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La redacție continuă să sosească știri din toate jude
țele fării, care înfățișează succesele remarcabile obținu
te de oamenii muncii in realizarea exemplară a sarci
nilor de plan și a angajamentelor asumate in acest prim 
an al cincinalului. Sînt dovezi vii, concludente ale acti
vității rodnice a întregului popor, ale hotăririi cu care 
muncitorii, inginerii și tehnicienii, toți oamenii muncii 
înfăptuiesc, încă din primul an, amplul program elabo
rat de partid pentru dezvoltarea economico-socială a

țării în actualul cincinal, program al prosperității și al 
înfloririi patriei noastre socialiste. Inscriindu-se pe 
coordonatele efortului general de creștere a eficienței 
economice a întregii activități de producție, oamenii 
muncii își sporesc eforturile pentru a adăuga noi re
zultate bilanțului realizărilor de pină acum, pentru a 
contribui din plin la creșterea avuției naționale.

IN PAGINA A V-A

A SECRETARILOR COMITETELOR 
DE PARTID Șl A PREȘEDINȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE COMUNALE

Joi dimineața au fost reluate în 
plen lucrările Conferinței pe țară 
a secretarilor comitetelor de partid 
și a președinților consiliilor popu
lare comunale.

Participanții au întîmpinat cu 
vii și îndelungi aplauze sosirea în 
sală a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Măncscu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan.

în sală, alături de secretarii co
mitetelor comunale de partid și 
de primari, se aflau numeroși in
vitați — membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de artă și cultură, 
activiști de partid și de stat.

Lucrările au fost prezidate de 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. în continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul tovarășii Sandu Cos- 
tache, secretar al Comitetului de 
partid din comuna Dumbrăveni, ju
dețul Suceava, Alexandru Belea, 
secretar al Comitetului de partid 
din comuna Almaș,. județul Sălaj, 
Anton Caradjov, primarul comu
nei Vinga, județul Arad, Maria 
Dunea, primarul comunei Bucecea, 
județul Botoșani, Ion Dima, secre
tarul Comitetului de partid din co
muna Petrești, județul Dîmbovița, 
Kurko Iosif, secretarul Comitetului 
de partid din comuna Ditrău, ju
dețul Harghita, Gheorghe Borcan, 
primarul comunei Ileana, județul 
Ilfov, Ilie Călin, secretar al Comi
tetului de partid și primar al co
munei Negru Vodă, județul Con
stanța. Velimir Rancov, secretar al 
Comitetului de partid și primar al 
comunei Variaș, județul Timiș, 
Maria Banda, învățătoare, secreta
ra Comitetului de partid al comu
nei Slatina-Timiș, județul Caraș- 
Severin, Gheorghe Sănăuțeanu, se
cretarul Comitetului de partid al 
comunei Șipote, județul Iași, 
Jenică Dumitrache, primarul 
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comunei Slobozia-Conache, județul 
Galați, Ioan Man, secretar al Co
mitetului de partid și primar al 
comunei Teiuș, județul Alba, Zol- 
tan Cheșuț, primar al comunei 
Diosig, județul Bihor, Gheorghe 
Milo.ș, secretar al Comitetului de 
partid și primar al comunei Rucăr, 
județul Argeș, și Simion Suciu, se
cretar al Comitetului de partid al 
comunei Sînpetru de Cîmpie, ju
dețul Mureș.

în cele două zile ale dezbaterii 
în plenul conferinței, au luat 
cuvîntul 33 de secretari de partid 
și primari comunali, iar în cele 
20 de comisii — 721. Numeroși alți 
participant au depus în scris pro
puneri și observații care urmează 
a fi incluse în documentele confe
rinței.

în unanimitate, vorbitorii din 
ședințele plenare și din comisii au 
exprimat adeziunea deplină a oa
menilor muncii de la sate, pe care 
ii reprezintă, îa' politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea lor de a munci 
neobosit pentru înfăptuirea ei. 
Participanții la discuții au dat o 
înaltă apreciere măsurii luate de 
conducerea partidului și statului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de convocare a acestei 
conferințe pe țară, care se înscrie 
în practica partidului nostru de a 
se consulta permanent cu oamenii 
muncii, de a supune, unei ample 
dezbateri cele mai importante pro
bleme pe care le ridică făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Discuțiile din plenară și 
din comisii, au avut un pronunțat 
caracter de lucru. Participanții au 
analizat multilateral, cu competen
ță și spirit de răspundere, un cere 
larg de probleme privind activita
tea și rolul organizațiilor de partid 
și consiliilor populare comunale în 
domeniul conducerii vieții econo
mice și sociale, al muncii de edu
care și formare a conștiinței so
cialiste a țărănimii, al sistematiză
rii și dezvoltării economico-sociale 
a satelor.

îniațișînd realizările dobîndite, 
mulți vorbitori au arătat că aces
tea nu sînt încă pe măsura posi
bilităților de care dispun comunele, 
a eforturilor făcute de partid și 
de stat pentru dezvoltarea acesto
ra. Au fost scoase la iveală o. se
rie de neajunsuri ale activității co
mitetelor de partid și consiliilor 

populare, au fost făcute numeroase 
propuneri, menite să asigure exer
citarea plenară a atribuțiilor de 
mare răspundere ce revin organe
lor comunale pentru desfășurarea 
unei vii activități politice și orga
nizatorice în vederea sporirii pro
ducției vegetale și animale, pentru 
dezvoltarea socială și urbanistică a 
satelor țării. Participanții au expri
mat în cuvinte calde recunoștința 
față de conducerea partidului, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru hotărîrile adoptate de ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 21 decembrie a.c., care 
constituie un nou și prețios sprijin 
pentru cooperativele agricole de 
producție, pentru toți membrii coo
peratori. în numele locuitorilor 
din numeroase comune, al corriite- 
telor de partid și consiliilor popu
lare, primari și secretari de 
partid au răspuns cu entuziasm 
chemării lansate marți, în ple
nul conferinței, de primarul co
munei Unirea, din județul Ialo
mița, angajîndu-se să valorifice 
mai bine posibilitățile de care dis
pun în creșterea, îngrășarea și li
vrarea către stat a animalelor, 
contribuind astfel la' sporirea fon
dului central al statului, la îmbu
nătățirea aprovizionării populației.

Ultima parte a ședinței a fost 
prezidată de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

în ovațiile și uralele celor pre- 
zenți, în încheierea lucrărilor Con
ferinței a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.
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Din cuvîntul participanfilor

la dezbateri

Cuvîntarea — document progra
matic de o mare importanță menit 
să ridice, la un nivel superior, 
munca organelor de partid și de 
stat comunale, în toate domeniile 
vieții politice, economice, social- 
culturale și gospodărești, corespun
zător cerințelor și exigențelor eta
pei actuale de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
a fost urmărită cu deosebită atenție 
și subliniată în repetate rînduri de 
puternice aplauze, cu urale și o- 
vații.

In sală domnește o atmosferă 
însufleți toare. Sub înalta boltă se 
aud cuvinte de slavă închinate 
partidului și patriei socialiste. 
Participanții scandează, minute în 
șir, „Ceaușescu-P.C.R. !“, „P.C.R.- 
Ceaușescu !“, exprimîndu-și pro
funda dragoste față de partid, față 
de secretarul general al partidului, 
hotărîrea lor neabătută de a în
făptui ’’împreună cu ebrnuniștii, cu 
toți locuitorii satelor și comunelor 
patriei, sarcinile de excepțională 
însemnătate care izvorăsc din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din Rezoluția confe
rinței.

Participanții au adoptat apoi, în 
unanimitate, într-o atmosferă en
tuziastă, Rezoluția Conferinței pe 
țară a secretarilor comitetelor de 
partid și a președinților consiliilor 
populare comunale.

După încheierea lucrărilor 
Conferinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au ' foto
grafiat în mijlocul participanților 
din fiecare județ al țării.

(Agerpres)

Măsurile adoptate 

de Comitetul Executiv 

al C.C. al P.C.R.

Grijă pentru 
cooperatori, 

sprijin pentru 
consolidarea 

unor 
cooperative 

agricole
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scrisori din partea. membrilor 
unor cooperative agricole

CARANSEBEȘ

A FOST TERMINATĂ

executate de constructorii de la în
treprinderea județeană de cșonstrucții- 
montâj. Noua unitate sanitară, cu opt 
niveluri și o poh,clinică modernă, a 
fost recepționată de beneficiar. Ea 
dispune de 200 camere, de blocuri o- 
peratorii, servicii de specialitate, în
zestrate cu aparatură modernă, de 
laboratoare, precum și de un com
plex administrativ. Prin darea în fo
losință a noului spital, cadrele medi
cale din Caransebeș vor avea posibi
litatea să acorde o asistență sanitară 
superioară locuitorilor din oraș și din 
comunele din jur.

PRETURILE
SI TARIFELE 
o pîrghie economică 
a cărei eficacitate

sporește prin puterea legii
După cum se știe, printre actele 

normative dezbătute și adoptate zi
lele trecute de Marea Adunare Na
țională se află și Legea cu privire 
la regimul prețurilor și tarifelor — 
document ce se integrează organic 
în ansamblul programului de măsuri 
privind perfecționarea conducerii și 
planificării economiei, trasat de 
Conferința Națională și Congresul al 
X-lea al partidului. Noua lege 
urmărește creșterea rolului sis
temului de prețuri ca instru
ment de repartiție a muncii so
ciale pe ramuri, subramuri și pro
duse, de măsurare a rezultatelor, a 
eficacității activității productive și 
ca mijloc de sprijinire a realizării 
obieotivelor esențiale ale politicii e- 
conomice și sociale a partidului.

Evident, pentru ca sistemul de 
prețuri să corespundă acestor cerințe 
de importanță majoră, prețurile 
mărfurilor trebuie să exprime, la- ’uir 
nivel cit mai apropiat de realitate, 
cheltuielile socia
le de producție. 
Reflectînd aceas
tă necesitate, noua 
lege conține pre
vederi corespun
zătoare in sensul 
că prețurile — 
din capul locului 
— constituie o 
normă obiectivă 
a muncii sociale 
și, ca atare, ele 
pot reprezenta un 
criteriu conclu
dent de apreciere 
a activității eco- 
nomice-financiare 
a fiecărei între
prinderi. în acest context, stabilirea 
prețurilor in mod judicios, rea
list, presupune înainte de toate ana
liza critică a costurilor de produc
ție, identificarea căilor de reducere 
substanțială a acestora și, in primul 
rind, a cheltuielilor materiale la 
fiecare sortiment, in fiecare între
prindere, aceasta fiind o condiție 
fundamentală pentru apropierea 
treptată de productivitatea muncii 
sociale obținute în țările cu o eco
nomie dezvoltată, pentru asigurarea 
resurselor necesare dezvoltării sus
ținute a economiei și ridicării ne
încetate a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Rezultă deci că problema de fond 
asupra căreia trebuie să-și concen
treze eforturile colectivele de între
prinderi o constituie reducerea sis
tematică a prețului de cost ; nu se 
poate concepe o perfecționare reală 
a sistemului de prețuri, dacă aceasta 
nu are la bază reducerea substan
țială a cuantumului cheltuielilor de 
producție ce revin pe unitate de 
produs. Ținînd seama de faptul că 
nivelul prețului de cost constituie 
un indicator esențial pentru apre
cierea rezultatelor economico-finan- 
ciare obținute de fiecare unitate în 
parte, este necesară, încă de pe a- 
cum, crearea unei largi opinii' de 
masă în această direcție — incepînd 
de la muncitorul de la mașină și 
pînă la directorul întreprinderii — 
în vederea identificării tuturor po
sibilităților de reducere a cheltuie
lilor, prin examinarea exigentă — 
pe bază de calcule — a fiecărui ele
ment al prețului de cost, evitarea 
risipei, optimizarea activității la fie
care loc de muncă, precum și pe an
samblul unităților economice.

Cunoaștem cu toții că, an de an, 
a crescut volumul fondurilor fixe din 
economie, al. mijloacelor circulante 
încredințate întreprinderilor spre ad
ministrare ; an de an, sînt tot mai mari 
cerințele privind buna gospodărire a 
fondului funciar ; an de an — în ac
tualul cincinal — va crește volumul 
fondurilor fixe ce vor fi puse in func
țiune în industrie și agricultură, în 

Pe marginea 
legilpr adoptate 
recent de Marea 
Adunare Națională

alte ramuri ale economiei naționale. 
Fondurile de producție, ca parte co- 
vîrșitoare a avuției naționale, se cer 
utilizate, însă, cu maximă responsabi
litate și eficacitate economică. Răs- 
punzînd acestei cerințe primordiale, 
noua lege asigură creșterea rolului 
prețului în perfecționarea întregii ac
tivități economice, în cadrul căreia 
instituirea pentru prima dată, ca un 
element nou, a taxei asupra fonduri
lor de producție (pînă acum, dota
rea întreprinderilor cu fonduri fixe și 
circulante se făcea fără nici o pla
tă), precum și a taxei pentru terenuri 
reprezintă o pîrghie economică de 
mare însemnătate pentru a determina 
întreprinderile și forurile lor de re
sort să asigure folosirea 'cit mai in
tensivă a fondurilor de producție 
existente, să judece mult mai exigent 
solicitările de noi investiții, ieftinirea 
și raționalizarea proiectelor acestora, 
să protejeze fondul funciar al țării, 
în mod sigur, introducerea în costuri 

a taxei asupra 
fondurilor de pro
ducție va contri
bui la lichidarea 
situației anorma
le de pînă acum, 
cînd în prețul de 
cost nu se inclu
deau sub nici o 
formă cheltuielile 
considerabile pe 
care statul le face 
cu dezvoltarea și 
modernizarea a- 
cestora, cind în
treprinderile, cen
tralele industria
le și forurile lor 
de resort își per

miteau uneori să țină inactive unele 
din aceste fonduri, să ceară fonduri 
de investiții in mod exagerat, să nu 
depună eforturi stăruitoare pentru 
cheltuirea lor cu grijă maximă, pen
tru ca in practică să obțină o eficien
ță economică superioară. Reglementa
rea unitară pentru toate ramurile a 
componentelor prețului de cost, di
mensionarea judicioasă a beneficiilor 
în raport cu fondurile angajate, în așa 
fel incit, împreună cu taxa asupra 
fondurilor de producție, să asigure 
volumul de venit net necesar statu
lui pentru înfăptuirea reproducției 
socialiste lărgite — toate acestea sînt 
prevederi menite să perfecționeze din 
punct de vedere calitativ sistemul de 
prețuri.

Economia noastră națională se dez
voltă în mod planificat. în cadrul u- 
nor dimensiuni și proporții proiectate 
în mod rațional, menite să . asigure 
creșterea și modernizarea ei continuă, 
în asemenea condiții, stabilitatea pre
țurilor este de natură să definească 
o caracteristică fundamentală a eco
nomiei noastre viguroase, tot mai 
dinamică și eficientă, să asigure buna 
funcționare a întregului mecanism de 
planificare a economiei naționale și 
creșterea sistematică a nivelului de 
trai al poporului. Menținerea unor 
prețuri stabile — în cadrul cărora, 
pentru prima dată, noua lege prevede 
limite maxime pe grupe și subgrupe 
de produse — nu are însă nimic co
mun cu rigiditatea acestora ; dimpo
trivă, asigurarea concordanței aces
tora cu evoluția nivelului cheltuieli
lor sociale de producție presupune a- 
daptarea prețurilor la schimbările mai 
importante ale factorilor ce stau la 
baza formării lor. Avînd permanent 
în vedere stabilitatea prețurilor, tn 
funcție de limitele fixate. întreprin
derile vor putea diversifica produc
ția. fără însă ca prețurile noilor sor
timente să poată depăși limitele res
pective. în cazul în care crearea unor

Petre NEDELCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Dragă tovarășe Jivkov,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă 
transmit dumneavoastră și familiilor îndoliate ale celor care și-au pier
dut viața în catastrofa aeriană din 21 decembrie a.c. sincere condoleanțe 
și expresia sentimentelor de profundă compasiune și regret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Sta.t 
al Republicii Socialiste România
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A SECRETARILOR COMITETELOR DE PARTID
Comuna Dumbrăveni din județul 

Suceava, unde muncesc ca secretar de 
partid, a spus tovarășul
CGStOChS, a c'unoscut adinei trans
formări, iar in ultimii ani, îndeosebi 
după vizita dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca ur
mare a prețioaselor indicații ce ni 
le-ați dat cu acest prilej, se contu
rează noi ritmuri și dimensiuni co
respunzătoare condițiilor create în 
anii construcției socialiste.

Militînd pentru aplicarea în viață 
a sarcinilor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului privind dezvolta
rea și modernizarea agriculturii, fo
losirea rațională a pămintului și 
perfecționarea organizării și retri
buirii muncii, ne-am preocupat mai 
mult de Îmbunătățirea structurii 
plantelor, amplasarea acestora pe 
terenurile cele mai potrivite, mei— 
gtnd în special pe linia extinderii 
culturii cartofului, la care în ultimii 
5 ani s-a obținut o producție medie 
de peste 20 000 kg la ha. în acest an, 
folosind soiurile de înaltă produc
tivitate, am obținut pe 220 ha o 
producție medie de peste 26 000 kg 
și astfel am contractat cu statul o 
cantitate de aproape 4 000 tone car
tofi, ceea ce reprezintă peste 30 la 
sută din veniturile totale ale coope
rativei.

Condițiile naturale pe care le avem 
ne permit ca în anul 1972 să dez
voltăm și mai mult producția de 
cartofi prin extinderea suprafeței cu 
încă 100 ha și creșterea producției 
Ia hectar. în acest scop am luat încă 
de pe acum măsuri în vederea asi
gurării necesarului de cartofi pentru 
sămînță din soiuri cu o înaltă pro
ductivitate. în această ordine de 
idei, doresc să mă refer la unele 
greutăți întâmpinate.

Cultura cartofului pe suprafețe 
mari necesită insă un mare volum 
de muncă. în prezent, lucrările de în
treținere și protejare a cartofilor, re
coltatul și sortatul lor se fac mai 
ales manual. în acest an, Ministerul 
Agriculturii a organizat o consfătuire 
pe tema tehnologiei culturii cartofu
lui și sperăm că nu vor întârzia 
mult mașinile necesare executării 
lucrărilor amintite. De asemenea, 
cred că forurile de resort trebuie să 
se preocupe mai mult de adaptarea 
mașinilor existente de recoltat cartofi 
la condițiile de sol din județul nos
tru. de asigurarea pieselor de schimb, 
precum și a benzilor transportoare, a 
căror lipsă se resimte serios la ba
zele noastre de preluare. Ar fi ne
cesar să se studieze posibilitatea rea
lizării unor noi mașini de sortat 
cartofi, potrivit reglementărilor re
cente privind sortarea cartofilor.

Un alt sector care cunoaște o dez
voltare continuă în cooperativa agri
colă din comuna noastră este legumi
cultura. Așa cum ne-ați sfătuit dum
neavoastră, stimate tovarășe secretar 
general, fiind situați într-o zonă a- 
propiată de municipiul Suceava, am 
sporit simțitor suprafața cultivată cu 
legume de la 30 de hectare, Ia 130 
hectare, toate în sistem irigat, avînd, 
de asemenea, amenajate un solar și 
o seră înmulți tor. Vom acorda și în 
continuare toată atenția dezvoltării 
sectorului legumicol.

Comitetul nostru de partid, organi
zațiile de bază, studiind posibilită
țile concrete din comună, au hotărit 
să depună eforturi susținute, care să 
asigure aplicarea în practică a pre
vederilor programului național pri
vind gospodărirea rațională a resur
selor de apă și extinderea irigațiilor.

Convinși de eficiența folosirii in
tensive a pământului, ne propunem 
ca în acest cincinal, în cooperare cu 
alte unități, să sporim suprafața iri
gată de la 632 la 1 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 30 la sută din suprafața 
arabilă a cooperativei.

Preocupări similare am avut și 
pentru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. care a cunoscut an de an 
creșteri importante, ajungând în pre
zent , la 1 080 taurine, din care peste 
600 vaci și juninci gestante.

Mergînd pe linia folosirii judicioase 
a fondului funciar, noi am dat curs 
propunerilor comuniștilor, ale mem
brilor cooperatori, de a pune în va
loare terenurile în pantă, slab pro
ductive. în. acest sens, am reali-, 
zat o plantație pomicolă pe o supra
față de 80 hectare,, care parțial a in
trat pe rod și care ne va aduce ve
nituri de circa 6 milioane lei, adică 
atît cît se obținea pe întreaga coope
rativă acum 3—4 ani în urmă.

Pe lîngă unele rezultate bune ob
ținute in gospodărirea și folosirea 
eficientă a fondului funciar, tr.ebuie 
să arăt in mod autocritic că mai 
dispunem de unele rezerve nevalori- 
ficale, că nu întotdeauna am folosit 
în mod rațional sistemul de irigații, 
nu am acționat cu hotărire pentru 
regularizarea cursurilor unor ape și 
drenarea terenurilor mlăștinoase, 
acțiuni prin care am fi putut reda 
circuitului agricol o suprafață de cel 
puțin 35 ha. De asemenea, nu am 
acordat toată atenția efectuării unor 
lucrări de întreținere a pășunilor, 
ceea ce afectează negativ producția 
de masă verde și, implicit, creșterea 
efectivului de animale, atit la coope
rative, cit și la membrii cooperatori. 
Sin tem hotărîți ca, sub conducerea 
organizațiilor de partid, să mobilizăm 
toate forțele umane ale comunei 
pentru valorificarea integrală a tutu
ror resurselor materiale existente.

Practica din unitatea noastră, a 
spus in continuare vorbitorul, a con- 
fîrrrțat pe deplin justețea indicațiilor 
date la consfătuirea din noiembrie
1970. potrivit cărora realizarea^ unei 
agriculturi intensive, cu o înaltă efi
ciență, se corelează strîțis cu_organi- 
zai'ea temeinică a muncii pînă la fie
care membru cooperator.

