu poate 
să plătească, din buzunarul 
obștei, confortul și bunăsta
rea unor paraziți.

In acest cartier, după cum 
ne-au relatat unii membri ai 
comitetului asociației de 
locatari, există și cazuri pe 
care cu greu Ie poți cali
fica. Ion Nadolu. pensionar 
din blocul A. 14. locuiește 
împreună cu cei doi fii ai 
săi. salariați — unul la 
„Flacăra Roșie" și altul la 
„Steaua Roșie" — și cu co
piii acestora. în momentul 
de față are de plată, din 
pensia lui. o restanță de 
1 700 lei, deoarece băieții 
pretind că ar fi de datoria 
tatălui să-i achite. într-o si-

Însemnări despre
ABONAȚII LA RESTANȚE

v
porte cum se cuvine față de 
părinți și, totodată, să-și a- 
chite datoriile bănești față 
de asociația de locatari.

Parcurgerea listei rău- 
platnicilor prilejuiește fe
lurite constatări ; dar, fie 
că este vorba de neglijarea 
cu totul întîmplătoare a u- 
nor îndatoriri, fie o gravă 
și prelungită nepăsare față 
de îndeplinirea lor. de feno
mene mai complexe — cu 
implicații sociale — cei care 
au de suferit, cei siliți să a- 
copere din banii lor defici
tul' sint tocmai cetățenii 
corecți. La o singură aso
ciație de locatari, acest de
ficit se ridică Ia aproxima
tiv 15 000 lei lunar. Cum

salariați de la locul de mun
că. Așa cum spuneam, în în
treprinderi aceste abateri 
sînt înconiurate de o dis
creție excesivă. Serviciul fi
nanciar al uzinei „23 Au
gust" de pildă, a primit a- 
semenea execuții silite de 
plată pentru salariați cu 
funcții importante : econo
miști, maiștri, controlori de 
calitate, oameni care pretind 
respect din partea celor din 
jur. în ochii lumii, ei rămîn 
cu .obrazul curat", deoarece 
faptele jenante se petrec în 
umbra dosarelor și a regis
trelor. Mulți dintre cei care 
nu-și plătesc cotele de în
treținere, decît obligați de

«IJMiaKUU.—'"1-—

decătorească pentru a-1 sili 
să înceapă să-i achite. Des
pre el. despre ceilalți ca el, 
nu știe decit funcționara de 
la serviciul financiar care, 
bineînțeles, nu are sarcini 
educative. La comitetul sin
dicatului ni se dau asigu
rări că. atunci cînd se cu
nosc asemenea cazuri, sînt 
prelucrate și popularizate. 
Păcatul e că nu se cunosc 1 
Cel puțin așa a reieșit din 
discuția cu secretarul co
mitetului sindical, tovarășul 
Marian Toderoiu.

— Noi nu avem frecvent 
asemenea cazuri — afirmă 
dinsul. Doar trei, semnalate 
de niște asociații de locatari, 
care ne-au scris.

în realitate sînt mai mul
te : la o cercetare superfi
cială am descoperit nouă ! 
Adevărul es.țe că. de regulă, 
organizațiile obștești — sin
dicatul. in special care de
ține un cuvint greu in re
partizarea apartamentelor— 
nu se mai interesează, din 
proprie inițiativă, dacă sala- 
riații care au primit locuin

ță își fac datoria de cetă
țeni. Nici chiar cînd aceș
tia devin „cazuri" la sin
dicat nu se știe mai nimic, 
deși nu este vorba numai 
— și nici măcar în primul 
rînd — de probleme finan
ciare.

Există și o a doua cale de 
„convingere" a rău-platni- 
cilor ceva mai dură, și nu 
prea folosită : reducerea 
confortului din locuință — 
întreruperea apei, a căldurii, 

. așa cum se procedează, de 
altminteri, cu energia elec
trică și telefonul, dacă abo
natul este neglijent ; adău
garea unor majorări la su
mele. restante. In felul aces
ta, ar avea de suferit ei (și 
nu alții) de pe urma ignoră
rii obligațiilor de locatar. 
Propuneri în acest sens au 
fost făcute de către unele a- 
sociații de locatari, care s-au 
convins că, în anumite ca
zuri. toate celelalte mijloa
ce de convingere sînt ine
ficace.

în ce privește plata chi
riei, era de presupus că, de 
vreme ce întreprinderea le 
face salariaților acest servi
ciu, ea nu mai constituie o 
problemă. Iată însă că nu
mai în Capitală există a- 
proape 6 000 de cetățeni care 
nu și-au plătit chiria pe 
perioade variind între trei 
luni și un an sau doi. Suma 
restanțelor se ridica, la sfîr
șitul trimestrului III al a- 
cestui an, la peste 3,5 mi
lioane lei. Cifrele ne scutesc 
de comentarii. Cum explică 
cetățenii în culpă încălcarea 
unor obligații pe care și 
le-au asumat prin contrac
tul de închiriere ? Iată, ne
gru pe alb. declarațiile u- 
nora dintre ei. culese din 
cererile pe care — îndrăz
neți din cale-afară — le-au 
adresat comitetului execu
tiv al consiliului popular 
municipal, pentru a-i scuti 
de majorările legale.

„Am fost convins că plata 
chiriei am făcut-o prin re
țineri. Cu surprindere am a- 
flat. întoreîndu-mă din con
cediu..." (ing. Alexandru 
Matcău. consilier la I.S.C.E. 
Industrial — import, venit

lunar — 3 800 lei. Pentru 
locuința sa din str. Londra 
nu a plătit chiria de la 1 
iulie 1968 pînă la 29 octom
brie 1970. Total — 3 600 lei 
chirie și 3 435 lei majorări).

„Am fost plecată din 
București cu o echipă de 
filmare" — afirmă Olga 
Adamescu, pictor iconograf. 
str. Marin Serghiescu 10, 
scuzindu-se că nu a plătit 
chiria pe un an de zile și 
aducînd ca argument o ade
verință de la Studioul cine
matografic „București", din 
care rezultă că a lipsit de a- 
casă... o lună și patru zile, 
între 24 iulie și 3 septem
brie. Chiar și un juriscon
sult — Elena Teodorescu din 
Calea Moșilor 287 — „uită" 
să-și plătească chiria, deși 
nu poate, în nici un caz. a- 
firma că n-ar fi cunoscut a- 
ceastă obligație.

— Consecințele pe plan 
material nu sînt singurele 
— remarca Constantin Dia- 
mandi, directorul economie 
al Direcției generale de 
gospodărie locativă a muni
cipiului. Fiecare din cele 
citeva mii de cazuri nece
sită întocmirea unor forme 
de urmărire. Personalul 
nostru tehnic, în loc să se 
ocupe exclusiv de rezolva
rea nenumăratelor proble
me legate de întreținerea 
fondului locativ, trebuie 
să-și piardă timp prețios, 
bătînd pe la ușile acestor 
cetățeni, pentru a le aminti 
să-și plătească chiria.

Pare de neîngăduit ca, în 
vreme ce sînt puse la dis
poziția cetățenilor case 
confortabile, mai e nevoie 
să fie salarizați niște func
ționari, numai pentru a 
aduce aminte, celor „scurți" 
de memorie, obligațiile ma
teriale în legătură cu locu
ința pe care o ocupă (drep
turile, evident, ei nu le 
uită). Pentru combaterea 
acestei ciudate amnezii, le
gea prevede și „tratamen
te" mai viguroase, merg: nd 
pină la evacuarea din lo
cuință. Ar fi cazul, credem, 
ca pentru fiecare maladie, 
să se aplice leacul cuvenit !

Rodica ȘERBAN

Cu prilejul unor lucrări de 
demolare, efectuate in orașul 
Cîmpina, în vederea sistemati
zării, au fost scoase la iveală 
niște ziduri impresionante și 
foarte bine păstrate. Firesc, ele 
au trezit atenția specialiștilor. 
Cercetările efectuate de Octa
vian Onea, lucrător la muzeul 
„Bogdan Petriceicu Hașdeu", au 
stabilit că zidurile datează din 
evul mediu, fiind ridicate, după' 
toate probabilitățile, în timpul 
domniei lui Matei Basarab. 
Mărturie a vechiului centru is
toric al Cîmpinei, ele vor con
stitui încă „o piesă" importantă 
pentru sporirea interesului tu
ristic al orașului.

de neatenție9

La volanul unei autobascu
lante, șoferul Dumitru Bobocea 
din Sibiu călătorea acum citeva 
zile dinspre orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej spre Adjud. Gră
bit și neatent, în momentul în 
care traversa însă linia ferată 
peste pasajul de nivel nepăzit 
din apropierea comunei Ure- 
chești (Bacău), a fost surprins 
de un tren de marfă. Urmarea : 
autobasculanta a fost proiectată 
la o distanță de 14 metri și in
cendiată. locomotiva și citeva 
vagoane au deraiat, iar linia fe
rată a fost deteriorată. Valoarea 
pagubelor se ridică la 100 000 
lei. Dar mai scump decît orice 
sînt cele trei vieți pierdute. 
Pentru că toate cele trei per
soane aflate în cabina autobas
culantei (medicul Constanța Ene, 
ajutorul de mecanic Constantin 
Ghironte și șoferul D.B.) au su
ferit arsuri foarte grave, în 
urma cărora au încetat din via
ță. O clipă de neatenție, cu con- , 
secințe ireparabile.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".
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colaborarea economică și tehnico științifică
Semnarea protocolului româno polon privind

în domeniul metalurgiei pe anul 1972
La București a fost semnat marți 

un protocol privind colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică în do
meniul metalurgiei, pentru anul 1972, 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă.

