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REZOLUȚIA
Conferinței pe țară a secretarilor 

comitetelor de partid 
și a președinților 

consiliilor populare comunale
ÎN PAGINA A V-A

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la prima Conferință pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid și a președinților 

consiliilor populare comunale
DragS tovarăși,
Prima conferință pe țară a se

cretarilor comitetelor de partid și 
președinților consiliilor populare 
comunale s-a impus deja ca un fo
rum permanent al conducerii acti
vității comunelor patriei noastre. 
(Vii aplauze). Timp de trei zile, în 
ședințe plenare și în comisii au 
fost dezbătute pe larg cele mai im
portante probleme ale vieții sate
lor, ale activității organizațiilor de 
partid și consiliilor populare.

în cadrul discuțiilor au luat cu
rtatul 754 tovarăși, care au înfăți
șat activitatea desfășurată ta ulti
mii ani de organizațiile de partid 
și consiliile populare pentru înfăp-' 
tuirea politicii partidului; au fost 
formulate numeroase critici în
dreptățite cu privire la o serie de

rațiilor de partid și a președinți
lor consiliilor populare comunale 
are loc la începutul muncii pen
tru înfăptuirea vastului program 
de dezvoltare economico-socială a 
României, elabo
rat de Congresul I
al X-lea al par- J
tidului, care a 1
trasat ca obiec- f;
tiv fundamental ►'
făurirea societă- i
ții socialiste mul- f
tilateral dezvol
tate în patria 
noastră. (Aplau
ze puternice), 
în acest scop, 
planul cincinal >
1971—1975 pre
vede continuarea

...... ......._............... dezvoltării în 
lipsuri ta soluționarea probleme-,. * i.n' BHHI I *
lofJ' legate de ■ dezvoititrea’ ecoho- ■ ; dîfbtfie'r socialis- |
mico-socială a comunelor, de for- î® aceasta
mele. de organizare și metodele, copștitutad baza *
de lucru, cu privire Ia centralismul’' progresului ra- -*

dezvoltării economico-soclale, rea
litățile lumii contemporane și ale 
țării noastre — aplică în mod crea
tor adevărurile generale ale mar- 
xism-leninismului la condițiile

excesiv care mai continuă. Tot
odată, s-au făcut multe propuneri, 
deosebit de prețioase, în vederea 
lichidării lipsurilor existente, pen
tru îmbunătățirea activității vii
toare.

Această conferință se înscrie în 
linia generală a conducerii parti
dului și statului nostru de a se 
consulta cu cadrele de bază de 
partid și de stat, cu masele largi 
populare în vederea găsirii celor 
mai adecvate căi pentru soluționa
rea multiplelor probleme ce pri
vesc dezvoltarea societății noastre 
socialiste. Ea constituie, în același 
timp, o expresie a democratismului 
orînduirii noastre, a preocupării 
partidului și statului de a crea ca
drul organizatoric cel mai cores
punzător pentru participarea cadre
lor de partid și de stat, a maselor 
largi populare la conducerea tu
turor domeniilor de activitate, a 
îufregii vieți economice și sociale. 
(Aplauze puternice).

Se poate aprecia că . rezultatele 
dezbaterilor care au avut loc sînt 
deosebit de bune, că lucrările con
ferinței s-au desfășurat într-un 
spirit de înaltă răspundere, de exi
gență și principialitate, demon- 
strînd încă o dată — dacă mai era 
necesar — că în comune dispunem 
de cadre de partid și de stat de 
nădejde, cu o temeinică pregătire 
politică și profesională, competente, 
în stare să rezolve cu succes multi
plele probleme și sarcini ce stau în 
fața lor, în dezvoltarea socialistă 
a satelor. (Aplauze puternice).

Iată de ce, acum, la încheierea 
lucrărilor conferinței noastre, pu
tem aprecia că ea a fost deosebit 
de rodnică, că dezbaterile care au 
avut loc și măsurile ce vor fi a- 
doptate vor exercita o puternică in
fluență pozitivă, contribuind la ri
dicarea la un nivel superior a ac
tivității organizațiilor de partid și 
consiliilor populare comunale, la 
dezvoltarea economico-socială tot 
mai intensă a satelor, la ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregii țărănimi, a tuturor locuito
rilor comunelor. (Aplauze puter
nice).

Tovarăși,
în centrul dezbaterilor conferin

ței au stat hotărîrile Conferinței 
naționale și ale Congresului al 
X-iea al partidului, care au sta
bilit măsurile necesare în vederea 
îmbunătățirii planificării și con
ducerii întregii activități econo- 
mico-sociale. După cum este cu
noscut, pe baza acestor hotărîri 
au fost adoptate un șir de măsuri 
în toate domeniile de activitate, 
care exercită de pe acum o in
fluență pozitivă asupra dezvoltă
rii generale a patriei noastre. în 
noua etapă de dezvoltare econo
mico-socială a României, proble
mele planificării și conducerii, ale 
dezvoltării democrației socialiste 
și participării maselor largi popu
lare la conducerea unităților ad- 
ministrativ-teritoriale și economi- 
co-sociale constituie factorul de
terminant al realizării cu succes 
a tuturor hotărîrilor partidului și 
statului, al dezvoltării socialiste a 
României. (Aplauze prelungite).

Conferința secretarilor organl-

pid al economiei 
naționale, a ri
dicării bunăstă
rii întregului 
popor. în același 
timp, planul cin
cinal pune un 
accent deosebit 
pe dezvoltarea a- 
griculturii, ra
mură de bază a 
economiei româ
nești. în vederea 
realizării acestor 
obiective, în pla
nul cincinal se 
prevede ca circa 

,30—32 la sută 
din venitul na
țional să fie a- 
locat pentru in
vestiții și acu
mulări. Pe a- 
ceastă bază, ta 
cincinalul 1971— 
1975 urmează a 
se realiza un vo
lum de investiții 
de peste 500 miliarde lei, din care 
circa 100 miliarde lei în agricultu
ră. în cincinalul actual acordăm o 
deosebită atenție creșterii producti
vității muncii, reducerii cheltuieli
lor de producție și îmbunătățirii ca
lității produselor, gospodăririi rațio
nale a tuturor mijloacelor materiale 
și financiare în vederea ridicării 
la un nivel superior a eficienței 
întregii activități economice.

Se cunosc prevederile cincina
lului, de aceea nu doresc să mă 
refer pe larg la ele. Voi menționa 
numai faptul că realizarea cu 
succes a programului elaborat 
de Congresul al X-lea al partidu
lui va diminua mult rămînerea în 
urmă a țării ’...........   "
cu ecoryomie 
România pe 
de civilizație 
puternice).

Sîntem la sfîrșitul primului an 
al cincinalului și putem constata . 
cu satisfacție că sarcinile de creș
tere a producției industriale în 
1971 vor fi nu numai îndeplinite, 
dar chiar depășite. Volumul pro
ducției industriale este în acest an 
cu 11,2 la sută mai mare decît în 
1970, depășind cu 2 la sută preve
derile de plan. De asemenea, pro
ducția agricolă în 1971 a crescut cu 
peste 14 la sută față de producția 
medie realizată în cincinalul tre
cut. Am obținut o producție de ce
reale de circa 14 milioane și jumă
tate tone — cea mai mare produc
ție de cereale din istoria României. 
(Aplauze prelungite). Creșterea 
producției industriale și agricole se 
reflectă sintetic în faptul că veni
tul național va fi în acest an 
circa 12 la sută mai mare decît 
.1970.

Pe baza 
primul an 
afirma că 
pentru a 
programul 
co-socială 
al X-lea al partidului, 
prelungite). Aceste rezultate con
firmă pe deplin realismul preve
derilor planului cincinal, adeve
resc încă o dată justețea liniei po
litice a partidului nostru, care — 
studiind legitățile fundamentale al«

rez tuturor oamenilor muncii noi 
și noi succese în realizarea sarci
nilor de dezvoltare continuă și în
tr-un ritm înalt a industriei socia
liste. (Aplauze prelungite).

Adresez, de a- 
semenea, căldu
roase felicitări 
țărănimii coope
ratiste, tuturor 
oamenilor mun
cii din agricultu
ră, întregii țără
nimi pentru re
zultatele bune 
obținute în acest 
an în creșterea 
producției agri
cole și le urez tu- 

U > turor să obțină 
recolte tot mai 
bogate în anii ur
mători. (Aplau
ze prelungite). '] 

* ' ’• Adresez,'în a*
;cefâși tim$ fe
licitări din ,ini
mă intelectuali
tății patriei noas
tre socialiste ca
re, în toate do
meniile de acti-

r o 
im- 
ma- 
ob- 
po- 

. U- 
in-

noastre față de țările 
dezvoltată, va ridica 
o treaptă superioară 
socialistă. (Aplauze

cu 
în

în 
putem 

toate condițiile

rezultatelor obținute
al cincinalului
avem
realiza și chiar depăși 
de dezvoltare economi- 
elaborat de Congresul 

(Aplauze

concrete ale României, asigurînd 
astfel desfășurarea cu succes a 
edificării noii orînduiri sociale. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Realizările poporului nostru 
măreața 
lismului 
partidul 
rolul de 
toare a întregii societăți 
domeniile de activitate, 
puternice). Această concluzie cere 
ca și de acum înainte să acordăm 
cea mai mare atenție întăririi con
tinue a partidului, îmbunătățirii 
activității tuturor organizațiilor de 
partid, asigurînd astfel ca în fie
care loc de muncă organizațiile de 
partid, comuniștii să îndeplinească 
rolul de organizatori și conducători 
ai întregii activități, ai maselor 
largi populare. (Aplauze 
nice).

Doresc să menționez și 
ceastă conferință că marile 
tuiri obținute în acest an, 
altfel toate realizările din 
construcției socialiste, sînt 
activității neobosite, pline 
roism, a clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care înfăptuiesc cu 
hotărîre și entuziasm politica Par
tidului Comunist Român — poli
tică ce corespunde pe deplin năzu
ințelor vitale ale întregului popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în munca și lupta comună pen
tru edificarea noii orînduiri so
ciale s-a ridicat pe o treaptă supe
rioară alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea, cu intelectualitatea și 
cu toți oamenii muncii, s-a întărit 
coeziunea întregii națiuni — aceas
ta constituind forța de granit a 
orînduirii noastre socialiste,. che
zășia făuririi cu succes a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. (Aplauze pre
lungite).

Fiind la sfîrșitul 
muncă intensă, ce se 
zultate bune, doresc 
ta tribună a acestei 
adresez cele mai calde, 
clasei muncitoare, care își îndepli
nește cu cinste rolul de clasă con
ducătoare a întregii națiuni, să u-

în 
operă de făurire a socia- 
se datoresc faptului 
își îndeplinește 
forță1 politică

că 
neabătut 
conducă- 
în toate 
(Aplauze

puter-

la a- 
înfăp- 
ca de 

anii 
rodul 
de e-

unui an de 
încheie cu ro
ca de la înal- 
conferințe sâ 

felicitări

vitate, aduce 
contribuție 
portantă la 1 
rile realizări 
ținute de 
porul nostru, 
rez întregii 
telectualități suc
cese și mai în
semnate în dez
voltarea învăță
mîntului, științei 
și culturii Româ
niei socialiste. 
(Aplauze prelun
gite).

Sîntem con
vinși că oamenii 
muncii de la o- 
rașe și sate, fără 
deosebire de ■ na
ționalitate, vor 
mult elan pen- 
condiții cît mai

munci cu și mai 
tru realizarea în 
bune a planului pe 1972, a preve
derilor întregului cincinal, ridi- 
cînd, prin munca lor entuziastă, 
patria comună — România — pe 
noi culmi de civilizație și progres. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
în centrul prevederilor planului 

cincinal stau măsurile pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului 
popor — scopul suprem al politicii 
partidului, esența și. rațiunea în
săși a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în centrul 
căreia se află omul. (Aplauze pre
lungite).

Vă sînt cunoscute, desigur, și a- 
ceste prevederi ale cincinalului, de 
aceea nu mă voi mai referi la ele. 
Doresc să reamintesc însă că. încă 
din 1971 s-a trecut la realizarea a- 
cestor prevederi : au fost sporite a- 
locațiile pentru copiii salariaților 
și s-au introdus pentru prima oară 
alocații pentru copiii cooperatori
lor ; s-au mărit pensiile membrilor 
cooperativelor agricole de produc
ție și s-a trecut la acordarea asis
tenței sanitare gratuite pentru ță
ranii cooperatori și familiile lor. 
în anul 1972 urmează să șe treacă 
la majorarea salariilor, care va 
începe cu salariile mici ; se preve
de ca, în cursul anului viitor, sa
lariul minim să crească la 1000 de 
lei. De asemenea, se va trece la 
majorarea pensiilor. Realizarea 
tuturor acestor măsuri va crea 
condiții ca, în 1975, salariul real 
să crească cu circa 20 la sută, iar 
veniturile reale ale țărănimii pe o 
persoană activă, cu 22—30 la sută. 
(Aplauze puternice).

Creșterea veniturilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate se re
flectă în sporirea puterii de cum
părare ; astfel, în 1971 au fost vîn- 
dute, prin comerțul socialist de 
stat și cooperatist, cu circa 9 Ia 
sută mai multe produse de larg 
consum decît în 1970.

Mulți tovarăși care au luat cu- 
vîntul in cadrul conferinței au

arătat pe larg marile schimbări 
care au loc în viața satelor noas
tre. De altfel, oricine vizitează 
orașele și satele românești este 
frapat de ritmul intens al con
strucțiilor industriale, agricole și 
social-culturale. Nu este oraș sau 
comună unde să nu se ridice noi 
unități de producție, construcții de 
locuințe și alte obiective eco- 
nomico-sociale. Se poate spune că 
întreaga țară este un vast șantier, 
că an de an se schimbă înfățișa
rea orașelor și satelor patriei 
noastre socialiste. Fiecare om al 
muncii sau, mai bine zis, fiecare 
cetățean al României este partici
pant activ la această măreață 
epopee și, totodată, beneficiarul 
direct a tot ce se înfăptuiește pe 
pămîntul României. (Aplauze pre
lungite).

în această uriașă activitate crea-j, 
toare, organizațiile de partid și] 
consiliile .populare comunale ocu-. 
păun loc, de. mare însemnătate.. 
Dezvoltarea producției agricole ' și 
a activităților industriale la sate, 
avîntul învățămîntului și culturii 
sînt nemijlocit legate de munca or
ganizațiilor de partid și a consi
liilor populare, care desfășoară o 
activitate intensă, multilaterală, 
pentru unirea eforturilor țărăni
mii, ale tuturor locuitorilor sate
lor, în vederea înfăptuirii politicii 
partidului și guvernului. (Vii a- 
plauze).

Iată de ce doresc să subliniez 
și la această conferință înalta 
apreciere pe care Comitetul Cen
tral al partidului, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri o dau 
muncii depuse de organizațiile de 
partid și de consiliile populare 
comunale, de secretarii și primarii 
comunelor — și să vă felicit din 
toată inima, tovarăși ! (Aplauze 
puternice, urale).

Dragi tovarăși,
Remarcînd cu deosebită satis

facție marile realizări pe care le 
avem în toate domeniile de acti
vitate, nu trebuie să uităm nici 
un moment că există încă o serie 
de greutăți și lipsuri, că nu peste 
tot munca se desfășoară așa cum 
ar trebui.

Este adevărat că am moștenit o 
situație grea din trecut, că a tre
buit să facem multe eforturi și 
sacrificii pentru a obține o dez
voltare mai rapidă a patriei noas
tre ; dar au trecut mai mult de 
25 de ani de cînd în țara noastră 
se află la putere clasa muncitoare, 
în alianță. cu țărănimea, cu inte
lectualitatea și celelalte pături so
ciale. De aceea, cred că nu este 
necesar să vorbesc acum despre 
ceea ce a fost în trecut. A apus 
pentru totdeauna acest trecut ! 
Trebuie să vedem însă cum mun
cim, ce trebuie să facem pentru a 
acționa mai bine în vederea pro
gresului rapid al patriei noastre. 
(Aplauze puternice). Criticînd lip
surile pe care le avem, nu negăm 
în nici un fel sau nu dorim în 
nici un fel să diminuăm realiză
rile istorice dobîndite de poporul 
nostru — dar facem aceasta pen
tru că numai dacă vom înțelege 
permanent unde am greșit, unde 
nu am lucrat cum trebuie, dacă 
vom trage învățăminte atît din 
ceea ce a fost bun, cît și din ceea 
ce a fost rău, vom reuși să asigu
răm înfăptuirea în condiții mai 
bune a programului elaborat de 
partidul nostru privind dezvoltarea 
socialistă a României. (Vii aplauze). 
Noi sîntem comuniști, iar comuniș
tii doresc să discute lucrurile des
chis cu întregul popor, pentru că 
pornim de la faptul că socialismul 
nu poate fi decît opera întregului 
popor și nu se poate construi decît 
în interesul poporului și pentru 
popor I (Aplauze puternice, pre
lungite).

Pornind de la aceste conside
rente, la conferința cadrelor de 
bază de partid și de stat din co
mune mă voi referi îndeosebi la 
neajunsurile care se mai manifestă 
în activitatea- organizațiilor de

(Continuare in pag. a U-a)

MESAJUL
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor de la întreprinderea 

poligrafică „Arta grafică"
Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc în mod cordial pentru scrisoarea 

plină de căldură tovărășească pe care mi-ați trimis-o și pentru 
invitația de a lua parte la sărbătorirea împlinirii unei jumătăți 
de secol de la înființarea întreprinderii poligrafice „Arta grafică".