Pe baza dezbaterilor care au avut 
loc în comitetul de partid cu masa 
de cooperatori și specialiștii, noi am 
trecut încă din anul 1970 la apli
carea acordului global la culturile 
vegetale in forma retribuției la 1 000 
lei venit. Această formă s-a dovedit 
a fi superioară celorlalte, întrucit ea 
contribuie la creșterea cointeresării 
și responsabilității cooperatorilor și, 
implicit, a retribuirii lor. Putem evi
denția faptul că, aplicînd acest sistem 
in toate sectoarele, am determinat 
ereșierea răspunderii față de muncă 
și averea obștească, reducerea risipei, 
a oi arderilor și, totodată, așezarea 
sistemului de retribuire a muncii pe 
baza principiilor eticii și echității so
cialiste.

Realizările remarcabile obținute in 
dezvoltarea economică și' socială _ a 
comunei nu ar fi fost posibile fără 
sprijinul multilateral și tot mai sus
ținut primit din partea partidului și 
statului nostru. în această ordine de 
idei, doresc să exprim cele mai sin
cere mulțumiri și sentimente de re
cunoștință conducerii noastre^ de 
partid și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în legătură cu 
hotărirea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 21 decembrie 1971, 
.rare constituie o nouă dovadă a gri
jii permanente față de viața și 
bunăstarea satului socialist.

Tov. Sandu Costache a făcut apoi 

cîteva propuneri. Astfel, el a subli
niat că este necesar să fie elaborate 
acte normative care să reglementeze 
modul de aplicare a salarizării 
muncitorilor din S.M.A. în funcție 
de producția realizată. în prezent, 
nu este stabilită procedura încasării 
veniturilor de către S.M.A. și meca
nizatori în cazul în care producția nu 
se realizează din cauza unor factori 
independenți de voința C.A.P. sau a 
S.M.A.

Pentru îmbunătățirea muncii colec
tive a consiliilor de conducere să fie 
atrași un număr mai mare de coope
ratori (19—35), iar pentru rezolvarea 
sarcinilor curente consiliul să nu
mească din membrii săi un birou 
operativ, format din președinte, se
cretarul comitetului de partid și al 
organizației de bază, vicepreședinți, 
șeful sectorului de mecanizare, șeful 
contabil, brigadier și șef de fermă, 
cooperator fruntaș.'

Consiliile intercooperatiste să fie 
definite ca organisme teritoriale lu
crative, care să urmărească înfăp
tuirea hotărîrilor luate, executarea 
unor lucrări cu participarea mai mul
tor unități. Din acest organism să 
facă parte un inginer agronom de
grevat de alte sarcini, directorul 
S.M.A., un medic veterinar de cir
cumscripție, un economist, un tehni
cian constructor, un jurist.

In ce privește rolul și atribuțiunile 
întreprinderilor pentru producerea și 
valorificarea legumelor și fructelor, 
vorbitorul a arătat că, sub raportul 
muncii lor efective, ele nu justifică 
existența aparatului de care dispun. 
De aceea, propun ca atribuțiunile 
lor să vizeze numai preluarea și va
lorificarea producției de fructe și le
gume, iar inginerii agronomi să fie 
.repartizați în unitățile de producție.

învățămintele care se desprind din 
această istorică conferință, a spus în 
încheiere vorbitorul, vor însufleți și 
mai mult pe comuniști, masele largi 
de oameni ai muncii de la sate și, in 
primul rînd, pe noi, secretarii și pri
marii comunelor, cărora partidul ne-a 
încredințat sarcini de mare răspun
dere. în această ordine de idei, vă 
rog să-mi permiteți ca, în numele 
comuniștilor și al tuturor locuitori
lor din comuna Dumbrăveni, să ex
prim deplina adeziune față de .re
zoluția pusă în dezbaterea conferin
ței noastre și să vă asigur, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
înzeci eforturile și vom . face totul 
pentru a ne îmbunătăți continuu 
propria activitate, a organelor de 
partid și de stat comunale, a tuturor' 
comuniștilor la nivelul așteptărilor 
dumneavoastră.

Trăiesc și muncesc în una din co
munele județului Sălaj, unul dintre 
județele nou create prin grija condu
cerii superioare de partid, personal a 
iubitului nostru conducător, tovară
șul ' Nicolae Ceaușescu — a spus 
Alexandru Belea, secretarul 
comitetului de partid din comuna 
Almaș. Comuna Almaș este alcă
tuită din trei foste comune, pe raza 
căreia își desfășoară activitatea trei 
cooperative agricole de producție, 
în care muncesc peste 1 700 familii 
de țărani români și maghiari, în 
frunte cu cei peste 600 comuniști, a- 
nimați de aceeași hotărîre de a face 
ca averea obștească să sporească an 
de an.

Pornind de la prețioasele indicații 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
făcute cu ocazia vizitei pe plaiurile 
sălăjene, de a folosi din plin toate 
resursele materiale și umane de care 
dispunem, comitetul comunal de 
partid a acordat o atenție deosebită 
sectorului zootehnic, sector care în
trunește condiții bune de dezvoltare 
în satele noastre. De fapt, creșterea 
animalelor se înscrie în tradiția ju
dețului Sălaj ca una din cele mai 
vechi preocupări ale locuitorilor a- 
cestor meleaguri. Condițiile naturale 
favorabile sînt asociate cu experiența, 
hărnicia, simțul de bun gospodar 
al țăranului sălăjean.

Studiind temeinic documentele 
Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, prevederile Pro
gramului național de dezvoltare a 
zootehniei și de creștere a producției 
animaliere și măsurile stabilite de 
comitetul județean de partid, comi
tetul comunal de partid, împreună cu 
consiliul comunal al Frontului Uni
tății Socialiste, cu deputății și cu cei 
mai buni crescători de animale, 
avînd în. frunte pe comuniști, a în
treprins o amplă analiză a posibili
tăților ce le avem în vederea spori
rii numărului de animale in proprie
tatea membrilor cooperatori. După 
efectuarea studiului s-a trecut la 
popularizarea avantajelor rezultate 
din Hotărârea Consiliului de Miniș
tri din anul 1969 cu privire la îm
bunătățirea prețurilor pentru produ
sele animaliere, a posibilităților de 
asigurare a loazei furajere din cota 
parte de 30 la sută pentru cei care 
recoltează furaje la C.A.P., luîndu-se 
măsuri pentru creșterea producției 
de masă verde pe pășuni și pune
rea la dispoziția cooperatorilor a unor 
terenuri ale unităților .agricole coo
peratiste pentru însămînțarea de 
culturi duble.

Pe baza măsurilor elaborate în 
urma studiului mai sus amintit, dez
bătute cu toți gospodarii localnici, 
Consiliul Frontului Unității Socia
liste al comunei a chemat la între
cere toate consiliile comunale ale 
Frontului Unității Socialiste, pe toți 
gospodarii județului Sălaj pentru 
sporirea efectivelor de animale în 
proprietatea personală și a cantități
lor' de produse animaliere vindute 
statului pe bază de contracte. De la 
lansarea chemării și- pînă în prezent 
s-au obținut rezultate bune. în cele 
1 711 gospodării ale țăranilor coope
ratori numărul bovinelor a crescut 
cu 80 de capete, ajungînd la 1 547 ; 
la porcine a crescut cu 821 capete, a- 
iungînd. la 2 367 ; la ovine cu 894 ca
pete, ajungînd la 6 022 capete ; la 
păsări cu 5 000, ajungînd la 27 000.

Pentru asigurarea bazei furajere, 
încă de la sfîrșitul anului trecut noi 
am întreprins o largă acțiune pentru 
executarea unor lucrări de îmbună
tățire a pășunilor, la care au 
răspuns toți cooperatorii, tineretul și 
femeile. Valoarea muncii patriotice 
s-a ridicat la peste 470 000 lei, ferti- 
]izîndu-se cu îngrășăminte naturale 
și chimice 525 ha pășune.

Măsurile luate, însoțite de o sus
ținută muncă politică, au dat rezul
tate bune și se materializează în ri
dicarea nivelului de trai al locuitori
lor comunei. Numai in acest an, 
prin contractarea de animale și pro
duse animaliere, cetățenii comunei 
noastre au realizat venituri în va
loare de 1 595 400 lei. Sîntem con
vinși că ne aflăm abia la început de 
drum și că trebuie să muncim și 
mai mult pentru sporirea efective
lor de animale, mai ales a pro
ducției acestora, pentru a putea 
vinde statului cantităti cit mai mait

Din cuvîntul participanților la dezbateri
de carne și lapte. Vom acorda 
o deosebită atenție sporirii nu
mărului de porci contractați de 
cetățeni cu statul, sarcină pe care 
o socotim o îndatorire patriotică, pen
tru înfăptuirea căreia am și luat un 
șir de măsuri politice, organizatorice 
și administrative.

Și pentru că am pornit pe un drum 
bun in creșterea animalelor, permite- 
ți-mi ca, în numele almășenilor, răs- 
punzînd la chemarea comitetului co
munal de partid și a comitetului exe
cutiv al consiliului popular din Uni
rea, județul Ialomița, să vă comunic 
că ne angajăm să livrăm statului in 
1972 din gospodăriile personale ale 
populației cel. puțin 500 porci, 300 
bovine, 2 500 hl lapte de vacă, 200 hl 
lapte de oaie, 1 500 miei si 6 tone lînă.

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, a măsurilor stabilite de 
comitetul județean de partid, comi
tetul de partid comunal, consiliul 
popular s-au ocupat în acest an și 
de o altă problemă importantă, negli
jată în trecut : producerea, în cele 
trei cooperative agricole, de legume, 
în sortimente variate, pentru nevoile 
de consum ale locuitorilor comunei 
noastre. Aflîndu-ne într-o zonă pre- 
montană, unii susțineau că nu avem 
tradiție în cultivarea legumelor, că 
vom munci în zadar și vom avea 
doar pierderi. Dacă n-avem tradiție 
— le-am spus celor neîncrezători — 
de ce să nu ne-o formăm noi, de ce 
să nu folosim experiența altor uni
tăți agricole care au depășit greută
țile începutului? După ce această 
problemă a fost examinată de comi
tetele de partid și consiliile de con
ducere ale celor trei unități agricole, 
de comisiile de femei, s-a trecut la 
crearea condițiilor materiale pentru 
realizarea acestui deziderat. Măsura 
adoptată a dat rezultate bune. Am 
reușit să producem legume suficiente 
pentru aprovizionarea celor aproape 
200 de salariați, inclusiv a cadrelor 
didactice, a sătenilor, să realizăm 
chiar cantități . disponibile pentru 
vînzare în afara comunei, obținîn- 
du-se venituri de peste 300 000 Iei.

Vreau să-mi exprim de la această 
înaltă tribună nemulțumirea și să 
aduc critici la adresa unor specia
liști, în special din zootehnie, atît 
din cadrul Ministerului Agriculturii 

■ — departamentul creșterii animale
lor — cît și al Direcției agricole ju
dețene pentru faptul că in mică 
măsură sîntem sprijiniți în activita
tea de creștere a animalelor.

în ceea ce privește rezultatele ob
ținute mă opresc aici, fără să trec 
peste faptul că în activitatea pe care 
o desfășoară comitetul de partid co
munal mai există încă unele neajun
suri și deficiențe. Am ajuns în sta
diul cînd ne pricepem să luăm hotă- 
rîri, majoritatea bune, dar nu am 
reușit încă să ne creăm un sistem 
propriu de urmărire a stadiului în
deplinirii lor, din care cauză unele 
prevederi și măsuri sîntem nevoiți să 
le reluăm de la lună la lună, de la 
trimestru la trimestru, .Nu reușim 
încă' să folosim cu destulă pricepere 
comisiile pe probleme, să antrenăm 
pe toți membrii organului de partid, 
masa comuniștilor, pentru a da viață 
măsurilor propuse. Ne dăm seama că 
activitatea comitetului comunal încă 
nu a fost pusă întotdeauna și în mă
sura cuvenită în sprijinul direct și 
nemijlocit al organizațiilor de bază 
de care.depinde în ultimă instanță 
soarta îndeplinirii hotărîrilor.

în încheiere aș vrea să fac cîteva 
propuneri : Din cele 9 sate de pe raza 
comunei, ca urmare a unor reglemen
tări mai vechi, numai 3 beneficiază 
de porumb pentru tineretul bovin 
pe baza contractelor încheiate cu 
statul, lucru valabil și pentru alte 
comune din județ. Propun să se stu
dieze posibilitatea acordării acestor 
drepturi tși restului satelor, ca sti
mulent în creșterea și livrarea de a- 
nimale către stat. .

Solurile din comuna noastră sînt 
acide și solicită amendamente care 
în formă brută se găsesc peste tot, 
dar nu dispunem de mijloace, res
pectiv utilaje, pentru a le produce, 
iar aducerea lor de la distanțe mari 
este costisitoare. Propun să se stu
dieze posibilitatea fabricării unor a- 
semenea utilaje mobile, care să poa
tă fi deplasate acolo unde este nevoie 
și cu care . să fie dotate unele 
C.A.P.-uri.

Organele județene agricole și chiar 
cele centrale să acorde mai multă 
independență C.A.P.-urilor în stabili
rea suprafețelor și producțiilor pen
tru baza furajeră. în prezent, 
noi stabilim o suprafață și o 
anumită producție de furaje în 
funcție de posibilități, iar direcția ge
nerală agricolă județeană ne impune, 
uneori în necunoștință de cauză, pe 
aceleași suprafețe producții mult mai 
mari, practic irealizabile.

Deoarece ne aflăm in fața proce
sului de urbanizare, propun să șa 
studieze posibilitatea creării în vi
itor în comune a unor unități sau în
treprinderi de gospodărire comunală, 
întrucit in momentul de față de a- 
ceastă activitate se ocupă niște forțe 
dispersate : secțiile de prestări ser
vicii către populație de pe lingă 
C.A.P., secțiile cooperației meșteșu
gărești și meseriașii particulari.

Cu deosebită emoție și satisfacție 
am luat cunoștință de hotărârea șe
dinței Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 21 decembrie privind 
anularea restituirii unor credite a- 
cordate de stat în perioada anterioa
ră anului 1968 și scadente la plată in 
anul 1972, alocarea de la bugetul sta
tului a unor sume importante pentru, 
anumite activități în C.A.P. Această 
hotărire are o valoare deosebită și 
pentru unitățile agricole cooperatiste 
din Almaș, ale căror datorii bănești 
restante către stat depășesc suma de 
2 milioane lei. în aceiași timp, ne dăm. 
perfect de bine seama că acest nou 
efort pe care. partidul și statul nos
tru îl fac putea fi evitat dacă pe 
parcursul anilor munceam și ne gos
podăream mai bine, dacă conduceam 
cu mai multă competență agricultura 
șl dacă eram mai intransigenți față 
de lipsuri, față de noi înșine, ca ac
tiviști de partid, ca cetățeni ai pa
triei.

De aceea, ne angajăm solemn în 
fața conducerii partidului, a dv. per
sonal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii 
muncii din comuna Almaș, în frun
te cu comuniștii, vor face to
tul pentru traducerea în viață a 
documentelor conferinței. Nu vom 
precupeți nici un efort, vom face 
totul pentru ca învățămintele des
prinse din acest înalt forum să prin
dă viață, pentru a răsplăti grija deo
sebită pe care o purtați pentru soar
ta poporului, pentru oamenii muncii 
de la sate.

Și pentru că sîntem la sfirșitul încă 
unui an, permiteți-mi, onorat prezi
diu, tovarășe secretar general, să vă 
urez la mulți ani, multă sănătate ți 

putere de muncă și să ne conduceți 
cu aceeași pricepere și abnegație, 
spre binele și înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România !

Conferința noastră, a spus JSțjțțQj'j 
CUCadjOV Primarui comunei Vin- 
ga, județul Arad, coincide cu o dată 
importantă din activitatea consiliilor 
populare : împlinirea a 21 de ani de 
la constituirea sfaturilor populare ca 
organe locale ale puterii de stat. 
Conduse și îndrumate de.partid, ele 
s-au maturizat și și-au îmbunătățit 
continuu stilul și metodele de mun
că, aducând o contribuție importantă 
în măreața operă de construire a so
cialismului.

Comuna Vinga, unde muncesc de 
18 ani ca primar, se întinde pe o su
prafață de 14 677 ha, avînd în com
ponența sa trei localități cu o popu
lație de peste 8 000 locuitori, ro
mâni, bulgari, maghiari și de alte 
naționalități, oare, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
muncesc înfrățiți pentru înflorirea 
comunei, pentru progresul întregii 
noastre țări. Locuitorii comunei 
noastre muncesc în cadrul a trei coo
perative agricole de producție bine 
dezvoltate, profilate pe oultura ce
realieră, legumicultura, producerea, 
de semințe și un sector zootehnic 
specializat in creșterea vacilor de 
lapte și îngrășarea porcilor. De aceea, 
în preocupările consiliului popular, 
dezvoltarea agriculturii, efectuarea 
lucrărilor la timp și de calitate în 
acest important sector ocupă un loc 
de seamă.

Sporirea an de an a producției a- 
gricole — spre informarea dv. vă fac 
cunoscut că in acest an, la griu, pro
ducția a fost de peste 3 000 kg la ha 
— a contribuit desigur la creșterea 
veniturilor membrilor cooperatori. 
Județul Arad, care are, după cum se 
(știe, o pondere importantă in produ
cerea legumelor, și-a luat. angaja
mentul in fața Comitetului Central 
ca in acest an să producă cu 12 000 
tone mai multe legume, producție 
marfă. Acest angajament â fost rea
lizat și depășit încă la începutul lu
nii noiembrie. Desigur că și iegumi- 
cultborii din comuna Vinga și-au adus 
un însemnat aport la această depă
șire, dînd peste plan ceapă, roșii și 
alte produse.

Legea nr. 57/1968 de organizare . și 
funcționare a consiliilor populare în
scrie, intre altele, ca o atribuție prin
cipală a organelor locale ale puterii 
și administrației de stat de la co
mună, elaborarea și adoptarea pro
iectului planului producției agricole, 
consiliul popular răspunzind nemij
locit de aceasta. Trebuie spus insă că 
competența consiliilor populare și a 
comitetelor lor executive, in exerci
tarea și rezolvarea acestor atribuții, 
este limitată prin actualul sistem de 
organizare. Specialiștii din unitățile 
cooperatiste agricole sânt salariați de 
stat, în subordine» organelor jude
țene.

,fn Vinga sînt 9 specialiști care lu
crează în ■.unitățile agricole coopera
tiste, . dintre aceștia 6 fac naveta, și 
nu de 'puține ori unii vin cu întîr- 
ziere și pleacă mai devreme, din care 
cauză cooperatorii sînt lipsiți de în
drumarea și asistența tehnică nece
sare, ceea ce tace ca o serie de sar
cini să nu fie realizate.

Direcția agricolă nu are posibili
tate de a cunoaște toate aceste lu
cruri și de a-i plăti pe acești specia
liști în raport cu munca depusă și 
cu rezultatele obținute. De aceea, mă 
alătur și eu propunerilor ca acești 
specialiști să fie plătiți de consiliile 
populare își controlați in muncă tot 
de către organele comunale ale pute
rii de stat. Consider, de asemenea, 
ca fiind bine venită Hotărirea Con
siliului de Miniștri nr. 886/1971, pri
vind acordarea de credite pe termen 
lung membrilor cooperativelor agri
cole de producție și producătorilor 
cu gospodărie individuală. Pentru a- 
cordarea împrumutului însă. Banca 
agricolă cere certificate prin caro 
consiliile populare să arate că solici- 
tanții au posibilități de cazare și fu
rajare a animalelor. Asemenea acte 
nu se pot elibera de comitetele exe
cutive pentru că ele nu dețin eviden
țe asupra posibilităților de furajare. 
Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe și Hotărirea 
Consiliului de Miniștri nr. 1735/1968 
de aplicare a acesteia prevăd acor
darea de terenuri cetățenilor pentru 
a-și construi locuințe proprietate 
personală in suprafață maximă de 
250 mp. Această suprafață însă în 
mediul rural este foarte mică. Nu 
numai, că ea nu dă posibilitatea celor 
in cauză să-și amplaseze o serie de 
construcții anexe : grajd, grup sani
tar, fintînă și altele, conform unor 
norme sanitare și de pază contra in
cendiilor, dar ea nu este suficientă 
nici pentru creșterea de păsări și a- 
nimale, îndeletnicire de bază a fie
cărui gospodar, ceea ce face din ce
tățenii noștri „consumatori" și nu 
producători.

Cred că este necesar să fie revă
zute reglementările în vigoare pen
tru mediul rural și mai ales pentru 
acele localități unde sînt posibilități, 
pentru a se mări suprafața oonstrui- 
bilă pînă la atit cit este dreptul de 
proprietate individuală a membrilor 
cooperatori, fără diminuarea supra
feței arabile.

tn raza comunei noastre există o 
suprafață de 710 ha de pășune folo
site de cele 3 cooperative agricole 
de producție. Numai că din acestea 
au mai rămas ca pășune doar 250 ha, 
restul suprafeței fiind desțelenită și 
însămânțată, dar numai o parte cu 
plante furajere, ceea ce a dus la di
minuarea simțitoare a efectivului de 
animale proprietate personală a țăra
nilor cooperatori.

Ar fi necesar ca pășunile să re
intre în administrarea consiliilor 
populare care, în calitate de proprie
tari, s-ar ocupa cu mai multă răs
pundere de menținerea pășunilor 
într-o stare bună, ca și de sporirea 
producției de masă verde.

Dezbaterea largă a Legii nr. 7/1971- 
cu toți locuitorii comunei, a avanta
jelor care le oferă prevederile ei 
s-au concretizat in înființarea în co
mună a 5 secții de construcții și 
unități de prestări servicii pentru 
populație, pe lingă consiliul popular, 
care in numai 6 luni au realizat un 
venit de 165 mii lei, din care peste 
60 mii lei beneficii.

în comuna noastră sînt încă mul
te resurse localei nevalorificate, forța 
de muncă nu se folosește in mod 
corespunzător, ceea ce nu este o 
laudă pentru noi. Sîntem' hotăriți să 
facem mai mult, să studiem cu mai 
multă atenție cerințele populației din 
comună și din localitățile vecine și 
să luăm măsuri ca, pînă la sfirșitul 
anului 1972, să dezvoltăm numărul 
activităților de deservire, care să 
funcționeze pe lingă consiliul popu
lar și oare sa realizeze o producția 

globală de peste 1 milion lei. Avem 
în vedere înființarea unei secții care 
să reia fabricarea bomboanelor de 
Vinga, să creăm o gospodărie anexă 
care va crește la început 50 de 
scroafe și 250 de oi. O parte dintre 
purceii produși vor fi vînduți locui
torilor comunei in vederea contrac
tărilor.