Documentul prevede, printre altele, 
schimburi de produse siderurgice, 
livrări de utilaje și instalații, pre
cum și acțiuni pe linia extinderii și

adîncirii colaborării tehnico-științl- 
fice între cele două țări în domeniul 
metalurgiei feroase și neferoase.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ștefan Constantines- 
cu, adjunqt al ministrului industriei 
metalurgice, iar din partea polonă de 
Tadeusz Marcovski, adjunct al mi
nistrului industriei grele.

(Agerpres)

Marți, 21 decembrie, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, a 
invitat la un concert în sala Ate
neului Român, membrii corpului di
plomatic din București.

La spectacol au participat George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, cu soția, 
șefi ai misiunilor diplomatice, mem
bri ai corpului diplomatic, reprezen
tanți ai vieții culturale și artistice, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Și-au dat concursul Ion Voicu, ar
tist al poporului, Elena Cerhei, Ilea
na Iliescu, Valentin Gheorghiu, ar
tiști emeriți, Gheorghe Crăsnaru, Că
tălin Ilea, Marinei Ștefănescu, Mi
riam Răducanu, Gheorghe Căciulea- 
nu și Orchestra de cameră București.

Concertul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

marți o expoziție omagială consacrată 
împlinirii a 90 de ani de la naște
rea lui G. Oprescu.

în prezența unei numeroase asis
tențe, prof. univ. Șerban Cioculescu, 
directorul Bibliotecii Academiei, a 
evocat figura ilustrului om de 
cultură.

Exponatele — gravuri, desene și 
documente — prezentate in expoziție 
fac parte din colecția de opere gra
fice pe care G. Oprescu a. donat-o 
în 1962 Cabinetului de stampe al bi
bliotecii.

CU PRILEJUL CELEI DE A XXX A ANIVERSĂRI
A ARMATEI POPULARE IUGOSLAVE

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a Armatei populare iugoslave, 
atașatul militar 
R. S. ~ ' 
Ionel 
marți 
sadei.

Au luat parte general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major, general-colOnel Ion Co- 
man și general-colonel Vasile Ionel, 
adjuncți ai ministrului forțelor ar- 
aăte, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori.

aero și naval al 
F. Iugoslavia la București, co- 
Branko Damjanovic, a oferit 
o recepție în saloanele amba-

ai unor misiuni 
militari și alți 

diplomatic.
Au participat șefi 

diplomatice, atașați 
membri ai corpului

★
Cu ocazia celei de-a 30-a aniver

sări a Zilei armatei populare iugo
slave, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Șocialiste Rpmânia, gene
ral de armată Ion Ioniță, a trimis o 
telegramă de felicitare secretarului 
federal pentru apărarea națională a 
R. S. F. Iugoslavia, general de ar
mată Nikola Liubicici.

(Agerpres)

♦
Cu prilejul celei de-a 27-a aniver

sări a Armatei Populare Vietnameze, 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, general da 
armată Ion Ioniță, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului apă
rării naționale a Republicii Demo
crate Vietnam, general de armată Vo 
Nguyen Giap.

*
Ministrul afacerilor externe, .Cor

neliu Mănescu, a primit o telegramă 
din partea vice-prim-ministrului și- 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Arabe Egipt, Mahmoud Riad, 
prin care se exprimă aprecierea pen
tru atitudinea constructivă adoptată 
de guvernul român în cursul actua
lelor dezbateri ale Adunării Generale 
a O.N.U. privind situația din Orientul 
Apropiat.

Reprezentantul dumneavoastră per
manent și colegii săi — se spune în 
telegramă — ne-au acordat un sprijin 
considerabil. Sperăm că rezoluția A- 
dunării Generale, în favoarea căreia 
ați votat, va permite __ 
dreptatea să domnească în 
Apropiat.

ca pacea și 
Orientul

viața internațională
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A apărut

„LUPTA DE CLASA
nr. 12/1971

Numărul pe luna decembrie 
a.c. al revistei „LUPTA DE 
CLASA" publică articolele : 
Conducerea politică de către 
P.C.R. a întregii activități de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate de 
GHEORGHE PANĂ, Activitatea 
teoretică-ideologieă și politică- 
educativă — componentă a ope
rei de edificare a socialismului 
de MIU DOBRESCU ; Prognoză, 
planificare, conducere de MIHAI 
C. BOTEZ ; Caracterul social 
militant al filozofiei marxist- 
leniniste de AL. TĂNASE, Evo
luția vieții sociale și diversita
tea expresiei artistice de VIR
GIL TEODORESCU, Unitatea de 
acțiune a partidelor clasei mun
citoare, chezășia succesului lup
tei antimonopoliste de ȘTEFAN 
ANDREI, NICU BUJOR.

La rubrica /Consultații" ■ este 
Înserat materialul : Perfecționa
rea conducerii, planificării și 
organizării economiei naționale 
de C. TEODORU.

în acest număr sînt cuprinse 
intervențiile făcute, în cadrul se
siunii științifice organizate de A- 
cademia de Științe Sociale și 
Politice, Centrul de Studii și 
Cercetări de Istorie și Teorie Mi-X 
litară, Academia Militară și Edi
tura Militară pe tema „Revolu
ția științifică și tehnică și impli
cațiile ei in domeniul militar" de: 
ION IONIȚĂ. ION GHEORGHE, 
ION COMAN, VALTER RO
MAN, MIRCEA MALIȚA, N. N. 
CONSTANTINESCU, MIHAIL

■

★
La Biblioteca Academiei Republi

cii Socialiste România a fost deschisă
Republi-

♦
Sub egida Academiei Republicii 

Socialiste România, marți a avut loc 
în Capitală simpozionul cu tema 
„Prevenirea coroziunii prin tratarea 
mediului".

Comunicările și discuțiile care au 
avut loc au relevat multiple aspecte 
din activitatea de combatere a coro
ziunii desfășurată în institutele de 
cercetare, învățămînt și producție, 
subliniind, în același limp, necesita
tea diversificării și elaborării de noi 
metode și procedee eficiente pentru 
prevenirea acestui fenomen.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră o 
delegație a Comitetului Sovietic pen
tru Apărarea Păcii, condusă de 
P.K. Romanov, membru al conducerii 
Comitetului Sovietic pentru Apărarea 
Păcii, membru al conducerii Uniunii 
Ziariștilor din U.R.S.S. Delegația a 
fost primită de conducerea Comite
tului Național pentru Apărarea Pă
cii, cu care a avut un schimb de 
vederi și informații privind princi
palele preocupări ale mișcărilor pen
tru pace din cele . două țări, a 
avut întrevederi la Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, la Institu
tul de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R., la 
Consiliul General A.R.L.U.S. și a vi
zitat obiective economice și social- 
culturale din București și din județul 
Bihor.

R. P. CHINEZĂ

Colaborarea științei 
cu producția sporește 

rodnicia pămîntului

vremea
Timpul probabil pentru 23, 24 și 

25 decembrie. în țară : Vreme rela
tiv călduroasă. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în jumătatea de

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII FRONTULUI NATIONAL

DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

Adunare a tineretului

(Agerpres)

FLORESCU, ROMUL DUMA, 
ION SUȚA, STELIAN STAICU, 
GHEORGHE SAVA, EUGEN 
PLĂTI, IULIAN S. CERNAT.

în continuare, revista publică 
materialele : Cu privire la Con
gresul al V-lea al P.C.R. de 
VL. ZAHARESCU — la rubrica 
„Pagini de istorie" ; 30 de ani 
de Ia crearea Partidului Mun
citoresc Polonez de MILICA 
MOLDOVEANU, Lupta unitară 
a P.C.I. pentru reînnoirea Ita
liei, pentru pace, pentru elibe
rarea tuturor popoarelor asupri
te de imperialism de ENRICO 
BERLINGUER ; „Șomajul : mă
rea teamă" — la rubrica „Do
cumentar" ; Evocarea unor glo
rioase tradiții ale luptei revolu
ționare de ION BABICI, Econo
mia, cu fața spre largi orizon
turi umane de DANA VOINEA, 
Vulgarizări într-o lucrare -desti
nată - învățămîntului - medical de 
M. IONESCU-VARO, LUCIAN 
LEAHU — la rubrica „Critică 

. și bibliografie".
Rubrica „Revista revistelor" 

înmănunchează notele : Proble
me Economice : Dezbatere fără 
canoane de V. ENACHE ; Re
vista de filozofie : Pînă în pra
gul de „punere a problemei" de 
A. JOLTEA ; Tribuna școlii : 
Un dialog încă timid între școa
lă și producție de M. DRAGO
MAN ; L’Expansipn : întrebări 
grave —— răspunsuri incerte 
(E. P.) ; Economie e_t Huma-
nisme : Migrația muncitorilor în 
țările capitaliste (D. V.).

nord a țării, unde vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de 
ploaie. în rest, vor cădea ploi slabe, 
izolate. Vînt potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 și 6 
iar maximele între 2 și 12 
în București : Vreme relativ 
roasă, cu cerul variabil. Vînt 
neral slab. Temperatura va 
nua să crească. Dimineața și seara 
ceață.

grade, 
grade, 
căldu- 
în ge- 
conti-

Marți a avut Ioc la Casa de cultură 
a studenților din Cluj, cu prilejul îm
plinirii a 11 ani de la crearea Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud, « adunare de solida
ritate a tineretului și studenților din
localitate cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez.

Printre participanții la adunare se 
aflau reprezentanți ai Ambasadei Re
publicii Vietnamului de Sud Ia Bucu
rești, numeroși tineri vietnamezi 
care studiază în acest centru univer^ 
sitar.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
tovarășul Costică Chirilă, prim-secre-

_ tar al Comitetului județean al U.T.C., 
a"dat glas sentimentelor de profundă' 
solidaritate a tinerilor din țara noas
tră cu lupta eroică și plină de sacri
ficii a. poporului și tineretului din 
Vietnamul de sud împotriva agreso
rilor americani, pentru dobîndirea 
libertății, independenței și suverani
tății naționale. Recunoscînd printre 
primele țări F.N.E. din Vietnamul de 
sud, țara noastră a militat și mili
tează activ pentru cauza poporului 
vietnamez, împotriva gravelor încăl
cări ale dreptului internațional săvir- 
șite de imperialismul american prin 
amestecul brutal în viața unui popor 
care vrea să-și hotărască singur pro
pria lui soartă, a acordat și acordă un 
permanent sprijin material, politic și 
diplomatic Frontului Național de Eli
berare și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu din Vietnamul de Sud.