îmi este deosebit de plăcut să subliniez, cu acest prilej, con
tribuția pozitivă pe care întreprinderea dumneavoastră a adus-o 
în cei 50 de ani de existență — și în special în anii de după eli
berarea țării — la tipărirea și răspîndirea cărții, a culturii și artei 
românești, la progresul și propășirea materială și spirituală a po
porului nostru. Minunatele tradiții de luptă revoluționară pe care 
colectivul întreprinderii dumneavoastră le-a afirmat cu putere în 
trecut au fost continuate și amplificate în anii făuririi noii orîn
duiri, găsindu-și expresie în rezultatele deosebite obținute în spo
rirea și perfecționarea producției, în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Cu prilejul sărbătoririi acestei rodnice activități a întregu
lui colectiv al întreprinderii, doresc să vă adresez, dragi tovarăși, 
cele mai calde felicitări.

Am convingerea că această aniversare va constitui pentru 
dumneavoastră un însufleți tor imbold de a vă examina cu exi
gență comunistă activitatea desfășurată pînă acum, de a vă uni 
și mai strîns forțele și de a munci cu rezultate superioare pen
tru îndeplinirea sarcinilor mari și de răspundere ce vă revin. 
Sint încredințat, dragi tovarăși, că veți acționa cu hotărîre pen- 

♦ tru transpunerea în viață a măsurilor adoptate de recenta ple
nară, a C.C. ăl P.C.R. din 3r-5 noiembrie a.c. pentru îmbunătă
țirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoaș
terii' și educației socialiste a maselor, pentru așezarăți relațiilor 
din societatea noastră pe bază principiilor eticii și echității so
cialiste, adueîndu-vă, alături de întregul nostru popor, contribu
ția la înfăptuirea în cele mai bune condiții a vastului program 
elaborat de Congresul al X-lea al partidului — de făurire, pe 
pămîntul României, a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Vă doresc din inimă să obțineți noi și mari succese în întrea
ga dumneavoastră activitate și. vă urez tuturor multă sănătate și 
fericire.

ÎN PAGINA A VII-A

Solemnitatea decorării 
întreprinderii „Arta grafică" 
și a unor muncitori tipografi

In pagina a v-a

SUCCESE DE PRESTIGIU 
ÎN REALIZAREA PLANULUI 
Șl A ANGAJAMENTELOR 

PE ACEST AN |
Alte vești sosite din țară la redacție informează despre rezultatele 

de prestigiu consemnate de colectivele de muncă din tot mai numeroa
se întreprinderi industriale in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate in 1971. Aceste succese dovedesc ata
șamentul oamenilor muncii din uzine și fabrici față de politica eco
nomică științifică a partidului, atestă hotărirea lucrătorilor din unitățile 
industriale de a gospodări cu o înaltă eficiență fondurile financiare și 
materiale ale statului, pentru a obține rezultate superioare în activi
tatea productivă.

Excelentei Sale Domnului ZULFIKAR ALI BHUTTO
Președintele Republicii Islamice Pakistan

ISLAMABAD

în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări 
cu prilejul preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Islamice 
Pakistan.

îmi exprim încrederea că. relațiile de prietenie existente între țările 
noastre se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor român și pa
kistanez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(TJrmare din pag. I)

care ne-au înfățișat 
uriașe, obținute în 
m-aș referi numai la 
Bucecea care într-un 
cu peste 50 la sută

partid și a consiliilor populare 
comunale. De altfel, mulți din to
varășii care au luat cuvîntul aici 
s-au referit la astfel de lipsuri și 
neajunsuri, la o serie de greșeli.

Cu toate rezultatele bune pe 
care le avem, trebuie spus că nu 
peste tot consiliile populare acordă 
atenția necesară problemelor dez
voltării economico-sociale a sate
lor și comunelor respective. Dacă 
toți primarii și secretarii de partid 
ar fi lucrat așa cum au muncit 
acei tovarăși 
aici realizări 
cîțiva ani — 
tovarășii din 
an au sporit 
producția de lapte pe cap de vacă 
— ne putem da .seama ce mare 
bogăție de produse agroalimentare 
am fi realizat în acest an I (Vii 
aplauze). Nu peste tot se asigură 
însă folosirea tuturor posibilități
lor pentru sporirea mai rapidă a 
producției agricole și, mai cu 
seamă, se face încă foarte puțin 
pentru organizarea unor activități 
industriale la sate. Nu vreau să se 
înțeleagă cumva că, vorbind de 
lipsurile organizațiilor de partid și 
ale consiliilor populare comunale, 
nu am în vedere că aceste defi
ciențe se datorează în parte și 
neajunsurilor din munca organe
lor agricole, a comitetelor județene 
de partid și consiliilor populare ju
dețene — inclusiv a Ministerului 
Agriculturii, a altor organe cen
trale, cum este, de exemplu, Co
mitetul de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală, precum și 
a altor organizații. Dacă nu am 
reușit în suficientă măsură să mo
bilizăm aceste uriașe rezerve în 
munca pentru sporirea producției 
agricole și industriale la sate, 
pe lingă lipsurile organelor din 
comună, este fără îndoială că și or
ganele județene, centrale au partea 
lor de vină, și, cîteodată, destul de 
mare.

Sînt, 
lipsuri 
dărire ... ....___  ... ______ .
unor probleme edilitare. Se aplică

de asemenea, o serie de 
în ce privește buna gospo- 
a comunelor, în rezolvarea

cu foarte măre ■îh'Cetirieală'’ niăsu- șurărea normală ă ,îhțregn ';ăctivlT 
rile cu privire la Sistematizarea ----- > .MLJKsmssca
satelor și apărarea fondului fun
ciar. în general, se poate spune că 
consiliile populare nu se afirmă 
în suficientă măsură în conduce
rea unitară a întregii activități din 
comune.

Aceste neajunsuri se datoresc și 
faptului că organizațiile și comite
tele de partid nu acordă atenția 
necesară soluționării în cele mai 
bune condiții a problemelor im
portante ale vieții satelor noastre. 
Cauza principală a lipsurilor care 
se manifestă în munca organelor 
de partid și de stat comunale con
stă, după părerea mea, în faptul 
că nu se aplică cu fermitate hotă- 
rîrile Conferinței naționale a par
tidului, prevederile Legii consilii
lor populare și ale altor legi și ho- 
tărîri ale Comitetului Central al 
partidului.

Pe teritoriul comunelor își des
fășoară activitatea întreprinderi in
dustriale, agricole, cooperative de 
producție și desfacere, școli, dis
pensare, cămine culturale și alte 
unități. Ele au, în marea lor majo
ritate, o subordonare pe linie ver
ticală și de fapt nu dau în nici un 
fel socoteală despre activitatea lor 
consiliilor populare și comitetelor 
comunale de partid, se sustrag, de 
fapt, de la controlul de partid și 
de la controlul primarilor și con
siliilor populare. Acest fapt a ge
nerat și generează multe greutăți 
și lipsuri, constituie o anomalie 
care împiedică comitetele de partid 
și consiliile populare să-și înde
plinească în mai bune condiții ro
lul încredințat de partid și de stat 
în conducerea satelor și comunelor 
patriei noastre.

Pornind de la 
consider că este 
toate măsurile în 
în cît mai scurt timp a acestor 
stări de lucruri anormale.

în concordanță cu hotărîrile 
Conferinței naționale și pentru asi
gurarea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a directivelor Con
gresului al X-lea al partidului, 
este necesar să asigurăm creșterea 
răspunderii și rolului organizațiilor 
de partid comunale și consiliilor 
populare, care trebuie să aibă sar
cina de a conduce și îndruma toate 
domeniile de activitate de pe teri
toriul satelor și comunelor res
pective. (Vii aplauze).

După cum se știe, prin reorga
nizarea administrativ-teritorială a 
țării s-a urmărit apropierea con
ducerii centrale de unitățile de 
bază, lichidarea unor verigi inter
mediare, crearea unor unități ad- 
ministrativ-teritoriale cît mai pu
ternice, pentru a se asigura astfel 
o mai bună conducere a activității 
și soluționarea mai operativă a pro
blemelor. în locul celor peste 4 250 
de comune existente pînă în anul 
1968, s-au creat 2 706 comune, dis- 
punînd de forța economică și uma
nă necesară, care să Ie permită o 
dezvoltare multilaterală.

Așa cum au arătat aici aproape 
toți vorbitorii, și cum demonstrea
ză însăși experiența celor 4 ani care 
au trecut de la Conferința națio
nală a partidului, aceste măsuri 
s-au dovedit pe deplin juste. (Vii 
aplauze).

Comuna, ca unitate administra
tiv-teritorială de bază, dispune azi 
de toate condițiile necesare pentru 
o bună organizare a activității e-

aceste constatări,, 
necesar să luăm 
vederea lichidării

sînt peste tot folosite în mod ra
țional ; dacă nu vom pregăti în 
mod corespunzător cadrele de care 
avem nevoie, ne vom uita la ma
șini, la instalații — și vom conti
nua să lucrăm ca în trecut. De a- 
ceea, una din preocupările princi
pale care trebuie să stea în fața 
comitetelor județene, consiliilor 
populare județene, comitetelor de 
partid comunale și, mai cu seamă, 
în fața consiliilor populare, este 
luarea măsurilor de pregăti
re a cadrelor necesare pen
tru mînuirea mașinilor și instala
țiilor. în fond, în următorii 5—6—7 
ani, muncile agricole vor fi exe
cutate cu mijloace mecanice. Deci 
cooperatorul de mîine va fi un 
mecanizator și trebuie să-1 pregă
tim pentru aceasta în mod serios ! 
(Vii aplauze). în această privință 
trebuie să luăm măsuri pentru a 
pregăti și femeile în vederea con
ducerii mijloacelor mecanice și a 
instalațiilor.

Pornind de la dorința de a veni 
în ajutorul unor cooperative agri
cole mai slab dezvoltate, care au 
de plătit statului credite de ani de 
zile — unele de 10 și chiar 15 ani 
— de la dorința de a crea o bază 
pentru un progres mai rapid al 
activității lor, Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al partidu
lui a hotărit, după cum știți, să 
anuleze la aceste cooperative cre
dite în valoare de 1 miliard 150 
de milioane lei. Este un nou aju
tor pe care statul, clasa munci
toare îl dau țărănimii noastre
cooperatiste. (Aplauze puternice). 
De asemenea, avînd în vedere că 
din acest an am majorat de pes
te două ori pensiile pentru coo
peratori, ținînd seama că nu toate 
cooperativele au reușit să achite 
fondurile necesare pentru pensii 
și pornind de la dorința de a asi
gura țăranilor cooperatori bătrîni 
pensiile stabilite, statul a hotărît 
să acorde un ajutor de 350 de mi
lioane lei pentru fondul de pensii. 
(Vii aplauze). Sperăm că acest 
ajutor de 1 miliard și jumătate 
va fi folosit de țărănimea coope
ratistă în sensul îmbunătățirii 
activității în toate domeniile, a 

m creșterii ^producției agricole; pen- 
i-.. tru a'-asigura o contribuție''' mâl-tați (Aplauze). Consider că propu- îngemnată. ia spori^a avuției ge- 
nerile formulate aici. de.nmîți,șe-!!jV: nerale„:a patriei noastre, socialiste,- 
cretarî de partid și primari . vot. - ■ . .. .
trebui să-și găsească soluționarea, 
în sensul ca toți funcționarii și 
specialiștii care deservesc activi
tatea economico-socială a comunei 
să lucreze și sub conducerea con
siliului popular comunal, iar sala
rizarea lor să se realizeze prin 
consiliul popular comunal. (Aplau
ze puternice).

în ce privește activitatea comite
telor de partid comunale și a con
siliilor populare comunale, în cen
trul atenției acestora trebuie să 
stea problemele economice și, în 
primul rînd, măsurile privind dez
voltarea producției agricole. Este 
necesar ca planul producției agri
cole să fie întocmit în comună în 
mod unitar, cuprinzînd atît agricul
tura cooperatistă și de stat — acolo 
unde există — cît și gospodăriile 
personale sau particulare.

Mă bucură că mulți tovarăși, în 
cuvîntul lor, s-au referit la proble
mele dezvoltării agriculturii, au 
înfățișat o serie de realizări obținu
te în acest domeniu. Este însă un 
fapt, tovarăși, că avem încă un 
număr mare de cooperative care 
au rezultate slabe, cu mult sub po
sibilitățile lor. în aceeași zo
nă, deci în condiții climati
ce asemănătoare, există coo
perative cu rezultate foarte bune 
și altele cu rezultate foarte slabe
— ceea ce înseamnă că nu condi
țiile climatice, nu solul, ci oamenii 
sînt cei care hotărăsc pînă la urmă 
producția agricolă, ca, de altfel, 
orice producție. (Aplauze pu
ternice).

Am ascultat cu deosebit interes 
și cu satisfacție relatările unor pri
mari despre preocuparea lor pen
tru dezvoltarea agriculturii. Cred 
însă că toți primarii și secretarii 
de partid prezenți aici trebuie să 
tragă concluziile și învățămintele 
necesare din discuțiile care au a- 
vut loc și, întorși acasă, să treacă 
la stabilirea măsurilor cuvenite în 
vederea consolidării rapide a coo
perativelor mai slabe, în general 
pentru dezvoltarea agriculturii din 
comunele și satele lor. Trebuie să 
ne propunem ca în acest cincinal 
să nu mai avem nici o cooperativă 
și nici o comună cu producție agri
colă slabă. (Aplauze puternice).

Cunoașteți eforturile pe care 
face statul pentru dezvoltarea 
griculturii. Mai sînt, desigur, 
această privință, multe de făcut. 
De altfel, așa cum am. arătat mai 
înainte, în acest cincinal vom in
vesti în agricultură 100 miliarde Iei
— la aceasta adăugîndu-se investi
țiile pentru dezvoltarea industriei 
chimice producătoare de îngrășă
minte și insectofungicide, precum 
și cele pentru dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini agri
cole. Mai sînt, fără nici o îndoială, 
și aici o serie de neajunsuri. Avem 
programe stabilite atît pentru con
strucția de mașini, cît și pentru 
industria chimică, astfel ca în acest 
cincinal să asigurăm o chimizare 
corespunzătoare a agriculturii și 
să rezolvăm aproape total mecani
zarea tuturor lucrărilor agricole — 
de cîmp, pomicole și zootehnice. 
(Vii aplauze). Aceasta cere însă e- 
forturi serioase, nu numai finan
ciare ci și in direcția pregătirii ca
drelor necesare. Mașinile, instala
țiile existente în acest sector nu

conomico-sociale în vederea ridi
cării nivelului de viață, material 
și spiritual, al țărănimii.

După cum am mai spus, progra
mul elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului pune sarcini deose
bit de mari în ce privește dezvol
tarea economico-socială a satelor. 
Aceasta impune îmbunătățirea ra
dicală a activității organizațiilor 
de partid, a muncii consiliilor 
populare comunale. Este necesară 
asigurarea unei conduceri unitare 
a comunelor și satelor patriei noas
tre. în acest scop consider că se im
pune să acordăm comitetului de 
partid comunal dreptul de a con
duce munca de partid din toate 
unitățile economice și social-cul- 
turaie din raza lor de activitate, 
dreptul de control în toate unită
țile de pe teritoriul comunei, atît 
locale cît și republicane. (Aplauze 
prelungite).

în ceea ce privește consiliile 
populare, va trebui să se aplice cu 
mai multă hotărîre legea de orga
nizare și funcționare a acestora. în 
acest sens, sînt complet de acord 
cu ceea ce au ridicat aici mai mulți 
tovarăși. Este necesar ca consiliul 
popular comunal să exercite con
ducerea unitară a întregii activi
tăți din comună, veghind și con- 
trolînd respectarea și aplicarea le
gilor de către toți cetățenii, de 
toate unitățile economico-sociale, 
indiferent de subordonarea lor ad
ministrativă. (Vii aplauze).

Generalizînd experiența bună din 
unele județe și comune, trebuie să 
se treacă încă din 1972 la întocmi
rea planului comunal, anual și cin
cinal, care să cuprindă întreaga ac
tivitate economico-socială din raza 
comunei, atît a unităților republi
cane cît și a celor locale. (Aplauze). 
Desigur, consiliile populare comu
nale vor trebui să aibă planul lor ’ 
distinct de dezvoltare economică a 
comunei, de folosire rațională a re
surselor locale, ținînd seama de 
specificul și condițiile fiecăreia.

Trebuie să lărgim mult atribuți
ile consiliilor populare în așa fel 
încît bugetul comunei să asigure 
mijloacele necesare pentru ,dșșfă-„

le 
a- 
în

după normele 
iar consiliul 
să vegheze la 
a acestei legi.

(Aplauze puternice). ’ ’ !
Pornind de la răspunderea pe 

care trebuie s-o aibă în condu
cerea întregii agriculturi, consi
liul popular trebuie să poarte în
treaga răspundere pentru execu
tarea la timp a tuturor lucră
rilor agricole, a însămînțărilor șl 
strînsului recoltei de către toți 
producătorii și proprietarii de pă- 
mînt — de stat, cooperatori, in
dividuali sau particulari. (Aplauze 
puternice). Primarul comunei, îm
preună cu consiliul popular, tre
buie să exercite controlul asupra 
tuturor sectoarelor de activitate, 
acordîhd, desigur, o atenție deose
bită executării lucrărilor de că
tre gospodăriile particulare și in
dividuale.

Există, de altfel, după cum cu
noașteți, o lege cu privire la exe
cutarea muncilor agricole, în care 
se prevede că realizarea la timp 
a lucrărilor agricole nu este bene
volă, ci obligatorie, că toți dețină
torii de pămînt, toți lucrătorii din 
agricultură trebuie să execute lu
crările la vreme și 
științei agricole, 
popular are datoria 
aplicarea riguroasă 
(Aplauze).

în cadru! conferinței s-a vorbit 
mult despre problema creșterii 
animalelor, care este una din ma
rile bogății ale patriei noastre. 
Realizarea unei producții anima
liere mari, creșterea rapidă a 
efectivului de animale constituie o 
necesitate stringentă de care de
pinde, pînă la urmă, ridicarea ni
velului de trai al întregului nos
tru popor. Este necesar să ne pro
punem luarea măsurilor celor 
mai urgente 
unui șir de probleme legate de 
înfăptuirea 
fiecare comună, în fiecare sat 
trecem la organizarea sistematică a 
creșterii animalelor ! în fond, tre
buie să ne propunem să nu mai 
existe gospodărie care să nu dis
pună de vacă, să nu crească păsări, 
porci, iar în zonele de munte să nu 
aibă oi.