Referindu-se la chemarea . lansată 
de comitetul de partid și Consiliul 
popular al comunei Unirea, județul 
Ialomița, vorbitorul a spus : Sînt 
convins că ea va avea un ecou fa
vorabil și în rândurile cetățenilor din 
comuna noastră, care vor răspunde 
prin contractarea cu statul a sute de 
porci, a aproximativ 30 000 1 lapte de 
vacă, 25 000 1 lapte de oaie, prin 
sporirea cu 15 la sută a producției- 
marfă de legume, din care cel puțin 
430 tone roșii timpurii pentru ex
port. Personal, mă angajez să oon- 
tractez cu organele comerciale de> 
stat doi porci și sper că exemplul 
meu va fi urmat de toți cetățenii 
comunei Vinga și poate că chiar de 
tovarășii primari și secretari de co
mitete de partid prezenți la această 
conferință.

Am luat cunoștință de rezoluția 
conferinței pe țară a secretarilor co
mitetelor de partid și președinților 
consiliilor populare comunale, care 
este un document de o excepțională 
importanță, deoarece jalonează cu 
multă claritate căile de urmat pen
tru ridicarea nivelului activității 
noastre, pentru îmbunătățirea mun
cii organelor de partid și de stat.

Permiteți-mi, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a spus vorbitorul 
în închdlere, să vă asigur că mă în
torc în comuna Vinga cu foarte 
multe învățăminte, dar și cu anga
jamentul ferm de a contribui la 
mobilizarea activului de partid, a or
ganizațiilor de masă și obștești, a 
deputaților, a tuturor cetățenilor 
români, bulgari, maghiari, pentru 
Însușirea și transpunerea în viață a 
sarcinilor care decurg din rezoluția 
conferinței noastre și să contribuim 
laolaltă, astfel, la ridicarea nivelului 
de viață al populației și gradului de 
urbanizare a comunei, adueîndu-ne 
contribuția la dezvoltarea multilate
rală a patriei noastre scumpe, Româ
nia socialistă.

In raza de activitate și în preocu
pările consiliului popular intră o 
gamă foarte largă și variată de pro
bleme, a spus in cuvântul său Ma
ria DUHSa PrinlaruI comunei Bu
cecea, județul Botoșani. în calitate de 
organ de stat, consiliul popular are 
sarcina înfăptuirii punct cu punct a 
politicii partidului pe teritoriul în ca
drul căruia își exercită atribuțiunile. 
Vorbind pe scurt, comitetul executiv, 
primarul comunei, care reprezintă pe 
plan local guvernul, poartă răspun
derea pentru tot ceea ce se petrece 
în comună. între aceste preocupări 
un rol însemnat îl ocupă activitatea 
pentru înfăptuirea politicii economice 
a partidului. în cele ce urmează, do
resc să mă-refer tocmai la acest as
pect.

Sub conducerea comitetului comu
nal de partid, consiliul popular a 
avut în atenția sa dezvoltarea pro
ducției agricole vegetale și anima
le, realizarea fondului centralizat ds 
stat la produsele agricole, gospodări
rea și folosirea, in mai bune condi
ții, a fondului funciar, a pășuni
lor și pădurii comunale, sporirea e- 
fectivelor și a producției animaliere 
în cooperativa agricolă de produc
ție și gospodăriile personale ale 
membrilor cooperatori, extinderea iri
gațiilor, combaterea eroziunii solu
lui prin folosirea resurselor locale și 
alte activități specifice comunei 
noastre.

în rezolvarea acestor probleme ma
jore, comitetul executiv a consultai 
și antrenat masele de cetățeni, co
misiile permanente, cei 53 de depu- 
tați la elaborarea măsurilor și reali
zarea indicatorilor stabiliți în plan.

Ca urmare a activității desfășurate, 
comuna noastră se înscrie cu rezul
tate bune în producția agricolă. Ast
fel, la cultura griului s-au obținut
2 500 kg la ha, la porumb 3 000 kg 
la ha, iar la sfecla de zahăr 32 800 
kg la ha.

Producțiile obținute în sectorul ve
getal și zootehnic al C.A.P. au per
mis livrarea peste plan la fondul de 
stat a. cantității de 181 tone produse 
vegetale și 4 800 hl lapte, iar din gos
podăriile membrilor cooperatori — 
de la 300 vaci. — s-au vîndut statu
lui, pe bază de contract, o produc
ție medie de 1 700 hl lapte, depășin- 
du-se planul de stat cu 321 hl și 76 
tone carne taurine și alte produse.

în această ordine de idei, apre
ciez ca fiind de foarte mare impor
tanță chemarea lansată în cadrul 
conferinței de către comitetul de par
tid și consiliul popular din comuna 
Unirea, județul Ialomița. Iată o re
zervă insuficient, valorificată și în 
comuna noastră 1 Pusă in valoare, ar 
putea să sporească aportul la fondul 
de stat cu carne de vită și de porc 
și, în același timp, să contribuie la 
creșterea veniturilor suplimentare 
ale membrilor cooperatori obținute 
din gospodăria personală. Și în co
muna Bucecea există gospodari har
nici și pricepuți în creșterea anima
lelor. De aceea, răspundem acestei 
chemări cu angajamentul de a ne 
strădui’ să obținem rezultate și mai 
bune decît cele prevăzute în chema
rea lansată de comuna Unirea din 
județul Ialomița.

Aș dori să-1 informez pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, că. prețioasele indicații 
pe care le-a dat cu prilejul vizitei 
făcute la noi in anul 1970 au că
pătat viață. în timpul vizitei făcute 
Ia ferma zootehnică din C.A.P., to
varășul Nicoiae Ceaușescu, aflînd că 
producția de lapte este de 2 000 litri 
pe cap de vacă furajată, a afirmat că 
ea este bună, dar că 3 000 de litri 
de lapte pe cap de vacă furajată ar 
fi o producție și mai bună. Pînă în 
prezent, s-a obținut de la fiecare 
vacă furajată 3 370 litri lapte, iar 
pînă la finele anului vom ajunge la
3 380 litri lapte. Deci sarcina a fost 
îndeplinită, iar la aceasta o contri
buție importantă și-a adus-o și consi
liul popular comunal, comitetul său 
executiv, care n-au socotit că înde
plinirea planului in agricultură ar fi 
doar de datoria cooperatorilor, a con
ducerii lor, ci au luat parte la or
ganizarea producției și a muncii în 
C.A.P., la ridicarea calificării și la 
permanentizarea oamenilor in aceas
tă activitate — majoritatea lor avînd 
o vechime de peste 10 ani în sec
torul zootehnic — la asigurarea unor 
condiții optime de muncă și viață 
cooperatorilor.

Rezultatele dobindite sînt însemna
te. Ele nu sînt însă nici pe departe 
pe măsura posibilităților existente și 
a necesităților actuale. Comitetul co

munal de .partid și consiliul popu
lar n-au reușit încă să determine pe 
toți cetățenii să participe la muncă ; 
sint zile cind participarea ia muncă 
a membrilor cooperatori, chiar în 
campaniile de vîrf, este de 70 la sută. 
Există în comună un mare număr de 
salariați, dar soțiile multora din a- 
ceștia nu participă la muncă în coo
perative, la alte acțiuni gospodărești. 
Dimpotrivă, unele așteaptă să li se 
măture în fața caselor — au devenit 
doamne. Pînă și soțiile unor condu
cători de atelaje fug de muncă. Iar 
dacă se întâmplă așa, aceasta se da- 
torește și nouă, comuniștilor din co
mună, comitetului de partid, consi
liului popular, mie, ca primar, care 
n-am reușit să facem tot ce trebuie 
pentru a ridica gradul de conștiință, 
al răspunderii față de îndatoririle so
ciale și respectului față de muncă al 
tuturor cetățenilor.

O atenție deosebită va trebui să 
acordăm aplicării complexului de 
măsuri pentru întreținerea și fertili
zarea pajiștilor, precum și strîngerii, 
depozitării', conservării și înlăturării 
risipei de furaje.

Hotărirea guvernului cu privire la 
stimularea crescătorilor de animale, 
aplicarea prevederilor acesteia au 
condus la creșterea efectivului de a- 
nimale proprietate personală a mem
brilor cooperatori de la 623, cite erau 
în 1969, la 1 070, în acest an.

Pentru asigurarea bazei furajere, 
consiliul popular a stabilit în mod ra
țional loturile personale date în fo
losința membrilor cooperatori, care 
sînt cultivate cu plante de nutreț, 
pe suprafețe tot mai mari.

Totuși și în acest domeniu mai 
sînt multe de pus la punct.

înainte vreme, eu știu că pajiștile 
erau întreținute de obște, unde toți 
cei oare dețineau animale aveau obli
gația să efectueze muncă pentru buna 
întreținere a acestor pajiști. Soco
tesc că unii dintre noi au părăsit 
fără nici un motiv această tradiție 
care conducea la creșterea răspun
derii tuturor gospodarilor din sate și 
comune. De ce, acum cînd sîntem 
proprietari și muncim ca să produ
cem tot mai mult pentru ridicarea 
nivelului nostru de viață, să venim 
și să cerem să ne dea bani, să facă 
statul ? Oare este corect ca în fie
care an să se scrie în planul de pro
ducție al C.A.P. norme retribuite 
privind întreținerea și îmbunătățirea 
pășunilor și cînd este vorba ca a- 
ceste sarcini să fie materializate se 
găsesc tot felul de motive, pentru ca 
in final ele să șe înfăptuiască în mică 
măsură ?

Recent, Marea Adunare Națională 
a adoptat legea cu privire la orga
nizarea și folosirea rațională a resur
selor de nutrețuri. Nouă, membrilor 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare, ne revine sarcina să ne 
ocupăm cu toată răspunderea ca toți 
cei care dețin animale să fie obligați 
să asigure necesarul de furaje din 
producția proprie, folosindu-se cu 
prioritate pajiștile naturale și semă
nate, iar statul să intervină numai 
acolo unde este nevoie de anumite 
lucrări speciale și chiar la aceste lu
crări, noi să asigurăm forța de 
muncă.

Prin grija conducerii de partid și 
de stat, ca urmare a măsurilor luate 
pe plan local și a eforturilor depuse 
de cetățeni, comuna noastră s-a dez
voltat și se dezvoltă tot mai mult pe 
calea urbanizării. în comună există 
un număr de 14 unități economice și 
social-culturale, unde lucrează peste 
1100 salariați. în localitatea de re
ședință s-au construit 14 blocuri cu. 
284 de apartamente, un club mun
citoresc, o bibliotecă, 4 școli de cul
tură generală, 3 magazine coopera
tiste, un dispensar uman și unul ve
terinar. Anul viitor urmează să fie 
dat in funcțiune, la întreaga capa
citate, un complex de îngrășare a 
porcinelor. De curând a început 
să fie ridicat un altul, iar în 
anii 1973—1974 se prevede con-, 
struirea în comună a unui mare 
abator de prelucrare a cărnii, 
cu o capacitate de peste 9 090 
tone pe an. Și în comuna noastră a 
fost întocmită și aprobată schița de 
sistematizare. Obiectivele care ur
mează a fi amplasate, lucrările oare 
trebuie realizate sint mari, impor
tante.

înfăptuirea unor asemenea sarcini 
cere competență, răspundere.

în ce ne . privește, sîntem hotărîți 
să acționăm cu răspundere în spiritul 
legii pentru a realiza ce ne-am. pro
pus și a menține o disciplină rigu
roasă in construcții. Oricît ne-am 

■ strădui noi singuri să realizăm acest 
lucru, nu îl putem face fără o asis
tență tehnică de specialitate. De a- 
ceea mă asociez propunerilor făcute 
aici de a se exațnina de către orga
nele competente posibilitatea înca
drării comunelor, care execută o 
complexitate de lucrări, cum este de 
pildă a noastră, cu. un om de spe
cialitate. De asemenea, ar fi de dorit 
ca și specialiștii de la județ să vină 

,și să lucreze mai mult timp cu noi 
și să ne ajute. Astfel, cred că va fi 
mult mai bine decît acum, cind ni 
se trimit un noian de hârtii la care, 
pentru a răspunde, trebuie să imobi
lizăm 3—4 oameni pentru a întocmi 
informări și adrese despre unele pro
bleme care au și fost soluționate.

Noua lege cu privire la con
tribuția bănească și în muncă se în
scrie în complexul de măsuri privind 
atragerea maselor la conducerea ac
tivității economice și social-cultura
le, antrenarea acestora la folosirea 
întregului potențial material și uman 
de care dispunem, în vederea satis
facerii în tot mai bune condiții a 
nevoilor social-culturale ale locuito
rilor.

Conștient de marile răspunderi ce-i 
revin, consiliul popular din comuna 
Bucecea va acționa cu perseverență 
la ridicarea la un nivel tot mai înalt 
a întregii sale munci, in scopul în
făptuirii cu consecvență a politicii 
partidului și statului nostru, a sarci
nilor ce se vor desprinde din con
ferința la care participăm.

Comuna Petrești din județul Dîm
bovița, pe care o reprezint, a spus 
lOlî DimU, secretaruI comitetului 
comunal de partid, dispune de con
diții pedoclimatice favorabile dez
voltării agriculturii specifice zonei 
în care ne găsim, economia comu
nei caracteriztndu-se prin dezvol
tarea producției de cereale, a legu
micultorii și a creșterii animalelor. 
Cele două cooperative agricole de 
producție de pe raza comunei dis
pun de o suprafață arabilă de peste 
5 000 hectare, ceea ce reprezintă o 
puternică bază pentru dezvoltarea 
și prosperitatea comunei noastre.

Vorbitorul B-a referit pe larg în 
cuvîntul său la roadele muncii po- 
litico-organizatorice desfășurate de 
organizațiile de partid, de masă și 
obștești.

Deși sîntem situați pe malul Ar-: 

geșului, a spus el, pînă nu de mult 
noi nu am valorificat însă, înde
ajuns, foloasele pe care ni le oferea 
poziția geografică și nu am utilizat 
apele riului pentru irigarea ogoare
lor. Militând pentru aplicarea hotă- 
ririlor partidului, comitetul comu
nal de partid a inițiat un studiu cu 
privire Ia mai buna folosire a ape
lor pentru irigarea terenurilor. în 
acest scop, am folosit comisiile pe 
probleme, specialiștii din comună și 
țăranii cooperatori cu experiență. 
Studiul a fost larg dezbătut cu masa 
comuniștilor și a membrilor coope
ratori, ceea ce ne-a dat posibilitatea 
să extindem sistemul de irigații, în
ceput cu ani in urmă, cu mai bine 
de 400 hectare teren arabii.

O altă acțiune — care s-a soldat 
cu bune rezultate — inițiată de co
mitetul de partid în luna septem
brie a acestui an, a fost aceea de 
combatere a inundațiilor. în acest 
scop, prin munca voluntar-patriotică 
a cetățenilor în frunte cu comuniștii 
6-a construit un dig pe o lungime 
de peste 150 m, protejînd astfel 
peste 300 hectare teren arabil expus 
permanent calamităților, care anual 
pricinuiau pagube de peste 4—500 000 
lei. De altfel, acțiunea a fost extinsă 
și în alte puncte unde avem aceeași 
situație.

La indicațiile conducerii de partid 
am acordat o și mai mare atenție 
acțiunilor de fertilizare . a solului — 
principala bază a sporirii producții
lor agricole.

Legumicultura în comuna noastră 
are o veche tradiție. Continuând a- 
ceastă tradiție și dezvoltînd-o pe o 
bază nouă, științifică, organizațiile 
de partid din C.A.P. Petrești și Io- 
nești i-au convins pe membrii coo
peratori să sporească suprafața gră
dinii de la 40 ha în 1970 la 100 ha în
1971. Totodată au fost luate măsuri 
de sporire a producțiilor de legume 
și îmbunătățirea calității acestora 
pentru a satisface cît mai deplin ce
rințele cumpărătorilor.

O preocupare de seamă a organi
zației noastre de partid a consti
tuit-o permanentizarea forței de 
muncă în acest sector. O mare în
semnătate în această direcție a 
avut-o sistemul de retribuire a mun
cii pe baza acordului global, fapt 
ce a sporit considerabil cointeresa
rea materială a cooperatorilor.

în legătură cu legumicultura, vă 
rog să-mi permiteți să insist asupra 
unei probleme care, după părerea 
mea, prezintă interes pentru toți 
producătorii de legume. Sistemul 
actual de valorificare a produselor 
legumicole este, credem noi, defec
tuos în sensul că afectează aprovi
zionarea populației și diminuează 
veniturile unităților producătoare. 
Concret, este vorba despre faptul că 
întreprinderile de valorificare a le
gumelor și fructelor — în multe 
cazuri acest lucru pornește de la 
ministere și centrale — nu reușesc 
să asigure suficiente condiții ca le
gumele să ajungă cît mai repede la 
consumatori și in stare proaspătă, 
ele depreciindu-se în dese cazuri în 
depozitele unităților sau în coone- 
rativele agricole datorită nepreluării 
lor la timp. Pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri propunem să se 
studieze posibilitatea îmbunătățirii 
sistemului de preluare a produselor 
legumicole și de valorificare inte
grală a lor.

Deși am obținut unele rezultate 
pe linia folosirii raționale a fondului 
funciar, a spus în continuare vor
bitorul, totuși mai există suprafețe 
pe care băltește apa, care sînt supuse 
eroziunii ; perimetrul din jurul con
strucțiilor nu este folosit în mod co
respunzător. Rezultatele obținute în 
zootehnie nu sînt pe măsura posibili
tăților existente în comuna noastră. 
‘Comițetul comunal de partid nu a 
militat suficient pentru creșterea 
ponderii vacilor cu lapte din efectivul 
total aî bovinelor, cu atit mai mult, 
cu cit cooperativele se află la numai 
4 km de orașul Găești, care în pre
zent cunoaște o dezvoltare rapidă 
din punct de vedere industrial și ne
cesită o bună aprovizionare a popu
lației. De asemenea, producția de 
lapte realizată în acest an o consi
derăm mică. Printre cauzele prin
cipale ale acestei situații aș a- 
minti insuficienta preocupare pentru 
selecția animalelor, pentru o fura
jare corespunzătoare și permanenti
zarea îngrijitorilor.

Am ascultat cu mare atenție che
marea adresată nouă de comitetul de 
partid și consiliul popular al comunei 
Unirea și 'vreau să spun că apreciez 
ca deosebită această inițiativă.

întors acasă voi sta de vorbă eu 
membrii comitetului de partid, cu 
deputății pentru a răspunde grabnic 
acestei chemări. Consider că este in 
puterile comunei noastre ca fiecare 
familie să se angajeze să vindă sta
tului, în anul ce vine, cel puțin cite 
un porc gras, și primul exemplu îl 
vor da cadrele de partid și de stat.

Referitor la aceasta, aș vrea să 
mai spun că locuitorii comunei noas
tre înțeleg să încheie contracte și 
să le respecte cu strictețe, dar cerem 
același lucru și organizațiilor con
tractante. Spun aceasta pentru că 
anul trecut am întîmpinat greutăți, 
deoarece unitățile contractante nu 
și-au achitat obligațiile asumate față 
de cetățeni.

In legătură cu conducerea agricul
torii aș dori să arăt deschis că se 
impune sporirea responsabilității Mi
nisterului Agriculturii, Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Direcției generale jude
țene agricole și Uniunii Județene a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, deoarece se mișcă încă greu, re
zolvă problemele de la distanță ți 
prin circulare, trec destul de rar prin 
unitățile agricole și le ajută fugitiv, 
mai mult cu sfaturi.

Propun ca .Ministerul Industriei; 
Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Agriculturii să urgen
teze dotarea 'agriculturii cu trac
toare, combine, alte mașini pen 
tru lucrări funciare, sarcini prevăzute 
în documentele de partid și Ia care 
s-a referit tovarășul secretar general, 
al partidului în repetate rînduri și 
care sînt rezolvate cu mare înceti
neală. Ridic această problemă în
trucât noi lucrăm cu un număr mare 
de tractoare și combine, depășite ca 
timp de funcționare, stare tehnică și 
din această cauză întîrziem mult eu 
lucrările agricole și pierdem multă 
producție. Deși avem peste 5 mii 
hectare la cele două unități, nu ni 
s-a repartizat pînă în prezent nici o 
combină „Gloria".

Socotesc, de asemenea, că poate a 
sosit timpul să se pună ordine la 
unitățile și instituțiile producătoare 
de semințe și material săditor, în
trucât și în prezent primim semințe 
de slabă calitate, care nu corespund 
cerințelor și condițiilor necesare ob
ținerii unor producții corespunză
toare. Sînt dese cazuri cind pe amba
laje se scrie una și in realitate pe 
teren apare alta.

Propun să se acționeze cu mai 
multă mobilitate pentru obținerea

(Continuare in pag. a III-a)
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iembrie, comitetul comunal de partid 
acordă o atenție deosebită desfășură
rii unei activități sistematice și efi
ciente pentru educarea comunistă a 
membrilor de partid, pentru ridicarea 
conștiinței socialiste a tuturor oame
nilor muncii. O atenție sporită a fost 
acordată sprijinirii și îndrumării or
ganizațiilor de bază pentru creșterea 
rolului educativ al adunărilor gene
rale. Deși tematica adunărilor gene
rale s-a îmbunătățit, participarea 
membrilor de partid la viața organi
zațiilor este mai activă, trebuie să 
arăt cu toată sinceritatea că mai 
avem mult de făcut pe linia îmbu
nătățirii conținutului adunărilor ge
nerale, a atragerii tuturor comuniști
lor la viața organizației, a întăririi 
răspunderii acestora față de îndepli
nirea sarcinilor.