A luat apoi cuvîntul Tran-Kien, 
prim-secretar al Ambasadei Republi
cii Vietnamului de Sud la București, 
care a arătat că, în cei 11 ani, Fron
tul Național de Eliberare s-a dovedit 
a fi conducătorul și organizatorul 
luptei poporului din Vietnamul de 
sud împotriva agresiunii americane, 
a trupelor guvernului marionetă de 
la Saigon. Vorbitorul a trecut în re
vistă succesele repurtate în acești 
ani sub conducerea F.N.E., arătînd că

dușmanul a suferit grele pierderi, cu 
toată concentrarea sa de forțe, cu 
toate mijloacele de luptă folosite îm
potriva eroicului popor vietnamez. în 
încheiere, Tran-Kien a spus : ,,Mă 
folosesc de acest prilej pentru a 
mulțumi Partidului Comunist Ro
mân, guvernului, Frontului Unității 
Socialiste și poporului român pen
tru sprijinul călduros și ajutorul 
prețios acordat luptei noastre îm
potriva agresiunii americane, pentru 
salvarea țării".

Vorbind în numele miilor de tineri 
din acest oraș, eleva Simona Pop, 
de la Liceul „Mihai Eminescu", mun
citorul Ștefan Gatfa, de la Trustul; 
local de construcții și studenta Ibana, 
Mateescu,' de la Institutul politehnic 
.au exprimat și cu acest prilej ade
ziunea tptală la lupta eroicului po
por vietnamez, pentru libertate și 
progres social, independență naționa
lă și pace.

în încheierea adunării, într-o at
mosferă de entuziasm tineresc, a fost 
adoptat textul unei moțiuni de soli
daritate a tineretului din municipiul 
Cluj cu tineretul și studenții din 
Vietnamul de sud, cu întreaga popu
lație sud-vietnameză. .

(Agerpres)

nr. 12/1971

ECONOMICE

A apărut revista

„PROBLEME

• SPORT • SPORT • SPORTSSPORT • SPORT • SPORT

La Poiana Brașov

„Triunghiular*

biata
de 28 și 29 decembrie, 
Brașov se dispută tri- 
de biatlon dintre re-

In zilele 
la Poiana 
unghiularul 
prezentativele României, R. F. a Ger
maniei și Italiei. Țara noastră va fi 
reprezentată în această competiție, 
care constituie totodată și un prilej 
de selecție pentru J.O. de la Sapporo, 
de componenții lotului olimpic (Vil- 
moș, Țeposu, Carabela, Fontana).

în cîteva rînduri
ASEARA, LA SATU-MARE, se

lecționata feminină de baschet a 
R. P. Chineze a susținut un meci a- 
mical cu selecționata municiiiiului. 
Baschetbalistele chineze au cîștigat 
cu 90—75 (46—33).

ÎN SEMIFINALELE TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE BOX DE LA 
SOFIA, la cat. semigrea Mișu Banu 
l-a învins la puncte pe bulgarul Ga- 
vadinov. El îl va intilni ’în finală pe 
sovieticul Korotaiev. La cat semi- 
muscă Zarikutev (U.R.S.S.) a dispus 

V. Drăgan, C. Hodut 
Anghe-

la puncte de
(ușoară) a pierdut meciul 
Iov (Bulgaria).

CU

ora 18, 
al trei- 

dintre re-
la 
loc

Astăseară, incepînd de 
tn sala Floreasca va avea 
lea meci amical de volei 
prezentativa R. P. Chineze, aflată în 
turneu în țara noastră, și o selecțio
nată divizionară românească.

La prima ediție a finalei republi
cane pentru copii in concursul de 
orientare turistică, disputată la Cheia 
(județul Prahova), titlul de campioa
nă republicană, in confruntarea cu 
reprezentativele altor șapte județe, a 
revenit echipei județului Satu-Mare, 
alcătuită din pionierii Dan Chifor, 
Ștefan Iarto și Zoltan Megyesi, toți 
elevi la Școala generală nr. 4 Satu- 
Mare.

Cum a fost posibilă această per
formanță din partea unor copii — 
fiecare în vîrstă de 13 ani — care 
abia anul trecut, în decembrie, parti
cipau la primul lor concurs de ini
țiere în acest sport ? Secretele per
formanței ne-au fost împărtășite de 
însuși instructorul echipei, tînărul 
profesor de geografie Andrei Barna, 
un vechi și pasionat practicant al 
sportului turistic, un prieten stator
nic al naturii.

— Mai întîi țin să precizez — ne-a 
spus interlocutorul — că în școala 
noastră antrenamentele și concursu
rile de orientare în alergare (cum 
este denumit mai adecvat acest gen 
de întrecere sportivă) mobilizează 
statornic zeci și zeci de pionieri și 
școlari — o masă suficient de cu
prinzătoare, cel puțin pentru început, 
pentru a menține o vie emulație in 
pregătire și pentru a realiza, tot
odată, o selecție riguroasă. Dispunem 
în prezent,, în școală, de încă trei 
echipe, apropiate ca valoare de 
proaspăta noastră campioană. In ce 
privește antrenamentele, sînt de ase- 

■ menea multe de spus, intrucit con
cursurile de orientare în alergare ne
cesită nu numai o bună pregătire 
fizică, ci și una intelectuală, concu
rentul fiind pus în situația de a cal
cula distanțe, unghiuri de pantă, de 
a se orienta in teren cu busola și 
harta. Intr-un cuvînt, el trebuie să 
posede numeroase cunoștințe de 
geometrie, geografie, biologie, de 
care feă se folosească cu precizie,

pentru a străbate Itinerarul impus. 
In tot timpul anului școlar aproape 
zilnic am efectuat cu copiii an
trenamente fizice intense : aler
gări, gimnastică de sol, Iar, pe 
malul riului Someș,- exerciții de ob
servare și memorizare (în alergare), 
a obiectelor din mediul inconjurător. 
Nu mi-a fost greu sâ-i familiarizez 
deopotrivă cu noțiunile teoretice ne
cesare și cu deprinderile aplicative 
ale cunoștințelor de care aminteam, 
pentru că am avut grijă să atrag în 
practicarea acestui sport complex pe 
elevii cei mai buni la învățătură.

Firește, ne-au fost relatați și alți 
factori care au stimulat obținerea 
acestor succese. Trebuie remarcată 
neobosita activitate a comisiei ju
dețene de turism (responsabil Ka- 
roly Șimon), a unor fervenți propa
gatori ai acestui sport in școli și în
treprinderi, ca ing. Ivan Gregorovici, 
profesorul de muzică Gheorghe Hor- 
vaty, muncitorul Andre Kăbai, care 
au reușit să antreneze în practicarea 
concursurilor de orientare în aler
gare peste 200 de băieți și tete, în 
majoritate copii și pionieri. .

Profesorul Andrei Barna a avut și 
satisfacția ca, la propunerea sa, co
misia județeană de turism să in
cludă în calendarul competițional al 
C.J.E.F.S., prima ediție a unei 
competiții deosebit de pitorești și 
originale : Concursul de orientare în 
alergare, dotat cu „Cupa Vamei", 
care va deveni tradițional, cu șanse 
de a atinge o amploare republicană. 
Ineditul acestei competiții constă în 
trofeele ce se pun în luptă : cupe și 
alte obiecte confecționate din cera
mica de Vama (localitate din Oaș, 
unde se păstrează, din vremuri ime
morabile, o bogată tradiție a olări- 

, tului).
Octavian GRUMEZA. 
corespondentul „Scînteii*

Din cuprins : „Predarea 
nemiei politice în fața unor 
gențe calitativ noi" de dr. 
P. APOSTOL ; „Un factor 
puișor al dezvoltării — economia 
educației" de VALENTIN NI- 
COLAE ; „Contribuția comerțu
lui exterior la adîncirea colabo
rării între țările membre ale 
C.A.E.R." de ION PERPEGEL.

1971—1975 ORIENTĂRI, 
STRUCTURI, RITMURI

„Intensificarea utilizării po
tențialului productiv al între
prinderilor— imperativ al pla
nului cincinal" de I. ERHAN ; 
„Priorități în exploatarea siste
melor mari de irigații" de V. 
BAGHINSCHI, V. CANDELĂ, 
I. CĂMĂȘOIU.

CREȘTERE ȘI EFICIENȚA 
ECONOMICA

„Dinamizarea activității com
partimentului de organizare ști
ințifică" de OVIDIU NICOLES- 
CU ; „Tendințe și posibilități in 
perfecționarea sistemului finan
țelor statului" de AL. BABE.
INSTRUMENTAR MODERN 

DE CONDUCERE ȘI PLANIFI
CARE ECONOMICA

„Programarea operativă a pro
ducției in concepția unui sistem 
informatic integrat" de V. PES- 
CARU, GH. WEISZ, I. VELI- 
CAN ; „Rolul notorietății și ima
ginii mărcii in impulsionarea 
vînzărilor" de V. PASCU și O. 
POPESCU.