Trebuie, de asemenea, să gospo
dărim mai bine pășunile și fîne- 
țele, care se întind pe o suprafață 
totală de 4,4 milioane de hectare. 
Trebuie spus că noi nu utilizăm 
practic nici 1/3 din potențialul su
prafețelor de pășuni și finețe. De 
aceea, problema care se pune, cu 
toată seriozitatea, este de a lua 
imediat măsurile necesare pentru 
a pune în valoare acest potențial. 
Nu mai putem accepta reducerea 
în continuare a suprafeței arabile 
a țării ; ne trebuie și grîu, și po
rumb, și plante tehnice, și legume. 
Se impune, deci, să apelăm în mai 
mare măsură Ia uriașa rezervă pe 
care o reprezintă pășunile și tine
tele. Aceasta presupune ca fiecare 
comună să administreze și să asi
gure gospodărirea rațională a aces
tui fond, indiferent în proprietatea 
cui se află : răspunzător pentru a- 
ceasta este consiliul popular co
munal Vor rămîne sau nu la co
operative pășunile — vom analiza 
această problemă ; consiliul popu
lar trebuie să aprobe planul de lu
crări pe pășuni, să asigure ca pă
șunile și finețele să fie puse în 
valoare în mod corespunzător la 

i măsurilor 
pentru soluționarea

acestui obiectiv. în 
să

toate unitățile care dispun de ast
fel de suprafețe, să organizeze exe
cutarea lucrărilor cu munca obștei, 
așa cum s-a făcut întotdeauna.

Este necesar să acordăm o mai 
mare atenție preocupării ca fie
care cetățean al comunei — mem
brii cooperatori sau particulari, în 
zonele necooperativizate — să con
tribuie, prin vînzarea către stat a 
unor Droduse agricole, la formarea 
fondului central, îndeosebi de ani
male, produse animaliere, plante 
tehnice, legume și fructe. Cred că 
trebuie să luăm în cel mai scurt 
timp toate măsurile necesare încît 
comuna, consiliul popular comu
nal să aibă o evidență reală. și 
permanentă a întregii activități a- 
gricole. Să introducem — sau mai 
bine zis să punem din nou la punct 
— registrul agricol, pe care să-l 
țină consiliul popular, și care să 
dea posibilitatea urmăririi întregii 
activități agricole din comună.

Consider că este necesar să se 
asigure rezolvarea mai bună a or
ganizării întregului sistem de achi
ziții și contractări, ținîndu-se sea
ma de propunerile care s-au făcut 
aici, sporindu-se în acest sens răs
punderea consiliilor populare co
munale. Fără îndoială, tovarăși, 
trebuie o dată să facem ca răspun
zător de realizarea achizițiilor la 
toate produsele agricole să fie con
siliul popular comunal — și să a- 
sigurăm să dispună și de mijloacele 
necesare în acest sens. (Aplauze).

Totodată, este necesar ca atît 
planul de producție agricolă, cît și 
cel de vînzări către stat să fie dis
cutat anual în adunarea generală 
a locuitorilor, care trebuie să de
vină forul suprem de dezbatere și 
de hotărîre asupra problemelor e- 
conomico-sociale de bază ale co
munei. Numai conlucrînd cu mase
le, apelînd larg la întreaga țără
nime, vor putea fi soluționate mai 
rapid și în gradul cel mai cores
punzător problemele mari ale ac
tivității din comune.

« Doresc să mă refer la problema 
irigațiilor, a desecărilor și amelio
rărilor. An de an, avem pierderi 
însemnate, deși, acolo unde s-a a- 
pelat la locuitorii comunelor, s-au 
realizat lucrări foarte- mari- în a- 

; cest domeniu, Ș-au dat.aici teîteva 
exemple, dar multe comune .așteap
tă ca, peste nu știu cîți ani, în ca
drul sistemului național de irigații, 
să vină o întreprindere organizată 
să le facă lucrările, deși fiecare 
s-ar putea apuca să realizeze dese
carea suprafețelor, să creeze anu
mite eleștee sau lacuri de acumu
lare care să poată fi folosite și pen
tru irigații în timpul verii. S-au 
început în acest sens unele lucrări 
bune. Sînt cîteva județe cu rezul
tate pozitive — nu vreau să mă 
mai refer și de data aceasta la 
Ilfov, deoarece am văzut că în ul
timele 2—3 săpt.ămîni a început să 
ia măsuri serioase în această pri
vință — dar mai sînt încă multe 
județe care se mișcă încet. Rog pe 
toți primarii, pe toți secretarii de 
partid, pe tovarășii de la comitete
le județene și de la consiliile popu
lare județene să aibă în vedere că 
trebuie să rezolvăm problemele 
desecării, ameliorării solului la ni
velul unor irigații locale, cu par
ticiparea milioanelor de locuitori ai 
satelor. Trebuie să facem ca fiecare 
locuitor al satului să știe că are și 
răspunderi, că trebuie să participe 
la întreaga activitate a comunei 1 
(Vii aplauze).

Deci, realizarea programului de 
desecări, ameliorări, de punere în 
valoare a întregului potențial agri
col al țării noastre constituie una 
din obligațiile principale ale comu
nelor, ale primarilor, consiliilor 
populare, ale întregii țărănimi și 
organizațiilor de partid de la sate. 
De aceasta depinde realizarea pro
gramului de creștere a producției 
agricole ! (Aplauze puternice).

Legat de aceasta, vreau să mă 
refer la problema eleșteelor și a 
lacurilor de acumulare. Pe terito
riul județelor și comunelor avem o 
suprafață de lacuri și eleștee de 
aproape 200 mii de hectare, dar nu 
obținem decît cîteva mii de 
tone de pește.’ Acum, aceste lacuri 
și eleștee sînt ale tuturor și ale ni
mănui. Or, este necesar să ținem 
seama de propunerile făcute și să 
trecem aceste bălți în răspunderea 
comunelor. Comuna să răspundă de 
producția ce trebuie obținută de pe 
ele 1 (Vii aplauze). Desigur, comu
nele trebuie să fie ajutate cu în
drumare de specialitate spre a pu
tea rezolva în cîțiva ani un șir de 
probleme. Dacă însă aceste lacuri 
și eleștee vor rămîne cum sînt 
acum, adică să fie conduse de o 
centrală din București, atunci, to
varăși, nu vom avea nici bălți, nici 
pește, ci vom avea mai mulți func
ționari în București. (Animație în 
sală ; aplauze).

Este necesar să desfășurăm o 
largă activitate politico-educativă 
pentru ca fiecare producător agri
col să înțeleagă că are datoria să 
lucreze în cele mai bune condiții 
și la timp întreaga suprafață 
de pămînt, care, indiferent de pro
prietate, constituie un bun națio
nal și trebuie să servească inte
reselor generale ale țării, creșterii 
producției agricole, aprovizionării 
întregii populații.

Fiecare producător agricol, în
treaga țărănime să înțeleagă că 
trebuie să producă’tot mai mult, să 
asigure vînzarea către stat a unor 
cantități tot mai mari de produse 
agroalimentare. Dezvoltarea orașe
lor noastre, creșterea rîndurilor 
clasei muncitoare impun o parti

cipare tot mai largă a țărănimii la 
sporirea fondului de stat de pro
duse agroalimentare. De altfel, nu 
există astăzi familie de țărani în 
care cel puțin unul din membrii 
săi să nu lucreze în oraș. Trebuie 
să înțelegem că alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănime nu este 
o lozincă abstractă, că, în condiți
ile socialismului, alianța muncito- 
rească-țărănească înseamnă sta
bilirea unor relații de colaborare 
economico-politică în vederea dez
voltării rapide a economiei națio
nale, a ridicării generale a nive
lului de trai al tuturor cetățenilor 
patriei ; atît muncitorii și țăranii, 
cît și intelectualii, ca membri ai 
marii familii socialiste, au obliga
ția, fiecare în sectorul său de acti
vitate, să asigure folosirea cît mai 
rațională a mijloacelor materiale 
și financiare, în vederea dezvoltă
rii continue a producției de bunuri 
materiale — singura cale pentru 
creșterea bunăstării întregului po
por. (Aplauze puternice, prelungite).

Ați ascultat chemarea țăranilor 
din comuna Unirea, județul Ialomi
ța ; de asemenea, ați ascultat anga
jamentele luate de unii secretari 
de partid și primari de a vinde sta
tului, începînd din anul viitor, o 
cantitate mai mare de carne, pro
duse animaliere și alte produse s- 
gricole. Această chemare și aceste 
angajamente trebuie să fie larg 
dezbătute cu întreaga țărănime, 
astfel ca, încă din 1972, să se asi
gure creșterea simțitoare a contri
buției țărănimii la crearea fondu
lui central de produse agroalimen
tare. în acest scop este necesar să 
fie luate toate măsurile pentru a- 
sigurarea folosirii mai raționale a 
bazei furajere, a pășunilor și tine
telor, pentru sporirea simțitoare a 
producției de furaje în vederea 
creșterii mai rapide a numărului 
de animale.

Trebuie să ne preocupăm ca în 
acest cincinal fiecare familie de ță
rani, fiecare locuitor al satelor să 
se ocupe și de creșterea animalelor 
și de producția agricolă.

Este de înțeles preocuparea unor 
primari, cerința lor de a se asigu
ra caj.în cadrul cooperativei, să se 
desfacă mai multe produse indus
triale' — și industria noastră va 
treb.ui să ia măsuri în acest, sens.. 
Este însă mâi greu de înțeles cere
rea ea tot statul, prin cooperația de 
consum, să desfacă o cantitate mai 
mare de produse agroalimentare la 
sate. Este adevărat, sînt cîteva pro
duse — zahărul, uleiul — la care 
desfacerea se realizează pe plan 
central. Dat de ce trebuie să se aș
tepte de la București ca să fie în 
comună carne, cînd comuna sin
gură are datoria să-și rezolve a- 
ceste probleme ? Pe bună dreptate, 
mulți tovarăși s-au referit la fap
tul că unii funcționari și specia
liști nu găsesc întotdeauna cele ne
cesare în comună. Dar de ce nu 
organizează fiecare comună produ
cerea legumelor, a cărnii, a pro
duselor animaliere, peste ceea ce 
trebuie să livreze la fondul de 
stat ? Eu consider că va trebui să 
revedem rapid această problemă. 
Fiecare comună — în afară de 
planul pe care îl are pentru livra
rea la fondul central — trebuie 
să-și întocmească planul propriu 
de producere a legumelor, a pro
duselor animaliere. inclusiv car
nea de porc, de pasăre si oaie, 
pentru nevoile comunei. De altfel, 
va trebui să trecem la organizarea 
și a unor abatoare comunale spre 
a rezolva în mod maî igienic si 
organizat întreaga activitate de tă
iere a animalelor și să folosim mai 
raționa! o serie de produse și sub
produse.

Pot fi date multe exemple eare 
demonstrează ce mari rezerve e- 
xistăîn fiecare comună pentru a 
contribui la creșterea avuției ge
nerale a țării noastre. Se impune, 
de aceea, să luăm toate măsurile în 
vederea rezolvării mai bune a pro
blemelor aprovizionării comunelor, 
producând ceea ce solicită popu
lația sătească, livrînd un șir de 
materiale și materii prime pentru 
industria noastră. Trebuie să dis
cutăm în comună cu țăranii, cu 
producătorii, să explicăm oame
nilor — și am convingerea că nu 
se va găsi Un țăran care să nu în
țeleagă că. într-adevăr, în activita
tea sa trebuie să țină seama atît de 
nevoile proprii, cît și de nevoile 
generale ale societății, pentru că 
întotdeauna țărănimea noastră a 
fost o bună patriotă, a servit inte
resele tării. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Una din problemele cele mai im
portante asupra căreia consiliile 
populare comunale trebuie să-și 
concentreze în mod deosebit aten
ția este buna gospodărire și apă
rare a fondului funciar. în această 
privință există încă lipsuri deose
bit de grave. Se construiește de 
oricine, 1a voia întîmplării, Iar 
consiliile populare județene și co
munale nu exercită controlul ne
cesar și nu veghează la respecta
rea legilor țării.

Trebuie să înțelegem, tovarăși, 
că apărarea fondului funciar cons
tituie o obligație de prim ordin, aș 
putea spune o problemă națională.

Se construiesc tot felul de graj
duri și construcții agricole de coo
perative. pe cel mai bun teren, în 
mijlocul cîmpului ; se construiește, 
de întreprinderile agricole de stat 
— pe cel mai bun teren, în mijlo
cul cîmpului Vine cineva de la Mi
nisterul Energiei Electrice și pune 
în mijlocul cîmpului, fie un 

transformator, fie un stîlp — 
nu mai spun că acești stîlpi 
au început să devină o pădu
re — și împiedică lucrările a- 
gricole. De asemenea, se scot din 
circuitul agricol suprafețe însem
nate prin construcții industriale și 
pentru drumuri. Din păcate, și 
consiliile populare județene pro
cedează la fel cu construcțiile lor, 
iar consiliile comunale fac și ele 
tot așa. Oare pămîntul acesta este 
acum al nimănui ? Putem admite 
această atitudine iresponsabilă ? 
Eu aș putea spune că este o ati
tudine antinațională, pentru că 
diminuarea suprafeței devine o 
problemă națională, pune în peri
col însăși posibilitatea de a asigu
ra aprovizionarea întregii noastre 
țări. Nu putem admite să mai 
continue o astfel de atitudine față 
de pămînt! Rog foarte serios pe 
primari, pe secretarii de partid, 
consiliile populare județene să ia 
toate măsurile pentru a pune or
dine în această privință. Nici o 
construcție, indiferent a cui este, 
nu se poate face decît cu aproba
rea consiliului și a adunării gene
rale, atunci cînd este vorba de su
prafețe mari. Nimeni nu-și poate 
permite, nici un președinte de co
operativă nu poate să cedeze din 
suprafața agricolă care este pro
prietate comună a cooperatorilor. 
Numai cooperatorii, adunarea lor 
generală poate hotărî dacă este 
cazul să se scoată sau nu din pro
ducție această suprafață. (Aplauze 
puternice).

La fel trebuie să se procedeze cu 
toate suprafețele, inclusiv cele din 
proprietatea statului. Consiliul 
popular trebuie să ia măsuri și să 
avizeze dacă întreprinderea de 
stat are dreptul să construiască a- 
colo. Tot ce este pe teritoriul co
munei este proprietatea ei și co
muna trebuie să gospodărească a- 
cest pămînt — indiferent cui a- 
parține — să-1 folosească în in
teresul agriculturii 1 Să construim 
pe terenurile cele mai proaste ; să 
îndiguim și să dăm pentru con
strucții o serie de terenuri nefolo
site — dar să nu scoatem din pro
ducția agricolă suprafețele cele 
mai bune. Avem o lege și dacă în 
această privință nu sînt clare -ma- 
tribuțiile ' •Cfel? revin consiliilor 
populare, vom aduce îmbunătăți
rile necesare — dar dumneavoas
tră, primarii și secretarii de par
tid, adunarea generală a comunei 
veți răspunde de gospodărirea în
tregului pămînt din comună. (Vii 
aplauze).

în același timp, este necesar să 
se treacă la aplicarea hotărîrii pri
vind limitarea vetrei satelor, re- 
strîngerea ei la strictul necesar, 
luîndu-se măsuri în perspectivă 
pentru reducerea suprafețelor con
struite. Așa cum ați auzit aici din 
experiența cîtorva comune, rezul
tă că, dacă vom acționa cu fermi
tate în această direcție, se poate 
reduce la aproape o treime supra
fața ocupată astăzi de construcții. 
De altfel, problema sistematizării 
rurale are o importanță esențială 
pentru dezvoltarea viitoare a comu
nelor. pentru ridicarea nivelului 
general de viață al locuitorilor 
satelor. Pentru realizarea unei sis
tematizări reale trebuie să avem 
în vedere atît dezvoltarea unor 
unități puternice agricole, cît și 
crearea de condiții pentru dezvol
tarea industriei, a învățămîntului, 
a activității de comerț.

Realizarea unor lucrări edilitare, 
asigurarea cu apă, canalizare, elec
tricitate și buna deservire sanita
ră, ridicarea generală a gradului 
de organizare și civilizație a sate
lor cer o concentrare puternică, 
spre a putea asigura o soluționare 
corespunzătoare a tuturor acestor 
probleme în condiții economice. în 
această privință putem spune că 
sîntem de abia la început. Ceea ce 
s-a făcut pînă acum arată însă că 
numai trecînd cu fermitate la apli
carea hotărîrilor Conferinței națio
nale și realizînd în mod consecvent 
sistematizarea și dezvoltarea co
munelor, vom putea crea unități 
admlnistrativ-teritoriale puternice, 
care să asigure condiții de muncă 
și de viață tot mai bune ’pentru 
locuitorii lor. Trebuie să ne pro
punem ca în cel mai scurt timp 
prevederile legii privind limitarea 
vetrei satelor să devină o realitate, 
mergînd în perspectivă la redu
cerea simțitoare a acestor vetre. 
Au vorbit mulți tovarăși aici de 
kilometri de canalizare, de faptul 
că trebuie să electrificăm satele, 
în același timp trebuie să ne gîn- 
dim la munca și la banii necesari, 
dar mai ales la materialele pe 
care trebuie să le avem pentru a 
realiza aceste rețele de canalizare, 
de electricitate și celelalte lucrări. 
Problema sistematizării, a reduce
rii și comasării comunelor și sate
lor este deci o problemă de civi
lizație, de economicitate. Nu vom 
putea să urbanizăm viața satelor 
dacă nu vom realiza unități co
masate, puternice, în care să asi
gurăm tot ceea ce este necesar 
astăzi, și ce va fi mîine necesar, 
din punct de vedere al civilizației. 
Chiar în ce privește învățămîntul, 
trebuie arătat că noi nu vom pu
tea să dezvoltăm în fiecare sat 
școala de zece ani, iar în perspec
tivă cea de 12 ani. Trebuie să 
discutăm foarte serios cu locuito
rii satelor, deoarece aceasta este o 
problemă esențială, fără a cărei 
rezolvare corespunzătoare nu vom 
reuși să facem din fiecare comună 
un orășel agricol în stare să asi

gure condiții de viață asemănă
toare cu acele din oraș.