Pentru a sprijini realizarea cu efi
ciență sporită a sarcinilor ce le revin 
tuturor factorilor educaționali din co
mună, mii creat un cabinet pentru 
științe sociale și răspîndirea cu
noștințelor științifice, în cadrul căruia 
funcționează un centru de documen
tare, care, deși modest dotat, are un 
program concret de activitate. Aici se 
asigură consultații pentru cursanțil 
de la învățămîntul de partid, se fac 
informări și se dau răspunsuri la în
trebările cetățenilor. Considerăm însă 
că trebuie să primim un sprijin mai 
serios din partea comitetului jude
țean, a secției de propagandă, în 
>pecial pe linia dotării acestor cabi- 
îete cu materiale documentare, gra- 
tice, planșe etc.

Am primit cu multă satisfacție mă- 
urile luate de conducerea partidului 
>entru organizarea comitetelor jude- 
ene de cultură și educație socialistă, 
lupă părerea mea insă, în stilul și 
letodele de muncă, în conținutul ac- 
tvității Comitetului județean de cul
mă și educație socialistă Iași nu 
-au schimbat prea multe. Propunem 
onsiliului Culturii și Educației So- 
ialiste să elaboreze actele normative 
e funcționare a acestor comitete, să 
cercite un control sistematic care să 
’termine îndeplinirea de către aces- 
■a a sarcinilor încredințate de 
irtid.
O altă problemă căreia comitetul 
rnunal de partid îi acordă atenție 
zează activitatea școlii, sporirea 
lului ei educativ. Concomitent cu 
rijinirea și îndrumarea organizații- 
r de partid din școli, în ultimul 
np ne-am întîlnit mai des cu ca- 
ele didactice, le-am informat asu- 
a preocupărilor comitetului comu- 
1 de partid, am discutat probleme 
;ate de procesul instructiv-educa- 
■, de creșterea aportului cadrelor 
tactice la activitatea cultural-edu- 
livă din comună. Trebuie să spu
rn insă că mai sînt cadre didactice 
•e se lasă greu antrenate la viața 
rituală a comunei, nu participă 
acțiunile politice și cultural-edu- 
ive din satele noastre. Inspectorii 
lari de Ia județ care controlează 
nea cadrelor didactice se rezumă 
ir la analiza activității didactice 
școală a acestora — ceea ce nu 
î rău — dar nu se interesează în 
icientă măsură de munca politică 
rultural-educativă pe care trebuie 
desfășoare fiecare cadru didactic, 
aider că Ministerul învățămîntu- 
și inspectoratul județean trebuie- 
ntervină cu hotărîre pentru a de- 
.lina cadrele didactice să-și res- 
,e toate obligațiile ce le revin, 
isțin, de asemenea, propunerile 
s s-au fă-cut cu privire la necesi- 
a ca fiecare comună să aibă un 
i unic de dezvoltare economică 
social-culturală.
■eferindu-se la sprijinul ce trebuie 
rdat consiliilor populare comuna- 
vorbitorul a arătat că, deși atri- 

jiile consiliilor populare au spo- 
. nu in aceeași măsură a sporit 
;punderea direcțiilor de specialita- 
ale consiliului popular județean, 

taratul acestor direcții se deplasea- 
foarte rar pe teren, doar la cerere, 
atunci cu întârziere. Se lucrează 

că mult prin hîrtii, ceea ce duce 
tărăgănarea soluționării și rezol- 

irii unor probleme. El a propus 
i organele centrale, în special 
.S.E.A.L, să controleze și să deter- 
tine îmbunătățirea activității con- 
liilor populare județene, a direcții- 
>r acestora.
Asigur conducerea superioară de 

lartid, pe dumneavoastră personal, 
ubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
pus vorbitorul în încheiere, de ade
ziunea deplină a comuniștilor, a tu- 
uror oamenilor muncii din comuna 
5ipote, față de politica înțeleaptă, 
narxist-Ieninistă ce o promovați, po
litică care are drept scop înflorirea 
continuă a patriei noastre dragi, iar 
pe plan extern, statornicirea unor 
relații de colaborare pașnică și egale 
i drepturi între toate țările, respec- 
trea strictă a dreptului fiecărui 
opor de a-și hotărî singur soarta în 
■nformitate cu interesele și aspira- 
le lor. Vă asigur că, întoreîndu-mă 
comună, voi depune toate efortu- 

e, priceperea și capacitatea mea de 
mcă pentru transpunerea în viață 
hotărîrilor partidului și statului 
tru. a prevederilor rezoluției, 
joasele învățăminte desprinse din 
ările conferinței.
■i mărul comunei Slobozia Co- 
e, din județul Galați, Jgțjjcjj 
litrQChâ s'a refer*t 'n cuvin" 
îu la o serie de aspecte ale ac- 
ții de atragere a maselor de 
ni la conducerea treburilor de 
i obștești.
țenii comunei noastre, a spus 
iu manifestat dorința de a con- 
zoluntar la crearea obiectivelor 

’.ulturale de interes public, 
cu sprijinul lor, în ultimii ani 
"urat spațiul de școlarizare 
pentru cei 1 600 elevi ai co- 
prin construcția a încă 29 
clasă, s-au încheiat lucrările 
.rificare a celor trei sate 
unei noastre, am construit 
m de alimentare cu apă 
ngime de 1,5 km cu posi- 
! extindere în viitor, iar în 
1 fost pus la dispoziția ce- 
- cu cinci luni mai devre- 
dispensar modern. De ase- 
contribuția locuitorilor se 
km drumuri comunale și 

nuri județene.
ste realizări sînt rezulta- 

întregii obști — hotărîri 
fiecare an în cadrul adu- 
dare, prin care cetățenii 
i accelerarea progresului 
social al comunei.
e că legea de organizare 
» a consiliilor populare 
elor locale ale puterii 
ției de stat de la uni- 

— comuna — atribuții 
ducerea activității eoo- 
ir-gospodărești și so- 
Pentru îndeplinirea lor 

un efort colectiv a- 
arivește adoptarea ce- 
oluții, cit și în mate- 
iilor și hotărîrilor a- 

am tras concluziile 
ac ti ca statornicită de 
dului și statului nos- 
tovarășului Nicolae 
ne-a demonstrat tu- 
cel mai convingător 

măsuri rezultă dia

Din cuvîntul partid punților la dezbateri
dialogul permanent, direct și nemij
locit intre conducerea de partid și 
de stat și popor.

Avind legături permanente cu ce
tățenii, primim zilnic propuneri, su
gestii, observații. Fie că acestea ni 
se adresează direct, fie că propune
rile lor sînt formulate în cadrul anu
mitor întruniri, nimic din ceea, ce este 
valoros nu rămîne nevalorificat. în 
felul acesta hotărîrile sesiunilor, de
ciziile comitetului nostru executiv 
sînt rodul gîndirii colective a cetățe
nilor. A intrat adine în practica 
muncii noastre ca hotărîrile și deci
ziile mai importante ce le adoptăm 
să fie dezbătute în faza de proiect 
în adunările cetățenilor pe circum
scripții electorale.

Angrenați în diverse organe de 
stat și organisme de influențare ob
ștească. sub coordonarea directă a 
Frontului Unității Socialiste, cei pes
te 400 de cetățeni din comuna noas
tră, ce-și desfășoară activitatea ca 
deputați, membri îtn comisiile de ju
decată, în comitetele de părinți de 
pe lingă școli, în colectivele pentru 
ocrotirea unor categorii de minori 
și de autoritate tutelară, își aduc un 
substanțial aport în atragerea ma
selor de cetățeni la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru.

Recenta lege, care reglementează 
contribuția bănească și prin muncă 
a cetățenilor — a spus vorbitorul — 
vine în întîmpinarea sugestiilor și 
propunerilor locuitorilor din comuna 
noastră care au cerut în mai multe 
rînduri ca adunarea populară să 
stabilească contribuția cetățenilor, în 
raport cu valoarea obiectivului, cu 
termenul dării sale în folosință și cu 
posibilitățile, de participare a fiecărui 
cetățean. Prin aplicarea prevederilor 
acestei legi, noi vom putea să con
struim un cămin cultural modern, 
care ne lipsește în prezent, intr-un 
termen mult mai scurt, adică în 2—3 
ani, față de 7 ani cît ne-ar fi .trebuit 
în condițiile aplicării vechii legi.

în continuare, primarul din Slobo
zia Conache s-a referit la unele 
greutăți pe care le întâmpină în ac
tivitatea sa și a făcut cîteva propu
neri.

Astfel, una din greutățile pe care 
Ie intîmpinăm, a spus el, constă în 
faptul că la realizarea unor obiec
tive social-culturale prin contribuția 
bănească a cetățenilor, filialele Băn
cii Naționale și de Investiții ne cer 
numeroase formalități, ca : fond ne
scriptic, plafon valoric, aprobări, a- 
corduri. devize etc. Noi înțelegem 
bine exigența organelor bancare pen
tru cheltuirea judicioasă a banilor, 
dar aceasta ne răpește foarte mult 
din timpul nostru pentru întocmirea 
acestor formalități, pentru desele 
drumuri bătute de la comună la ju
deț. Avind în vedere că atunci cînd 
stabilim construcția unui obiectiv 
alcătuim și o comisie de revizie a 
contribuabililor, că pe aceeași linie 
acționează și controlul financiar in
tern de la nivelul județului, mai 
.mulți tovarăși din județul Galați, 
primari ca și mine, lovindu-se de 
aceleași greutăți, m-au rugat să 
propun ca sumele încasate prin con
tribuția în bani să fie depuse la 
unitățile C.E.C., existente în aproa
pe fiecare comună. S-ar reduce, ast
fel, mult formularistica, s-ar cîștiga 
foarte mult timp, pe care l-am pu
tea folosi în rezolvarea celorlalte 
probleme de care ne plîngem că nu 
avem timp să le rezolvăm.

O altă propunere pe care vreau 
s-o fac se referă la necesitatea 
adoptării unui act normativ care să 
permită ca sumele ce se string de 
la cetățenii ce nu efectuează contri
buția in muncă să rămînă la dispo
ziția comitetelor executive ale con
siliilor populare comunale pentru a 
fi utilizate în scopul gospodăririi și 
înfrumusețării localităților respec
tive.

Avind în vedere faptul că la nive
lul comunelor avem secții de prestări 
servicii către populație, atit la coope
rativa de consum și cea meșteșugă
rească, precum și la cooperativele 
agricole de producție, propun core
larea prețurilor la lucrările prestate, 
ele fiind diferite la ora actuală.

în anii trecuți am întîmpinat o 
serie de greutăți în aprovizionaj'ea 
șantierelor cu materiale de construc
ție, din partea întreprinderii terito- 
■riale de aprovizionare. Acum, cînd 
avem un minister anume pentru 
problemele aprovizionării, consider 
necesar ca noile întreprinderi inter- 
județene de aprovizionare să fie mai 
mult sprijinite în rezolvarea sarcini
lor ce le revin.

Tot in scopul îmbunătățirii activi
tății de viitor, vreau să mă refer și 
la unele probleme privind cooperația 
de consum. An de an puterea de 
cumpărare a țăranilor cooperatori și 
exigențele acestora au sporit foarte 
mult, dar Uniunea județeană a coo
perativelor de consum ne-a sprijinit 
doar in mică măsură, pe planul 
aprovizionării populației cu un sor
timent variat de mărfuri și absolut 
deloc în ceea ce privește dezvoltarea 
rețelei comerciale. Este necesar ea 
uniunea județeană să studieze mai 
atent cerințele populației, propuneri
le și sugestiile cetățenilor, îneît fon
dul de mărfuri să fie mai bine re
partizat, pe măsura nevoilor fiecă
rei comune. M-am referit la această 
problemă cu gindul că forul tutelar 
de la nivelul central va lua măsu
rile corespunzătoare pentru înlătura
rea acestor neajunsuri, întrucît, după 
cite am văzut In presă, ele se ma
nifestă și in alte județe ale țării.

Ca și dumneavoastră, a spus in 
continuare vorbitorul, am citit cu 
mare atenție 0 deosebită satisfacție 
hotărîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 21 decembrie a.c., 
cu privire la îmbunătățirea activită
ții economico-financiare a cooperati
velor agricole de producție. De pre
vederile acestei hotărîri vor benefi
cia și cele 3 cooperative agricole 
din comuna noastră. Vedem în acest 
document de partid o nouă dovadă 
a grijii deosebite pe care partidul și 
statul nostru personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o manifestă pen
tru dezvoltarea continuă a agricul
turii noastre socialiste, pentru ridi
carea nivelului de trai al țărănimii. 
Cel mai bun răspuns pe care putem 
și trebuie să-1 dăm sprijinului mul
tilateral pe care-1 primim și pe 
această cale din partea partidului și 
statului nostru constă în a munci cu 
și mai multă hărnicie și pricepere, cu 
maximă răspundere pentru a spori 
an de an producția agricolă, contri
buția noastră la fondul de stat, la 
avutul economiei naționale.

Luind cunoștință de chemarea pe 
care ne-a adresat-o comitetul comu
nal de partid și consiliul popular, al 
comunei Unirea, județul Ialomița, 
îndată ce mă voi întoarce în comu
nă voi analiza cu toți factorii de 
răspundere, eu masele de cetățeni 
toate posibilitățile de care dispunem 
și vom lua măsurile corespunzătoa
re ca răspunsul nostru la chemarea 
ialomițenilor să se concretizeze în 
sporirea substanțială a efectivelor de 
animale și a productivității acestora 
și în final la creșterea contribuției 
comunei noastre la fondul centralizat 
al statului.

Asigur conferința, conducerea su
perioară de partid și de stat, pe 
dumneavoastră personal, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, a spus in 
încheiere vorbitorul, că cei aproape 
9 000 de locuitori ai comunei noastre 
vor înfăptui în mod neabătut preve
derile rezoluției ce va fi adoptată 
astăzi, politica înțeleaptă a partidu
lui și statului nostru.

In calitatea pe care o am, a spus 
tovarășul |qqj| [UJqj] secretar al 
comitetului de partid și primar al 
comunei Teiuș, județul Alba, mi s-a 
încredințat plăcuta misiune de a vă 
transmite, iubite tovarășe Ceaușescu, 
în numele comuniștilor și al celor 
peste 7 000 locuitori ai comunei — 
români și maghiari — muncitori fe
roviari, țărani cooperaițori, intelec
tuali și alți oameni ai muncii, cele 
mai calde mulțumiri și profunda 
noastră recunoștință pentru grija 
permanentă ce o purtați pentru ridi
carea continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului nostru, ade
ziunea și hotărîrea lor deplină de a 
munci cu toată dăruirea pentru tra
ducerea în viață a directivelor Con
gresului al X-lea al Partidului Co
munist Român.

Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii au dezbătut cu multă răspun
dere programul adoptat de Plenara 
Comitetului Central din 3—5 noiem
brie, evidențiind necesitatea intensi
ficării activității politico-ideologice 
și cultural-educative, explicării și în
țelegerii temeinice de către mase a 
politicii partidului nostru.

Deși am obținut unele rezultate în 
acest domeniu important al muncii 
de partid, considerăm însă că mai 
avem încă mult de făcut în domeniul 
educării în spiritul eticii și echității 
socialiste a oamenilor, cultivării sim
țului responsabilității față de sarci
nile încredințate, respectării și pro
movării cu consecvență a principiu
lui muncii și conducerii colective, 
combaterii manifestărilor înapoiate, 
de neglijență și abuzuri în serviciu.

Nu am reușit în suficientă măsură 
să antrenăm la o activitate perma
nentă și eficientă politico-educativă 
intelectualii din comună, neajuns 
față de care noi am și luat unele mă
suri, hotărîți fiind să ne îmbunătă
țim munca și în această direcție.

O atenție deosebită a acordat co
mitetul de partid problemelor eco
nomice, creșterii producției agricole, 
în urma măsurilor luate de conduce
rea de partid și de stat privind îm
bunătățirea organizării, planificării și 
conducerii agriculturii am făcut dez
baterea acestora în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază din 
cele două cooperative agricole de 
producție. Am inițiat, de asemenea, 
o largă popularizare a conținutului 
și semnificației acestei hotărîri, folo
sind comisiile pe probleme, munca 
de la om la om, colectivele de agita
tori, expuneri și răspunsuri la între
bări în cadrul căminelor culturale și 
alte forme ale muncii politice, fapt 
ce a dus la o participare mai activă 
a tuturor cooperatorilor la executa
rea calitativă și la timp a lucrărilor 
agricole. Ca urmare, rezultatele ob
ținute de cooperativele de producție 
în acest an au fost mult sporite, ceea 
ce ne-a permis să asigurăm retribui
rea suplimentară a membrilor coo
peratori și livrarea la fondul central 
al statului, peste prevederile corft 
tractuale. a 31 000 kg grîu și 145 000 
kg porumb.

Rezultate bune am obținut și în do
meniul gospodăririi și înfrumusețării 
comunei, prin participarea masivă a 
locuitorilor la acțiunile voluntar-pa- 
triotice obținîndu-se în acest an eco
nomii în valoare de 4 700 000 lei.

Pe baza schiței de sistematizare 
întocmite se desfășoară o intensă 
muncă de urbanizare a comunei. 
Astfel, s-au dat în folosință două 
localuri de școală cu 19 săli de clasă, 
un complex de unități pentru pres
tări de servicii, se execută lucrări de 
canalizare pe artera principală a co
munei. Pe raza comunei își desfă
șoară, de asemenea, activitatea 7 u- 
nități economice, cu o producție în 
valoare de peste 80 milioane lei.

Sintem însă conștienți că nu am 
făcut totul. Acest lucru a reieșit și 
cu ocazia adunărilor generale ale or
ganizațiilor de bază pentru dări de 
seamă, în care comuniștii au reliefat 
faptul că avem posibilități reale de 
a obține rezultate mult mai bune. Pe 
bună dreptate, unii membri de 
partid au adus aspre critici comite
tului comunal de partid, care nu a 
reușit să cuprindă decît parțial sfera 
sa de activitate.

Sintem conștienți de faptul că nu 
am reușit să determinăm și să mo
bilizăm toți factorii chemați să par
ticipe la punerea in valoare a între
gului potențial economic al comunei. 
Cumulind și funcția de primar îmi 
dau seama că mai avem mult de fă
cut pe linia creșterii răspunderii și 
competenței consiliului popular, ca 
organ local al puterii de stat, îndeo
sebi în îndeplinirea sarcinilor din 
domeniul economiei, realizarea fon
dului central al statului, dezvoltarea 
activităților industriale. La aceste 
neajunsuri au contribuit și unele di
recții ale consiliului popular jude
țean, care nu întotdeauna ne-au acor
dat o asistență de specialitate cores
punzătoare.

în prezent, atenția comitetului co
munal de partid este îndreptată spre 
valorificarea mai deplină a rezerve
lor existente în sectorul legumicol și 
zootehnic și respectarea întocmai a 
graficelor de livrare, conform con
tractelor încheiate.

In ultimii ani întâmpinăm dificul
tăți la realizarea sarcinilor de con
tractare și achiziții la unrfîfe produse 
agro-alimentare și plante tehnice. 
Personal consider că aceste greutăți 
sînt generate și de faptul că munca 
noastră politică cu masa largă de 
țărani cooperatori și cu gospodărie 
individuală a fost unilaterală, în 
sensul că am acordat un spațiu prea 
mare explicării obligațiilor pe care le 
are statul nostru față de cetățeni și 
mai puțin am vorbit despre efortu
rile făcute de stat, de clasa munci
toare, pentru a asigura mărfurile ne
cesare satului, despre obligațiile 
membrilor cooperatori față de stat.

Mă declar întru totul de acord cu 
propunerile care au fost făcute aici 
privind trecerea pășunilor în admi
nistrarea consiliilor populare și aș 
completa aceasta cu propunerea ca 
fondurile existente la întreprinderea 
județeană pentru întreținerea pășu
nilor să fie redistribuite consiliilor 
populare comunale, care au răspun
derea de a asigura întreținerea aces
tor terenuri.

în pădurile statului se pierd mii 
de metri cubi de lemn, ca urmare a 
nevalorificării copacilor căzuți din 
cauza intemperiilor, a faptului că în
treprinderile forestiere nu au unele 
forme perfectate pentru eliberarea 
tuturor parchetelor. Iată de ce pro-' 
pun â se studia posibilitatea folosirii 
acestora ca lemn de foc pentru popu
lație. ceea ce ar diminua tăierile de 
arbori.

O altă problemă la care doresc să 
mă refer este aceea a valorificării 
legumelor din C.A.P. Atunci cînd este 
abundență de produse, întreprinderi
le pentru legume și fructe se rezumă 
la realizarea contractelor, fapt ce 

determină pierderea unor cantități 
importante de legume și duce la re
ducerea ciștigurilor unităților respec
tive. Propun ca, pe viitor, întreprin
derile respective să primească sar
cina de a ridica toate cantitățile de 
legume.

Asigur de la această înaltă tribună 
conducerea sup.erioară de partid și 
de stat, pe dumneavoastră tov'arășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom spori 
eforturile pentru realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1972, adueîndu-ne 
contribuția la ridicarea nivelului ge
neral al muncii de partid, la înfăp
tuirea exemplară a mărețelor obiec
tive trasate de cel de-al X-Iea Con
gres ăl partidului nostru.

Permiteți-mi, totodată, să vă asi
gur de adeziunea deplină a celor 
1 800 de comuniști și a tuturor locui
torilor comunei noastre față de po
litica externă înțeleaptă, marxist-1e- 
ninistă, pe care o promovați, ca sol 
al Păcii și libertății popoarelor, po
litică bazată pe colaborarea și res
pectarea egalității in drepturi, nea
mestecului în treburile interne ale 
altor țâri, pe dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, în 
conformitate cu interesele și aspi
rațiile sale.