EXPERIENȚE NAȚIONALE 
DE MODERNIZARE A STRUC

TURILOR ECONOMICE
Dezbatere organizată de revis

ta „Probleme Economice" (VII).
DEZBATERI

Sistemul indicatorilor de plan 
(masă rotundă organizată de re
vista „Probleme economice") ; 
Optimizarea — instrument de 
fundamentare a deciziilor eco
nomice (IV).
MANIFESTĂRI economice 

INTERNAȚIONALE
Seminar internațional 

riștilor economiști din 
membre ale C.A.E.R. — 
VASILE RAUSSER ;

Revista mai cuprinde : „Con
sultații", „Răspunsuri Ia întrebă
rile cititorilor", „Economie mon
dială", „Conjunctură și prospec
tiva economică", „Critică și bi
bliografie".

a! zîa- 
țările 

de dr.

De zece ani. grafi
cul rezultatelor obți
nute în dezvoltarea a- 
griculturii chineze 
este în continuă creș
tere. Pretutindeni, în 
comunele populare, 
s-au cules anul acesta 
recolte de grîu, orez, 
porumb ș.a. superioare 
celor realizate în anii 
din urmă.

Numeroase materiale 
apărute in presa cen
trală din Pekin sub
liniază că un rol im
portant în creșterea 
producției agricole din 
ultimii ani l-a avut 
colaborarea dintre oa
menii de știință care 
lucrează în ddmeniul 
respectiv șl membrii 
comunelor populare. 
Activitatea de cer
cetare științifică în
treprinsă în ultimii 
ani în domeniul agri
culturii a avut ca o- 
biect îmbunătățirea so
lului, aplicarea rațio
nală a îngrășămintelor, 
controlul resurselor de 
apă, răspîndirea soiu
rilor de semințe valo
roase, adoptarea unor 
metode noi pentru pro
tecția plantelor împo
triva dăunătorilor și a 
bolilor, îmbunătățirea 
organizării muncii.

Sarcinile au fost di
ferite de la zonă la 
zonă, în funcție de cli
mă și relief. Comu
nele populare și bri
găzile de producție 
din nordul țării și-au 
concentrat atenția a- 
supra îmbunătățirii so
lului prin ample lu
crări de hidroamelio
rații. S-au făcut ex
periențe și cercetări 
pe terenuri cu un 
înalt grad de salini- 
tate și alcaline și s-au 
elaborat metode prac
tice, eficiente, , care 
au dus la valorificarea 
unor mari suprafețe de 
teren, scoase de multă 
vreme din circuitul a- 
gricol. în diferite re
giuni ale Chinei, gru
puri de cercetători au 
obținut succese impor
tante în realizarea u- 
nor soiuri de plante 
cu calități superioare, 
care corespund mai 
bine condițiilor locale.

Ca urmare, în nume
roase comune popu
lare au fost introduse 
noi soiuri de griu, 
orez, porumb, sorg, 
bumbac, rapiță, cartofi 
și batate. în ultimii ani 
au crescut suprafețele 
însămînțate cu sorg 
hibrid, plantă ale cărei 
calități sînt foarte a- 
preciate de țăranii chi
nezi. Potrivit unor date 
parțiale, referitoare la 
17 provincii, față de 
600 000 hectare cu hi
brizi de sorg cultivate 
anul trecut, anul aces-

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU 

LA PEKIN

ta s-au plantat 1 520 000 
hectare.

în același timp se 
extind și suprafețele 
cultivate cu • porumb 
hibrid. în 1970, în 19 
provincii ' și regiuni 
autonome, porumbul 
hibrid a fost semănat 
pe o suprafață de 
2 640 000 hectare. Anul 
acesta suprafața res
pectivă a ajuns la 
4 480 000 hectare. Noii 
hibrizi de porumb, 
cultivați în China, dau 
o producție cu 30 la 
sută mai mare decit 
cei folosiți pînă în pre
zent.

Colaborarea dintre 
oamenii de știință și 
membrii comunelor 
populare are ca rezul
tat esențial adoptarea 
unor metode noi de 
organizare a muncii și 
a producției,. ceea ce 
contribuie la progre
sul rapid al agricultu
rii. în acest context, 
realizarea de noi lu
crări 'pentru ținerea 
sub control a cursu
rilor de apă și de 
măsuri tot mai efi
ciente pentru îmbună
tățirea tehnicii agrico
le au avut ca urmare 
o creștere substanția
lă a productivității. în 
locuri urtde se obți
nea o singură recol
tă, acum se string două

șl chiar trei recolte pe 
an. Rotația culturilor 
și intercalarea lor au 
ridicat procentul de 
folosire a pămîntului. 
Sint în China comune 
populare care cultivă 
acum plante necunos
cute în trecut. Ceaiul, 
care în mod obișnuit 
se cultiva în sud, poa
te fi întîlnit acum și 
in nord, iar sfecla de 
zahăr s-a adaptat și la 
clima caldă a regiuni
lor sudice. în partea 
de est a Chinei s-a 
experimentat cu succes 
creșterea viermilor de 
mătase în. aer liber, 
fapt ce creează con
diții favorabile dez
voltării sericiculturii și 
în aceste zone ale 
țării. Cercetătorii din 
cadrul Academiei de 
agricultură și silvi
cultură au elaborat 
împreună cu țăranii 
din provincia Shan- 
dun o metodă de creș
tere a sfeclei de zahăr 
pe terenuri alcaline. 
Pentru introducerea 
pe scară largă a teh
nicii agricole avansa
te, în multe ju
dețe s-au înființat 
stații agrotehnice. în 
același scop, nume
roase comune popu
lare, brigăzi și echipe 
de producție au orga
nizat grupuri experi
mentale alcătuite din 
țărani și absolvenți ai 
unor școli de speciali
tate. S-a format ast
fel un detașament de 
tehnicieni agricoli din 
rîndurile țăranilor.

în ultimii ani, în în
treaga Chină oamenii 
de știință și tehnicie
nii din institutele de 
cercetări și-au ampli
ficat legăturile de co
laborare cu membrii 
comunelor populare, 
îmbunătățirea muncii 
de cercetare științifică 
pe tărim agrar creează 
noi posibilități pentru 
progresul continuu al 
agriculturii, aducînd 
astfel o contribuție de 
preț1 la dezvoltarea în-, 
tregii economii națio
nale a R.P. Chineze 
pe calea socialismului.

I. GĂLAȚEANU

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 
pentru standardizare

BERLIN 21. — Corespondentul
Agerpres, Șt. Deju, transmite : Cea 
de-a 29-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru standardi
zare a avut loc recent la Berlin.

Comisia și organele sale și-au con
centrat activitatea asupra examinării 
sarcinilor care decurg în acest do
meniu din Programul complex al 
adîncirii și perfecționării în conti
nuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Comisia a examinat, de asemenea, 
probleme ale colaborării în dome
niul măsurătorilor și tehnicii de secu
ritate și a format secții corespunză
toare pentru aceste domenii. Ău mai 
fost adoptate recomandări de stan- 
darduri C.A.E.R. pentru aplicarea în 
cooperare și specializare în produc
ție, ca și în schimbul de mărfuri între 
țările membre.

ÎNCHEIEREA SESIUNII 
ADUNĂRII DE STAT 

A R. P. UNGARE
BUDAPESTA 21. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Marți s-au încheiat la Budapesta lu
crările sesiunii Adunării de Stat a 
R. P. Ungare.

La capătul a dotîă zile de dezba
teri, deputății au adoptat legea bu
getului de stat pe anul 1972, care 
prevede alocarea unor sume impor
tante pentru dezvoltarea unor ra
muri economice principale ca, de 
exemplu, industria chimică, energe
tică, a materialelor de construcții, 
pentru modernizarea agriculturii, 
pentru cheltuieli social-culturale.

P. C. PORTUGHEZ
DENUNȚA MASURILE

REPRESIVE ALE GUVERNULUI
DE IA LISABONA

In interesul dezvoltării
legăturilor româno-luxemburgheze, 

al cauzei securității europene
Acordind o atenție de prim ordin 

dezvoltării continue a raporturilor 
de prietenie și colaborare frățească 
cu țările socialiste, România urmă
rește, în același timp, după cum este 
bine cunoscut, extinderea legăturilor 
sale cu toate statele lumii, _ indife
rent de orînduirea social-politică, în 
spiritul coexistenței. pașnice, pe baza 
principiilor deplinei egalități în drep
turi, respectării, independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc. în acest context se situează 
și vizita pe care a făcut-o, în aceste 
zile, în țara noastră ministrul de ex
terne al Luxemburgului, Gaston 
Thorn. .

Această vizită — prima pe care un 
ministru luxemburghez o efectuează 
în România — reflectă evoluția po
zitivă pe care o cunosc, îndeosebi în 
ultimii ani, legăturile de colaborare 
dintre cele două țări. Caracterizată 
printr-o atmosferă de prietenie, sin-> 
ceritate și înțelegere reciprocă, des
fășurarea vizitei, și în special primi
rea oaspetelui de către președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, au permis evidențierea do
rinței comune a ambelor părți de a 
dezvolta în continuare schimburile 
tomerciale, cooperarea reciproc a- 
vantajoasă. Deși este un stat mic, 
cu o populație de numai cîteva sute 
de mii de locuitori, Luxemburgul are 
un potențial economic ridicat — pro- 
ducînd anual, de pildă, 5,5 milioane 
tone oțel, paralel cu dezvoltarea in
dustriei chimice, a materialelor de 
construcții, industria ușoară etc. A- 
ceste realități, ca și succesele dez
voltării economice a României, cre
ează. noi posibilități de cooperare bi
laterală in domeniul economic, in
dustrial și tehnico-științific. în acest 
sens, oaspetele luxemburghez a ară
tat în cursul conferinței'de presă că 
intr-un viitor apropiat o delegație 
comercială română va face o vizită 
în Luxemburg pentru a lua contact 
cu factorii direct interesați. în ve
derea explorării modalităților de lăr
gire și diversificare a colaborării 
dintre cele două țări.