Programul care se elaborează în 
prezent — cu întîrziere e drept și 
care va fi supus dezbaterii publi
ce, prevede trecerea la crearea a 
încă 300 noi centre urbăne ; în 
același timp, se are în vedere să 
se acționeze mai intens pentru 
dezvoltarea și ridicarea nivelului 
de viață al tuturor satelor și comu
nelor. Numai pe această cale vom 
putea asigura diminuarea continuă 
a deosebirilor dintre sat și oraș, 
apropierea nivelului de viață al 
satelor de condițiile' existente la 
orașe. Aceasta constituie, de altfel, 
una din cerințele esențiale ale fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, ale creării premise
lor pentru trecerea la construirea 
societății comuniste în România. 
(Aplauze puternice).

Răspunderi importante revin 
consiliilor populare și primarilor 
în ce privește dezvoltarea activită
ților industriale și de prestări dc 
servicii la sate, acestea constituind 
o cale importantă de creștere a ve
niturilor țărănimii, de satisfacere 
mai deplină a nevoilor populației 
sătești, Dezvoltarea acestor activi
tăți trebuie orientată spre utilizarea 
resurselor locale, valorificarea su
perioară a materiilor prime1 agri
cole, folosindu-se mai bine, în acest 
scop, forța de muncă din comună, 

întreaga activitate legată de dez
voltarea economico-sOcială, de ri
dicare a învățămîntului, culturii, 
sănătății oamenilor muncii cade în 
sarcina consiliului popular comu
nal ; el poartă răspunderea pentru 
ca aceste instituții să-și îndepli
nească cît mai bine sarcinile încre
dințate.

Sînt complet de acord cu tot 
ceea ce s-a spus în conferință, că 
și învățătorul, profesorul, inginerul 
agronom, medicul ti'ebuie să în
țeleagă că pînă la urmă există, 
cum a arătat aici un tovarăș, un 
singur stăpîn în comună — con
siliul popular comunal, și în fața 
lui trebuie să răspundă. (Aplauze 
puternice). Nu este posibil să re
zolvăm problemele complexe care 
se pun astăzi în aceste domenii, 
dacă comuna,B’rtofi§îliul popuftSipjos
organizația de partid- nu vor avea-r- 
în această privință drepturi 
pline de control, de îndrumare,- 
inclusiv dreptul de a cere destitui
rea acelora care- nu-și îndeplinesc 
cum se cuvine obligațiile de mun
că în cadrul comunei. Și cererea 
comitetului de partid, a consiliului 
popular trebuie să însemne, în

• fapt, destituirea acelora care nu-și 
fac” cum se cuvine treaba în co
mună ! (Aplauze puternice). Firește, 
nu-i cerem primarului să facă el 
treaba medicului.;. nu-i cerem să 
predea lecții la școală ; dar îi ce
rem — și trebuie să-i acordăm 
atîta. încredere,— să se ducă să 
vadă dacă învățătorul și profesorul 
respectă programul școlar, dacă 
învățămîntul se desfășoară în orele 
și în condițiile stabilite, dacă se 
asigură o bună educație copiilor, 
Nu numai că s.e poate, dar trebuie 
să intre în obligațiile primarului 
și ale secretarului de partid aceste 
lucruri 1 Nimeni din afară nu le 
poate face ! (Vii aplauze). Tovarășii 
miniștri trebuie să înțeleagă că și 
ei trebuie să aplice legea ; deși le^- 
gea prevede să lărgim atribuțiflț , 
consiliilor populare județene și co
munale, pe parcurs, fiecare a venit'" 
cu toț felul de instrucțiuni prin 
care, în fond, au restrîns atribuții
le primarilor și consiliilor popu
lare. Oare, într-adevăr. nu pot 
controla primarul, secretarul de 
partid dacă medicul se găsește la 
dispensar sau dacă stă în Bucu
rești ? ! Asistența medicală trebuie 
dată acolo, în. comună ! Și tot așa 
se poate spune despre ingine
rul agronom și despre alții. 
De aceea, consider că trebuie 
să nu avem nici o teamă de 
a încredința asemenea sarcini 
primarilor și secretarilor de partid. 
Eu, să vă spun drept, am deplină 
încredere că primarii, secretarii de 
partid, organizațiile noastre comu
nale vor reuși să rezolve de zece 
ori mai bine decît se rezolvă acum 
lucrurile. (Aplauze puternice, pre
lungite).,

După cum vedeți, nu există do
meniu de activitate care să nu 
intre în atribuțiile consiliilor 
populare comunale. Pornind de 
aici, este necesar să aducem îmbuT 
nătățirile necesare în legislația 
noastră pentru a crea cadrul le
gal corespunzător răspunderii și 
atribuțiilor sporite ce trebuie să 
revină consiliilor populare comu
nale, primarilor. (Aplauze). Comi
tetele executive ale consiliilor 
populare trebuie să acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru trecerea 
efectivă a unor atribuții asu
pra consiliilor populare comunale, 
creînd, totodată, condițiile necesare 
ca acestea să-și îndeplinească în 
mod corespunzător sarcinile încre
dințate.

Totodată, lărgirea răspunderii șl 
atribuțiilor acestor consili» im
pune îmbunătățirea organizării, a 
metodelor și stilului lor de muncă, 
în acest sens, comitetele executive 
ale consiliilor populare comunale 
trebuie să poată îndeplini perma
nent rolul de conducere operativă 
a întregii activități. Este necesar 
ca președintele consiliului popular, 
primarul comunei să fie un bun 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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gospodar, să se preocupe perma
nent de activitatea economico- 
socială, să lucreze în strînsă cola
borare cu colectivul său — consi
liul popular exercitîndu-și în mal 
bune condiții rolul de organ co
lectiv de conducere a întregii ac
tivități din comună.

Și, pentru că ne-am înțeles — șl 
ați fost de acord să vorbim cît mai 
deschis — trebuie să spun că pen
tru aceasta este necesar ca și pri
marii și secretarii de partid să lo
cuiască în comună, nu în oraș. 
(Aplauze puternice). Sînt de acord 
și va trebui să facem ca, în cel 
mai scurt timp, învățătorii, profe
sorii, medicii, inginerii agronomi 
să se mute în comune, să ne ocu
păm să le creăm și condițiile ma
teriale necesare. Dar cum se poate 
gospodări comuna dacă primarul 
procedează ca unii medici și ingi
neri : pleacă seara din comună și, 
câteodată, uită să mai revină di
mineața. (Animație, aplauze).

Trebuie să înțelegem, tovarăși, 
că problemele care se ridică în co
mună cer prezența permanentă atît 
a primarului cît și a secretarului 
de partid în comună. Sînt crea
te condiții — și, realmente, 
trebuie să ne ocupăm de a 
asigura în continuare asemenea 
condiții — îneît toți cei care sînt 
chemați să lucreze în sate să se 
integreze în această mare fami
lie a comunei. Va crește astfel și 
autoritatea primarului, a secre
tarului de partid, a inginerului, a 
medicului, iar munca lor va fi 
încununată cu rezultate incom
parabil mai bune decît acum. 
Trebuie să facem acest lucru, to
varăși ! Și am văzut că sînteți 
de acord cu mine 1 (Aplauze pu
ternice).

In același timp, la realizarea 
sarcinilor trebuie atras un larg 
activ obștesc,. întărindu-se con
tinuu legăturile cu masele popu
lare. Așa cum am mai spus, adu
narea generală a cetățenilor tre- . 
buie să devină cel mai larg for de 
dezbatere a problemelor comunei, 
forul în care să se adopte toate 
hotărîrile privind dezvoltarea eco- 
nomicp-socială a acesteia. ■

Dezvoltarea democrației socia
liste presupune participarea activă 
și cdhștientă a cetățenilor la con
ducerea comunelor, județelor, a 
unităților economice și sociale, a 
întregii societăți. De aceea este 
necesar să luăm toate măsurile 
pentru îmbunătățirea și perfecțio
narea . întregii activități a consi
liilor populare, pentru atragerea 
largă a tuturor cetățenilor la re
zolvarea marilor probleme ce stau 
în fața fiecărui consiliu popular.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată activității cultural-educa
tive. Dispunem în comune de forțe 
puternice în această direcție. 
Avem la sate un mare număr de 
intelectuali care — așa cum au 
remarcat pe drept cuvînt aici unii 
tovarăși — nu participă în mod 
corespunzător lâ munca educativă 
din comună. Este necesar să or
ganizăm în așa fel activitatea în
eît învățătorii, profesorii și cei
lalți intelectuali de la sate să ia 
parte într-o măsură mai mare și 
mai organizat la desfășurarea 
întregii munci cultural-educative. 
De altfel, cadrele didactice — prin 
lege — poartă răspunderea pen
tru educarea socialistă a tineretu
lui și au datoria să participe în 
mod susținut la acțiunile cultu
ral-educative din comună. Vă a- 
mintlți, tovarăși, cum s-a dez
voltat în trecut activitatea multor 
cămine culturale pe care le ani
versăm acum pentru 80, 150 sau 
chiar 200 de ani de existență. 
Credeți că aveau directori plă
tiți ? Știți bine că, în marea lor 
majoritate, învățătorii și al ți in
telectuali de la sate — pe atunci 
destul de puțini la număr — erau 
aceia care conduceau această ac
tivitate culturală. în general, do
resc să menționez că în mică mă
sură atragem intelectualitatea din 
țara noastră la munca educativă 
a satelor. Și trebuie să înțelegem 
că ridicarea nivelului general de 
cultură al satelor, educarea so
cialistă a țărănimii presupun o 
largă participare a intelectualită
ții noastre la această muncă. Este 
necesar ca fiecare să înțelea
gă că are obligații față de popor, 
față de părinții săi pînă la urmă, 
de a se întoarce în comună, de a 
merge acolo pentru a ajuta la dez
voltarea și înflorirea satului româ
nesc. Căminul cultural trebuie, de 
asemenea, să joace un rol mai activ 
în întreaga activitate de ridicare a 
nivelului de cultură generală, de 
formare a conștiinței socialiste.

După cum este cunoscut, plenara 
Comitetului Central din 3—5 no
iembrie a trasat un larg program 
în domeniul muncii educative — șl 
el trebuie să constituie călăuza în
tregii activități a organizațiilor 
noastre de partid, a tuturor școli
lor, a căminelor culturale din sate.

Este necesar să acordăm o mai 
mare atenție ridicării rolului orga
nizațiilor de partid, comitetului de 
partid comunal, care trebuie să a- 
sigure unirea tuturor forțelor din 
comuna respectivă în vederea în
făptuirii planului de dezvoltare e- 
conomico-socială, creșterii nivelului 
general de viață al satelor, îmbu
nătățirii activității educative de 
formare a conștiinței socialiste a 

întregii țărănimi. Comitetele și or
ganizațiile de partid trebuie să 
joace un rol mai activ în întreaga 
viață a satului, să exercite un con
trol permanent asupra activității 
tuturor unităților din comună, atît 
locale, cît și republicane.

Dispunem de puternice forțe în 
toate comunele noastre. Organiza
țiile de partid de la sate cuprind 
circa 930 000 de membri de partid, 
dintre care peste 530 000 țărani. 
Conferința din aceste zile a de
monstrat că avem minunate cadre 
de secretari de partid, de președinți 
de consilii populare, că în comune
le noastre sînt zeci, sute și mii de 
activiști de partid și de stat care 
îndeplinesc în bune condiții sar
cinile ce le revin, că întreaga țără
nime urmează neabătut linia gene
rală a partidului. (Aplauze puterni
ce). Avem, deci, toate condițiile 
pentru a obține într-un timp rela
tiv scurt lichidarea lipsurilor ce se 
mai manifestă, pentru a asigura 
îmbunătățirea întregii activități și 
creșterea pe această cale a contri
buției țărănimii la realizarea cu 
succes a programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului.

O condiție esențială a îmbunătă
țirii în continuare a activității de 
la sate este întărirea organizațiilor 
comunale de partid prin primirea 
în rîndurile comuniștilor a celor 
mai buni țărani cooperatori, meca
nizatori, lucrători din întreprinde
rile de stat, specialiști.

De asemenea, va trebui Intensi
ficată munca pentru primirea unui 
mai mare număr de femei de la 
sate în partid. în general, trebuie 
spus că este necesar să se depună 
mai multe eforturi pentru a inten
sifica munca politică în rîndul 
femeilor, pentru a spori rolul și 
contribuția acestora la conducerea 
și organizarea vieții sociale, la des
fășurarea întregii activități din sa
tele noastre. Este un fapt bine cu
noscut că astăzi femeile reprezintă, 
la sate, în cooperativele agricole de 
producție, principala forță de mun
că ; dar, cu toate acestea, numărul 
femeilor care dețin funcții de con
ducere în comune — de secretari 
de partid, președinți de coopera
tive, primari — este foarte mic. De 
altfel, aici se găsesc, mi se pare, 
vreo 49 • sau 50 de secretare de 
partid, și.președinte — ceea ce, este 
cu totul și cu totul puțin, tovarăși..! 
Este de aceea necesar să se ia mă
suri energice pentru a se pune ca
păt acestei situații și a se asigura 
toate condițiile în vederea promo
vării mai active a femeilor în viața 
politică și socială a satelor, în 
muncile de conducere. Ați ascultat 
cîteva tovarășe secretare și preșe
dinte care au vorbit aici și cred 
că n-au vorbit mai rău și nici nu 
muncesc mai rău decît bărbații. 
Dimpotrivă, unele chiar, mai bine. 
(Animație, aplauze). Egalitatea în 
drepturi între bărbați și femei în
seamnă și egalitatea în a participa 
la munca de conducere în toate 
domeniile de activitate.. Și trebuie 
să ne propunem să realizăm în 
mod mai hotărît aceasta 1 (Vii a- 
plauze).

O sarcină de mare răspundere a 
organizațiilor și comitetelor comu
nale de partid, a consiliilor popu
lare comunale este întărirea muncii 
educative în rîndul tineretului să
tesc, formarea lui în spiritul res
pectului față de munca productivă, 
al dragostei față de comuna în care 
s-a născut și în care lucrează pă
rinții și frații săi. Să stimulăm în 
rîndul tinerilor din mediul rural 
dorința ca, după terminarea școlii 
și obținerea unei pregătiri cores
punzătoare, să se reîntoarcă în co
munele lor, să-și pună cunoștințele 
dobîndite, întreaga lor energie șl 
capacitate de muncă în slujba în
floririi satului socialist românesc.

Comitetele județene de partid și 
consiliile populare județene trebuie 
să ia toate măsurile necesare pen
tru a acorda un ajutor mai substan
țial activității organizațiilor de 
partid și a consiliilor populare, 
sprijinindu-le să soluționeze mai 
rapid și mai corespunzător proble
mele care se ridică în viața de zi 
cu zi a satelor noastre.

Este de înțeles că soluționarea 
acestor probleme multiple, lărgi
rea atribuțiilor consiliilor popu
lare comunale și ale comitetelor de 
partid comunale cere și măsuri co
respunzătoare la județ, pentru a 
îmbunătăți activitatea și a realiza 
o deplasare a forțelor de la cen
tru spre comune. Trebuie să ne 
propunem ca întărirea comunelor 
cu unele cadre de specialitate — 
așa cum s-a cerut aici — să se 
facă pe seama deplasării din Bucu
rești și din județe a specialiști
lor șl a altor cadre necesare la 
comune. în așa fel îneît, pe total, 
să nu aibă loc o creștere a apara
tului funcționăresc-administrativ 
— și așa destul de mare. (Vii a- 
plauze).

Este necesar, de asemenea, să ți
nem seama de experiența bună a 
unor comitete județene și consilii 
populare care au repartizat acti
viștii lor și specialiștii de la con
siliul popular pe comune sau pe 
grupe de comune, făcîndu-i răs
punzători de soluționarea unor pro
bleme concrete. Trebuie să înțele
gem că nu cu hîrtiile, nu cu cir
cularele se pot soluționa multiplei* 
probleme pe care le avem, ci mer- 

gînd jos, rezolvînd problemele la 
fața locului. în privința aceasta 
trebuie să folosim experiența bună 
pe care o avem, să o generalizăm 
în toate județele țării. (Aplauze 
puternice).

O deosebită atenție trebuie să a- 
corde organele centrale și județene 
problemei asigurării comunelor, 
a unităților de producție de la 
sate cu specialiștii necesari. Asa 
cum am spus, trebuie să creăm 
și condițiile ca aceste cadre să se 
poată muta la sate. Este necesar să 
fie desfășurată o asemenea muncă 
îneît toți specialiștii de la sate să 
se stabilească, să trăiască, să mun
cească în mijlocul țărănimii.