Prin atragerea cetățenilor la înfăp
tuirea programului de măsuri stabi
lit, comuna Diosig, din județul Bihor, 
a arătat primarul acestei comune, 
Zoltan Chesut, a pornit hotărit 
pe calea urbanizării. Dintre formele 
de atragere a maselor la stabilirea 
obiectivelor și la rezolvarea practică 
a acestora, rezultate bune a dat 
munca concretă a deputaților cu a- 
legătorii, activitatea comitetelor de 
cetățeni. în cadrul consfătuirilor or
ganizate pe circumscripții electorale, 
în sate, cu ocazia diverselor adunări 
populare, cetățenii din comuna noas
tră și-au dat adeziunea la propune
rile de electrificare și au subscris 
importante sume bănești. Ei au par
ticipat efectiv la o serie de lucrări 
de mare amploare, printre care o re
țea electrică de aproape 100 km, 
84 km trotuare, 19 săli de clasă, 2 că
mine culturale cu 900 locuri, o bi
bliotecă, o baie populară, brutărie, 
grădiniță de copii, cămin de zi, pe
pinieră pentru arbori ornamentali, cu 
o suprafață de 2 000 mp, seră de flori, 
peste 50 000 mp parcuri și spații verzi, 
modernizarea a 8 km drumuri -omu- 
nale care leagă satele componente 
de centrul comunei, au plantat pomi 
fructiferi și ornamentali pe străzi, 
au executat lucrări de canalizare si 
desecări pe o lungime de peste 20 km 
și altele. Valoarea lucrărilor execu
tate prin muncă patriotică în ultimii
5 ani se ridică la suma de peste 
10 000 000 lei

Urmărind înfăptuirea în cadrul co
munei a sarcinilor ce ne revin din 
programul adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, am intensificat munca poli
tică _ și cultural-educativă în cadrul 
căminelor culturale, prin organizarea 
unor expuneri și simpozioane, crea
rea punctelor de informare și do
cumentare pe lîngă cele 5 cămine cul
turale de pe raza comunei. în aceste 
activități ne sprijinim pe cei peste 
200 de intelectuali din comună.

Pentru a elimina unele neajunsuri 
și a lega mai mult de comună ca
drele didactice, medicii și inginerii, 
propun, ca Decretul nr. 564/1968 să 
fie îmbunătățit în sensul ca, din su
mele provenite din impozite lăsăte la 
dispoziția consiliilor populare comu
nale pentru lucrări edilitar-gospodă- 
rești, să se admită și construirea de 
locuințe pentru aceste cadre. în ve
derea conducerii activității economice, 
membrii comitetului executiv sînt 
repartizați pe cooperative agricole, 
au răspunderi precise și raportează 
îndeplinirea obiectivelor stabilite. Vă 
rog să-mi permiteți să raportez, to
varășe secretar general, că sarcina 
primită de la dumneavoastră cu oca
zia vizitei pe care ați făcut-o în co
muna noastră în 1969 de a îngrășa și 
vinde statului în decurs de 2—3 ani 
4 000—5 000 porci, a fost îndeplinită, 
în acest an, numai cooperativa agri
colă Diosig va livra 5 200 porci la 
fondul de stat. Cele 4 cooperative a- 
gricole din comună vor livra în total, 
în acest an, la fondul de stat, 1 200 
tone carne. Aceste rezultate nu con
stituie o limită. Există încă mari re
surse care pot fi puse în valoare, atît 
de cooperativele agricole, cît și de 
gospodăriile personale ale populației. 
Ceea ce ne împiedică să creștem și 
să vindem statului mai mulți porci 
este numărul insuficient de scroafe 
în cadrul gospodăriilor populației, 
numai 315 în loc de 1 200 cît ar fi 
necesar. Propun ca în planurile de 
producție ale unor cooperative agri
cole să se prevadă creșterea de scro- 
fițe montate și vînzarea lor sătenilor.

în ceea ce privește activitățile In
dustriale ale consiliilor populare. în 
comuna noastră, numai în ultimele
6 luni s-au înființat o secție de că- 
rămidărie, o secție de tuburi de be
ton, o balastieră pe rîul Barcău, s-au 
amenajat eleștee pentru pește și al
tele, de la care s-a realizat un bene
ficiu net de peste 150 000 lei. Avem 
încă multiple resurse din care, să 
creăm noi valori materiale și veni
turi bănești pentru satisfacerea ce
rințelor locuitorilor și pentru cumpă
rarea unor mijloace de producție sau 
chiar a celor de transport, necesare 
consiliului popular, fără să apelăm 
la fonduri de la bugetul statului, așa 
cum au propus unii primari.

în mediul rural sînt foarte multi 
salariați dornici să-și construiască 
casă personală. La noi în comună. 
196 salariați și-au exprimat dorința 
să-și facă case noi, dar din aceștia 
numai doi au consimțit să se limiteze 
la cei 100—250 mp teren, cît prevede 
legea nr. 9, ceilalți solicitând supra
fețe mai mari, care să le permită ca 
pe lîngă casă să cultive legume pen
tru consumul propriu. Consider înte
meiată propunerea de a se stabili li
mita locurilor obținute pentru case 
la 250—500 mp în mediul rural, acolo 
unde sînt posibilități, fără extinderea 
vetrei satului.

Am citit cu deosebit interes și sa
tisfacție măsurile stabilite în ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind sprijinul financiar puternic, 
în valoare de două miliarde lei, a- 
cordat cooperativelor prin anularea 
restituirii unor credite restante, alo
carea de la buget a unor mari sume 
pentru achitarea contribuției la casa 
de pensii, ca și a creditelor necesare 
cooperativelor care au livrat produse 
pe bază de contract la fondul de stat 
pentru plata retribuirii cooperatorilor 
în raport' cu munca efectiv prestată. 
Aceasta va constitui un nou îndemn 
la muncă pentru înflorirea coopera
tivelor agricole, a satului românesc.

Exprimindu-și recunoștința pentru 
organizarea conferinței, primarul din 
Diosig a spus : Am înțeles mai bihe 
cît de mult loc există pentru mani
festarea deplină a inițiativei crea
toare, ce forță uriașă reprezintă an
trenarea maselor la rezolvarea trebu
rilor obștești. Ne angajăm în fața dv., 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,. ca 
împreună cu deputății, cu toți cetă
țenii din comună, să depunem toate 
eforturile pentru traducerea în viață 
a indicațiilor date, pentru progresul 
mai rapid al satelor și comunelor țării. 
Prevederile rezoluției conferinței vor 

constitui un îndreptar în munca noas
tră de zi cu zi, pentru dezvoltarea 
cooperativelor agricole de producție, 
pentru progresul mai rapid al comu
nelor țării și; ca urmare, mă angajez 
să mobilizez toți locuitorii comunei 
noastre în vederea traducerii lor în 
viață.

Sînt secretarul comitetului de par
tid și primarul comunei Rucăr, una 
dintre cele mai frumoase comune 
argeșene, a spus tov. (JhSOFCjhS 
Miloș. De douăzeci și șapte de ani 
trăim și muncim în libertate. Pe a- 
cest drum, scurt în timp, dar lung 
în fapte, fiecare cuvînt al partidului. 
ne-a fost îndreptar de preț, ne-a fost, 
cum zicem noi, „carte de căpătâi".

Ne îndreptăm eforturile pentru 
dezvoltarea bazei sbcial-economice și 
culturale a comunei, pentru înflorirea 
ei spirituală. Cum puteam realiza 
obiectivele pe care ni le-am pro
pus — despre care am să vorbesc — 
dacă nu cu ajutorul întregii popu
lații din comuna noastră 1 Aș aminti 
aici, ca o formă a muncii comitetu
lui de partid' și a consiliului popular 
comunal, oonsultarea largă a cetățe
nilor comunei, perseverența cu care 
a fost urmărită aplicarea propuneri
lor și sugestiilor lor.

Eforturile birourilor organizațiilor 
de bază s-au îndreptat, la rîndul lor, 
spre întărirea disciplinei de partid., 
dezvoltând spiritul analitic, critic și 
autocritic al comuniștilor. N-au fost 
trasate numai sarcini de ordin econo
mic sau politico-ideologic; ci s-a ur
mărit pe parcurs și îndeplinirea lor. 
Formelor de dezbatere ideologică 11 
s-au asociat cele de dezbatere a pro
blemelor vieții economice din comună, 
a perspectivelor de dezvoltare.

Discuțiile cu locuitorii comunei, o- 
piniile lor exprimate în adunările 
populare au prilejuit comitetului 
comunal o cunoaștere cuprinzătoare 
a conștiinței colective, a transformă
rilor ce au loc în gîndirea oamenilor. 
Tocmai acestei conștiințe colective., 
care se dovedește din ce în ce mai 
responsabilă pentru tot ce se petrece 
în comuna noastră, îi datorăm în
ființarea — în planul muncii cultu
ral-educative — a primei societăți 
culturale din țară. Societatea cultu
rală „Ion Barbu" se dovedește a fi 
o puternică unire a tradiției și ino
vației, un organism cultural superior 
formelor de pînă acum.

In comuna Rucăr, aflată intr-un 
accentuat proces de urbanizare, în 
ultimii ani s-au construit două că
mine culturale, un liceu, un hotel 
turistic, două magazine universale 
cu peste 30 de secții ; a fost moder
nizat și reutilat spitalul. Racordarea 
comunei la sistemul energetic națio
nal, șoseaua asfaltată, introducerea 
apei potabile pe o lungime de 18,50 
km apropie tot mai mult comuna de 
nivelul ridicat de civilizație al ora
șului.

De cînd se știu, locuitorii Rucăru- 
lui au fost crescători de animale. Co
mitetul comunal de partid' și consi
liul popular au stimulat menținerea 
tradiției de crescători de animale. 
Deși suprafața pentru pășune și finețe 
nu depășește 1 900 ha, avem în pre
zent peste 5 000 de ovine, și din cele 
1 700 de gospodării aproape 1 350 au 
vaci cu lapte. Am înființat o secție în 
care se prelucrează anual 2 400 000 
litri lapte.

Am ascultat cu interes chemarea 
lansată de primarul comunei Unirea. 
Și - noi, cei din Rucăr, avem condiții 
să creștem mai multe animale pe 
care să Ie livrăm statului in vederea 
mai bunei aprovizionări a populației. 
Imediat după încheierea conferinței 
noastre vom discuta în comitetul de 
partid, în consiliul popular — îm
preună cu locuitorii Comunei — măsu
rile pe care să le luăm în vederea 
creșterii aportului comunei la fondul 
de stat. Bizuindu-mă pe hăm’cia oa
menilor, vă asigur, tovarășe secretar 
general, că angajamentul nostru va 
confirma din plin hotărîrea de a va
lorifica la maximum resursele comu
nei pentru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic.

în cadrul acțiunii lansate recent de 
județul Argeș, este în curs de execu
ție o lucrare privind corectarea to- 
renților, îndiguirea văilor si rîurilor 
de pe raza comunei, ferind astfel de 
calamități peste 650 de case și a- 
proape 80 ha teren.

Ne-am propus ca în actualul cin
cinal șă trecem la aplicarea schiței 
de sistematizare a comunei, să con
tinuăm acțiunea de asfaltare a stră
zilor, de întreținere a parcurilor și 
zonelor verzi, să îmbunătățim apro
vizionarea și deservirea localnicilor 
și a celor veniți la odihnă. Construim 
în,prezent un atelier de covoare, în 
care vor lucra 250 femei. Avem în 
plan să realizăm un local pentru sec
țiile de prestări de servicii și încă 
unul pentru comerț. Pentru generali
zarea învățămîntului de 10 ani s-a 
aprobat construirea — prin contri
buția directă a locuitorilor comunei 
— a unui local de școală cu 10 săli 
de clasă, din care două ateliere și un 
laborator, a unui internat cu 16 săli. 
Ne-am propus extinderea turismului 
prin construirea de noi spații și prin 
amenajări, cel puțin 200 de case a- 
vînd această destinație.

în continuare, vorbitorul a spus : 
după desființarea raioanelor, județul 
a descentralizat o serie de atribuții 
și ni le-a dat nouă. Este bine, și 
noi sintem capabili să rezolvăm sar
cinile ce ne revin. Susțin însă pro
punerea făcută. în conferință ca toate 
cadrele ce se încadrează in muncă la 
nivelul comunelor să fie numite de 
comitetul executiv comunal, cu avi
zul organelor de specialitate jude
țene, și nu invers, cum se procedea
ză in prezent în unele cazuri. De a- 
semenea, ni s-au dat în grijă dispen
sarele umane și veterinare, dar nu
mai în ce privește plata salariilor și 
asigurarea combustibilului, nu și asi
gurarea medicamentelor, instrumen
tarului, deși pentru circumscripțiile 
sanitare din comuna noastră acest 
lucru s-ar putea face prin spitalul 
nostru și nu prin cel de la Cîmpu- 
lung.

Pentru a păstra frumusețea și pi
torescul localităților și pentru a le 
crea acestora o personalitate distinc
tă, propun ca specialiștii însărcinați 
să rezolve problemele proiectării de 
locuințe să aibă îri vedere specificul 
construcțiilor din aceste localități și 
să ne pună la dispoziție proiecte a- 
decvate, care să placă locuitorilor.

Sugerez Ministerului Turismului 
să reia propunerile comunei Rucăr, 
și în general ale județului Argeș, 
pentru dezvoltarea turismului, deoa
rece in acest domeniu avem mari 
posibilități încă nevalorificate.

Angajamentul meu este de a face 
totul pentru a da viață sarcinilor ce 
vor fi trasate astăzi.

Permiteți-mi să-mi exprim recu
noștința profundă față de conducerea 
de partid și de stat, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal — a 
spus Simion Such, seoretarul 
comitetului de partid al comunei 
Sinpetru de Cîmpie, județul Mureș 
— pentru faptul de a fi dat curs 
unei vechi dorințe a noastră, de a se 
crea un cadru în care să dezbatem 

problemele ce ne preocupă In toate 
domeniile de activitate.

în cuvîntul meu aș dori să arăt 
cum comitetul nostru comunal de 
partid se îngrijește de conducerea 
muncii politice și cultural-educative, 
de orientarea acesteia spre ridicarea 
conștiinței socialiste a oamenilor și 
mobilizarea lor la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

în lumina prevederilor Statutului 
partidului și a sarcinilor izvorite din 
documentele Congresului al X-lea al 
P.C.R., comitetelor comunale de 
partid le revin atribuții de foarte 
mare însemnătate. Ele sînt chemate 
să organizeze munca pentru îndepli
nirea planului de stat, să vegheze la 
respectarea democrației și legalității 
socialiste, într-un cuvînt să militeze 
pentru traducerea in viață a progra
mului partidului și statului nostru de 
edificare a socialismului în România.

în ultimele ședințe de birou și in 
plenarele sale, comitetul comunal a 
analizat activitatea politică și cultu
ral-educativă, elaborînd măsuri care 
să asigure conducerea unitară a acti
vității organizațiilor de partid, orga
nizațiilor de masă, căminului cultu
ral, precum și a celorlalți factori care 
concură la aplicarea în viață a sarci
nilor reieșite din programul partidu
lui, privind educarea marxist-leni- 
nistă a membrilor săi și a celorlalți 
oameni ai muncii. în acest scop, co
mitetul comunal de partid, prin stu
diile făcute cu ajutorul comisiei de 
propagandă, a trecut la reorganizarea 
muncii politice. O atenție deosebită 
a fost acordată recrutării agitatorilor 
de către organizațiile de bază și in
struirii periodice a acestora cu pro
blemele ce urmau să fie aduse la 
cunoștința maselor.

Permiteți-mi acum să înfățișez in 
fața conferinței cum s-a preocupat 
comitetul nostru de partid pentru 
traducerea în viață a sarcinilor ce 
ne-au revenit din expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu din noiem
brie 1970 privind îmbunătățirea or
ganizării, planificării și conducerii a- 
griculturii. Principalul accent l-am 
pus pe problema acordului global, 
instruind temeinic agitatorii, iar a- 
ceștia, la rîndul lor, au stat de vorbă 
cu oamenii, le-au explicat importan
ța și avantajele noii forme de muncă 
și retribuire. O contribuție de seamă 
au adus-o, în acest sens, dezbaterile 
care au avut loc în organizațiile de 
partid și ale U.T.C., în cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid, la 
care se adaugă expunerile însoțite de 
calcule făcute în cadrul căminelor 
culturale și mai ales dezbaterile din 
adunările generale ale membrilor 
cooperatori. Convingîndu-se de su
perioritatea noului sistem de muncă 
și retribuire, cooperatorii au parti
cipat în mod activ la executarea tu
turor lucrărilor agricole la timp și 
de calitate, fapt ce s-a concretizat în 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
producție. Astfel, C.A.P. Sinpetru a 
depășit planul la grîu cu 100 kg la 
hectar, la orz cu 400 kg la hectar și 
la porumb cu 500 kg la hectar ; re
zultate bune s-au obținut și la cele
lalte culturi, ceea ce a permis coo
perativei agricole să se achite în în
tregime de obligațiile ce le-a avut 
față de fondul de stat. Cu toate aceste 
realizări, nu ne putem declara pe 
deplin mulțumiți. N-am acționat cu 
aceeași hotărîre și în zootehnie, 
munca politică n-a fost atotcuprinză
toare,, așa,, explicîndu-se faptul că a- 
cordul global n-a fost înțeles cum 
trebuie și ca atare nu s-a aplicat 
în sectorul zootehnic, mai ales la 
C.A.P. Dîmbu. Viața ne-a demonstrat 
că nu trebuie să ne oprim la jumă
tatea drumului, că avem datoria să 
promovăm tot ceea ce e nou, înaintat 
în toate sectoarele de producție. 
Ca atare ne propunem să acționăm 
și mai intens, prin toate formele 
muncii politice, pentru a convinge 
pe toți cooperatorii de necesitatea de 
a lucra în acord global, sistem care 
ne permite să sporim substanțial re
coltele și producțiile animaliere, ‘iar 
prin aceasta averea cooperativei și 
propriile noastre venituri.

Cu ocazia adunărilor de dări de 
seamă, care au avut loc recent în 
organizațiile de bază, am prevă
zut, în lumina sarcinilor reieșite din 
documentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971, să intensi
ficăm munca politică și cultural-e
ducativă în perioada care urmează. O 
deosebită atenție am acordat organi
zării ’învățămîntului de partid. în 
cercurile de învățămînt sînt cuprinși 
practic toți comuniștii — peste 500 
tovarăși — precum și alți oameni ai 
muncii, nemembri de partid.

Am introdus, ca regulă, metoda ca, 
periodic, în afară de instruirile or
ganizate la județ, secretarul comite
tului comunal de partid, președin
tele consiliului popular comunal, 
președinții C.A.P.-urilor, directorii 
școlilor și directorul căminului să se 
întâlnească cu propagandiștii pentru 
a-i informa cu problemele curente 
și de perspectivă ale comunei. In a- 
cest scop am constituit un punct de 
informare și documentare condus de 
locțiitorul secretarului comitetului 
comunal.

în vederea asigurării unei con
duceri unitare a muncii politice și 
cultural-educative, cu sprijinul sec
ției de propagandă a comitetului ju
dețean de partid, am organizat o 
consfătuire, la care au participat în
tregul colectiv de partid, organele a- 
lese în conducerea organizațiilor 
U.T.C., sindicale și de femei, pre
cum și toți intelectualii de pe raza 
comunei, în cadrul căreia s-a anali
zat ce s-a realizat din sarcinile ce 
ne revin din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la con
sfătuirea cu aativul din domeniul 
muncii ideologice, din programul a- 
doptat de Plenara din 3—5 noiem
brie 1971.

In planul de măsuri s-au prevăzut, 
pe lîngă activitățile cultural-educa
tive comune, și manifestări specifice 
tineretului, femeilor și salariaților. 
Un accent deosebit s-a cerut să fie 
pus pe popularizarea largă a legilor 
țării, domeniu in care comitetul co
munal de partid n-a acționat cu des
tulă hotărîre și perseverență. Cazu
rile, ce-i drept rare, dar care totuși 
s-au manifestat, de sustragere din 
avutul obștesc, precum și alte încăl
cări, demonstrează necesitatea de a 
proceda operativ și temeinic la ex
plicarea largă a prevederilor fiecărei 
legi, creînd astfel o puternică opinie 
de masă împotriva oricăror abateri, 
dezvoltând conștiința civică a fiecă
rui cetățean.

în încheiere, permiteți-mi, ca par
ticipant la această conferință, să ex
prim în numele comuniștilor și al 
tuturor oamenilor muncii din comu
na Sinpetru deplina adeziune față 
de conținutul rezoluției supuse spre 
dezbatere acestui înalt for. Totodată, 
asigurăm conducerea de partid, per
sonal pe secretarul nostru general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vom 
lupta cu abnegație pentru traducerea 
în viață a politicii înțelepte a parti
dului nostru, a programului de edu
care comunistă a membrilor de par
tid, a tuturor oamenilor muncii, pre
cum și pentru înfăptuirea tuturor 
sarcinilor ce vor rezulta din lucră
rile conferinței noastre.

I Prețurile 
și tarifele

| (Urmare din pag. I)

H noi produse va cere depășirea acestor 
| limite, aprobările respective Ie dau 
h forurile în drept prevăzute in noua 
i lege.
El Indiscutabil, aceste prevederi au e 

mare importanță principială și prac
tică. Dacă în domeniul bunurilor de 
larg consum prețurile nu au marcat 
modificări necontrolate, în privința 
prețurilor unor mijloace de producție 
au apărut creșteri arbitrare, deși, sub 
raportul valorii de întrebuințare, al 
aportului real solicitat de economia 
națională, acestea nu prezentau îm- 

Ibunătățlri sau schimbări esențiale. 
Așa cum s-a arătat la Marea Adunare 
Națională. în expunerea referitoare 
la proiectul acestei legi, asemenea 
practici urmăreau îndeplinirea și de
pășirea ușoară a indicatorilor valorici 
ai planului, obținerea unor beneficii 
fără să aibă la bază eforturile pro
prii, ceea ce determina deformarea 
contribuției unor întreprinderi și ra
muri la crearea produsului social și 
a venitului național, creșterea nejus
tificată a costurilor de producție în 
sectoarele consumatoare, înrăutățirea 
eficienței unor exporturi, scumpirea 
într-o serie de cazuri a investițiilor, 
degradarea rezultatelor economico-fi
nanciare ale unor întreprinderi și 
șantiere. Prin aplicarea prevederilor 
noii legi se lichidează in mare mă
sură aceste practici dăunătoare, asi- 
gurindu-se o deplină concordanță în
tre creșterea reală a volumului fizic 
al producției materiale și valoarea a- 
cesteia.