Schimbul de păreri asupra unor 
probleme ale vieții internaționale a 
avut ca puncte de reper problemei»

referitoare la continentul european, 
Ia rolul țărilor mici și mijlocii în 
viața internațională, precum și la 
normele care trebuie să guverneze 
relațiile' dintre state. Reafirmîndu-și 
atașamentul lor deplin la principiile 
unanim admise ale dreptului și mo
ralei internaționale, singurele în mă
sură să asigure dezvoltarea unor re
lații normale între state, cele două 
părți au subliniat, în acest cadru, 
necesitatea participării fiecărui stat, 
indiferent de mărime, la rezolvarea 
problemelor majore cu care este 
confruntată astăzi omenirea. Impe
rativul soluționării pe cale politică, 
prin tratative, a problemelor liti
gioase dintre state, care alimentează 
diferitele focare de încordare din 
lume, a întrunit de asemenea con
sensul celor două părți.

Preocuparea pentru intensificarea 
colaborării pe continentul nostru, 
pentru transformarea Europei într-o 
zonă a păcii și înțelegerii, reprezin
tă, după cum se știe, una din orien
tările fundamentale ale politicii ex
terne a țării noastre. Aceasta se ex
primă în normalizarea și extinderea 
continuă a raporturilor cu celelalte 
state europene, în sprijinirea și sti
mularea tuturor proceselor și evolu
țiilor pozitive de pe continent, în e- 
t’orturile constante îndreptate spre 
convocarea unei conferințe europene 
de securitate. în timpul convorbiri
lor — care au scos în relief existen
ța unei largi identități de vederi în 
problemele securității europene — 
cei doi miniștri au subliniat că tn 
prezent sînt întrunite condițiile pen
tru a se trece, în cursul lunilor ur
mătoare, la pregătirea într-un cadru 
multilateral, cu participarea nemij
locită a tuturor statelor interesate, a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare, astfel incit să se poată a- 
junge într-un' termen cit mai scurt 
posibil la convocarea acestei confe
rințe.

Opinia publică din țara noastră își 
exprimă convingerea că vizita mi
nistrului de externe al Luxembur
gului va deschide noi perspective le
găturilor și cooperării reciproc a- 
vantajoase dintre România și Lu
xemburg, servind cauzei păcii și 
securității în Europa și in lume.

Radu BOGDAN

ROMA 21 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Ziarul 
„L’Unitâ" de marți publică un docu
ment al Comisiei Executive a C.C. 
al Partidului Comunist Portughez, în 
care este denunțată înăsprirea, in ul
timele luni, a politicii represive a 
regimului de la Lisabona.

Analizînd semnificația recentelor 
>• „ măsuri adoptate de către primul mi

nistru Caetano, adică recurgerea la 
legi excepționale ce echivalează în 
fapt cu instaurarea unei adevărate 
stări de asediu, documentul afirmă 
că asemenea acțiuni reprezintă „o 
mărturisire fără ocolișuri a dificul
tăților crescînde în care se zbate 
dictatura, ca urmare a amplorii lua
te de lupta comună a poporului por
tughez și a popoarelor dih coloniile 
portugheze". în ultimele luni au 
continuat arestările făcute fără man
dat legal. în închisori continuă. tor
turile, poliția politică P.I.D.E.-D.G.S. 
a efectuat sute de percheziții la do
micilii, cenzura a fost înăsprită.

în ciuda unor asemenea măsuri 
represive — se spune în document — 
lupta continuă. Mișcările muncitori
lor textiliști in Serra da Estrela, ale 
metalurgiștilor, mecanicilor și mun
citorilor din alte domenii, grevele 
medicilor din Lisabona și Porto, ma
nifestația de la Cascais împotriva 
războiului colonial, acțiunile multiple 
de denunțare și demascare a repre
siunii, acțiunile revoluționare între
prinse împotriva instalațiilor milita
re ale N.Â.T.O., la Oeiras și Capari- 
ca demonstrează că ceea ce nu a 
obținut Caetano cu ajutorul dema
gogiei „liberaliste" nu va obține prin 
intensificarea terorii.

„Dar situația cere mare curaj și 
hotărîre din partea militanților 
antifasciști. Este necesar să se de
nunțe și să fie demascate actele ile
gale, este necesar — încheie docu
mentul — să se întărească organiza
țiile antifasciste și să se dea bătălia 
împotriva provocărilor".

ITALIA

După al 20-lea 
tur de scrutin- 

> rezultat nedecis
ROMA 21 (Agerpres). — Cele două 

tururi de scrutin — al 19-lea și al 
20-lea — pentru alegerea președin
telui Republicii Italiene, desfășurate 
marți, s-au încheiat, ca și preceden
tele, nedecis. Marii electori ai parti
delor de centru și de dreapta nu au 
participat la vot, iar cei ai partidelor 
de stingă au votat pentru Francesco 
de Martino, candidatul Partidului So
cialist Italian.

Elementul nou intervenit marți 
constă în hotărîrea Partidului De- 
mocrat-Creștin de a renunța la can
didatura lui Amintore Fanfani și de 
a prezenta pe aceea a fostului pre
mier Giovanni Leone. Democrat-creș- 
tinii au început marți consultări in
tense cu alte formațiuni politice cu 
scopul de a încerca să obțină spriji
nul acestora pentru noul lor candi
dat. Rezultatul acestor consultări va 
fi cunoscut miercuri, cînd urmează să 
aibă loc cel de-al 21-lea tur de 
scrutin.
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Adoptarea proiectului de rezoluție 
„Transpunerea în viață a Declarației 

cu privire la întărirea securității 
internaționale1*

PEKIN

PREMIERUL CIU EN-LAI
„Trebuie să fim vigilenți pentru 
apărarea instituțiilor democratice 

și a revoluției chiliene"
„Declarația din decembrie" adoptată în Adunarea 

Populară de la Santiago de Chile

Plenara CC. al P.M.U.P.

NEW YORK 21. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroafe, trans
mite : Plenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat marți proiectul 
de rezoluție „Transpunerea in viată a Declarației cu privire la întărirea 
securității internaționale", prezentat acestui for de un grup de 57 de 
etate, printre care și România.

„Declarația cu privire la Întărirea 
securității internaționale", adoptată 
la cea de-a 25-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., reafirmă vala
bilitatea universală și necondiționată 
a scopurilor și principiilor Cartei 
O.N.U., cere tuturor statelor să le 
respecte cu strictețe- și să-și con
centreze eforturile pentru transpu
nerea lor în viață. Totodată, docu
mentul reafirmă obligativitatea sta
telor de a respecta suveranitatea o- 
ricărui stat, dreptul inalienabil al 
popoarelor la autodeterminare, li
bertate și independență și le cere, 
în mod imperativ, să se abțină de la 
amenințarea cu forța sau folosirea 
ei, precum și de la orice acțiuni care 
ar leza unitatea națională și inte
gritatea teritorială a altor țări. In 
sfîrșit, acest document evidențiază 
interdependența strînsă- dintre de
zarmare, decolonizare, dezvoltare și 
respectarea de către toți și față de 
toți a principiilor unanim recunos
cute ale dreptului internațional, 
cheamă statele să sprijine lupta jus
tă a popoarelor coloniale pentru dez
robirea lor și conchide relevînd că 
scopul final al declarației este edi
ficarea unui sistem de securitate co
lectivă fără alianțe ori blocuri mi
litare.

Rezoluția adoptată marți sublinia
ză : „Adunarea Generală reafirmă 
toate principiile și prevederile con
ținute în Declarația asupra întăririi 
securității internaționale și face un 
vibrant apel la toate statele să fa 
măsuri efective pentru aplicarea 
Declarației în totalitatea ei ; cheamă 
toate statele să-și aducă, în confor
mitate cu scopurile și principiile

Cartei și Declarației, contribuția la 
rezolvarea conflictelor, existente și a 
situațiilor care periclitează pacea și 
securitatea internațională ; face apel 
Ia toate statele să respecte unitatea 
națională, independența politică și 
integritatea teritorială a oricărui 
stat, să renunțe la amenințarea cu 
forța sau folosirea ei și să respecte 
cu strictețe principiile potrivit că
rora teritoriul' unui stat nu poate 
forma ob ectul ocupației militare 
rezultate din folosirea forței prin 
violarea Cartăi, și principiul inadmi- 
sibilității anexării de teritorii prip 
folosirea forței".

Rezoluția cere Națiunilor Unite să 
elaboreze conceptul unei securități 
economice colective în scopul pro
movării dezvoltării susținute și pro
gresului economiilor naționale și, 
totodată, afirmă că o parte impor
tantă din economiile realizate de pe 

' urma unor măsuri din domeniul 
dezarmării să fie alocată dezvoltării 
economice și sociale, în special în 
statele în curs de dezvoltare. Adu
narea Generală — se spune în rezo
luție — declară că orice măsuri sau 
acte de presiune Împotriva unui 
stat, întreprinse ca urmare a exer
citării de către acesta a dreptului 
său suveran de a dispune singur de 
resursele sale naturale, constituie o 
flagrantă violare a principiilor auto
determinării popoarelor.

în încheiere, rezoluția cere Inclu
derea problemei aplicării Declara
ției cu privire la întărirea securității 
internaționale — punct inițiat de 
Uniunea Sovietică — pe agenda vii
toarei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

ALTE PROIECTE DE REZOLUȚIE
ADOPTATE

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat, de asemenea, o serie de pro
iecte de rezoluție prezentate de di
feritele sale comitete.