Pentru că vorbim de activitatea 
comunelor, de munca educativă de 
la sate, și deoarece am văzut că 
aici în sală 'sînt și scriitori, com
pozitori, artiști plastici, m-aș referi 
puțin și la ceea ce așteaptă pri
marii și secretarii de partid de la 
ei, la ce așteaptă țărănimea de la 
oamenii de artă. Desigur, în do
meniul artei și culturii s-au reali
zat multe lucruri bune ; nu e lo
cul aici șă fac o apreciere a activi
tății de astăzi a creatorilor din 
țara noastră. însă nu putem să nu 
spunem că prea puțin întîlnim în 
operele lor viața satelor ; foarte 
palid este oglindită realitatea de 
astăzi a satului românesc. Eu sînt 
complet de acord ca artistul — iar 
în noțiunea de artist îi cuprind pe 
toți creatorii de artă — să redea 
ceea ce consideră el că este mai 
caracteristic. Aceasta însă cere o 
cunoaștere foarte bună a vieții. 
Dar mă întreb totuși — și cred că 
mulți tovarăși din sală își pun a- 
ceastă întrebare — oare în viața 
satelor românești, unde se desfă
șoară o asemenea activitate în 
toate domeniile, unde se înfăp
tuiesc mari transformări, nu se 
poate găsi nimic demn să fie adus 
pe scena Teatrului Național, de 
exemplu ? Sau de descris într-un 
roman bun, într-un cîntec bun ? 
Oare numai Coșbuc a fost în stare 
să scrie despre sate ? Astăzi nu se 
mai găsește un Coșbuc care să 
trăiască și să cunoască satul, să* 
idealizeze puțin viața acestuia ? 
(Aplauze puternice). Sau se crede 
că țăranul de astăzi are nevoie de 
mai puțină poezie, literatură ? Dim
potrivă ! El are nevoie de mai 
multe poezii, de mai multe cîn- 
tece, de romane, de picturi — dar 
ele trebuie să fie mai bune, pe în
țelesul lui. Ce să facem tovarăși ? 
Pînă la urmă cineva trebuie să 
facă — să spun așa — un compro
mis. Ca să ridicăm întreaga țără
nime la nivelul scriitorilor, e greu, 
pentru că scriitorii sînt cîteva sute 
iar țăranii cîteva milioane — și 
pentru asta ne va trebui ceva mai 
mult timp. Dar ca scriitorii și arti
știi să se ducă la sate e mai ușor. 
(Vii aplauze). Le dăm chiar și mij
loace de transport ! (Animație, a- 
plauze). Nu am pretenția ca, ase
meni medicului și inginerului a- 
gronom, ei să se mute în 
sat, deși nici aceasta n-ar fi 
rău pentru unii. (Aplauze). 
Pînă la urmă, tovarăși — să știți 
— peste 10—15 ani o să vă duceți 
să vă rugați să vă primească în 
sat. Cînd poluarea în orașe va de
veni mai mare, oamenii vor prefe
ra să se ducă la 10—15—50, chiar 
la 100 km depărtare de oraș și să 
locuiască acolo, la sate. De ce să 
nu faceți de pe acum așa, tova
răși ? (Animație, aplauze). Credeți 
că nu se poate scrie mai bine în
tr-o casă de țară cu flori, unde 
auzi cum cîntă privighetorile, un
de cînd deschizi fereastra nu mai 
auzi zgomotul mașinilor, unde 
respiri un aer curat ? Acolo veți a- 
vea mai multe motive de inspira
ție și pentru roman, și pentru po
ezie și pentru muzică. (Aplauze 
puternice).

Nu am nimic împotrivă ca în 
arta noastră să criticăm elemente
le negative. în piesa „Interesul ge
neral" este redat ca personaj ne
gativ un director — sînt, firește, 
și asemenea directori — dar cred 
că industria românească se dez
voltă nu cu directorul din această 
piesă, ci cu miile de directori 
care înfăptuiesc politica partidu
lui. Și, asemenea oameni trebuie 
să-și găsească locul pe scena Tea
trului Național ! (Vii aplauze). 
Altfel lumea va rămîne cu impre
sia că toți directorii din țara noas
tră sînt ca personajul din piesă. 
Oare așa este, tovarăși ? Sîntem 
de acord să prezentăm asemenea 
piese, să criticăm prin artă, dar 
trebuie să ne punem, totodată, în
trebarea : Dar de ce în arta noas
tră nu apar și acei oameni care 
duc pe umerii lor greul construc
ției din România socialistă, cei 
care reprezintă aproape totalitatea 
poporului român ? Sînt de acord 
să apară în operele literare și fi
guri de activiști de partid care 
nu-și fac datoria, de primari care 
nu lucrează cum trebuie, dar a-i 
prezenta numai pe aceștia înseam
nă a denatura realitățile societății 
noastre socialiste. Desigur că mai 
găsim ici-colo activiști care săvîr- 
șesc greșeli, abateri grave — și 
n-am nimic împotrivă să-i criti
căm ; este foarte firesc ca ei să a- 
pară și în operele de artă. Dar de 
ce oare din cei 5000 de secretari 
de partid și primari comunali să 
ne uităm doar la cei cîțiva care, 
eventual, nu lucrează cum tre
buie ? De ce să nu ne uităm la i- 
mensa majoritate a celor 5000 ? Ei 
trebuie să-și facă primii loc în o-

perele noastre de artă ! (Aplauze 
puternice).

De ce pun, tovarăși, această pro
blemă ? Firește, la timpul respec
tiv, vom pregăti conferința scrii
torilor, celelalte conferințe ale u- 
niunilor și vom dezbate pe larg 
aceste probleme. Vom supune te
zele acestor conferințe și dezba
terii activului de partid de la sate, 
primarilor și președinților de 
consilii populare și de cooperative, 
spre a-și spune și ei părerea asupra 
acestor teze privitoare la orienta
rea artei și literaturii din Româ
nia, pentru că pînă la urmă pen
tru ei se face această artă. (Vii 
aplauze). Vom discuta atunci pe 
larg aceste probleme ; le ridic însă 
și aici pentru că eu consider că 
este necesar ca organizațiile noas
tre de partid, consiliile populare 
să aibă mai multe pretenții față de 
intelectualitatea creatoare, față de 
oamenii de artă, să apeleze la ei 
și să le ceară să creeze operele de 
care au nevoie. Vrem să se cînte 
în sat, vrem piese pentru căminul 
cultural ? atunci trebuie să creăm 
și piesele, cîntecele, poeziile de 
care au nevoie satele noastre 1 
Aceasta cerem noi de la oamenii 
de artă ! Sperăm că în viitor 
cursul pozitiv care a început să-și 
facă drum în acest domeniu va fi 
ceva mai rapid, că într-adevăr sa
tele noastre vor avea mai multe 
cîntece, mai multe piese, mai 
multe poezii și romane care să 
corespundă cerințelor și așteptări
lor celor 12 000 000 de locuitori 
din mediul rural. (Aplauze pu
ternice).

Multe din criticile exprimate în 
cadrul acestei conferințe se referă 
la activitatea unor ministere și 
organe centrale care nu se pre
ocupă cu toată răspunderea de 
sprijinirea organelor comunale în 
rezolvarea problemelor și sarcini
lor ce le revin. Este necesar ca 
aceste ministere și organe centrale 
să pună capăt cu'hotărîre oricăror 
manifestări de subapreciere și ne
glijare a activității din comune, 
în mod deosebit trebuie să-și îm
bunătățească munca Comitetul de 
Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală, care are mari răs
punderi în acest domeniu.și care „
pînă acum nu a dat dovadă de Aceasta ceje,.— așa cum am .afp-

. operativitate ..în soluționarea .pro- taț și. la ultima plenară a Comî-
blemelor activității economice și /.x tetului. Central' — ‘
sociale din comune. De asemenea, 
Ministerul Agriculturii, Ministerul 
învățămîntului și Ministerul Sănă
tății trebuie să acorde mai multă 
atenție problemelor legate 
tivitatea din comune.

Trebuie să luăm măsuri 
a pune mai multă ordine și 
plifica relațiile dintre diferite 
ganisme și organizații, pentru 
reduce cu 
dispoziții și instrucțiuni de 
felul ce se transmit 
înlocuind 
rocratică prin 
prin muncă vie pentru soluționa
rea operativă, lâ fața locului, a

hotărîre numărul

pentru 
a sim- 

or- 
a 

de 
tot 

comunelor, 
această activitate bi- 

contacte directe,

rea operativă, lâ fața locului, 
problemelor care se ridică.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție realizării măsurilor 
stabilite de Comitetul Central al 
partidului privind organizarea 
cursurilor de pregătire a cadrelor 
sătești, inclusiv de perfecționare 
a cunoștințelor secretarilor de 
partid și primarilor comunali. în 
acest sens, consider că va trebui 
să stabilim ca, cel puțin o dată pe 
an, să se organizeze conferințe 
județene cu secretarii de partid și 
primarii comunali, iar la cîțiva 
ani — poate la 3—4 ani — să or
ganizăm conferința pe țară, care să 
devină un for de dezbatere a pro
blemelor generale privind activita
tea satelor. (Vii aplauze).

Deși nu avem o hotărîre, aș con
sulta pe secretarii de partid comu
nali și pe primari dacă cred că ar 
da rezultate ca, în perioada cînd ei 
vor merge la cursuri de 3—4 luni, 
să trimitem să le țină locul acti
viști de partid de la județ și chiar 
de la Comitetul Central. Consider 
că acest mod de lucru ar ajuta 
mult și pe activiștii noștri de partid 
pentru a înțelege mai bine realită
țile ; atunci vor fi și mai receptivi 
la ceea ce se ridică de comune. 
Bineînțeles, același lucru trebuie 
să-l facem și cu ministerele. (A- 
plauze). Dacă veți fi de acord, am 
putea propune Comitetului Execu
tiv să ia hotărîrea ca, periodic, unii 
tovarăși de la Comitetul Central 
să treacă să lucreze la județ, ca 
secretari în comună, și totodată 
cîțiva secretari de partid din co
mune să vină să lucreze la secțiile 
Comitetului Central. Este necesar 
să înțelegem că, fără a îmbina per
manent munca de jos cu cea de sus 
și pe cea de sus cu cea de jos, fără 
a pune pe tovarășii care lucrează 
o perioadă prea îndelungată în di
ferite munci în situația de a cu- 

a
ne 
nu 
re

noaște realitățile de jos, fără 
aduce pe cei de jos pentru a 
împărtăși din experiența lor, 
vom putea să conducem și să
zolvăm cum trebuie problemele. 
Problema unității între experiența 
de jos și de sus, a îmbinării lor 
organice este esențială ; ea con
stituie, de altfel, o cerință elemen
tară și stringentă a dezvoltării so
cietății socialiste, a democrației 
noastre. (Aplauze puternice, înde
lungate). După cum văd, îmi dați 
mandat să susțin în Comitetul Exe
cutiv aceste propuneri. (Aplauze 
puternice).

Consider, de asemenea, că este 

necesar ca, începînd din 1972, să a- 
cordăm anual cîte 10 premii pentru 
comunele care se situează pe locul 
I, pe locurile II și III în întrecerea 
pe care o vom organiza între toate 
comunele în vederea realizării sar
cinilor economice, edilitare și so
ciale. (Vii aplauze).

în cadrul discuțiilor în ședințele 
plenare și în comisii au fost făcute 
un număr foarte mare de propu
neri. Mi-ar fi greu să mă refer a- 
cum la fiecare propunere ; ele tre
buie să fie studiate temeinic și să-și 
găsească soluționarea corespunză
toare. în acest scop se va constitui 
o comisie de partid și de stat care, 
în cel mult trei luni de zile, să facă 
propuneri corespunzătoare Comite
tului Central, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri. Pînă la 
sfîrșitul trimestrului I al anului 
viitor, comitetele județene de partid 
și consiliile populare județene și 
comunale vor fi informate asupra 
felului cum s-au rezolvat proble
mele ridicate. (Aplauze).

Doresc să menționez încă o dată 
că lucrările conferinței au prile
juit un larg schimb de păreri. Aș 
putea spune că ele constituie o 
adevărată școală pentru toți parti- 
cipanții, atît pentru noi care lu
crăm la Comitetul Central și în 
general la centru, cît și pentru 
dumneavoastră, tovarăși. (Vii a- 
plauze). Fără îndoială că fiecare 
consiliu popular și comitet de 
partid va ști să tragă concluziile 
necesare, pentru a munci mai bine 
și a aduce o contribuție sporită la 
înfăptuirea hotărîrilor partidului 
și statului nostru în toate dome
niile de activitate. (Aplauze pre
lungite).

de ac-

Dragi tovarăși,

îmbunătățirea activității organi
zațiilor de partid și a consiliilor 
populare comunale, creșterea ro
lului lor în conducerea întregii ac
tivități economico-sociale din co
mune trebuie să ducă la sporirea 
aportului tuturor cetățenilor sate
lor la realizarea planului cincinal, 
la dezvoltarea mai rapidă a pro
ducției agricole, la înfăptuirea pre
vederilor privind ridicarea nivelu
lui general de.,viață al bre^C-A-E.R.’-an cbnfo^tate‘&
Aceasta ceațgjjjjftjțga cum am ,,ara- , r.„-»ausoF.. k -w
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vist de partid și de stat să' fie 
pătruns de o înaltă răspundere 
față de clasa muncitoare, de între
gul popor, față de cauza socialis
mului, să facă totul pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului. (Aplauze 
puternice).

Avem o linie 
verificată de viață, un program de 
dezvoltare economico-socială con
cret. Acum se cere o bună orga
nizare a muncii, repartizarea ju
dicioasă a forțelor în toate sectoa
rele de activitate, unirea eforturi
lor clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, a tuturor oameni
lor muncii pentru transpunerea în 
viață a acestui minunat program.

Organele și organizațiile de 
partid sînt chemate să ia toate 
măsurile pentru realizarea în prac
tică a acestor măsuri politico- 
organizatorice. Trebuie acordată o 
mai mare atenție întăririi discipli
ne; și ordinii în toate unitățile 
administrativ-teritoriale și eco
nomico-sociale.

Așa cum au arătat cîțiva tova
răși aici, trebuie să acționăm cu 
toată fermitatea ca fiecare, la lo
cul său de muncă, să-și facă dato
ria — iar acolo unde sînt oameni, 
activiști care nu pot să-și îndepli
nească sarcinile, să punem, în lo
cul lor, alții corespunzători. Aceas
ta este în interesul muncii, în in
teresul socialismului, al întregului 
nostru popor ! (Aplauze puternice).

Este necesar să se desfășoare o 
activitate mai intensă în vederea 
cunoașterii hotărîrilor partidului și 
a legilor țării, care sînt obligatorii 
pentru toți cetățenii, cu atît mai 
mult pentru membrii de partid, 
pentru toți activiștii de partid și 
de stat, de jos pînă sus. In acest 
sens, consiliile populare și co
mitetele de partid comunale, 
secretarii de partid și primarii co
munali trebuie să dea dovadă de 
mai multă exigență și fermitate, 
asigurînd aplicarea cu strictețe a 
legilor și hotărîrilor în domeniul 
lor de activitate. Și — așa cum am 
spus la plenară — aceasta este va
labil și pentru noi, cei de la Co
mitetul Central, din guvern, din 
Consiliul de Stat, din fiecare mi
nister, din fiecare comitet jude
țean și consiliu popular. (Vii a- 
plauze).

După cum se știe, plenara Comi
tetului Central din 3—5 noiembrie 
a.c. a acordat o mare atenție pro
blemelor educației socialiste a ma
selor populare, afirmării în viață 
a principiilor eticii și echității so
cialiste. Ca și în alte sectoare de 
activitate. în sate și comune tre
buie să se asigure combaterea 
fermă a tuturor fenomenelor ne
gative. a speculei, furturilor, dela
pidărilor, lipsei de grijă față de 
avutul obștesc. Comitetele de partid 
și consiliile populare comunale vor 
trebui să desfășoare o largă muncă 
politico-educativă, să se preocupe 
permanent de dezvoltarea proprie
tății obștești, de întărirea senti
mentului răspunderii colective

generală justă,

unui raport just între 
mari și mici, combătîn- 
tendința de diferențiere 
a veniturilor, cît și ten-

față de buna gospodărire a sate
lor, față de dezvoltarea generală a 
comunelor patriei noastre.

Organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare trebuie 
să acorde o atenție sporită aplică
rii principiului socialist al reparti
ției veniturilor între membrii so
cietății în raport cu cantitatea și 
calitatea muncii depuse în folosul 
întregii colectivități. Aceasta în
seamnă a veghea permanent la o 
repartiție echitabilă a venitului, la 
realizarea 
veniturile 
du-se atît 
exagerată 
dința de nivelare a acestora, de
oarece și una și cealaltă pot aduce 
daune mersului înainte al socie
tății noastre. Dar, deoarece există 
încă tendința unora de a acumula 
venituri fără a depune o muncă 
efectivă, principalul accent trebuie 
să-l punem pe lupta împotriva a- 
cestor tendințe (Aplauze puternice). 
Este necesar ca fiecare cetățean 
să înțeleagă că bunăstarea sa și a 
familiei sale nu trebuie să se rea
lizeze în dauna altor cetățeni, că 
bunăstarea fiecăruia este strîns le
gată de creșterea avuției generale 
a întregului popor, de bunăstarea 
tuturor oamenilor muncii.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate cere luarea 
măsurilor necesare pentru asigu
rarea dezvoltării armonioase a tu
turor sectoarelor activității econo
mico-sociale, crearea condițiilor în 
vederea ridicării continue a bună
stării materiale și spirituale a în
tregului nostru popor.

Noua orînduire socială pe care o 
edificăm constituie în mod per
manent principala îndatorire, na
țională și internațională, a partidu
lui nostru comunist. Preocupîn- 
du-ne de perfecționarea conti
nuă a activității noastre, de 
unirea eforturilor întregului popor 
în activitatea de construcție socia
listă, noi acordăm, în același timp, 
o atenție deosebită dezvoltării co
laborării internaționale cu toate 
țările socialiste. Pornim de la fap
tul că lărgirea schimburilor de 
mărfuri, intensificarea cooperării 
în producție, atît cu țările mem-

Programul complex adoptat în iu
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ti lalte țări socialiste, corespunde atît 
intereselor fiecărei țări în parte, 
cît și întăririi unității sistemului 
socialist mondial. (Aplauze pu
ternice).

în același timp, țara noastră 
participă activ la diviziunea mon
dială a muncii, dezvoltă relații cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, considered ' 
aceasta ca o necesitate a promo
vării colaborării între popoare, a 
păcii în lume.

La baza relațiilor cu toate țările 
România așază principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Ne 
pronunțăm cu hotărîre pentru re
nunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța în relațiile dintre state. 
Mai mult ca oricînd, afirmarea în 
viață a acestor principii constituie 
singura garanție a unor relații de 
colaborare între state, a asigurării 
păcii în lume. (Vii aplauze).