In noua lege sînt stipulate preve
deri importante și in domeniul înlo
cuirii treptate a prețurilor de deviz 
la lucrările de investiții cu prețuri 
stabilite ca limită pe obiecte de con
strucții, pe părți de obiecte, pe uni
tăți fizice și de folosință : aceste pre
țuri limită vor stimula reducerea cos
turilor în construcții, vor duce ne
mijlocit la gospodărirea judicioasă a 
materialelor, evitarea risipei și a 
cheltuielilor nejustificate pe șantiere, 
la scurtarea termenelor de punere 
în funcțiune a noilor obiective. Rețin, 
totodată, atenția criteriile și normele 
de stabilire a prețurilor produselor 
agricole, pentru a crește eficacitatea 
folosirii acestora în stimularea pro
gresului agriculturii noastre socialis
te, corespunzător marilor resurse 
tehnico-materiale ce i se acordă și 
importantelor rezerve de creștere a 
producției și a rentabilității de care 
dispune această ramură de bază a 
economiei naționale.

Un loc principal în cadrul noii 
legi îl ocupă reglementările referi
toare la normele și criteriile de sta
bilire a prețurilor cu amănuntul și a 
tarifelor pentru serviciile prestate 
populației — care, după cum se știe, 
au un rol esențial în înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru de 
îmbunătățire sistematică a nivelului 
de trai, material și spiritual, al oa
menilor muncii. O deosebită impor
tanță are prevederea potrivit căreia 
prin planurile de stat anuale se vor 
nominaliza principalele mărfuri ief
tine de larg consum, în proporții co
respunzătoare necesităților populației 
cu venituri mai mici.; în acest fel, 
unitățile producătoare și organiza
țiile comerciale vor fi obligate să 
producă, să livreze și, respectiv, să 
preia cu prioritate aceste mărfuri. 
Legea statuează și o altă reglemen
tare de mare importanță : nivelul 
general al prețurilor și tarifelor, li
mitele maxime sau prețurile pentru 
produsele și serviciile cu rol hotărî- 
tor pentru economia națională și ni
velul de trai al populației — unice 
pentru toți producătorii și consuma
torii — sînt stabilite de către Consi- 

»• liul de Stat. Aceste prevederi, pre-. 
cum și altele din cuprinsul legii, care' 
definesc competențele de stabilire și 
modificare a prețurilor, sînt de na
tură să prevină și să combată abu
zurile in acest domeniu, punerea în 
circulație a unor mărfuri ce nu ar 
corespunde din punct de vedere ca
litativ standardelor sau normelor in
terne care au stat la baza stabilirii 
prețurilor ; in acest sens, legea pre
vede sancțiuni severe pentru cei care 
ar practica prețuri și tarife ilegale, 
care s-ar abate de la noile reglemen
tări privind regimul prețurilor și ta
rifelor. De altfel, o problemă impor
tantă din cadrul noii legi se referă 
tocmai la necesitatea întăririi disci
plinei prețurilor, a controlului sever 
in acest domeniu, potrivit intereselor 
economiei naționale, realizării podiți* 
cii partidului și statului nostru în 
etapa actuală.

Ca și în cazul celorlalte legi adop
tate in ultimii ani, succesul noii re
glementări cu privire la regimul pre
țurilor și tarifelor depinde în măsură 
hotărîtoare de modul în care vor fi' 
aplicate prevederile sale, de spiritul 
de răspundere și nivelul conștiinței 
politice ale cadrelor din economie și 
din administrație. Dar, prin toate 
prevederile sale — dintre care am 
punctat numai cîteva — noua lege 
interesează în cel mai înalt grad ma
sele de oameni ai muncii care, în 
dubla lor calitate de producători și 
de proprietari ai avuției naționale, 
sînt datori să vegheze la aplicarea 
riguroasă în practică a legii, aceasta 
fiind în folosul lor nemijlocit, al dez
voltării economice și sociale a țării.
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Succese de prestigiu
MĂSURILE ADOPTATE DE COMITETUL EXECUTIV

în realizarea planului și a 
angajamentelor pe acest an

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Județul Galați
Colectivele de muncitori, ingi

neri și tehnicieni ale întreprinde
rilor industriale și de construcții 
din județul Galați au realizat in 
ziua de 23 decembrie sarcinile a- 
nuale ale planului producției-marfă, 
producției-marfă vîndută și înca
sată, precum și planul anual de 
construcții-montaje. Pină Ia sfîrși- 
tul anului vor fi obținute sporuri 
de peste 315 milioane lei la pro- 
ducția-marfă și de circa 54 milioa
ne iei în activitatea de construcții- 
montaj. Organizarea științifică a 
producției și a muncii, întărirea 
disciplinei tehnologice și de muncă 
și alte acțiuni inițiate, sub îndru
marea comitetului județean de 
partid, în unitățile industriale și 
pe șantiere au avut drept urmare 
creșterea coeficientului de schim
buri la mașini și instalații, în sec
țiile de bază, la peste 2,2. De ase
menea, prin reducerea cheltuielilor 
materiale în industrie s-au obținut 
peste 50 milioane lei economii su
plimentare la prețul de cost.

în telegrama adresată cu această 
ocazie Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de către 
Biroul Comitetului județean de 
partid Galați, se subliniază printre 
altele : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Galați vor munci 
cu înalt spirit de răspundere pentru 
aplicarea zi de zi fn viață a docu
mentelor de o excepțională însem
nătate pe care Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român din 3—5 noiembrie a.c. 
le-a elaborat, își vor oonșacra în-

treaga energie și pasiune pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
planului cincinal 1971—1975.

Județul Vrancea

În telegrama _adresată Comitetu
lui Central 
Român, 
Ceaușescu, 
Vrancea al 
oamenii muncii din economia ju
dețului au îndeplinit la data de 22 
decembrie sarcinile planului de 
stat pe 1971 și angajamentele asu
mate în 
lectivele 
țului, se 
lorificat 
tențialul 
tente, experiența pozitivă, asigu- 
rînd astfel posibilitatea pa, pînă 
la sfîrșitul acestei luni, să reali
zeze suplimentar 54 milioane lei 
Ia producția globală și 33 milioane 
lei la indicatorul producție-marfă.

al Partidului Comunist 
tovarășului

Comitetul
P.C.R. informează

Nîcolae 
județean 

că

întrecerea socialistă. Co- 
din întreprinderile jude- 

spune in telegramă, au va- 
la un nivel superior po- 
productiv, resursele exis- 

asi|

Unitățile Ministerului 
Minelor, Petrolului 

și Geologiei
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii din unitățile Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei 
au îndeplinit cu 8 zile mai devreme 
planul anual Ia producția globală.

în telegrama trimisă cu acest 
prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se subli
niază că pînă la sfîrșitul acestei

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII FRONTULUI NAȚIONAL

DE ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

AL C. C. AL P. C. R

Grijă pentru cooperatori,
sprijin pentru consolidarea
unor cooperative agricole

FAPTUL
'divers
I------------ '

luni vor fi realizate peste plan 
85 000 tone țiței, 440 milioane mc 
de gaze, 50 000 tone huilă, 3 000 
tone bauxită și alte produse. Pro
ducția globală suplimentară se va 
ridica la 290 milioane lei.

Efecte deosebit de pozitive asu
pra îndeplinirii sarcinilor de plan 
în industria minieră, se spune în 
telegramă, a avut introducerea ex
perimentală a programului zilnic 
de lucru de 6 ore în subteran, de 
care beneficiază în prezent a- 
proape 32 000 de salariati.

încheind primul an al cinci
nalului, lucrătorii din industria 
minieră, petrolieră și din geologie 
sînt ferm hotărîți să-și intensifice 
eforturile pentru descoperirea și 
valorificarea a noi resurse de 
substanțe minerale utile, să ia mă
suri pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii activități din 
această ramură a economiei.

Grupul industrial 
de prelucrare 

a maselor plastice
Grupul industrial de prelucrare 
maselor plastice din București,•

din cadrul Ministerului Industriei 
Chimice, care coordonează uzinele 
de prelucrare mase plastice din 
București, Buzău, Iași și Fabrica 
chimică Orăștie, a raportat îndepli
nirea înainte de termen a sarcinilor 
planului la producția marfă pe anul 
1971, iar la 18 decembrie — a sar
cinilor planului anual la producția 
globală.

Cronica zilei

Adunarea de la Uzina de sirmă
și produse din sirmă din Buzău

Ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a adresat o telegra
mă de felicitare Iui Kurt Waldheim, 
reprezentantul permanent al .Aus-.. 
triei la O.N.U., cu ocazia numirii a- 
cestuia în funcția de secretar gene
ral al O.N.U.

Din nou, conducerea partidului
vine în sprijinul nostru

Cu nespusă bucurie am 
aflat că din nou conduce
rea partidului și statului 
vine în sprijinul unor co
operative agricole. Dintre 
cooperativele care vor be
neficia de prevederile re
centei hotăriri a Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R. face parte și unita
tea noastră. Mă refer în
deosebi la alocarea de la 
bugetul statului a unor im
portante sume de bani 
pentru plata pensiilor în 
cooperativele agricole care, 
din anumite motive, nu au 
reușit ca prin forțe proprii 
să-și onoreze această obli
gație. Anual, în cooperativa 
noastră se plătesc celor 
372 bătrîni circa 600 000 Iei 
drept pensie. în 1971 însă 
am rămas datori la Casa 
de pensii cu peste 304 000 
lei, sumă pe care trebuia să 
o asigurăm din veniturile 
obținute la producția a- 
gricolă. Sînt mai multe 
cauze care ne-au împiedi
cat să achităm aceste sume.

Sintem conștienti că mă
surile luate de conducerea 
partidului ne ajută să ieșim 
dintr-o situație nedorită și 
contribuie la întărirea co
operativei noastre. Este 
insă de datoria fiecăruia 
dintre noi, cooperatorii, să 
răspundem prin fapte aces
tei griji, astfel incit în vi
itor. prin eforturi susținute 
pentru a spori producția 
agricolă, să putem îndeplini

re- 
ho-

toate obligațiile ce ne 
vin. Iată de ce sintem 
tărîti să ne organizăm 
bine munca pentru a 
ține producții mai mari în
toate sectoarele. întrucît 
dispunem de pășuni întinse, 
ne-am propus, de pildă, să 
profilăm activitatea unită
ții pe creșterea animalelor. 
Astfel, la oi efectivele vor 
ajunge la 3 000 de capete, 
față de 1 350 în prezent. De 
asemenea, peste cîteva zile 
vom desfășura o largă ac
țiune de săpare a canalelor 
pentru desecarea terenurilor 
cu exces de apă din preaj
ma riurilor Birlad și Glo- 
denl. Vom trece la execu
tarea pregătirilor necesare 
în vederea extinderii plan
tațiilor de viță de vie pe 100 
hectare, față de 60 hectare 
cite avem acum. Socotim 
că a acționa pe toate căile, 
a munci cu sîrguință pen
tru creșterea producției a- 
gricole constituie cel mai 
bun răspuns al nostru dat 
grijii partidului și statului 
pentru dezvoltarea continuă 
a unităților agricole coope
ratiste și pentru îmbună
tățirea, pe această bază 
trainică, a nivelului de trai 
al oamenilor muncii de la 
sate.

Constantîn SONIC 
președintele cooperativei 
agricole Valea Ursului, 
județul Neamț

Resursele economisite le vom
folosi pentru dezvoltarea

zootehniei

Vom chibzui mai bine
investițiile pe care le facem
Recenta Hotărîre a Co

mitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. vine îndeosebi în 
sprijinul cooperativelor a- 
gricole situate în zone de 
deal care, datorită condiții
lor naturale mai grele, nu 
au realizat producții și ve
nituri pe măsura posibili
tăților. Printre acestea se 
numără și cooperativa noas
tră. Ea a beneficiat, pină 
în anul 1968, de credite ce 
se ridică la aproape 2 mi
lioane lei. Am înființat o 
plantație de vie pe 28 ha 
pentru care s-au cheltuit 
566 000 Iei. Numai că pro
iectul a fost necorespunză
tor și, de aceea, în loc de 
venituri, activitatea din 
acest sector s-a încheiat, 
an de an, cu pierderi. Nu 
s-a judecat bine nici atunci 
cind s-au procurat utilaje 
pentru irigații și mașini de 
condiționat semințele. Ele 
au fost plătite și noi le ți
nem ca piese de muzeu. 
într-un;cuvint. Ia baza unor 
investiții nu au stat studii 
bine gindite și calcule de 
eficiență economică. Toate 
acestea au adus cooperati
va noastră în situația de a 
avea și astăzi datorii ante
rioare anului 1968 și sca
dente la plată în 1972 în 
valoare de peste 600 000 lei.

Măsura adoptată de Co
mitetul Executiv al C.C. al 

de a se anula resti- 
acestor credite con- 
un mare sprijin a- 
cooperativei noastre, 
aceea, aducem pe

P.C.R. 
tuirea 
stituie 
cordat 
și, de 
această cale sincere și cal
de mulțumiri conducerii 
partidului și statului. Cu 
aceste sume vom putea fi
nanța mai bine activitatea 
de producție. De altfel, am 
început reorganizarea sec
torului zootehnic. în satul 
Sfircea, un grajd existent

a fost modernizat, iar altul 
a fost reconstruit. în aces
te grajduri vom adăposti 
180 vaci cu lapte. în con
tinuare, vom reface și 
plantația de vie pentru a 
crea condiții de executare 
mecanizată a lucrărilor de 
Întreținere. Avînd în vede
re că multe terenuri sînt 
în pantă, cu pășuni degra
date, paralel cu măsurile 
de ameliorare a lor vom 
spori numărul oilor de 
620 cit avem in prezent, 
1 000 în anul viitor, iar 
perspectivă vor ajunge 
1 503— 1 800 capete.

Anularea restituirii 
credite acordate de 
dovedește grija ce o 
tă partidul și statul nostru 
întăririi economice a coo
perativelor cu rezultate 
deocamdată mai slabe și 
sporirii veniturilor țărani
lor cooperatori. în1 aceste 
zile, noi săpăm șanțuri pen
tru scurgerea apelor ce 
băltesc, transportăm gunoi 
de grajd la grădină, nece
sar amenajării de răsadni
țe. O echipă de construc
tori lucrează la ridicarea 
unui atelier de tîmplărie- 
rotărie, iar în cadrul acti
vităților industriale, nume
roși cooperatori fac împle
tituri din nuiele, mult cău
tate pe piață. Sintem ho- 
tărîți ca, de acum înainte, 
fiecare leu investit să fie 
bine gospodărit, bine chib
zuit, pentru a aduce maxi
mum de foloase și a nu mai 
fi puși în situația de a nu 
putea rambursa la timp 
creditele acordate de stat.

la 
la 
în 
la

unor 
stat 

poar-

Constantin GHIARA 
președintele cooperativei 
agricole „Unirea" 
din comuna Braloștița, 
judefu! Dolj

La clubul Uzinei de sirmă și pro
duse din sirmă de la Buzău a avut 
loc, joi după-amiază, o adunare de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez, consacrată celei de-a 11-a 
aniversări a creării Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud. La adunare au luat parte Marin 
Simionescu, secretarul Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., și alți ac-' 
tiviști de partid, numeroși muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari din 
uzină. Au fost prezenți Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam, 
Lam Van-Luu, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud, și mem
bri ai celor două ambasade.

Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit directorul uzinei, Leo
nid Cazacu. Referindu-se la crearea 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud — vorbitorul a 
subliniat rolul pe care îl are acesta 
in lupta poporului vietnamez împo
triva agresorilor americani, pentru 
dobîndirea libertății, independenței 
și suveranității naționale, pentru a- 
sigurarea unui viitor pașnic și pros
per. Poporul român, a spus el, care 
a urmărit cu caldă simpatie și soli
ei ritate faptele de eroism ale pa- 
t. loților sud-vietnamezi, a acordat și 
acordă întregul său sprijin — mate
rial, politic și moral — F.N.E., luptei 
sale neînfricate, bucurindu-se din ini
mă de succesele obținute de poporul 
vietnamez. După cum se știe, țara 
noastră a fost printre primele state 
care au recunoscut oficial Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, stabilind cu el 
relații diplomatice.

Cu ocazia aniversării a 11 ani de la 
crearea F.N.E. — a încheiat vorbito
rul — .poporul român, reafirmîndu-și 
sprijinul și solidaritatea frățească cu 
lupta eroică a poporului vietnamez, îi 
'urează noi succese in lupta sa cu con-

vingerea nestrămutată în victoria 
cauzei sale drepte.

A luat apoi cuvîntul Lam Van-Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București. După ce a 
transmis colectivului uzinei, l întregu
lui popor român, un călduros salut 
din partea poporului vietnamez, vor
bitorul a trecut în revistă succesele 
obținute de poporul din Vietnamul de 
sud în cei 11 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. împotriva eroicului po
por vietnamez. Anul acesta, a spus 
vorbitorul, aniversarea Frontului Na
țional de Eliberare are loc într-o si
tuație în care armata și populația din 
Vietnamul de sud au înfrînt strate
giile „războiului special", „războiului 
local", au făcut să eșueze planul de 
„vietnamizare". S-au creat premise 
noi, favorabile pentru lupta forțelor 
patriotice Sarcinile F.N.E. din Viet
namul de Sud au fost exprimate în 
mod clar în programul său politic : 
solidaritatea întregii națiuni, hotărî- 
rea de a obține victoria în lupta îm
potriva agresiunii imperialiste, de a 
răsturna regimul de marionete de la 
Saigon, de a instala o administrație de 
largă coaliție națională, democratică, 
de a construi un Vietnam de sud in
dependent, democratic, pașnic, neutru 
și prosper, ca un pas important spre 
reunificarea pașnică a patriei.

în cauza noastră dreaptă ne-am bu
curat întotdeauna de înțelegere și 
sprijin din partea popoarelor progre
siste din întreaga lume. Folosim acest 
prilej pentru a mulțumi sincer Par
tidului Comunist Român, guvernului, 
Frontului Unității Socialiste și po
porului român pentru sprijinul căl
duros și ajutorul prețios acordate 
luptei noastre împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea țării.

*
Cornelîu Mănescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Haluk Bayulken, minis
trul afacerilor externe al Turciei, cu 
prilejul numirii- sale în această func
ție.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, Otto Winzer, pen
tru felicitările transmise cu ocazia 
numirii sale în funcția de ministru 
al afacerilor externe.

★
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația de activiști ai Co
mitetului Central al Partidului Co- 

■ munist Român, condusă de Ion Savu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., care, la invi
tația Comitetului Central al P.S.U.G., 
a făcut o vizită de schimb de expe
riență în Republica Democrată Ger
mană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Aldea Militaru, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

în decursul anilor, coo
perativa noastră a primit 
din partea statului un 
sprijin multilateral con
cretizat în credite care au 
fost folosite pentru dez
voltarea zootehniei, procu
rarea de mașini și utilaje 
agricole, mijloace de trans
port și altele. Am con
struit 4 grajduri, magazii, 
pătule etc. Totodată, am 
cumpărat un mare număr 
de animale, ferma zooteh
nică numărind în pre
zent peste 450 bovine, din 
care 200 sînt vaci și ju- 
ninci. Producția de lapte 
planificată pe acest an a 
fost depășită pînă la 
decembrie cu circa 
litri. în felul acesta, 
putut livra statului 
treaga cantitate de 
contractată. în comparație 
cu 1967, anul acesta pro
ducțiile medii sînt mai 
mari cu peste 300 kg la 
grîu și 400 kg porumb Ia 
hectar.

Cu toate aceste rezultate, 
n-am reușit să restituim 
integral creditele acordate 
de stat. în lumina noii ho- 
tărîri, cooperativa noas
tră beneficiază de 
rea restituirii unor credite 
în sumă de circa 
lei, acordate în 
anterioară anului 1968 și 
scadente la plată în anul 
viitor. Sintem hotărifi să 
folosim această sumă pen
tru a dezvolta și mai mult

15
19 500 

am 
în- 

lapte

anula-
600 000 

perioada

zootehnia, astfel ca în 
ferma să dispună de 
efectiv de 900 bovine, 
același timp, avem ] 
bilitatea 
devreme 
necesare 
malelor.

Ca să 
tem 
care ne-o poartă 
rea partidului, ne 
să muncim fără 
pentru a obține 
ții și mai mari. Toți coo
peratorii noștri au hotărît 
să treacă neîntîrziat la 
executarea a peste 1 500 m 
de canale pentru scurge
rea apelor de pe semănăj 
turi. Se lucrează de zor la 
transportul îngrășăminte
lor naturale, pînă acum 
dueîndu-se pe cîmp peste 
800 tone, acțiune care va 
fi intensificată în zilele 
următoare. Muncim cu tra
gere de inimă pentru spo
rirea producțiilor, 
rece și de 
rile luate 
partidului 
important 
îmbunătățirea 
activității cooperativelor a- 
gricole, a vieții noastre 
de fiecare zi.

1975 
un 
în 

posi- 
să construim mai 
cele trei grajduri 
adăpostirii ani-

sîn-
pe

dovedim că 
demni de grija 

conduce- 
angajăm 

preget 
produc-

deoa- 
astă dată măsu- 

de conducerea 
constituie un 

sprijin pentru 
continuă a

Cum înțelegem sâ răspundem
ajutorului primit

Datorită măsurilor luate 
de conducerea partidului 
nostru, personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
fost rezolvată o problemă 
socială de mare însemnă
tate pentru țărănime : asi
gurarea de pensii la bătrî- 
nețe membrilor cooperati
velor agricole de producție. 
Dar, după cum bine știm, 
fondurile necesare Casei de 
pensii se realizează din 
contribuția cooperativelor 
agricole care, începînd cu 
anul 1971, reprezintă 7 la 
sută din valoarea produc
ției globale. Numai că ulti
mii doi ani nu au fost de
loc favorabili pentru obți
nerea unor producții mari 
de către cooperativa noas
tră.