Adunarea Generală a hotărît să su
pună ratificării statelor membre un 
amendament al Cartei Organizației 
Națiunilor Unite privind majorarea 
numărului țărilor membre ale 
E.C.O.S.O.C. (Consiliul Economic și 
Social) de la 27 la 54. De asemenea, ; 
a fost adoptat un alt proiect de rezo
luție, prezentat de Comitetul Politic, 
care invită Israelul să se abțină de 
la orice acțiuni care ar aduce atin
gere drepturilor omului în teritoriile 
arabe ocupate. Comitetul pentru de
colonizare a prezentat, la rîndul său,

două proiecte de rezoluție, adoptate 
cu mare majoritate de voturi de A- 
dunarea Generală. Primul condamnă 
continuarea ocupării Namibiei de că
tre Africa de Sud și cere tuturor sta
telor membre și instituțiilor specia
lizate ale O.N.U. să acorde poporului 
Namibiei tot sprijinul necesar în 
lupta pentru restabilirea dreptului 
său inalienabil la autodeterminare. 
Cea de-a doua rezoluție respinge 
orice reglementare a problemei rho- 
desiene între guvernul britanic și re
gimul rasist minoritar de la Salis
bury, subliniind că aceasta ar consti
tui o violare a dreptului poporului 
Zimbabwe ia autodeterminare și in
dependență.

PEKIN 21 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, E Tzien-in, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Apărării, 
Iao Wen-yuan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, Li 
Sien-nien, vicepremier al Consiliului' 
de Stat, și Ci Pîn-fei, ministru ad- 
interim al afacerilor externe, au avut 
o convorbire cordială și prietenească 
cu Aurel Duma, ambasadorul Româ
niei în R. P. Chingză, în legătură cu 
apropiata sa plecare de la post.

Opinii in favoarea 
începerii pregătirilor 

multilaterale 
ale conferinței 

general-europene
PARIS 21 (Agerpres). — Delegația 

Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia condusă de Ve- 
liko Milatovici, pre edintele Confe
rinței federale a U.S.P.M.I., care a 
făcut o vizită în Franța, a purtat con
vorbiri cu o delegație a Partidului 
Socialist Francez condusă de secre
tarul general al partidului, Franțois 
Mitterrand. Cele două delegații — se 
arată într-un comunicat comun, 
transmis de agenția Taniug — au e- 
xaminat o serie de probleme actuale 
ale situației internaționale, o atenție 
deosebită fiind acordată problemelor 
europene. Părțile și-au exprimat sa
tisfacția față de evoluția pozitivă a 
relațiilor intereuropene și au relevat 
interesul pe care îl acordă - convocării 
conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, apreciind că 
pregătirile în acest sens trebuie să în
ceapă, fără amînare, în cadrul unor 
convorbiri multilaterale. A fost ex
primată părerea că această conferin
ță nu ar trebui să consacre divizarea 
în Europa, ci, dimpotrivă, să stimu
leze inițiativele vizind înlesnirea unor 
legături de colaborare cît mai largi 
între popoarele europene, pe plan po
litic, economic și cultural.

OSLO 21 (Agerpres). — La Oslo 
s-a desfășurat sesiunea lărgită a Co- 
niisiei pentru problemele securității 
europene a Consiliului Mondial al 
Păcii, la care au participat parlamen
tari. militanți pe tărîm politic și so
cial din 18 țări ale Europei ; din țara 
noastră a luat parte George Serafin, 
secretar al Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii.

Participanții au adoptat textul unui 
apel prin care guvernele interesate 
sînt chemate să înceapă pregătirea 
multilaterală a conferinței general- 
europene, astfel incit aceasta să poa
tă avea loc în cursul anului 1972. 
Comisia a adoptat, de asemenea, un 
mesaj către Organizația Națiunilor 
Unite, în care se arată că primirea 
R.D. Germane și a R.F. a Germaniei 
în O.N.U. ar face mai eficientă acti
vitatea acesteia, în folosul păcii și 
securității internaționale.

SANTIAGO DE CHILE 21 (Agerpres). — In fața palatului guvernamen
tal din Santiago de Chile a avut Ioc o adunare populară, la care au parti
cipat 60 000 de persoane și în cadrul căreia a fost adoptată „Declarația din 
decembrie", semnată de toate partidele 
din Chile.

politice grupate în Unitatea populară

Acțiuni pozitive pe calea 
și normalizării relațiilor

destinderii
în Europa

„Am pășit pe calea care duce la 
eliberarea poporului, am rupt, fără 
ezitare, legăturile străine care ne 
impuneau supunerea ; poporul Re
publicii Chile nu se va întoarce îna
poi, iar înlăturarea exploatatorilor 
este definitivă", se arată în docu
ment. Declarația lansează un apel la 
vigilență și denunță uneltirile împo
triva independenței Republicii Chile, 
dirijate din umbră de monopolurile 
care și-au pierdut pozițiile pe care 
le dețineau în economia națională, 
precum și acțiunile sedițioase ale o- 
poziției interne ; totodată, declarația 
cere să fie adoptate măsurile cuve
nite împotriva acțiunilor ostile gu
vernului Unității Populare.

„Trebuie să fim vigilenți în fie
care uzihă, fiecare atelier, fiecare 
mină și întreprindere, în fiecare lo
calitate, școală sau birou, pentru a- 
părarea instituțiilor democratice și a 
revoluției chiliene", se relevă în de
clarație.

în fața celor prezenți, președintele 
Salvador Allende a rostit un discurs 
în care a arătat, între altele, că „ni
mic și nimeni nu va putea șă ne în
vingă, nici presiunea banului, care 
vine din străinătate, nici presiunea 
forțelor de extremă dreaptă, deoare
ce poporul chilian este unit și con
știent de răspunderea lui".

*
La Santiago de Chile au luat sfîrșit 

lucrările celei de-a 4-a plenare a 
Mișcării de acțiune populară unitară 
(M.A.P.U.), care face parte din Fron
tul Unității Populare. Plenara a tra
sat sarcinile M.A.P.U. în condițiile 
politice actuale din Chile și a sub
liniat necesitatea întăririi unității 
forțelor de stînga în vederea comba
terii acțiunilor elementelor de dreap
ta care încearcă să frîneze procesul 
revoluționar din țară.

Luind cuvintul la încheierea lu- 
orărilor, secretarul general al 
M.A.P.U., Rodrigo Ambrosio, a cri-

ticat Partidul democrat-creștin pen
tru orientarea sa tot mai accentuată 
spre grupările de extremă dreaptă.

URUGUAY

SĂ CONSOUDEZE UNITATEA 
FORȚELOR DE STÎNGA»

MONTEVIDEO 21 (Agerpres). — 
în capitala uruguayană s-au încheiat 
lucrările primului congres național al 
lui „Frente Amplio", grupare de 
partide alcătuită din comuniști, so
cialiști, democrat-creștini și fracțiuni 
disidente din cele două partide po
litice tradiționale din Uruguay. De
legații au examinat rezultatele acti
vității desfășurate în cele zece luni 
care au trecut de la constituirea 
frontului, succesele obținute de a- 
cesta în recentele alegeri.

Luînd cuvintul la' congres, Liber 
Seregni, președintele Comitetului E- 
xecutiv al lui „Frente Amplio", a 
subliniat că această coaliție de par
tide a apărut ca rezultat al luptei 
îndelungate a poporului Uruguayan 
în apărarea drepturilor sale și că 
activitatea acesteia este îndreptată 
spre transformarea structurilor eco
nomice, politice și sociale perimate 
din Uruguay.

Congresul a adoptat o rezoluție în 
care se relevă necesitatea consoli
dării unității de ac'iune in condi
țiile în care oligarhia își întețește 
atacurile împotriva coaliției forțelor 
de stînga, încercînd s-o izoleze de 
masele populare și să provoace di
sensiuni în rîndurile ei.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — După 
cum informează agenția P.A.P., Piotr 
Jaroszewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, a prezentat la cea de-a 
doua plenară a C.C. al P.M.U.P. o in
formare în problemele economice. El 
a arătat că situația economică a țării 
este satisfăcătoare, fiind caracteri
zată printr-o stabilitate însoțită de 
progrese în diferite domenii ale vie
ții, un rezultat al acestui fapt con- 
stituindu-1 îmbunătățirea accelerată 
a condițiilor de trai ale populației.

Producția industrială globală a 
crescut in acest an, comparativ cu 
anul trecut, cu aproximativ 8 la sută, 
prevederile planului urmînd a fi de
pășite la toate capitolele principale. 
Un alt fenomen pozitiv îl reprezintă 
tendințele de dezvoltare din cadrul 
agriculturii. Salariul mediu real a 
crescut in acest an cu peste 5 la sută.

In anul 1972, a arătat vorbitorul, 
creșterea nivelului de trai va avea 
loc, in primul rînd, prin sporirea sa
lariului mediu real și a gradului de 
ocupare a forței de muncă. Se pre
vede ca venitul național să sporeas
că în anul viitor cu 6,1 la sută, iar 
fondul de consum cu 7,2 la sută. 
Alocațiile de stat vor crește cu 11,5 
la sută, pentru înfăptuirea progra
melor sociale fiind prevăzută o sumă 
de 1 330 000 000 zloți. La îmbunătăți
rea condițiilor de trai va contribui, 
de asemenea, înfăptuirea unor sar
cini sporite in domeniul locuințelor, 
serviciilor comunale și prestării de 
servicii.

Planul guvernului pe anul viitor 
prevede schimbări parțiale în siste
mul de planificare și conducere, des
pre care s-a vorbit la Congresul al 
VI-lea al P.M.U.P. ’
portantă a planului 
stituie modernizarea 
înzestrarea cu utilaj 
nivel tehnic.

în încheiere, Piotr 
arătat că planul pe 
intensiv și dificil, dar că o aseme
nea structurare a lui este necesară 
pentru obținerea mijloacelor desti-

O trăsătură im-1 
pe 1972 o con- 

. industriei prin 
de cel mai înalt

Jaroszewicz a 
anul 1972 este

nate îmbunătățirii in continuare ■ 
condițiilor de trai.

A doua plenară a C.C. al P.M.U.P. ' 
a adoptat o hotărire în care se 
arată că principala sarcină o con
stituie, în prezent, transpunerea în 
viață a programului Congresului al 
VI-lea. Comitetul Central a obligat 
toate organele și organizațiile de 
partid să-și elaboreze programe
proprii de îndeplinire a sarcinilor 
trasate de congres în sectorul lor.