Trăim o epocă în care în viața 
internațională au loc profunde 
schimbări. Politica imperialistă de 
forță și dictat suferă eșecuri tot 
mai mari. Popoarele se ridică cu 
hotărîre împotriva amestecului în 
treburile lor interne, împotriva po
liticii colonialiste și neocolonialiste, 
își afirmă cu tot mai multă vi
goare voința de a deveni stăpîne 
pe bogățiile lor naționale și de a 
le folosi corespunzător propriilor 
interese și aspirații, de a-și asigura 
dezvoltarea economico-socială așa 
cum o doresc, liber și independent. 
(Vii aplauze).

Lupta pentru apărarea și conso
lidarea independenței naționale, 
pentru progresul și afirmarea eco
nomico-socială de sine stătătoare 
a țărilor în curs de dezvoltare con
stituie un factor de seamă al trans
formărilor care au loc în viața in
ternațională contemporană.

în Europa s-au realizat noi pași 
pe calea destinderii și colaborării 
între state, s-au creat premise mai 
favorabile pentru trecerea la pregă
tirea conferinței general-europene 
în vederea înfăptuirii securității pe 
acest continent. -România va parti
cipa activ la pregătirea conferinței, 
la lucrările acesteia, la instaurarea 
unui climat de securitate 
garanteze independența și 
nitatea tuturor statelor, să 
dezvoltarea, fără îngrădiri, 
borării economice, științifice și cul
turale între toate națiunile crnti- 
nentului nostru.

Sprijinim cu hotărîre lupta po
porului vietnamez și a celorlalte 
popoare din Indochina. Considerăm 
că este necesar ca Statele Unite să 
pună capăt războiului și să se a- 
jungă — pe baza propunerilor în 
șapte puncte ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud — la termina
rea cît mai rapidă a acestui război. 
Popoarele din Indochina să fie lă
sate să-și rezolve problemele, fără 
nici un amestec din afară. (Vii a- 
plauze).

După cum este cunoscut, Româ

care să 
suvera- 
asigure 
a cola-

nia se pronunță cu hotărîre pen
tru încetarea conflictului din O- 
rientul Mijlociu prin aplicarea re
zoluției Consiliului de Securitate 
din 1967, care să ducă la instau
rarea unei păci trainice în această 
parte a lumii.

Ne îngrijorează profund faptul 
că mai sînt state care nesocotesc 
normele de drept internațional și 
recurg la folosirea forței militare 
pentru soluționarea unor diferende 
dintre ele. România se pronunță 
cu fermitate pentru ca în viața in
ternațională să se pună capăt folo
sirii mijloacelor militare în rezol
varea ' problemelor dintre state. 
Această cale poartă în sine mari 
primejdii nu numai pentru țările 
și zonele respective, dar și pen
tru pacea întregii omeniri.

Considerăm că este necesar să se 
acționeze cu mai multă energie 
în vederea întăririi rolului Orga
nizației Națiunilor Unite și al altor 
organisme internaționale în solu
ționarea diferitelor probleme din
tre state, în asigurarea păcii în 
lume. Mai mult ca oricînd apre
ciem că este necesar să se acțio
neze în direcția întăririi prestigiu
lui Organizației Națiunilor Unite 
și să nu se admită acțiuni care 
pot diminua contribuția și rolul 
său în realizarea înțelegerii șl co
laborării dintre popoare.

Considerăm că trebuie să se de
pună eforturi susținute pentru în
făptuirea de pași concreți în di
recția dezarmării generale și în
deosebi a dezarmării nucleare.

înfăptuirea dorințelor arzătoare 
ale tuturor popoarelor, de colabo
rare și pace, cer intensificarea 
luptei maselor largi populare, 
unirea tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste. O importanță deosebită 
au în această direcție dezvoltarea 
și întărirea colaborării dintre 
partidele comuniste și muncito
rești. In acest sens, Partidul Co
munist Român se preocupă perma
nent pentru întărirea relațiilor 
sale cu celelalte partide pe baza 
principiilor deplinei egalități și a 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică co
respunzător condițiilor în care 
își desfășoară activitatea. Avem 
convingerea .ca, numai, pe această , . 
cale vom realiza o unitate mult 
mai țraînică,: mult mai puternică, 

' care .s# ■ permită^mișcării comu
niste și muncitorești să joace un 
rol tot mai important în viața in
ternațională. (Aplauze puternice).

Convinse că realizarea cu suc
ces a programului elaborat de Con
gresul al X-lea privind făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate cere o colaborare multi

laterală și existența unei păci trai
nice în lume, Partidul Comunist 
Român și guvernul Republicii So
cialiste România vor acționa și în 
viitor cu toată consecvența pentru 
întărirea colaborării și unității ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste, pentru co
laborare și prietenie cu toate sta
tele, pentru asigurarea păcii în 
lume. (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,

Lucrările conferinței noastre au 
fost urmărite cu atenție deosebită 
de întregul nostru popor. Oame
nii muncii de la sate așteaptă ca, 
în urma acestei conferințe, în ac
tivitatea organizațiilor de partid 
și a consiliilor populare să aibă 
loc transformări radicale în ce 
privește felul de rezolvare a tu
turor problemelor legate de crește
rea producției agricole și industria
le, ridicarea nivelului de cultură 
și civilizație, a bunăstării întregii 
țărănimi.

Fără îndoială, conferința pe țară 
a secretarilor comitetelor de partid 
și președinților consiliilor populare 
va exercita o puternică influență 
în această direcție. Sîntem con
vinși că, reîntorși acasă, veți de
pune toate străduințele pentru tra
ducerea în viață a marilor sarcini 
ce vă revin, sporind astfel contri
buția dumneavoastră, a organizați
ilor de partid, a consiliilor popu
lare, a tuturor locuitorilor satelor 
la dezvoltarea patriei noastre so
cialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Vă urez din toată inima, în nu
mele conducerii de partid și de 
stat, să obțineți succese tot mai 
mari în activitatea, dumneavoastră 
închinată cauzei partidului, socia
lismului, fericirii poporului nostru, 
cauzei comunismului și păcii. 
(Aplauze, urale — se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Deoarece sîntem în ajunul Anu
lui Nou, vă adresez calde felici
tări și cele mai bune urări cu pri
lejul acestei sărbători. (Aplauze 
puternice, urale). Vă rog să trans
miteți aceste felicitări și urări tu
turor comuniștilor și locuitorilor 
satelor dumneavoastră. (Aplauze 
puternice, urale).

Vă urez noi succese în muncă și 
viață, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite; 
urale și ovații ; se aclamă îndelung 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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Cu cîtăva vreme în urmă, 
la spitalul de traumatologie din 
Capitală a fost adus cu un 
avion sanitar un pacient într-o 
situație disperată. în urma unui 
accident, Nagy Tibor, în vîrstă 
de 27 de ani, de la fabrica de 
azotat de amoniu a Combinatu
lui chimic din Turnu-Măgurele, 
prezenta trei fracturi foarte 
grave și arsuri pe 35 la sută 
din suprafața corpului. Au fost 
necesare aproximativ 40 de zile 
de luptă, după care- medicii 
au răsuflat ușurați. A fost 
nevoie de repetate transfuzii 
în care s-au folosit peste șase 
litri de singe. Numai medica
mentele folosite în prima fază 
a tratamentului totalizează peste 
16 000 de lei. Era însă în joc 
viața unui om și nici un efort 
nu trebuia precupețit. în curînd, 
N.T. va părăsi spitalul, sănătos, 
grație eforturilor „oamenilor în 
halate albe".

„Argonauții 
la lucru

c«

Timp de mai multe zile, or
ganele financiare din județul 
Ilfov s-au profilat pe post de... 
argonauți. Scopul ? Verificarea 
modului în care s-a desfășurat 
campania de colectare a linii 
contractate cu producătorii din 
județ. Verificările, efectuate 
„de-a fir a păr" au dezvăluit 
destule deficiențe. Astfel, la 
ceiitrele de recepționare a fost 
găsită în plus cantitatea de 
596 kg lină provenită din... în
șelarea producătorilor. Tot aici, 
s-a mai constatat și un plus 
valoric de 137 731 lei datorită 
faptului că lina de calitatea I era 
recepționată la calitatea a Il-a 
— aceasta in detrimentul pro
ducătorilor. După cum se vede, 
stări de lucruri grave, în urma 
cărora organele de resort ii 
vor „scărmăna" cum se cuvine 
pe vinovați. „Lina de aur" nu 
se obține pe asemenea căi...

Intr-adevăr 
ca stejarii!

&& jr-.
Comisia monumentelor natu

rii a intrat în posesia datelor Idâtelor
dl

''o:
de doi stejari brumării din Li- 
pova și respectiv Jimbolia. Pri
mul datează de peste 500 de ani, 
are în înălțime 35 metri și o 
circumferință de 6,4 metri la 
tulpină și 30 metri la coroană. 
Mai tînăr, cel de-al doilea da
tează de 250 de ani. este înalt 
de 30 metri și are o circumfe
rință de 4.30 metri, fiind unul 
din puținele exemplare rămase 
din falnicele păduri de stejari, 
aflate odinioară în cîmpia Ba
natului. Ambii arbori, care se 
mențin într-o excelentă stare 
de vegetație, au fost declarați 
monumente ale naturii, fiind 
astfel ocrotiți.

Asta... 
figură!
Intr-o bună zi, Ion Pavel, do

miciliat la grupul social al Com
binatului de la Chișcani (Brăila) 
s-a trezit cu un fotograf, Gheor
ghe Bătrinu, de la cooperativa 
„Igiena", din Brăila, care s-a 
oferit să-i execute un tablou. 
Omul s-o declarat de acord, cu 
condiția ca în tablou să figureze 
și soția, motiv pentru care i-a 
înmînat meseriașului și fotogra
fia. La scadență, tabloul a sosit. 
Dar.. stupoare. In tablou I.P. 
se afla alături de— altă soție. 
Fotograful distrat, se vede trea
ba, încurcase fotografiile și so
țiile. făcindu-i omului o neplă
cută' „figură". Deși greșeala era 
flagrantă, ea nu a fost insă... 
retușată nici pină acum. De peste 
un an, l.P. bate drumul atelie
rului din cartierul Hipodrom al 
cooperativei, fără să reușească 
să primească nici tabloul, nici 
fotografiile, nici banii. De unde 
rezultă că la cooperativa în 
cauză, buna deservire nu prea 
se află in obiectiv. In cazul a- 
cesta. lor cine le face... figura 7

Pentru 
o vulpe

Un autoturism tip I.M.S. cir
cula pe șoseaua Craiova—Rado- 
vanu (Dolj). Dumitru Ghinea 
Ilie, Dumitru Camen și Stoian 
Marin stăteau liniștiți pe ban
chete. La un moment dat a răsu
nat o împușcătură. Dumitru 
Ghinea Ilie s-a prăbușit. Pină 
să ajungă autoturismul la spital, 
rănitul a decedat. Ce se intîm- 
plase ? Trecînd pe lingă o pă
dure, unul dintre pasageri, Du
mitru Camen, inginer la uzina 
„Electroputere". a văzut o vulpe 
traversînd șoseaua. Fără să stea 
pe gînduri a luat arma de vînă- 
toare și, din cauza vitezei au
toturismului la care s-a adăugat 
și nepriceperea în mînuirea 
armei, l-a împușcat pe tovarășul 
său de călătorie. O imprudență 
gravă soldată cu moartea unui 
om. Și cu consecințele legale.

Rubricâ redactată de s 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 

CU sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

dar cite are timpul 
de lucru al uzinei?

Capacitatea de producție a fiecărei întreprinderi, timpul de muncă 
al fiecărui colectiv constituie o părticică din avuția națională, iar ce
rințele creșterii susținute a producției și productivității muncii, a efi- 

' cienței economice generale în actualul cincinal mențin continuu în 
actualitate necesitatea utilizării cu maximum de randament a fiecărui 
utilaj, a fiecărui minut, a fiecărei ore, a fiecărei zile de lucru. înțele- 
gînd bine importanța acestui imperativ economic, marea majoritate 
a întreprinderilor acționează de pe acum în lumina măsurilor stabilite 
de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., concentrîndu-și sistematic 
eforturile pentru folosirea judicioasă a timpului de lucru în toate schim
burile, punînd accentul pe soluționarea operativă a problemelor de or
ganizare și întărire a disciplinei în muncă în vederea utilizării tot mai 
depline a capacităților de producție.

De pildă, am fost într-una din a- 
ceste zile la UZINA DE ALUMINIU 
DIN SLATINA, tocmai in momentul 
trecerii de la schimbul II la schimbul 
III la secția electroliză. Muncitorii 
au sosit cu mult înainte de intra
rea în schimb, au servit masa 
antidot, pregătindu-se de lucru. Cu 
15—20 minute înainte de începerea 
programului schimbului III, maistrul 
Grigore Cătănoiu a făcut un tur de 
orizont prin hală, pentru a vedea 
stadiul în care se află procesul de 
electroliză al aluminiului. Nici un 
întîrziat, toți muncitorii, la ora sta
bilită, și-au preluat locurile de 
muncă. De fapt, in această uzină 
nu există ceasuri de pontaj. Ar fi 
de prisos, fiindcă nimeni nu-și per
mite să întirzie la lucru. Nu întîm- 
plător, prin eforturile asidui ale co
lectivului uzinei, prin muncă rodnică 
și disciplină, zilele acestea planul 
anual a fost îndeplinit, urmînd ca 
pină Ia sfîrșitul lunii să se dea eco
nomiei naționale, peste prevederile 
planului, circa 3 000 tone de aluminiu. 
Asistența tehnică pe schimburi este 
asigurată în mod judicios de cadre 
tehnico-inginerești competente.

Lucruri bune se pot spune și des
pre FABRICA DE PRODUSE CAR- 
BUNOASE DIN SLATINA. Aici, pină 
nu de mult, se înregistrau numeroa
se întîrzieri de la program. La ora 
actuală însă, ne spunea noul direc
tor al fabricii, ing. Gheorghe Tîrpea, 
acestea au fost înlăturate. întreprin
derea de gospodărie orășenească Sla
tina pune la dispoziție 3 autobuze 
pentru salariații fabricii, în loc de 
unul, cit era înainte. Pentru salariații 
care fac naveta în comunele apro
piate de orașul reședință' al județu
lui Olt s-a stabilit, de comun acord 
cu conducerile uzinei de aluminiu și 
de prelucrare a aluminiului, ca ma
șinile închiriate să plece și să so
sească la orele cele mai potrivite, 
pentru a nu perturba programul de 
muncă.

în alte întreprinderi, însă, se con
stată și acum, în această perioa
dă de maximă solicitare pentru rea
lizarea integrală a planului pe anul 
în .curs, unele neajunsuri care afec
tează ritmul geft^ral 'dS muncă,'“''re
zultatele concrete în producție. De 
ce mai apar aceste abateri, > cine le

— Unele mașini nu lucrează, sînt 
defecte ?

— Da. Se pierde mult timp cu 
repararea lor, și aceasta se dato
rează și faptului că, pe întreaga u- 
zină, în schimburile II și III nu 
crează decît cite 2 electricieni, 
cei 30 cîți sînt în schimbul I. Ce 
face aceștia ?

Poposim la atelierul electric.

lu- 
din 
pot

Poposim la atelierul electric. Un 
panou luminos indică : „De servi
ciu, electricienii Andrei Bob și Va- 
sile Pop". Ambii erau în atelier, stă
teau de vorbă.

— Nu aveți de lucru ?

bul II din această fabrică ne-a prile
juit constatări care demonstrează ce 
mari rezerve pot fi puse în valoare 
prin utilizarea integrală a timpului 
de lucru în vederea recuperării a- 
numitor restanțe față de plan. La 
atelierul de strungărie grea, mais
trul Ciunel Băluță ne-a spus că 
diferite mașini, în timpul schimbu
rilor de lucru, stau degeaba sau 
sunt folosite necorespunzător, atît 
din cauza lipsei de forță de muncă, 
cit și a unui număr însemnat de 
muncitori cu calificare scăzută. De 
asemenea. în schimbul II nu este a- 
sigurată asistența tehnică și, uneori, 
se pierd multe ore bune de muncă 
în așteptarea unui electrician pen
tru repararea unor macarale care se 
defectează și țin producția în loc. în 
atelierul de montaj-curent conti
nuu, maistrul Toană Staiche ne re
lata că în schimbul II nu este un 
dispecer care să se ocupe de apro
vizionarea cu piese și materiale, iar 
muncitorii cu înaltă calificare sînt 
nevoiți să-și piardă din timpul lor 
de lucru pentru a-și procura cele ne
cesare. De asemenea, acest atelier 
nu dispune în schimburile II și III

tiv unii muncitori absenți sau 
care întîrzie de la lucru, iar condu
cerile fabricilor și a uzinei nu con
trolează și nu iau măsuri severe 
pentru înlăturarea unor astfel de 
practici ?

„B. D. LA MUNTE
SI LA MARE"

Un imperativ economic 
CAREA MARII REZERVE PRODUCTIVE

FRUCTIFI

A EXTINDERII SCHIMBURILOR II Și III
— Dimpotrivă, dar nu prea avem 

cu ce. în afara unor siguranțe, a- 
proape nimic din ceea ce ar trebui 
să fie în dotarea unui electrician. 
Ne lipsește pină și banda izolatoare. 
Dar chiar dacă am avea tot ce ne 
trebuie, prea multe mașini nu am 
putea repara, pentru că sînt compli
cate, iar cărțile cu documentația ma
șinilor sînt închise în sertarele... 
schimbului I. Așadar, facem și noi 
ce putem, iar ce nu, scriem în re
gistru, pentru ca remedierile să fie 
făcute în schimbul I.