Am aflat că, 
este restanțieră 
rea contribuției 
pensii cu peste 
Probabil că o 
din această sumă se va a- 
coperi — așa cum prevede 
hotărîrea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., —
prin alocarea unor fonduri 
de la bugetul de stat. Este 
o măsură care bucură din 
inimă pe toți țăranii

cooperativa 
în achita- 

la Casa de 
560 000 lei. 

bună parte

satul nostru. Ei văd în ea 
un nou sprijin pentru con
solidarea economică a coo
perativei, pentru creșterea 
veniturilor membrilor ei. 
Beneficiind de acest spri
jin, avem însă datoria să 
gîndim ce putem face ca 
lucrurile să nu se mai re
pete, să găsim cele mai 
bune căi pentru ca produc
ția și veniturile cooperati
vei să corespundă posibili
tăților pe care Ie avem. 
Noi, cei mai în vîrstă, am 
hotărît să preluăm unele 
lucrări de pe șantierul co
munal de desecări și să fa
cem un canal de scurgere 
a apelor în lungime de a- 
proape un kilometru. Pu
tem să mai muncim și la 
cîmp. Socot că în anul 
1972, prin măsurile ce se 
vor lua, vom contribui cu 
toții Ia executarea la 
a lucrărilor agricole, 
recolta va fi bună, 
trebuie să răspundem
torului dat de conducerea 
partidului nostru.

timp 
iar
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Dorind, intr-una din zilele 
trecute, să vizioneze un film 
la cinematograful „Capitol", ce
tățeanul I.T. din Capitală și-a 
cumpărat un bilet, uitînd să mai 
ia restul la 100 de lei. Descope
rind abia după două zile întim- 
piarea, s-a hotărît să-și încerce 
norocul, adresindu-se, fără prea 
multe speranțe, casierei. Uimire. 
Restul îl aștepta, pus de o parte 
de casiera Elena Știrbu, fiindu-i 
înmînat deindată. Un alt fapt. 
După ce a scos o sumă de bani 
de la unitatea C.E.C. nr. 21 Tim
puri Noi, din București, cetățea
nul I.S. a uitat, din grabă, port- 
moneul cu toate actele și banii 
în unitate. Cind își pierduse ori
ce speranță, iată că o funcționa
ră a unității (care a ținut să-și 
păstreze anonimatul) s-a prezen
tat la domiciliu, restituindu-i 
portmoneul pierdut. îl căutase 
îndelung. întrucît păgubașul lo
cuia la o altă adresă decît cea 
indicată în buletinul de identi
tate. Două gesturi, o semnifica
ție comună — corectitudinea.

Cine închide 
ochii, să 
deschidă
punga

Dat in folosință abia de un an 
de zile, restaurantul „Popasul 
Gherăiești" din Bacău a fost 
mistuit de un incendiu din cau
za unor defecțiuni la centrala 
termică. Pierderile se ridică la 
peste 170 000 lei. întrebarea este 
insă cine suportă paguba pro
dusă 7 Pentru că, la drept vor
bind, nu sint străini de ea nici 
conducerea T.A.P.L., nici con
ducerea formației de pompieri. 
Deși ambele cunoșteau starea 
necorespunzătoare in care se 
afla instalația de termoficare, 
au permis funcționarea acesteia. 
Mai mult, nici cele 12 extinc
toare cu care era dotată unita
tea nu au putut fi folosite în 
timpul incendiului, deoarece nu 
fuseseră revizuite și pregătite 
pentru sezonul de iarnă.

Conserve...
cu surprize

în municipiul Rm. Vîlcea au 
sosit de curînd importante can
tități de conserve (vinete împă
nate în ulei). Cel puțin așa 
scrie pe etichetele ce poartă 
marca Fabricii de conserve 
Turnu Măgurele. în realitate, 
însă. în ele se află ardei umpluți 
cu orez. Trecînd peste surpri
zele neplăcute pentru consuma
tori, nu putem omite însă nici 
aspectul financiar al acestei ne
glijențe inadmisibile : vinetele 
împănate costă 3 lei, iar ardeii se 
vînd la prețul de 3,85 lei. De 
unde se vede că „ghiveciul" o- 
ferit de fabrica din Turnu Mă
gurele este și păgubitor, 
suportă diferența 7 i

Cine

De la o
instalatie
improvizată

Infirmiera Maria Sabău din 
orașul Luduș își pusese in gînd 
să introducă lumină electrică 
intr-un coteț de porci. In acest 
scop, intr-una din zilele trecute, 
s-a apucat să-și înjghebeze 
singură instalația electrică nece
sară. A luat un cablu de cițiva 
metri, l-a legat la o priză din 
locuință și l-a trecut prin geam 
pină la coteț. „Verificarea" in
stalației improvizate a avut insă 
un rezultat contrar celui aștep
tat. Electrocutată imediat și fără 
un ajutor medical rapid și efi
cient, M. S. a încetat din viață.

Lecția dela
pidatorilor

In luna mal 1967, Ion Pielmuș 
a fost înlocuit din funcția de 
casier al C.A.P. din comuna 
Traian (Teleorman), pentru că, 
de-a lungul a trei ani de zile, 
delapidase suma de 13 722 lei. 
în locul lui a fost numită în 
această funcție Maria Cristina, 
pînă atunci laborantă la Com
binatul de îngrășăminte chimice 
Tr. Măgurele. E drept, nu prea 
era ea familiarizată cu lucrările 
de contabilitate, dar contabilul 
șef Ion Dimancea susținea că 
o „va instrui" și o va ajuta să 
se descurce repede. Și... a aju
tat-o : la ridicarea din bancă a 
primului avans, i-a cerut „îm
prumut" 3 000 lei. iar la verifi
carea casei, a învățat-o cum să 
întocmească borderouri fictive 
de „acoperire" ! Și „lecția" a 
continuat in acest fel pînă cind, 
în mai 1969, in gestiunea casie
rei M.C. s-a constatat o lipsă 
de aproape 410 000 lei. Firește, 
o dată descoperite aceste fapte, 
celor în cauză li s-a aplicat lec
ția ce li se cuvine. Prin sentin
ța pronunțată de Tribunalul ju
dețean Teleorman, contabilul șef 
Ion Dimancea a fost condamnat 
la 23 de ani închisoare, casiera 
Maria Cristina — la 22 ani ți 
Ion Pielmuș — la 4 ani închi
soare și recuperarea prejudi
ciului produs. în urma respin
gerii recursului, sentința a ră
mas definitivă.

Ioan HADU 
președintele cooperativei 
agricole Sâcălâșeni, 
județul Maramureș

Sărbătorirea acad. Elie Carafoli

Iosif G. VOICU
pensionar, cooperativa 
agricolă Movila Banului, 
județul Buzău

Rubrică redactată de s 
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe POPESCU 

sprijinul corespondenților
„Scînteii"

cinema

15,30;
15.30; de comedie : Nicnîc —
1Ș.30;
15,30;

DE LA C. E. C
20.15

22,10BUZEȘTI
Tă- 22,35

9: 22.45

enueiur , tu 
printre peli- 
— 9—20,15 In

19,30
20.00

: VICTORIA 
: 18.30; 20.45,

Unitățile C.E.C. din întreaga 
țară primesc pînă la data de 31 
decembrie a.c inclusiv depu
neri pe libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri tu autotu
risme, în vederea participării la 
tragerea la sorți pentru primul 
trimestru al anului 1972.

De asemenea, pină la aceeași 
dată se pot efectua și depune-

„Lucia șturdza Bulan- 
dln bd. Schitu Măgu- 

D-ale carnavalului —

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Solist : Mlhal 
Brediceanu. Solistă : Silvia Mar- 
covici — 20.
a Opera Română : Ecaterîna Teo- 
doroiu — 11; Frumoasa din pă
durea adormită — 19,30.
2 Teatrul de operetă : Contele de 

uxemburg — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămina 
patimilor — 15; Fanny — 20, (sala 
Studio) : Travesti — 20.
o Teatrul
15.
• Teatrul 
dra" (sala 
reanu) .
10.30: (sala din str Alex. Sahia) i 
Iubire pentru iubire — 19,30.
• Teatrul „C. I Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în sac — 20.
s Teatrul Giuteștl : Epoleții invi
zibili - 10,30: 19.30.
?> Teatrul „Ion Creangă" : N-a 
ost in zadar — 10; 16.

« Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii - 10; 
(sala din str. Academie!) : Tigri- 
șorul Petre — 10.
<ț Teatrul de revistă și comedie 

bun 
Pa-

18.00 Căminul • Ancneta emisiu
nii : „Autoritatea părinteas
că" (II) • 1 ooo de soluții pen
tru apartamentul dv. • Raid 
prin București • Sfaturi utile 
• De la telespectatori pen
tru telespectatori ® în vizi
tă la Tehnica Club — Emi
siune de Ion Dumitrașcu și 
Octavian Niță.

18,50 Aniversări. Reportaj filmat, 
realizat cu ocazia sărbătoririi 
a 70 de ani de la înființarea 
corului din Leordenl și a 100 
de ani de mișcare corală in 
municipiul Pitești.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Cronica politică internă <58 
Eugen Mândrie.
Film artistic : „Cei șapte 
magnifici". Regia : John Stur
ges. Cu : Yul Brynner, Steve 
Mc Queen. Charles Bronson, 
Janies Cobum și Horst Buc- 
holtz.
tn studio orchestra Horia 
Moculescu.
Contraste tn lumea capitalu
lui
Telejurnalul de noapte.

„ion Vasilescu" : Intr-un ceas
— 19.30. (la Sala Palatului) : 
radisul revistei — 19.30.
© Teatrul satiric-muzical „C. .. 
nașe" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa - 19.30

Joi după-amiază, în aula Acade
miei Republicii Socialiste România, 
a avut loc o ședință festivă consa
crată împlinirii a 70 de ani de la naș
terea acad. Elie Carafoli, eminent om 
de știință, autor a numeroase lucrări 
în domeniul aeronauticii, membru al 
unor societăfi științifice străine.

La festivitate au participat membri 
și membri corespondenți ai Acade
miei, rectori și decani ai unor insti
tuții de învățămînt superior, profesori 
universitari, cercetători științifici.

Despre viata și activitatea științi
fică și didactică a celui sărbătorit au 
vorbit, cu acest prilej, acad. Remus 
Răduleț, vicepreședinte al Academiei, 
prof. univ. George Bărănescu, mem-

bru corespondent al Academiei, rec
torul Institutului politehnic din Bucu
rești, general-maior ing. Ștefan Ispas, 
dr. ing. Dan Pantazopol, director ști
ințific al Institutului de mecanica 
fluidelor și construcții aerospațiale, 
general de aviație Gheorghe Negres- 
cu și Constantin Dineulescu, membru 
corespondent al Academiei. Acad. Elie 
Carafoli a mulțumit pentru cinstea și 
prețuirea care i-au fost acordate, 
subliniind că și de acum încolo își 
va pune întreaga sa capacitate crea
toare în slujba științei românești.

în încheiere, cei prezenți l-au feli
citat călduros pe sărbătorit, urîndu-i 
noi succese în activitatea științifică. 

(Agerpres)

rile pe libretele de economii 
pentru turism, necesare partici
pării la tragerea la sorți pentru 
trimestrul 1/1972.

în afara cîștigurilor în auto
turisme și respectiv a cîștiguri
lor constînd în excursii în străi
nătate, Casa de Economii ți 
Consemnațiuni acordă depunăto
rilor pe aceste librete de econo
mii și DOBÎNZI.

• B.D. la munte și Ia mare : PA
TRIA - 10; 12,30; 16; 18,30; 21, 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30,
• Decolarea : CAPITOL — 9,45; 
12; 14,15; 16,15; 18,30; 20,45, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30.
• Cea mai frumoasă soție : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Waterloo : FEROVIAR — 9,30; 
12,30; 16,30: 19,30, MELODIA — 9; 
12,30; 16: 19,30, MODERN — 6,45; 
11,30; 14,15; 17,30; 20.
« Trenul : SCALA — 9,30; 12,15; 
15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 12; 
14,45; 17,30; 20,30, FAVORIT — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Ocolul : LUMINA — 10; 13,30; 
15: 17,30: 20.
• Fanfan la Tullpe : CENTRAL
— 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Invenție diabolică — 10; 12; 
14,15. Malec filantrop din dragoste
— 16,30; 18,45, A fost un om prost
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
• Program de desene animate — 
9; 10. Castelul din basme — 11.30; 
13.30, Hugo șl Josefina — 16; 18,15. 
Preludiul gloriei - 20,30 : DOINA, 
a O călătorie cu vasul „Bathory"; 
Ceylon — insula legendelor ; In 
delta Vnlgăi ; Singur 
câni : TIMPURI NOI 
continuare.
• Unchiul Vania :
15.30: 18: 20.15
• 12 oameni furioși :
— 9; 11.15: 13.30: 16: 
EXCELSIOR - 9; 11.15: 13.30: t6:

20,30, AURORA — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15.

• Facerea lumii : RAHOVA — 
15,30; 18. 20.15.
• Poveste sîngeroasă : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45: 20.
o 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.
• Asediul : UNIREA — 15,30; 1»; 
20,15.
• Mihail Strogoff : BUCEGI — 
15.45; 18: 20,15, MIORIȚA — 10; 
12.30; 13: 17,30: 20.
• Oliver : VOLGA — 9.S0; 12,30; 
.16,30; 19,30.
• Avint : DRUMUL SĂRIT —
15,30; 17.45; 20
• Serata : MOȘILOR —
17,45: 20.
• Saltul : PROGRESUL —
18; 20.15
• Marele premiu : LIRA —
19.
• Așteptarea : COSMOS —
19; 20.15
• Aeroportul 2 FERENTARI — 
16; 19.
• Pădurea de mesteceni : POPU
LAR - 15,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : FLOREAS- 
CA - 15.30; 18; 20,15.

. « Duel straniu : ARTA - 13,30: 
18; 20,15.
• Steaua de tinichea : FLACĂRA
— 15.45 18: 20.
• Frații : VITAN - 16; 18: 20,15.
• Articolul 420 ; CRtNGAȘI — 
15.30. 19.
• Haiducii Iul Șaptecal : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Tick, Tick, Tick : LAROMET 
— 15.30; 17,30: 19,30.
• parada circului : PACEA — 16; 
18: 20.
a O floare și doi grădinari : VII
TORUL - 10: 15.45: 19.

a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Mugurel de cîntec ro
mânesc — 19.30.



viața internațională
Pe fronturile de luptă 

din Indochina
• PUTERNICE ATACURI ALE FORȚELOR DE REZISTENTA 
POPULARA DIN CAMBODGIA • OFENSIVA PATRIOȚILOR 

LAOȚ1EN1

PNOM PENH 23 (Agerpres). — 
Forfele de rezistență populară din 
Cambodgia continuă să înregistreze 
importante victorii pe fronturile. de 
luptă.

Agenția Associated Press anunță 
că,. în ciuda masivului sprijin al avia
ției americane și al trupelor inter- 
venționiste saigoneze dat armatei 
lonnoliste, forțele patriotice care 
controlează importanta șosea strate
gică nr. 6, de pe malul vestic al flu
viului Mekong, au trecut pe malul 
estic, organizînd în prezent atacuri în 
vederea tăierii șoselei nr. 7, care con
stituie principala cale de aprovizio
nare a forțelor saigoneze aflate în 
partea de est a Cambodgiei.

★
XIENG QUANG 23 (Agerpres). — 

Agenția Khaosan Pathet Lao anun
ță că forțele patriotice și populația 
din provincia laoțiană Xieng Quang,

care au ocupat localitatea strategică 
Muong Sui, au declanșat la 20 decem
brie puternice atacuri asupra poziții
lor inamice la Ban Ton și Phu Keng, 
scoțind din luptă un mare număr de 
soldați și capturînd o importantă 
cantitate de echipament militar.

Totodată, după cucerirea Văii Ul
cioarelor. situația inamicului conti
nuă să se înrăutățească. Potrivit 
agenției Reuter, trupele guvernului 
de la Vientiane, care s-au retras din 
Valea Ulcioarelor, încearcă cu dis
perare să se opună ofensivei patrio- 
ților laoțieni. Aceștia desfășoară 
operațiuni de luptă în apropierea ba
zei militare Long Cheng. Surse ofi
ciale de la Vientiane, citate de agen
ția menționată, afirmă că unități ale 
forțelor patriotice au străpuns liniile 
de apărare ale trupelor regimului și 
operează în prezent în imediata apro
piere a bazei de la Long Cheng.

Memorandumul guvernului R. D. Vietnam 
remis delegației americane 
la conferința de la Paris

PARIS 23 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că delegația guvernu
lui R. D. Vietnam la Conferința de la 
Paris asupra Vietnamului a remis 
delegației americane un memoran
dum în care se reafirmă că invocarea 
de către delegatul american a unor 
pretexte fără temei pentru a nu par
ticipa la a 139-a ședință la data fixa
tă (16 și apoi 23 decembrie) are ca 
scop sabotarea conferinței, intensifi
carea și extinderea războiului de a- 
gresitfne al S.U.A. în Vietnam și In
dochina. Acestea au fost dovedite de 
continuarea operațiunilor militare ale 
S;U.A. în Vietnamul de sud, introdu
cerea de unități tailandeze în Laos 
și de trupe saigoneze în Cambodgia. 
In mod deosebit, în Vietnamul de 
nord, S.U.A. au efectuat bombarda
mente și mitralieri continue; Sta
tele Unite trebuie să poarte întreaga

răspundere a consecințelor deeurgîr.d 
din aceste acte.

In ce o privește, se spune în me
morandum, animată permanent de 
dorința unei reglementări pașnice a 
problemei vietnameze la conferința 
de la Paris, delegația R. D. Vietnam 
va ti prezentă, ca de obicei, în sala 
de ședințe din Avenue Kleber, la 30 
decembrie.

Totodată, în cadrul unei conferințe 
de presă, Nguyen Thanh Le, purtă
torul de cuvînt al delegației R. D. 
Vietnam la convorbirile de la Paris, 
a declarat : „Pentru a-și demonstra 
bunăvoința și intenția de a purta 
convorbiri serioase, delegațiile R. D. 
Vietnam și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au căzut de acord să parti
cipe la ședința din 30 decembrie".

Noi acte de încălcare flagrantă 
a suveranității R. D. Vietnam

HANOI (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
a publicat o declarație în care arată 
că, la 18 decembrie, aviația ameri
cană a bombardat o localitate din 
provincia Nghe An și a violat, de 
mai multe ori, spațiul aerian al pro
vinciilor Hoa Binh și Thanh Hoa. 
Subunități ale armatei populare a 
R.D. Vietnam au doborît trei avioa
ne ale S.U.A. Aceste atacuri aerie
ne, se subliniază în declarație, con
stituie o încălcare flagrantă a suve
ranității R. D. Vietnam și a obliga
ției pe care și-au asumat-o Statele 
Unite de a înceta complet bombar
darea teritoriului nord-vietnamez. 
Ele constituie un act de sfidare la 
adresa opiniei publice progresiste din 
lumea întreagă, demonstrind că

S.U.A. se situează, ca și pină acum, 
pe „o poziție de forță". Guvernul 
R.D. Vietnam, relevă declarația, 
condamnă cu hotărîre acest act a- 
gresiv al S.U.A. și avertizează . că 
guvernul Statelor Unite trebuie să 
poarte întreaga răspundere pentru 
consecințele lui.

*
După cum. anunță agenția Elibera

rea, M.A.E. al Guvernului Revoluți
onar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud a dat publicității o 
declarație în care condamnă energic 
bombardamentele efectuate de avia
ția americană asupra teritoriului 
R.D. Vietnam, exprimînd totodată 
sprijin deplin față de declarația 
M.A.E. al R.D. Vietnam.

Un mesaj al prințului Sutanuvong 
adresat primului ministru al guvernului

de la Vientiane
XIENG QUANG 23 (Agerpres). — 

Prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic din Laos, 
a adresat prințului Suvănna Fuma, 
primul ministru al guvernului de la 
Vientiane, un mesaj de răspuns la 
scrisoarea acestuia din 27 noiembrie 
a.c. — relatează agenția Khaosan 
Pathet Lao.

Imperialiștii americani, se arată în 
mesaj, au concentrat de la în
ceputul sezonului uscat zeci de mii 
de soldați aparținînd regimului de la 
Vientiane, trupe ale așa-numitelor 
„forțe speciale" ale lui Vang Pao și 
zeci de batalioane de mercenari tai- 
landezi, sprijiniți de puternice forțe 
aeriene americane, inclusiv bombar
diere strategice „B-52", și plasate sub 
comanda consilierilor americani, 
pentru a decianșa ample operațiuni 
de acaparare împotriva zonelor eli
berate, mai ales în sudul Laosului și 
în Valea Ulcioarelor. Prin aceasta, 
ei au creat o situație extrem de în
cordată în Laos, provocînd neliniștea 
poporului laoțian și a altor popoare 
ale lumii.

Soluția politică a problemei lao- 
țiene, expusă de Frontul Patriotic 
din Laos’ în declarația sa in cinci 
puncte din 6 martie 1970 și în pro
punerile formulate la 27 aprilie și 
22 iunie 1971, soluție conformă cu 
aspirațiile poporului laoțian, confor
mă prevederilor acordurilor de la 
Geneva din 1962, privitoare Ia Laos, 
și cu realitatea situației actuale din 
țară, a fost întîmpinată cu aprobare 
și cu un sprijin călduros de cele mai 
largi pături ale opiniei publice lao- 
ț.iene și de peste hotare, inclusiv de 
forțele progresiste din Statele Unite 
— subliniază în mesajul său prințul 
Sufanuvong. Originea profundă si 
cauza -imediată a situației actuale 
extrem de grave din Laos rezidă in 
intervenția și agresiunea sistematică 
a imperialiștilor americani — se ara
tă în continuare în mesaj. Pentru ca 
problema laoțiană să fie definitiv 
soluționată este necesară curmarea 
definitivă a acestor acte agresive și, 
fot primul rind, încetarea pe deplin

și în mod necondiționat a bombar
damentelor asupra teritoriului lao
țian, fapt care ar permite poporului 
Laosului să-și rezolve problemele in
terne fără nici un amestec din afară, 
se subliniază în încheierea mesaju
lui.

La Moscova a avut loc
o consfătuire a reprezentanților
R. P Bulgaria, R.S.S. Bieloruse,
R. S. Cehoslovace, Republicii Cuba,
R. D. Germane, R. P. Mongole, R. P.
Polone, Republicii Socialiste Româ
nia, R.S.S. Ucrainene, R. P. Ungare 
și U.R.S.S., care a examinat proble
me legate de colaborarea in conti
nuare a țărilor menționate în Orga
nizația Internațională a Muncii.