în toate domeniile de activitate, 
■în domeniul investițiilor, în indus
trie și în agricultură, în aprovizio
narea pieței, în îmbunătățirea sis
temului de conducere și de planifi
care, pentru anul 1972 se prevăd sar
cini a 
na, în 
succes 
Pentru 
succes . .. . 
1972, o răspundere deosebită o 
guvernul și organele sale, toate ve
rigile' administrației locale și econo
mice.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., care a 
relevat importanța celor hotărite de 
Comitetul Central, în vederea trans
punerii în viață a directivelor Con
gresului al VI-lea al P.M.U.P.

„Dispunem de un program apro
bat de clasa muncitoare, de între
gul popor. A sosit acum vreme.’ 
muncii și eforturilor noastre ale tu
turor, ale membrilor de partid șl ale 
celor fără de partid. Un rol impor
tant în această muncă uriașă revine 
organizațiilor de partid. Acestea .tre
buie să fie un exemplu în transpu
nerea penseverentă și consecventă 
în viață a programului adoptat de 
Congresul partidului. Anul care s-a 
scurs de la cea de-a 7-a plenară a 
Comitetului Central a fost o perioadă 
plină de roade, grea, dar ea a per
mis atingerea scopurilor pe care ni 
le-am fixat atunci. Experiența aces
tui an reprezintă cea mai bună ga
ranție a înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al VI-lea al partidului" — 
a spus Edward Gierek.

căror îndeplinire va determi- 
mare măsură, înfăptuirea cu 
a întregului plan cincinal, 
îndeplinirea la timp și cu 

a tuturor sarcinilor anului 
au

Sesiunea Seimului R.P. Polone

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

Guvernul Algeriei și gu
vernul R. F. a Germaniei au 
hotărît să restabilească re
lațiile diplomatice între cele 
două țări, începînd de la 21 decem
brie 1971, anunță un comunicat al 
Ministerului algerian al Afacerilor 
Externe. Un comunicat oficial, difu
zat în aceeași zi la Bonn, și reluat 
de agenția D.P.A., anunță, de ase
menea, restabilirea relațiilor diplo
matice între R. F. G. și Algeria.

Un comunicat al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
Kngolei, dat publicității în capi
tala algeriană, informează că apro
ximativ 480 de militari portughezi au 
fost uciși, iar alți 793 răniți, în 
cursul atacurilor lansate de către 
patrioții angolezi împotriva trupelor 
colonialiste în perioada ianuarie— 
octombrie a.c. Totodată, patrioții 
angolezi au provocat inamicului pier
deri însemnate în. echipament mili
tar.

(F.A.O.), la care au participat repre
zentanți din țările Orientului Apro
piat și Africii, și-a încheiat lucrările 
la Cairo. Participanții au adoptat o 
serie de recomandări în care aprobă 
constituirea de cooperative agricole 
in. țările din Orientul Apropiat și 
Africa.

Președintele Pakistanu-
Jyj Zulfikar Aii Bhutto, l-a numit 
pe Nurul Amin în funcția de vicepre
ședinte al țării, anunță un comunicat 
oficial difuzat de postul de radio 
Rawalpindi.

VARȘOVIA 21. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Marți după-amiază au început la 
Varșovia, în prezența conducătorilor 
de partid și de stat polonezi, lucrări
le ultimei sesiuni din actuala legisla
tură a Seimului R.P. Polone. Pe or
dinea de zi sint înscrise : Raportul 
Comisiei de planificare a economiei 
naționale, buget și finanțe privind 
proiectul de hotărîri în legătură cu 
planul economic pe anul 1972 și pro
iectul de lege privind bugetul pe 
anul 1972 ; Raportul despre activita
tea guvernului, îndeplinirea planului 
și bugetului de stat și propunerile 
Camerei Supreme de Control a Sei
mului privind aprobarea activității 
guvernului 'in perioada 1 ianuarie—31

decembrie 1970 ; Modificări în compo
nența Consiliului de Miniștri.

în numele Comisiei pentru proble
mele planului economic, buget și fi
nanțe, deputatul K. Dabrowski' a pre
zentat proiectul de hotărire cu pri
vire la planul dezvoltării economiei 
naționale pe 1972 și proiectul legii 
bugetare pe același an. Vorbitorul a 
arătat, printre altele, că rezultatele 
economice ale anului în curs permit 
un start bun în vederea realizării cu 
succes a sarcinilor pe 1972. Volumul 
investițiilor, a menționat el, va înre
gistra un spor de aproximativ 9,8 la 
sută. Consiliul de Miniștri, a relevat 
vorbitorul, consideră că există condi
ții favorabile în vederea obținerii unei 
producții suplimentare în valoare de 
12—15-miliarde zloți.

Ședința Consiliului de Miniștri
al R. D Vietnam

— Agenția ' 
președinția

în desfășurarea procesului de nor
malizare a situației din centrul Eu
ropei se înscriu ca acțiuni pozitive 
recenta încheiere și semnare a Acor
dului dintre guvernele R.D.G. și 
R.F.G. cu privire Ia traficul de tran
zit între R.F.G. și Berlinul occiden
tal. precum și a convențiilor dintre 
R.D.G. și Senatul vest-berlinez pri
vind vizitele din Berlinul occidental 
în R.D.G. și, respectiv, reglementarea 
problemei enclavelor.

După cum se știe, in toamna aces
tui an, în urma unor îndelungi tra
tative între reprezentanții Uniunii 
Sovietice, S.U.A., Angliei și Franței, 
a fost încheiat un acord-cadru în 
problemele Berlinului occidental. In 
acest context general, înțelegerile in
tervenite zilele trecute reflectă efor
turile depuse de R. D. Germană, stat 
socialist iubitor de pace, eforturi 
care, întilnind și de cealaltă parte 
manifestarea unui spirit realist, lu
cid, au condus în cele din urmă la 
obținerea unor rezultate comune con
structive.

In ce privește conținutul lor prac
tic, concret, Acordul dintre R.D.G. și 
R.F.G. cu privire la traficul de tran
zit al persoanelor civile și al mărfu
rilor între R.F.G. și Berlinul occi
dental este 'menit să contribuie la 
intensificarea și accelerarea schim
burilor. In elaborarea lui s-a pornit 
de la realitatea că transportul de 
tranzit din R.F.G. spre Berlinul occi
dental are loc prin teritoriul R.D.G. 
și, ca atare, el se va desfăș'tira în con
formitate cu legislația în vigoare în 
Republica Democrată Germană, ale 
cărei drepturi suverane sint pe de
plin recunoscute. In document sînt 
stabilite în detaliu formalitățile ce 
vor trebui îndeplinite în cazul tran
zitului. condițiile de acordare a vi
zelor, precum și modalitățile de folo
sire a șoselelor, căilor ferate și na
vigabile dintre R. F. a Germaniei și 
Berlinul occidental. Potrivit acordu
lui, R.F.G. va plăti R. D. Germane 
pentru serviciile oferite în domeniul

tranzitului persoanelor civile și 
mărfurilor o serie de taxe, însumînd 
234,9 milioane mărci anual, urmînd 
ca, după 1975, o dată cu dez
voltarea traficului, aceste sume să 
crească în mod corespunzător. Cele 
două părți au decis să constituie o 
comisie pentru clarificarea dificultă
ților care pot apărea în aplicarea în 
practică a prevederilor acordului.

Astfel, pentru prima oară, între 
R.D.G. și R.F.G. a fost încheiat, 
ca rezultat al unor tratative labo
rioase, într-un domeniu important, 
un. acord interstatal, în conformitate 
cu dreptul internațional.

Concomitent, au fost negociate, în
cheiate și semnate două înțele
geri între R.D.G. și Senatul vest- 
berlinez. Prima dintre ele este con
venția privind facilitarea și îmbună
tățirea călătoriilor și vizitelor cetățe
nilor din Berlinul occidental în capi
tala și pe teritoriul R. D. Germane. 
Această convenție oferă posibilitatea 
locuitorilor Berlinului occidental de 
a efectua una sau mai multe vizite pe 
an, pe o durată totală de 30 de zile, 
din motive familiale, culturale, turis
tice. De asemenea, vor putea avea loc 
vizite și călătorii în scopuri științifi
ce, economico-comerciale etc. Cea 
de-a doua convenție privește regle
mentarea problemei enclavelor din 
sectoarele Berlinului occidental și 
prevede schimbarea in acest scop a 
unor mici teritorii.

Adăugîndu-se altor pași făcuți în 
ultima vreme în direcția destinderii 
și reglementării problemelor nesolu
ționate din Europa, acordurile și con
vențiile amintite sînt de natură să 
aducă o contribuție la progresul cau
zei normalizării relațiilor dintre cele 
două state germane, ca state suve
rane și egale in drepturi, precum și 
la procesul de reducere și stingere, a 
unuia-din focarele de încordare de 
pe continent, la promovarea destin
derii și securității în Europa.

In acest sens, acordurile interve
nite se bucură atît de aprecierile păr-

țilbr în cauză, cît și de ale unor largi 
cercuri ale opiniei publice internațio
nale. „înțelegerile încheiate — scrie 
ziarul „Neues Deutschland", organ 
al C.C. al P.S.U.G. — confirmă ten
dințele spre însănătoșirea situației pe 
continentul nostru și facilitează efor
turile popoarelor îndreptate /spre 
securitate și pace". Apreciind docu
mentele semnate ca un important e- 
veniment, Egon Franke, membru al 
cabinetului R.F.G., a declarat că a- 
cestea „servesc Ia dezamorsarea foca
rului de criză" din Berlinul occiden
tal. După cum s-a anunțat, guver
nele U.R.S.S., S.U.A., Franței și Ma
rii Britanii au dat publicității decla
rații prin care exprimă satisfacția 
față de încheierea acestor convenții 
și aranjamente.