Practic, după acest raid prin uzi
na „Metalul roșu" din Cluj, în ur
ma unui calcul, rezultă că în schim
bul II se pierde între 15 și 20 la 
sută din timpul de lucru. De ce a- 
ceastă situație ? Pentru că, inexpli
cabil, conducerea uzinei trece cu ve
derea starea de lucruri critică ce 
persistă de mai multă vreme, în 
ciuda repetatelor propuneri făcute 
de către muncitori în privința asi
gurării tehnico-materiale a schim
bului II. Ce-i drept, întreprinderea 
clujeană a obținut unele rezultate 
meritorii în îmbunătățirea coeficien
tului de-, schimburirinumai că s-a o-J 
prit cu măsurile Ia jumătatea dru
mului.

p .tolerează și ce ar^țrebui întreprins, „ în..11 luni ale anului, la UZINA)
în vederea evitării pierderilor de „ELECTROPUTERE" DIN CRAIO-
timp productiv, mai ales, în schim
burile II și III ? Prezenți în diferite 
schimburi de lucru, în două între
prinderi constructoare de mașini, 
corespondenții noștri ne relatează de 
la fața locului.

Ne aflăm Ia uzina „METALUL 
ROȘU" DIN CLUJ. Este ora 20. 
Rînd pe rînd parcurgem secțiile și 
atelierele de fabricație.

— Credeți că schimbul II poate e- 
gala, ca productivitate a muncii, ca 
volum al producției realizările 
schimbului I ? — ne adresăm mai
strului Victor Pop, din atelierul pre
lucrări mecanice pentru tricoteze.

— Teoretic, da, cu condiția ca pro
ducția să fie bine pregătită. Practic, 
însă, schimbul II are un randament 
mai mic, pentru că uneori ne lip
sesc anumite materiale și, mai ales, 
scule. Nu rareori, ne încurcăm în 
desene și schițe, pe care nu le pu
tem 
sînt 
țin. 
ției 
bul 
chiar mai mare decît schimbul I.

în atelierul de prelucrări piese 
pentru montaj, maistrul Tiberiu 
Turdean este de aceeași părere.

descifra decît a doua zi, cînd 
aici tehnologii și inginerii. Sus- 
deci, că dacă lansarea produc- 
ar fi mai judicios făcută, schim- 
II ar putea da un randament

VA, coeficientul de schimburi — atît 
pe diferite fabrici, cit și pe secțiile 
de bază — nu a atins nivelul planifi
cat pentru anul 1971. Cea mai grea 
situație există la fabrica de mașini 
rotative, unde, în 11 luni, planul a 
fost realizat numai în proporție de 
98,6 la sută la producția globală, și 
de 95,3 la sută la producția marfă. 
Și aceasta, în timp ce coeficientul 
de schimburi a fost de 1,66 față de 
2,05 cit era prevăzut, indicele de uti
lizare extensivă a mijloacelor tehni
ce a fost de 68,5 la sută. în cadrul 
acestei fabrici, la secția mecanică — 
secție conducătoare — indicele de fo
losire extensivă a mașinilor a fost și 
mai redus (de 52,5 Ia sută). Fondul 
neutilizat de timp al mașinilor secției 
a însumai, in această perioadă, 162 484 
ore. De fapt, numărul de mașini și 
utilaje existente în această secție 
depășește cu mult necesarul pentru 
realizarea planului de producție. Re
zultă că dacă s-ar fi folosit timpul 
neprogramat, din totalul timpului 
neutilizat, atunci secția mecanică pu
tea efectua prelucrări mecanice su
plimentare echivalente unui volum 
de producție de circa 255 milioane lei 
în trei trimestre din anul curent.

Un raid întreprins recent în schim-

.. ....................... II

de un tehnolog. La atelierul de mon
taj bobine și conexiuni, din ca
drul fabricii de transformatoare, la 
orele 22 mai mulți 
teau. L-am întrebat 
Constantin Bătrînica, 
cui maistrului: cum 
ceastă pierdere de timp ? Ne-a răs
puns pe un ton puțin jenat : „Au 
dat bătaie în primele ore și acum 
nu mai au ce lucra"...

în discuția avută cu directorul ge
neral al Grupului de uzine mașini 
și aparataj electric Craiova, tov. Mi
hai Liculescu, în legătură cu măsu
rile întreprinse pentru extinderea 
schimburilor II și III, acesta ne-a 
spus că au în pregătire 250 muncitori 
care vor lucra la mașinile de prelu
crat metale, sector deficitar în acest 
domeniu.

O părere judicioasă am aflat-o de 
la tov. Constantin Barbu, secretarul 
comitetului de partid al uzinei „E- 
lectroputere".

— Aceste probleme se află pe a- 
genda noastră de lucru și vor fi re
zolvate în prima urgență. Le cunoaș
tem și le-am discutat și cu tovarășii 
din' -căhdticerea uzinei. -Părerea mea 

'feste că, Ia nivelul conducerii uzinei, 
s-a încetățenit un spirit de rutină, 
de împăcare cu unele' deficiențe. 
Disciplina în muncă este determi
nată, in primul rind, de modul cum 
maiștrii o privesc. Cum să întronezi 
o disciplină de fier in producție 
cind anumiți maiștri, pontează fic-

muncitori stă- 
pe tehnologul 
care ținea lo
se explică a-

★
Necesitatea utilizării complete și 

productive, cu valoare maximă pen
tru producție, a fondului de timp in 
toate cele trei schimburi ale zilei de 
lucru trebuie înțeleasă nu formal, 
ca o cerință „de campanie", impusă 
de anumite momente mai dificile ce 
pot surveni în activitatea economică 
a unei unități industriale, ci, dimpo
trivă, ca o preocupare permanentă, 
de prim ordin a tuturor colectivelor 
de întreprinderi. Reamintim condu
cerilor întreprinderilor investigate, 
un articol din LEGEA ORGA
NIZĂRII ȘI DISCIPLINEI MUN
CII ÎN UNITĂȚILE SOCIALIS
TE DE STAT :

ART. 3. — Inginerii șefi, șefii de 
secții și de ateliere, șefii de servicii, 
conducătorii tuturor compartimente
lor de muncă au datoria de a stabili 
din timp sarcinile ce revin colecti
velor pe care Ie coordonează, de a 
asigura asistența tehnică necesară, 
întărirea disciplinei în muncă. Mai
ștrii au obligația de a asigura pen
tru fiecare Ioc de" muncă de care 
răspund — buna organizare a pro
ducției și a muncii, aprovizionarea 
cu materii prime, materiale, scule și 
dispozitive, respectarea ordinii, uti
lizarea judicioasă de către fiecare 
salariat a timpului de lucru.

Iar dintre măsurile stabilite recent 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. următoarea prevedere :

In vederea utilizării cit mai com
plete a fondului de timp al mașinilor, 
agregatelor și instalațiilor, prin ge
neralizarea schimbului II și extinde
rea schimbului III, ...centralele in
dustriale și întreprinderile să întoc
mească, pină Ia 31 ianuarie 1972, pro
grame de măsuri organizatorice pen
tru generalizarea schimbului II și 
introducerea și extinderea schimbu
lui III, pentru creșterea indicelui de 
utilizare a capacităților de producție ; 
realizarea măsurilor prevăzute in a- 
ceste programe să se încheie la sfir- 
șitul semestrului I 1972.

Responsabilitatea în aplicarea a- 
cestor prevederi revine, în primul 
rînd, conducerilor de întreprinderi, 
organelor și organizațiilor de partid 
și sindicale, care trebuie să înțelea
gă că timpul de lucru trebuie folo
sit cu maximum de eficiență, indife
rent dacă este vorba de începutul 
sau sfîrșitul lunii, de un schimb sau 
altul — și aceasta în folosul sporirii 
producției și ' productivității muncii 
în, întreprinderi, în folosul creșterii 
avuției naționale a țării.

Anchetă realizată de :
Emilian ROUĂ 
Alexandru MUREȘAN 
Nistor ȚUICU

Luni seara a fost 
prezentată în premieră 
cea de-a treia parte a 
serialului consacrat 
„Brigăzii Diverse" — 
filmul B. D. la munte 
și la mare, realizat de 
regizorul Mircea Dră- 
gan pe un scenariu 
scris in colaborare cu 
Nicolae Țic. în contex
tul solicitărilor tot mai 
accentuate de comedii 
cinematografice autoh
tone, serialul amintit 
marchează — în pla
nul de producție al 
studioului „București" 
— prezența acestui gen 
atît de popular, și a 
fost turnat avind girul 
unor preocupări so
cial-educative actuale 
și garanția pe care o 
reprezenta filmografia 
autorilor săi.

Cu tot decalajul evi
dent între intenții, pre
mise și finalizarea lor 
pe peliculă, primele 
două filme („Brigada 
diverse în alertă" și 
„B. D. în acțiune") au 
avut meritul de a fi 
combătut anumite ati
tudini antisociale. Ele 
au beneficiat în acest 
scop de atractivitatea 
genului, de priza la 
public a unor prețuiți 
actori de comedie, în
tre care Toma Cara- 
giu, Dem. Rădulescu, 
Sebastian Papaiani, 
Dumitru Furdui, Puiu 
Călinescu, 
stantin și 
premieră 
poporului 
teanu.

Am amintit succint 
„antecedentele" filmu
lui B. D. la munte și 
la mare pentru că, în 
ansamblul său, acest 
film (subintitulat co
medie polițistă în 
două episoade) plea
că de la aceleași pre
mise promițătoare și, 
din păcate, se înfăți
șează cu aproape ace
leași limite ca și co
mediile care l-au pre
cedat. Obiectul noii 
comedii ? Anihilarea 
unei bande de „turiști" 
traficanți de stupefian
te, în primul episod ; 
zădărnicirea scoaterii 
peste graniță a unei 
prețioase icoane fu
rată dintr-o mînăstire 
(episodul doi). Pe fun
dalul acestor „cazuri", 
autorii își propun 
să satirizeze expedien
tele celor trei mărunți 
infractori'. < ■ prezenți 
de-a lungul- . întregu
lui serial și , care, de 

-astă -■ dată • —-. încercînd 
să trăiască „cinstit", în 
maniera lor — se văd 
involuntar implicați in

Jean Con-
— în noua
— artistul 
Ion Finteș-

cine a
• B. D. Ia munte șl Ia mare :
PATRIA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, 
LUCEAFĂRUL —‘9; 11,15; 13,30: 
16; 18,30; 21, GLORIA — 9 ' "
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; 18,15; 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 — 8,45; 
11.30; 14,15; 17,30; 20.
® Trenul : SCALA — 9,30; 12,15;

11,15;

niște infracțiuni grave. 
Povestite în rezumat, 
cele două episoade ale 
filmului au elemen
te amuzante. Ca și 
unele 
plările 
ecran, 
parcă 
și mai bine 
decît seriile anterioare 
— filmul poate prile
jui relevarea unor 
vizibile neimpliniri în 
planul 
ca și 
cinematografice : 
consecvențe 
rilor în ce 
„fluxul" și 
umorului, 
ingroșărilor 
singură dată, virează

aprecierilor critice — 
„B. D. la munte și la 
mare" este (împreună 
cu „Brigada diverse 
în acțiune") singura 
comedie prezentată 
anul acesta de stu
diourile noastre.

Subliniem acest as
pect pentru a releva 
una din marile datorii 
neonorate ale cine
matografiei față de 
marele public. Este un 
aspect de multe ori 
citat în discuția despre 
filmul artistic, și a că
rui nesoluționare ex
plică în ' ' - -
recordul 
obținut 
„B. D.“, 
rentelor 
record care i-a deter
minat probabil pe au
tori la concesiile nu
meroase asupra cărora 
ar fi util să mediteze 
cu toată obiectivitatea 
posibilă. Nu încape 
însă îndoială că (chiar 
în Ipoteza că ar fi fost 
o reușită deplină, că 
ar fi pus integral in 
valoare resursele în
tregii echipe de crea
ție — și amintim aici 
și muzica adeseori ex
presivă scrisă de com
pozitorul Ion Cristi- 
noiu, și calitatea ima
ginii semnată de ope
ratorul Viofel Mărgi- 
neanu sau contribuția 
arh. Constantin Si- 
inionescu, autorul sce
nografiei), chiar în a- 
ceastă ipoteză, serialul 
despre care vorbim 
n-ar fi rezolvat „pro
blema comediei", date 
fiind cerințele actuale, 
de o mare diversitate, 
cărora cinematografia 
poate și trebuie să le 
răspundă cultivînd a- 
cest gen. Iată de ce 
credem că — indepen
dent de filmul consa
crat „Brigăzii Diverse" 
— ar fi oportună și o 
discuție mai largă, în 
forul profesional al ci
neaștilor, asupra pro
blemelor comediei, cu 
scopul de a stimula exi
gent orientarea creato
rilor spre acest gen 
cinematografic încă 
deficitar. îmbogățirea 
în perspectivă a re
pertoriului de filme 
artistice cu comedii 
substanțiale, care să 
răspundă multiplelor 
solicitări ale realității, 
este o necesitate impu
să atît . de cerințele 
spectatorilor, cit șiofla;

, . obiectivele, educativă',1 
chiar, la de stringentă actually; 

ta te, ale . dezvoltării?

dintre întim- 
transpuse pe 
Dar — deși 

mai echilibrat 
ritmat

scenariului, 
al realizării 

in- 
ale auto- 

privește 
calitatea 

prevenirea 
care, nu o

bună măsură 
de spectatori 

de serialul 
în pofida ca- 
amintite. Un

cronica

intențiile comice spre 
rezolvări facile, de un 
gust îndoielnic (scene-- 
le din curtea mînăsti- 
rii, de pildă), precum 
și inabilități în folosi
rea mijloacelor come
diei polițiste ca gen, 
etc.

Sînt neajunsuri sem
nalate mai detaliat la 
premiera primei părți 
a acestui serial și a 
căror eliminare exi
gentă era de așteptat 
din partea unui ci
neast cu experiența 
regizorului Mircea Dră- 
gan ; era nu numai de 
așteptat, dar chiar ne
cesară pentru a ridica 
succesul de public 
scontat la nivelul unui 
succes de prestigiu și 
a spori astfel înriuri- 
rea educativă a acestei 
comedii inspirată din 
lupta organelor de mi
liție împotriva diferi
tor infractori (o sursă 
de inspirație care ar 
merita, de altminteri, 
exploatată în comedii 
cu o miză satirică mai 
importantă).

Consemnînd inegali
tățile, neimplinirile 
artistice, trebuie să 
notăm în același timp 
că, în sala de cinema
tograf, o serie de mo
mente ale noii co
medii... amuză,,., că- . o 
mare partea - publicu».? 
lui -reacționează riviu, - 
adeseori 
simpla-; apariție- ■ a ac- __
torilor preferați. Și filmului românesc..
că — dincolo de
înclinarea balanței D. COSTIN

15; 18; 21, FESTIVAL — 9; 12; EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
14,45; 17,30; 20,30, FAVORIT — 9,30; 18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15;
12,15; 15; 17,45; 20,30. 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Atentatul : LUMINA — 10; 12,30; • Facerea lumii : RAHOVA —
15; 17,30; 20. 15,30; 18; 20,15.
• Kozara : CENTRAL — 8,45; © Poveste slngeroasă : ÎNFRĂ
12,15; 15,45; 19,15. ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30;
O 800 leghe pe Amazoane — 10; 17,45; 20.
12; 14,15, Malec-Casanova — 16,30; • Anna celor o mie de zile :
Deputatul de Baltica — 18,45, Min- GRIVIȚA — 9; 12,15; 16; 19,30,
dria tribului — 21 : CINEMATECA GIULEȘTI — 15,30; 19, FLAMURA
(sala Union). — 9; 12: 16; 19,30.
• Program de desene animate — e Asediul j UNIREA — 15,30; 18;
9; 10, Castelul din basme — 11,30; 20,15. e
13,30; Hugo și Josefina — 16; 18,15, • Mihail Strogoff : BUCEGI —
Preludiul gloriei — 20,30 : DOINA. 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 10;
e O călătorie cu vasul Bathory" ; 12,30: 15; 17.30; 20.
Ceylon — insula legendelor ; In • Oliver : VOLGA — 9,30; 12,30;
delta Volgăi ; Singur printre pe 16,30; 19,30.
licani : TIMPURI NOI — 9—20,15 • Avînt : DRUMUL SĂRII — 15,30;
în continuare. 17,45: 20.
• Unchiul Vania : BUZEȘTI — • Serata : MOȘILOR — 15,30;
15,30: 18; 20,15. 17,45; 20.
• 12 oameni furioși : VICTORIA • Saltul : PROGRESUL — 15,30;
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 18; 20,15.

• Marele premiu : LIRA — 15,30; 
19.
• Așteptarea :
18; 20.15.
• Aeroportul :
19.
• Pădurea de
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : FLOREAS- 
CA - 15,30; 18: 20,15.
o Duel straniu : ARTA — 15.30; 
18: 20,15.
• Steaua de tinichea : FLACĂRA
— 15.45: 18: 20.
• Frații : VITAN — 16; 18; 20,15. 
e Articolul 420 : CRINGAȘI - 
15,30; 19.
• Haiducii lui Șaptecal : MUNCA
— 16; 18: 20.
« Tick, Tick, Tick : LAROMET 
— 15.30; 17.30; 19,30.
• Parada circului : PACEA — 18; 
18: 20.
e O floare și doi grădinari : VII
TORUL — 10; 15,45: 19.

COSMOS — 15,30; 

FERENTARI — 18; 

mesteceni : POPU-

...Ploiești. într-o extremi
tate a noului cartier Plo- 
iești-Vest, privirea înregis
trează prezența unor hale 
cu aspect industrial. Trecem 
pragul uneia dintre ele : 
Zeci de strunguri, prese, 
mașini de găurit funcțio
nează din plin. „Aici se 
realizează rampe metalice, 
cricuri-,,crocodil", macara
le hidraulice, ventilatoare, 
motoare, mașini semiindus- 
triale de spălat ș.a." — ne 
informează gazdele. Citito
rul ar putea crede că ne 
aflăm într-o unitate mo
dernă a industriei grele. 
Și n-ar greși prea mult : 
după profilul unității, 
utilajele folosite cit și 
rezultatul muncii, este 
ba. intr-adevăr, de o 
metalurgică. Aceasta 
de fapt și denumirea pe 
care i-a dat-o proprietarul 
său : cooperația meșteșu
gărească.