Pregătirile pentru confe
rința securității europene 
pot intra într-un stadiu 
decisiv, 3 
parlamentului 
de externe.

afirmat
austriac 

Rudolf 1

în cadrul
: ministrul
Kirchschlae- 

ger. într-o declarație anterioară, mi
nistrul austriac menționase că țara 
sa pornește spre această conferință 
animată de un spirit constructiv, d.e 
la o țară neutră ca Austria „aștep- 
tîndu-se, pe bună dreptate, o colabo
rare activă la promovarea păcii, 
securității și cooperării în Europa" 
Anul 1972, a adăugat el, poate să fie 
hotăritor pentru această evoluție.

Ședințele de constituire 
a grupurilor parlamentare 
de prietenie R.D.G-Franța 
și R.D.G.-Italia au 3VUt loc 13 
sediul Camerei Populare a R. D. 
Germane. Acestea urmează să-și 
exercite activitatea în cadrul grupu
lui interparlamentar al R.D.G. și au 
drept scop stabilirea de relații cu 
parlamentarii, parlamentele și orga
nele acestora din țările partenere,

„România reafirmă sentimentele 
sale de prietenie și colaborare 

cu popoarele arabe"
UN ARTICOL DIN ZIARUL EGIPTEAN „AL AHRAM"

CAIRO 23. — Corespondentul nos
tru Nicolae N. Lupu transmite : 
Ziarul „Al Ahram" informează că 
prim-vicepremierul egiptean, Aziz 
Sedky, a prezentat o dare de seamă 
în cadrul unei reuniuni a guvernu
lui egiptean în legătură cu vizita pe 
care a întreprins-o în România.

Totodată, ziarul publică un articol 
pe marginea acestei vizite, relevînd 
primirea călduroasă și amicală de 
care s-a bucurat delegația egipteană 
în România, atmosfera sinceră care 
a existat în timpul întrevederilor 
politice cu oficialitățile române. Zia
rul remarcă aceeași atmosferă și la 
primirea lui Aziz Sedky de către 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Comentînd conținutul comunica
tului comun româno-egiptean, ziarul 
subliniază câ „România reafirmă 
sentimentele sale de prietenie și de 
colaborare cu popoarele arabe, faptul 
că pacea în Orientul Apropiat nu 
poate fi realizată decît prin aplica
rea rezoluției Consiliului de Secu

ritate, precum și sprijinul pentru 
drepturile poporului palestinean. Co
municatul, scrie ziarul, reafirmă 
sprijinul României pentru inițiativele 
poporului egiptean spre rezolvarea 
problemei pe cale pașnică". In ultima 
parte a articolului, „Al Ahram" se 
referă la rezultatele convorbirilor e- 
conomice și la importanța acestora 
pentru dezvoltarea cooperării ro- 
mâno-egiptene.

Televiziunea egipteană a prezen
tat în cadrul jurnalului de actuali
tăți un scurt reportaj filmat cu- 
prinzînd aspecte de la primirea dele
gației de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la convorbirile ofi
ciale, precum și alte momente ale 
vizitei. Articole despre vizita prim- 
vicepremierului egiptean în România, 
în care se subliniază rezultatele 
fructuoase ale acesteia, precum și 
perspectivele noi ce se deschid pen
tru cooperarea româno-egipteană, au 
fost publicate și în ziarele „Al Gum- 
huria", „Massaa" și „Egyptien Ga
zette".

O cuvîntare a lui Fidel Castro
HAVANA 23 (Agerpres). — Intr-o 

cuvîntare transmisă de posturile de 
radio și televiziune cubaneze, pri
mul ministru, Fidel Castro, s-a refe
rit la situația creată în urma recen
tei capturări a vasului american a- 
flat sub pavilion panamez care des
fășura activități piraterești în apro
pierea coastelor Cubei, anunță a- 
genția Prensa Latina.

„Revoluția cubaneză, a subliniat 
Fidel Castro, nu amenință comerțul 
internațional, dreptul de navigație 
liberă. Ea oferă garanții oricărei 
ambarcațiuni, aparținînd oricărei 
țări, care navighează pașnic în apro
pierea coastelor sale. Sintem dispuși, 
a adăugat el, să acordăm, așa cum 
am făcut întotdeauna, ajutor orică
rei nave". In același timp, premierul 
cubanez a adăugat : „Cuba nu poate

oferi garanții navelor-pirat care în
cearcă să înfăptuiască atacuri pira
terești sau acțiuni ostile împotriva 
Cubei".

Primul ministru cubanez a subli
niat că guvernul său va oferi ga
ranții oricărei persoane nevinovate, 
aflate la bordul acestor nave-pirat ; 
este cazul unui număr de 12 persoa
ne care fac parte din echipajele va
selor „Leyla" și „Johnny Express".

Nu depinde de Cuba, a relevat Fi
del Castro, soluționarea problemei 
vaselor-pirat. Singura garanție este 
să nu existe vase-pirat, iar Statele 
Unite să renunțe la politica lor de a 
înfăptui atacuri piraterești sau de a 
infiltra spioni prin apele teritoriale 
ale Cubei sau prin spațiul aerian al 
acesteia.

Lucrările Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru metalurgia 
neferoasă

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — In 
perioada 16—21 decembrie 1971 s-au 
desfășurat la Budapesta lucrările 
celei de-a 35-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru metalur
gia neferoasă. La lucrările ședinței 
au participat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R. din Bulgaria, Ceho
slovacia, Republica Democrată Ger
mană, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S., precum și o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia și-a concentrat activitatea 
asupra examinării problemelor care 
decurg in acest domeniu din Pro
gramul complex al adincirii și per
fecționării în continuare a colaboră
rii și dezvoltării integrării economice 
socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Comisia a examinat probleme ale 
colaborării dintre țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul 
schimburilor de produse ale metalur
giei neferoase, a adoptat recomandări 
de standardizare pentru unele pro
duse care fac obiectul schimburilor 
de mărfuri dintre țările membre și a 
elaborat programul de coordonare a 
principalelor cercetări științifice și 
tehnice pentru perioada 1972—1973.

La ședința comisiei s-a aprobat 
planul de activitate a acesteia pentru 
anii 1972 și 1973 și s-au examinat, de 
asemenea, alte probleme ale colabo
rării și cooperării economice' și 
tehnice în domeniul metalurgiei 
neferoase.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare tovă
rășească și înțelegere reciprocă.

Vizite ale delegațiilor 
de activiști 

ai C.C. al P. C. R.

CU PRILEJUL APROPIATEI ANIVERSĂRI

A PROCLAMĂRII REPUBLICII

Adunare festivă la Moscova
MOSCOVA 23 — Corespondentul 

Agerpres L. Duță transmite : Cu 
prilejul celei de-a XXIV-a aniver
sări a proclamării republicii, joi. a 
avut loc la Casa prieteniei din Mos
cova o adunare festivă, organizată 
de Asociația de prietenie sovieto- 
română.

Au participat G. G. Sotnikov, ad
junct al ministrului industriei con
structoare de mașini grele, energe
tice și de transport al Uniunii So
vietice, prim-vicepreședinte al con
ducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, alți repre
zentanți ai conducerii centrale a 
asociației, reprezentanți ai unor or

ganizații obștești din capitala so
vietică.

Au fost, de asemenea, de față Ion 
Ciubotaru, ministru plenipotențiar 
consilier al Ambasadei române din 
Moscova, și membri ai ambasadei.

Despre semnificația proclamării re
publicii noastre au vorbit Maria 
Sazina, doctor în științe istorice de 
la Institutul de marxism-leninism de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S., membră a 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, și Ion Ciu
botaru.

Cu același prilej, la Casa priete
niei din Moscova a fost deschisă o 
expoziție de fotografii și cărți pe 
tema „România, azi".

PROTESTUL C. C. AL P. C. DIN AUSTRIA 
împotriva persecutării antifasciștilor și luptătorilor greci 

din Rezistență
VIENA 23. — Corespondentul nos

tru P. Stăncescu transmite : Ziarul 
„Volksstimme" publică un protest al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Austria împotriva te
rorii și persecuțiilor Ia care sînt 
supuși antifasciștii și luptătorii greci 
din Rezistență. Peste cîteva zile — 
scrie ziarul — la Atena urmează să 
aibă loc procesul împotriva unui 
grup de militant! comuniști, intre 
care Dracopoulos și Partsalidis, a- 
restați la mijlocul lunii octombrie și 
care sînt supuși de atunci la metode 
de anchetare revoltătoare. Alți co
muniști, ca, de pildă, Caloudis și Pha- 
rakos, membri ai Biroului Politic al 
P.C. din Grecia, sînt ținuți de peste

un an în închisori medievale, în ciu
da faptului că în multe căzuri este 
vorba de oameni grav bolnavi, ca 
urmare a tratamentului inuman la 
care au "ost supuși.

„Adine neliniștiți de soarta neîn- 
fricaților luptători pentru libertate, 
protestăm împotriva reprimării ne
demne a drepturilor democratice, 
reprimări care contravin cerințelor 
elementare ale drepturilor omului și 
marilor tradiții ale poporului grec. 
Cerem libertatea pentru antifasciștii 
arestați, pentru toate persoanele su
puse persecuțiilor politice și, ca mă
sură imediată, eliberarea bolnavilor, 
bătrînilor și femeilor",, se spune în 
documentul C.C. al P.C.A.

Reorganizarea sistemului monetar occidental 
va necesita mult timp

INTERVIUL TELEVIZAT AL PREȘEDINTELUI POMPIDOU

PARIS 23 (Agerpres). — In cadrul 
unui interviu televizat, președintele 
Franței, Georges Pompidou, s-a 
referit la o serie de aspecte ale re
lațiilor dintre țările vest-europene 
și S.U.A. In ce privește realinierea 
parității monedelor occidentale, șeful 
statului francez a apreciat că aceas
ta nu constituie decît o primă etapă 
în reorganizarea sistemului monetar 
occidental. Această reorganizare, a 
subliniat președintele Pompidou, va 
necesita mult timp, probabil nu mai 
puțin de doi sau trei ani și, în orice 
caz, nu vor putea începe discuții

utile decît atunci cind balanța de 
plăți a S.U.A. va fi reechilibrată. 
Reamintind poziția țării sale asu
pra problemelor ce vor trebui luate 
în considerație cu acest prilej, pre
ședintele Franței a spus : „Este vorba 
de rolul afectat aurului, de proble
ma convertibilității monedelor, de 
drepturile speciale de tragere, de re
sorbirea balanțelor în dolari, de 
structura rezervelor băncilor cen
trale, de faptul.că, după părerea 
noastră, nici o monedă națională nu 
trebuie să aibă un privilegiu gene
ral".

• R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 23 (Agerpres). — Stane 

Dolanț, președintele în funcțiune al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., a primit joi delegația de acti
viști ai Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Ion Sîrbu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R., care, la invitația Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a făcut 
o vizită de schimb de experiență in 
această țară. La primire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au participat Ignaț Go- 
lob, șeful secției pentru relații ex
terne a Prezidiului U.C.I., și Vasile 
Șandru, ambasadorul României la 
Belgrad. în cursul serii, delegația a 
părăsit Belgradul. îndreptîndu-se spre 
patrie.

• R.D. Germană
BERLIN 23. — Corespondentul nos

tru Șt Deju transmite : La invitația 
C.C. al P.S.U.G., o delegație de acti
viști ai C.C. al P.C.R., condusă de 
tovarășul Ion Savu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită în R. D. Ger
mană, între 16 și 23 decembrie.

Delegația a avut întrevederi cu 
activiști ai C.C. al P.S.U.G., cu mem
brii unor comitete regionale și raio
nale și organe de conducere ale unor 
organizații de partid din industrie și 
agricultură. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de experiență în do
meniul muncii de partid în politica 
de cadre.

La 23 decembrie, delegația a fost 
primită de Paul Werner, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. A participat însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Socialiste 
România în R. D. Germană, Nicu 
Șerban. Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

In aceeași zi, delegația și-a înche
iat vizita în R.D.G., plecînd spre 
patrie.

11

în- va

există

„planetei roșii

S£„MARTE-2" Șl „MARTE-3 
descifrează tainele

MOSCOVA 23 (Ager
pres). — De la cei doi 
sateliți artificiali ai 
„planetei roșii" — 
„Marte-2“ și „Marte- 
3“ — continuă să so
sească pe Pămint nu
meroase date științi
fice. Numai cantita
tea de informații par
venită de la complexul 
fotometric se ridică la 
aproximativ un milion 
de măsurători în de
cursul unei ore de ac
tivitate. atunci cind a- 
paratele cosmice se 
află la distanța cea 
mai mică de planetă. 
Aceste date sînt prelu
crate de o mașină e- 
lectronică de calcul a 
Institutului de cerce
tări cosmice al Acade
miei de Științe a 
U.R.S.S. — a informat 
miercuri ziarul „Izves
tia"

Unul dintre primele 
rezultate ale măsură
torilor îl reprezintă 
concluzia fermă că 
Marte este o planetă 
foarte uscată. Dacă 
întreaga cantitate de 
apă existentă în at-

mosferă ar fi 
tinsă pe suprafața 
marțiană, s-ar obține 
un „strat" numai cu 
puțin mai gros decit 
un fir de păr. Dar 
este posibil să existe 
unele zone cu o umidi
tate mai mare decit a 
celor învecinate. Dacă 
acestea coincid cu re
giunile cele mai calde 
și cu presiune mai 
mare, atunci semnele 
unei potențiale vieți 
marțiene ar trebui 
căutate în ele — scrie 
ziarul citat.

Pe de altă parte, 
radiometrul de unde 
infrarosii — instalat pe 
cele două stații auto
mate — efectuează mă
surători cu scopul de 
a elabora un „portret 
caloric" al „planetei 
roșii". Datele furnizate 
de aceste măsurători 
vor permite să se sta
bilească care regiuni 
sînt mai calde si care 
mai reci, dacă
puncte cu temperatura 
mai ridicată (de pildă 
vulcani), iar fotogra-

fierea concomitentă 
permite să se vadă 
cum arată aceste re
giuni in spectrul vizi
bil. Studiind radiațiile 
infraroșii ale lui Marte 
cu un alt instrument, 
se vor putea trage 
concluzii cu privire la 
relieful planetei, iar 
un al treilea dispozitiv 
este destinat studierii 
concentrației de par
ticule de praf in at
mosfera marțiană la 
diferite înălțimi. Fie
care d.intre cele trei 
aparate amintite func
ționează după un pro
gram propriu, dar 
constructorii le-au re
unit intr-un singur 
bloc pentru a micșora 
greutatea aparatajului. 
Blocul — denumit com
plexul fotometric — 
a fost realizat la la
boratorul astronomic 
pentru raze infraroșii 
din Moscova. întregul 
complex consumă o 
cantitate de energie e- 
lectrică cu puțin mai 
mare decît a unei ba
nale lanterne de bu
zunar.
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agențiile de presă transmit:
precum și promovarea unor acțiuni 
menite să contribuie la stabilirea și 
dezvoltarea legăturilor oficiale pe 
linie de stat.

Adunarea Națională a
Turciei3 acordat v°tui de înves-
titură noului guvern al țării, consti
tuit de Nihat Erim la 11 decembrie. 
După cum: se știe, guvernul este for
mat din 25 de miniștri, dintre care 14 
sînt membri ai principalelor partide 
politice reprezentate in parlament.

Președintele Pakistanu- 
]jy Zulfikar Aii Bhutto, a primit 
demisiile guvernatorilor militari din 
patru provincii ale țării și a dispus 
înlocuirea lor cu inalți funcționari 
civili. Zulfikar Aii Bhutto a făcut 
cunoscut, de asemenea, că, în cadrul 
guvernului, a preluat portofoliile 
afacerilor externe, apărării și de in
terne, precum și cel al „conducerii 
interprovinciale". Pe de altă parte, 
după cum a anunțat agenția Reuter, 
citind postul de radio Rawalpindi, 
șeicul Mujibur Rahman, liderul par
tidului Liga Awami, din Pakistanul 
de est, a fost eliberat din închisoare, 
stabilindu-i-se arest la domiciliu. 
Mujibur Rahman fusese arestat în 
luna martie 1970.

Consultări luxemburghe- 
zo-poloneze au avut loc 13

Luxemburg între reprezentanți ai 
ministerelor de externe ale celor 
două țări. în cadrul acestora, infor
mează agenția P.A.P., o atenție deo
sebită a . fost acordată problemelor 
privind convocarea conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
colaborare.

Vorbind în cadrul unei 
adunări a organizației din 
LimUSOl 3 Partldulu5 progresist al 
oamenilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), Ezekias Papaioannou, 
secretar general al partidului, s-a 
pronunțat pentru reluarea convorbi
rilor intre reprezentanții comunități
lor greacă și turcă din insulă. El a 
exprimat speranța că aceste convor
biri vor fi încununate de succes. Vor
bitorul a declarat că A.K.E.L. va 
sprijini din toate puterile aceste con
vorbiri pentru ca ele să ajungă la 
rezultate favorabile. Noi; a spus 
Papaioannou, am susținut întotdeauna 
că dialogul reprezintă calea justă 
spre rezolvarea problemei cipriote.

Mișcarea revoluționară 
de Slînga f^.I.R.) Consiliul ță
rănesc din provincia Linares au dat 
publicității un document în care afir
mă sprijinul lor nelimitat pentru gu
vernul Unității Populare și înfăptui
rea unei reforme agrare radicale în 
Chile. Documentul cheamă la o și

mai strinsă solidaritate a forțelor re
voluționare împotriva uneltirilor și 
provocărilor latifundiarilor.

Nici ol 22-lea tur de 
SCrUtin desfășurat joi, in vede
rea alegerii noului președinte al 
Republicii Italiene nu s-a soldat cu 
vreun rezultat. Principalul element 
nou intervenit în cea de-a 15-a zi 
de vot a 1’ost retragerea candidatu
lui socialist, Francesco de Martino, 
în locul căruia P.S.I. l-a ales pe 
Pietro Nenni. Candidatul democrat- 
creștin, Giovanni Leone, a obținut 
joi seara 503 voturi, iar Pietro Nenni 
(socialist) — 408 voturi.

Aflat în vizită la Atena, 
Ismet Inonii, fost prim-ministru al 
Turciei, președintele Partidului repu
blican al poporului, a declarat că, după 
părerea sa, o întîlnire între șefii de 
guvern ai Turciei și Greciei ar fi 
de dorit pentru relațiile dintre cele 
două țări.

Sudanul și A. F. a Ger
maniei au hotărît să resta
bilească relațiile diploma
tice, Incepînd de joi 23 decembrie, 
și să facă schimb de ambasadori cit 
mai curînd posibil — anunță un co-

Armata sprijină înfăptuirea 
reformelor democratice

LIMA 23 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul la o reuniune care a avut loc 
la școala militară din Chorrillos, 
președintele peruan, Juan Velasco 
Alvarado, a declarat că sprijinul for
țelor armate constituie o garanție 
pentru reformele democratice din 
Peru ce vizează schimbarea vechilor 
structuri. El a subliniat că măsurile 
adoptate de guvernul peruan consti
tuie bazele și garanția transformării 
țării în conformitate cu noile reali
tăți.

In cadrul aceleiași reuniuni, co
mandantul școlii de ofițeri, genera
lul Miguel de la Fior, a declarat că 
„nimic nu va putea opri procesul de 
reforme menite să aducă schimbări 
structurale în întregul sistem econo
mic, politic și social al țării".

★
Guvernul peruan a dispus, în baza 

legii pentru reforma agrară, expro
prierea fundației Huando — una 
dintre cele mai mari și mai rentabile 
latifundii din țară — și crearea in 
locul ei a unei cooperative agricole. 
Pămintul acestei latifundii a fost dat

municat dat publicității de Ministe
rul de Externe sudanez și citat de 
agențiile Reuter și France Presse. 
Comunicatul apreciază că reluarea 
relațiilor constituie un pas impor
tant pe calea stringerii legăturilor 
dintre cele două țări.

Președintele Partidului 
socialist belgian, Edmond Le- 
burton, a acceptat joi seara să-și a- 
sume misiunea de a explora posibili
tățile de formare a unui nou gu
vern, după alegerile generale desfă
șurate la 7 noiembrie a.c. — a decla
rat un purtător de cuvint al Palatu
lui regal, citat de agenția U.P.I.

în folosința sindicatelor celor 400 de 
lucratori agricoli a căror muncă, a 
fost exploatată de proprietarul fun
dației.

COLABORARE 
ECONOMICĂ 

SOVIEÎO-AMERICANĂ
MOSCOVA 23 (Agerpres). — ’.La 

Moscova a fost semnat un contra' t 
între organizația sovietică de comtf. .1 
exterior „Metallurgimport" și firnLc 
americană „Swindell Dressier", apar- 
ținind concernului „Puilmann" — 
transmite agenția T.A.S.S. Contractul 
prevede ca firma americană să ela
boreze proiectul unei turnătorii cu 
capacitatea de 530 000 tone piese tur
nate anual. Această turnătorie va in
tra în componența complexului pen
tru construcția de automobile care 
se construiește pe riul Kama,! în 
R.S.S.A. Tătară. De asemenea, se 
prevede ca S.U.A. să livreze Uniunii 
Sovietice utilajul pentru această tur
nătorie.

★
NEW YORK 23 (Agerpres). — O 

delegație agricolă sovietică, in frunte 
cu V. Mațkevici, ministrul agricul
turii, a făcut, între 8 și 22 decem
brie, o. vizită în S.U.A., anunță agen
ția T.A.SS. Delegația a fost primită 
de președintele Richard Nixon și a 
avut convorbiri cu ministrul comer
țului, M. Stans, și cu ministrul agri
culturii, E. Butz. Membrii delegației, 
în cursul vizitei în mai multe State, 
au făcut cunoștință cu ultimele tipuri 
de mașini agricole și utilaje ameri
cane.

Demonstrație la Copenhaga împotriva nivelului ridicat al chiriilor. în foto
grafie : ciocniri între manifestanți și poliție
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