Rod al unor negocieri laborioase, 
documentele semnate între cele două 
state germane și între R.D.G. și Se
natul vest-berlinez confirmă, o dată 
mai mult, utilitatea și eficiența me
todei tratativelor, a negocierilor pur
tate pe bazele egalității, în spiritul 
respectului reciproc și al receptivită
ții pentru soluționarea politică a pro
blemelor în suspensie.

Țara noastră, care s-a pronunțat 
și se pronunță cu consecvență pen
tru recunoașterea realităților postbe
lice, a existenței R.D.G., stat al 
muncitorilor și țăranilor, a celor 
două state germane, pentru norma
lizarea relațiilor dintre ele pe baza 
principiilor dreptului internațional, 
salută cu satisfacție semnarea aces
tor acorduri, ca acte pozitive ale vie
ții internaționale, exprimîndu-și con
vingerea că ele vor fi urmate de alte 
măsuri menite să consolideze proce
sul de destindere pe contmentul nos
tru. corespunzător așteptărilor și nă
zuințelor popoarelor europene de a 
trăi in pace si securitate, de a dez
volta larg colaborarea dintre ele. în 
folosul propriu și al progresului ge
neral al umanității.

Dumitru ȚINU

Protocolul privind schim
bul de mărfiiri dintre R.S.F. 
Iugoslavia și R. P. Albania 
pe anul 1972 a fost semnat la Bel
grad. Valoarea livrărilor reciproce, 
menționează agenția Taniug, va atin
ge cifra de 20 milioane dolari. Iugo
slavia va importa din Albania mi
nereu de crom, bitum, sîrmă de cu
pru. rășini de pin, fier vechi, plante 
medicinale, fructe și legume, precum 
și energie electrică. Albania va im
porta din Iugoslavia produse ale 
industriei prelucrătoare de metal, 
piese pentru tractoare, vehicule ru
tiere, utilaje, vagoane de mărfuri, o 
serie de produse ale industriei elec
tronice, ale siderurgiei și metalurgiei 
neferoase, industriei chimice, articole 
alimentare și mărfuri de larg con
sum.

Conferința regională a 
experților O.N.U. pentru 
alimentație și agricultură
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„AFACERILE 
SÎNT AFACERI I"

In capitala R. D. Germane a 
avut loc vernisajul expoziției 
românești „Ilustrații de carte", 
la care a participat și o delega
ție a Uniunii Artiștilor Plastici 
din România, condusă de vice
președintele uniunii, Vida Geza. 
Marți, la Ambasada română din 
Berlin s-a desfășurat o intilnire 
a delegației Uniunii Artiștilor 
Plastici din România cu repre
zentanți ai Uniunii Artiștilor 
Plastici din R. D. Germană, cri
tici de artă și ziariști, consacrată 
aniversării zilei de 30 Decembrie 
— Ziua Republicii.

Funeraliile poetului Ale- 
xandr Tvardovski au avut loc 
marți în capitala Uniunii Sovietice, 
transmite agenția T.A.S.S. La Casa 
literaților, cu prilejul unui miting de 
doliu, scriitorul Alexei Surkov, Ser- 
ghei Narovceatov, secretar al condu
cerii Uniunii scriitorilor, și alții au 
evocat personalitatea și creația ma
relui poet dispărut.

Marea Britanie a evacuat 
baza aeriană de care disPunea 
în emiratul Sharjah, din Golful Per
sic, anunță un comunicat oficial, re
luat de agenția France Presse. Auto
ritățile emiratului au preluat contro
lul asupra instalațiilor fostei baze 
britanice.

HANOI 21 (Agerpres). 
V.N.A. anunță că, sub . 
premierului Fam Van Dong, a avut 
loc o ședință a Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, în cadrul căreia 
a fost analizată îndeplinirea planului 
de stat și financiar pe anul 1971 și 
au fost stabilite direcțiile, sarcinile 
și normele privind planul de stat și 
bugetul pe anul 1972.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea ședinței se arată că, în 
anul care a trecut, au fost înregistrate 
succese în toate ramurile economiei 
naționale. Numeroase ramuri econo
mice s-au angajat pe calea refacerii 
și dezvoltării producției, diferite lo
calități au desfășurat o susținută ac-

‘tivitate pentru lichidarea efectelor 
inundațiilor, nivelul de viață al 
populației s-a menținut stabil, gestiu
nea economică a dat primele rezul
tate.

Aceste succese, se arată în comu
nicat, permit obținerea unor realizări 
și mai mari în perioada care urmea
ză. Consiliul de Miniștri a subliniat 
importanța îndeplinirii sarcinilor care 
revin pentru 1972 în ceea ce privește 
producția agricolă, construcțiile capi
tale, comunicațiile și transporturile, 
construcțiile de mașini, în lumina 
prevederilor celei de-a 19-a plenare 
a C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII F.N.E.

MITING INTR 0 LOCALITATE DIN REGIUNILE
ELIBERATE ALE VIETNAMULUI DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager- 
ptes). — Agenția de presă „Elibera
rea" anunță că, într-o localitate din 
regiunile eliberate din Vietnamul de 
sud, a avut loc un mare miting cu 
ocazia celei de-a 11-a aniversări a 
fondăm Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud. Cu acest 
prilej, Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud și al Consiliului 
Consultativ al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, a rostit o amplă cu- 
vîntare.

• DE PRETUTINDENI •

Fostul președinte al compa
niei italiene Montecatini-Edi- 
son și un grup de colaboratori 
au vindut recent armatei ita
liene echipament radio pentru 
tancuri, in valoare de aproape 
4 miliarde de lire italiene. E- 
chipamentul radio a fost pre
zentat ca ultima realizare in 
domeniul electrotehnicii. Și 
poate că totul ar fi rămas in 
dosarele „strict secrete", dacă 
puțin timp după aceea nu s-ar 
fi descoperit că stațiile radio fu
seseră procurate de companie 
la prețuri derizorii de la insti
tuțiile specializate ale armatei 
americane, care nu au făcut 
altceva decit să desfacă un stoc 
rămas incă din timpul celui 
de-al doilea război mondial...

G.M.T. CEDEAZĂ 
ÎN FATA „OREI 

ATOMICE"
La semnalul care va marca 

prima secundă a anului 1972, di
ferența dintre „ora G.M.T." și 
ora indicată de orologiul atomic 
de la Institutul orar interna
țional din Paris va fi de 60 de 
minute și 10 secunde. Dacă cele 
60 de minute nu au nici o im
portanță, ele reflectind dife
rența de fus orar a celor două 
localități, cele zece secunde re
levi, in schimb, superioritatea 
evidentă a ceasornicelor atomice. 
(Orologiile atomice, folosite tot 
mai larg in întreaga lume, sint 
reglate după „orologiul-mamă" 
de la Paris Acesta este atit de 
exact, incit variația pe care o 
înregistrează ar fi de o secundă 
la 150 000 de ani). Tehnicienii

Observatorului din Greenwich 
au hotărît ca, incepind din 1971, 
„să oprească" in fiecare an, la 
31 decembrie, la hotarul dintre 
vechiul și noul an, scurgerea 
timpului, pentru a pune de 
acord ora G.M.T. cu „ora 
tomică".

„MICA SIRENĂ" 
CU MASCA DE GAZE
Pentru a atrage atenția mu

nicipalității din Copenhaga asu
pra necesității de a întreprinde 
măsuri urgente pentru comba
terea poluării mediului înconju
rător, cițlva tineri au avut o ini
țiativă originală. Ei . au pir 
„micii sirene", celebra statuie 
din portul Copenhaga, o mască 
de gaze. Poliția nu a înțeles 
insă mesajul tinerilor și i-a a- 
restat pe motiv că... au încălcat 
ordinea publică.
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Crearea Frontului Național de Eli
berare, a spus Nguyen Huu Tho, a 
constituit un eveniment politic de 
mare importanță, care a marcat în
ceputul unei noi etape a mișcării re
voluționare sud-vietnameze pentru e- 
liberare și a exercitat o mare influ
ență asupra întregului .proces al des
fășurării luptei împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națio
nală.

Referindu-se în continuare la poli
tica de „vietnamizare" a războiului, 
vorbitorul a subliniat faptul că im
perialismul american, care a pierdut 
controlul asupra situației, nu inten
ționează să pună capăt războiului, 
acționînd pentru prelungirea și ex
tinderea lui. Rezultatul politicii de 
„vietnamizare" a fost creșterea și mai 
mare a opoziției populației civile ru
rale și urbane și a forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud împotriva re
gimului marionetă de la Saigon și a 
susținătorilor săi americani, opoziție 
care .se materializează prin nenumă
ratele înfrîngeri suferite de agresori. 
„Vietnamizarea" se dovedește a fi un 
eșec total.

Președintele Nguyen Huu Tho a 
subliniat dorința de pace a popu
lației din Vietnamul de sud și a Fron
tului Național de Eliberare ; el s-a 
referit la noile propuneri de pace în 
șapte puncte, prezentate la confe
rința de la Paris. Aceste propuneri 
reprezintă o bază corectă pentru o 
rezolvare pașnică a problemei viet
nameze, a subliniat el. Administrația 
S.U.A. nu a dat însă un răspuns po
zitiv la aceste propunpri și, mai mult, 
de curînd, a încercat, prin diferite 
căi, să saboteze activitatea normală 
a conferinței de la Paris. „în această 
situație, a spus in încheiere vorbito
rul. forțele noastre armate și popu
lația trebuie să fie și mai mult ani
mate de spiritul de solidaritate mili
tantă, și mai hotărite să persiste în 
lupta pe plan politic, militar și diplo
matic, să acționeze pentru a elibera 
Sudul, a apăra Nordul, pentru a 
avansa pe calea reunificării pașnice 
a patriei".
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