— Județul nostru are un 
pronunțat profil industrial 
— ne spunea T. Nițu. vice
președintele U.J.C.M. Pra
hova. Și, in consecință, am 
luat măsuri să ne adaptăm 
și noi. Cooperăm cu Uzine
le Grivița Roșie. Electroni
ca, Metalica din București, 
cu uzine textile, cu fabrici 
și întreprinderi chimice, de 
utilaj petrolier etc. Anul 
acesta preliminăm să reali
zăm o prorliiciie-marfă de 
aproape o jumătate de mi
liard de Iei. cu circa 31 
milioane peste prevederile 
inițiale.

La rugămintea noastră, 
vicepreședintele T. Nițu 
solicită, în postura unui ce
tățean. serviciile coopera
ției.

— Alo, cooperativa „în
treținerea" ? Vă rog să tri
miteți un meseriaș ! E o 
țeava spartă la instalația 
sanitară.

- Asta nu ține de noi, 
tovarășe — vine răspunsul. 
Adresați-vă la întreprin
derea comunală.

— Dar dumneavoastră ce

după 
după 
vor- 
hală 
este

faceți acolo ? — se irită „so
licitantul". Aveți doar da
toria să satisfaceți cererile 
populației.

— Ce ne luați cu teoria ? 
Mai bine faceți o cerere ia 
președinte. Dacă v-o apro
bă, o trimite la noi, iar 
o să vă trimitem un 
pentru deviz.

— Și meseriașul ?
— Meseriașul ? Știu 

așteptați-1 cam peste 
săptămînă.

Enervat, vicepreședintele 
T. Nițu trîntește telefonul 
în furcă. Continuăm inves
tigațiile singuri, lăsîndu-1 
să mediteze la cele întîm- 
plate... La unitatea de mo
bilă nr. 31, comenzile cetă
țenilor sint executate în 
termene ce depășesc 5—6 
săptămîni. în timp ce lu
crările de mică serie sau 
cele pentru întreprinderi și 
instituții sînt realizate a- 
proape de pe o zi pe alta. 
La unitățile de reparații 
radio-TV, la cele de coman
dă pentru confecții, cetățe
nii trebuie să aștepte, de 
asemenea, cu săptămînile 
pină li se execută lucrări
le. Completăm secvența de 
față cu extrase dintr-un 
material ce ne-a fost pus 
la dispoziție de Banca Na
țională : „în județul Pra
hova. pină la sfîrșitul tri
mestrului III a.c., coopera
tivele „încălțămintea". „De
servirea", „întreținerea", 
„Igiena" și „Munca" n-au 
înființat 18 unități de de
servire din cele Drevăzute. 
Mai mult, la „Munca co
lectivă" numărul unităților 
a scăzut de la 43 la 37. 
(...) în unele localități din 
județ lipsesc cu desăvîrși- 
re o serie de activități de 
deservire. cum ar ti cele 
de spălătorie-boiangerie. 
secțiile de vulcanizare, de 
călcat si spălat pălării 
etc..." Măsura acesto’- defi
ciente : coonera<ia din ju
delui Prahova va înregis
tra, în anul 1971, o neren- 
lizare de plan de peste

noi 
om

eu, 
o

5 milioane Iei Ia activitatea 
de deservire a populației.

...Oradea. Am vizitat uni
tățile de comandă pentru 
încălțăminte din oraș. Ni
căieri nu ne-a fost primi
tă comanda pentru o pe
reche de cizme (cil ex
cepția Casei de Modă, unde 
executarea ei — la preț de 
lux — durează peste două . 
luni). „N-avem materie

Ce concluzii se pot 
prinde din conținutul 
vențelor prezentate ? 
de o parte, faptele ne 
dreptățesc să apreciem 
zitiv preocuparea manifes
tată de cooperația meșteșu
gărească pentru dezvolta
rea activității de colaborare 
cu întreprinderile republi
cane, rezultatele pozitive 
din sectorul de mică serie.

des- 
sec-

Pe 
în- 
po-

cooperativă, fiecare unitate 
meșteșugărească își reali
zează toate obligațiile și, 
în primul rînd, cele pri
vind deservirea populației, 
într-un asemenea context, 
situația din județele amin
tite, unde producția marfă 
prezintă importante depă
șiri, dar activitatea de de
servire este mult rămasă în 
urmă, nu poate să justifice ,

proporție nu sînt cele do
rite : la producția-marfă, 
cooperația a realizat în 
1971 un ritm de creștere de 
15,7 la sută, iar la activita
tea de deservire i 
lației — doar de 8,7 
Depășirile de plan 
circa 800 milioane 
producția marfă și 
mai 40 milioane lei la de
servire.

a popu- 
’ la sută.

sînt de 
! lei la 

de nu-

„S-A SPART ȚEAVA DE LA BAIE?
ASTA NU ȚINE DE NOI, TOVARĂȘE!

ÎNSEMNĂRI DESPRE MODUL CUM COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ Șl INDUSTRIA 
LOCALĂ RĂSPUND (SAU NU !) SOLICITĂRILOR POPULAȚIEI

primă" — se scuză B. Bre- 
teanu, președintele coope
rativei de profil. Așa să 
fie oare ? Cercetăm situa
țiile de producție. în timp 
ce comenzile populației sînt 
refuzate, cooperativa a rea
lizat circa 44 mii perechi 
de încălțăminte în produc
ție de scrie, depășind chiar 
și prevederile inițiale. Deci 
nici vorbă nu poate fi de 
lipsă de materie primă. Da 
o altă cooperativă. „Lem
nul", nu s-a realizat planul 
la deservirea populației cu 
circa 3,6 milioane lei. pen
tru ca la activitatea de sc
rie să se înregistreze o de
pășire de peste 4,4 milioa
ne lei.

Fluxul de fabricație al ma
rilor uzine, cerințele pieței 
impun, cu necesitate, o 
cooperare largă pentru ob
ținerea unor utilaje și sub- 
ansamble, pentru lărgirea 
și diversificarea gamei de 
mărfuri din magazine. Și 
cooperația meșteșugărească 
este unul din sectoarele 
chemate să răspundă unor 
asemenea cerințe. Pe de 
altă parte însă trebuie să 
facem o.precizare ; sarcina 
principală a cooperației 
meșteșugărești este presta
rea unei game largi de ser
vicii pentru populație. Iată 
de ce activitatea sa poate fi 
apreciată numai în funcție 
de modul in care fiecare

o apreciere globală cores
punzătoare.

Din păcate, un asemenea 
fenomen nu constituie o 
excepție. Dacă în 1966 pon
derea sectorului serviciilor 
în volumul total al activi
tăților cooperației mește
șugărești reprezenta 47,4 la 
sută, in 1970 ’ “ '
36.8 la sută, 
tualul plan 
stabilise să 
țească situația (pentru pres
tările de servicii fusese a- 
tribuit un ritm de creștere 
superior celui global, pe 
totalul activităților), rezul
tatele preliminate ale pri
mului an al cincinalului 
dovedesc că schimbările de

el a scăzut la 
Deși prin ac- 

cincinal se 
se îmbunătă-

Procesul de diminuare a 
ponderii serviciilor este și 
mai evident în sectorul in
dustriei locale, unde volu
mul realizărilor la deservi
re reprezintă sume de-a 
dreptul neglijabile (pină la 
1 la sută I) în comparație 
cu restul activităților.

Desigur, diferențele de 
ritmuri, de pondere n-ar 
avea mare' Importanță în 
cazul în care sectorul ser
viciilor ar fi bine pus la 
punct, solicitările populați
ei corespunzător satisfăcu
te. Cum deocamdată lucru
rile nu stau tocmai așa. 
tendința unor unități ale 
cooperației meșteșugărești

și industriei locale de a ne
glija sectorul serviciilor este 
de neexplicat. Nu pledăm 
pentru o renunțare la cele
lalte activități — de altfel, 
și ele deosebit de utile eco
nomiei naționale — dar cre
dem că, printr-un spor de 
efort, sectorul serviciilor 
poate și trebuie să atingă 
cotele impuse de standar- 

. dul vieții civilizate.
în discuțiile purtate 

diverși factori de răspun
dere din cooperația mește
șugărească și industria lo
cală, ne-a fost dat să pri
mim ca explicație, la ob
servația noastră, neasigu- 
rarea integrală (prin plan) 
a materiilor prime ne
cesare unităților de pro
fil. întrebăm însă : dacă 
sînt cooperative și între
prinderi ale industriei lo
cale care nu au asigurată 
materia primă necesară, 
cum de reușesc ele să înde
plinească și să depășească 
prevederile la producția da 
mică serie și la cooperări 
cu întreprinderile și institu
țiile ? Așa cum s-a putut 
vedea și din exemplele 
date, în destule cazuri coo
perativele și întreprinderi
le dirijează materialele — 
procurate fie prin contrac
te, fie prin aprovizionare 
directă — spre alte sectoa
re decît cel al deservirii. 
Cauza ? Nu e greu de de
dus : prestarea de servicii 
către populație presupune 
un anume, efort organizato
ric, un spor de preocupare, 
pe cînd producția de serie și 
cea de cooperare se reali
zează mult mai simplu.

Interesul uneori scăzut 
față de problemele deser
virii populației - de alt
fel singura explicație plau
zibilă a fenomenelor sem
nalate — reiese și din con
statările prilejuite de un 
recent control efectuat de 
organele Băncii Naționale 
în 20 de județe din țară : 
„Nu in toate cazurile con
ducerile de cooperative

cu

meșteșugărești au acționat 
în suficientă măsură pen
tru realizarea, la termen, a 
obiectivelor prevăzute în 
plan. în județul Buzău, de 
exemplu, cooperativa „De
servirea" nu a înființat cele 
patru secții de tinichigerie, 
lustragerie, lăcătușerie și 
nichelaj-cromaj prevăzute 
în plan. Cooperativa „Spo
rul" nu a respectat terme
nul de punere în funcțiune 
a șase noi unități. Coopera,- 
tiva „Constructorul" nu a 
realizat trei unități de de
servire, prevăzute în plan. 
Cazuri asemănătoare s-au 
întîlnit în județele Brașov, 
Galați, Neamț, Teleorman, 
Bihor, Dolj, Timiș, Vilcea, 
Bacău ș.a.“.

Reprezentanții Băncii Na
ționale au constatat de *- 
sernenea că, datorită insufi
cientei preocupări pentru 
lărgirea gamei de servicii, 
în concordanță cu solicită
rile populației, în numeroa
se localități lipsesc o serie 
de activități, iar o parte 
din cele existente nu satis
fac cerințele. Referitor la 
activitatea întreprinderi
lor de industrie locală, 
reprezentanții Băncii Na- 
țidnale au constatat : „da
torită creșterii sarcinilor 
de mică serie și cooperă
rii cu întreprinderile repu
blicane, scade interesul 
conducerii unităților locale 
pentru prestările de servi
cii". Desigur, ar mai putea 
fi aduse și alte argumente 
care dovedesc atenția insu
ficientă manifestată, pe a- 
locuri, pentru problemele 
deservirii ; important este 
însă ca, în paralel cu dez
voltarea, în continuare, a 
celorlalte activități din pro
filul cooperației meșteșugă
rești și al industriei locale, 
să se acorde grija cuvenită 
sectorului de prestări-ser- 
vicii pentru populație.

George POPESCU 
Mihai IONESCU
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Rezoluția Conferinței pe tară a secretarilor comitetelor
de partid și

în zilele de 21—23 decembrie 1971 
s-au desfășurat în Capitală lucrările 
primei Conferințe pe țară a secre
tarilor comitetelor de partid și a pre
ședinților consiliilor • populare comu
nale.

Organizat din inițiativa secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, acest larg fo
rum a făcut o profundă și multilate
rală analiză a activității desfășurate 
de organizațiile de partid și consiliile 
populare comunale în aplicarea di
rectivelor Conferinței Naționale a 
P.C.R. din 1967, a prevederilor legii 
de organizare și. funcționare a con
siliilor populare, a hotărîrilor Co
mitetului Central privind sarcinile 
organizațiilor de partid comunale — și 
a stabilit un ansamblu de măsuri 
pentru ridicarea rolului organelor 
locale de partid și de stat în con
ducerea activității economice, poli
tice și social-culturale la sate, pen
tru dezvoltarea multilaterală a co
munelor patriei noastre, pentru în
tărirea alianței muncitorești-țără- 
nești și creșterea contribuției țără
nimii muncitoare la opera de con
strucție socialistă în România.

Eveniment de seamă în viața țării, 
conferința a constituit o nouă ex
presie a practicii profund democra
tice a conducerii partidului nostru 
de a se consulta cu masele, cu ac
tivul de partid și de stat asupra mă
surilor ce trebuie adoptate în vede
rea perfecționării continue a aoti- 
vității în toate domeniile vieții social- 
politice și economice. Ea se în
scrie organic in ansamblul de mă
suri menite să întărească rolul or
ganelor locale de partid și de stat, 
să asigure cadrul organizatoric ne
cesar pentru înfăptuirea de către a- 
cestea cu succes a sarcinilor și atri
buțiilor sporite ce le revin în etapa 
actuală de dezvoltare a țării noas
tre.

Desfășurată într-o atmosferă de 
lucru, conferința a prilejuit un bogat 
schimb de experiență ; în cadrul ei 
au fost formulate numeroase critici, 
s-a făcut un mare număr de propu
neri în vederea îmbunătățirii activi
tății viitoare, care urmează a fi stu
diate și soluționate de organele cen
trale.

Participant» la conferință, dind 
glas sentimentelor și glndurilor tu
turor locuitorilor satelor, exprimă 
cele mai calde mulțumiri conduce
rii partidului și statului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija permanentă pe care o poar
tă propășirii materiale șl culturale 
a comunelor, ca și .a întregii țări, 
progresului agriculturii, ridicării ne
contenite a nivelului de trai și de 
civilizație al populației de la sate.

Ca rezțiltat al aplicării consecven
te a politicii partidului, comunele 
noastre au devenit astăzi unități 
administrative tot măi puternice, în 
care se desfășoară o bogată activita
te economică, social-culturală și edi- 
litar-gospodărească. S-a creat o trai
nică bază materială' peritru dezvol- 
tatea complexă și multilaterală a 
comunelor, cuprinzînd unități agri- 

$ qtAe.de stat ’Șivdodperâtiste, -unități ' 
’ industriale, comerciale, de prestărVde 
H servicii, dotări edllitar-gospodărești, 
1 d'lflrgă rețea de instituții’de învăță-!;£i- 
' mint, culturale și medico-sanitare, 

care schimbă tot mai mult viața oa
menilor muncii, întreaga înfățișare a 
satului românesc.

în obținerea tuturor acestor rea
lizări, factorul hotărîtor îl constituie 
sprijinul permanent și multilateral al 
statului, al clasei muncitoare pentru 
dezvoltarea baziei, tehnico-materiale 
a agriculturii, pentru mecanizarea și 
chimizarea acesteia, introducerea în 
producția agricola1 a cuceririldr știin
ței și tehnicii pentru ridicarea nive
lului de trai al țărănimii. Exprimînd 
recunoștința întregii țărănimi coo
peratiste, conferința apreciază ca 
un important ajutor în acest sens 
hotărîrea Comitatului Executiv al 
C.C. al P.C.R. prțvind anularea resti
tuirii unor credi.te în sumă de 1150 
milioane lei, acordate de stat coo
perativelor agricole de producție 
pină în anul 1968 și scadente în 1972, 
alocarea de la bugetul de stat a su
mei de 350 milioane lei pentru a spri
jini unele cooperative agricole să-și 
achite contribuția la Casa de pensii 
pentru anul 19Ț1, acordarea unui 
credit de pînă |la. 500 milioane lei, 
rambursabil în. anul 1972, cooperati

vi velor agricole de producție pentru re
tribuirea cuvenită cooperatorilor în 
raport cu munca efectiv prestată, 
precum și măsurile luate anterior de 
conducerea partidului și statului pri
vind mărirea pensiilor țăranilor 
cooperatori, acordarea alocațiilor 
pentru copiii acestora, introducerea 
tratamentelor medicale gratuite pen
tru întreaga țărănime și celelalte 
măsuri cu caracter social.

Conferința apreciază că în munca 
desfășurată de comitetele de partid și 
consiliile populare comunale pentru 
traducerea în viață, în toate domenii
le de activitate a hotărîrilor partidu
lui și a legilor țării au fost obținute 
rezultate importante, s-a acumulat o 
bogată experiență. Totodată, confe
rința constată, că în munca pentru 
aplicarea hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului, a prevederilor 
Legii consiliilor populare și ale altor 
legi și hotărîri ale Comitetului Cen
tral al partidului, ca și în activitatea 
economică, socială și cultural-educa- 
tivă din comune se mai mențin încă 
o serie de neajunsuri, a căror înlătu
rare reprezintă o condiție a ridicării 
rolului organelor de partid și de stat 
comunale Ia nivelul exigențelor ac
tuale ale dezvoltării societății noastre.

I.
1. Conferința dă o înaltă apreciere 

șî își Însușește intru totul ideile cu
prinse in ampla expunere făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, măsu
rile preconizate de secretarul general 
al partidului, a căror înfăptuire va 
duce la creșterea rolului organizații
lor de partid și ■ al consiliilor popu
lare comunale in conducerea întregii 
activități economico-sociale, în des
fășurarea mai eficientă a muncii de 
educare și formare a conștiinței so
cialiste a țărănimii, în dezvoltarea 
multilaterală a comunelor și satelor, 
ca parte integrantă a. progresului ge
neral al tării pe calea socialismului 
și comunismului.

Vastul program elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
planul cincinal 1971—1975 prevăd în
făptuirea unor ample măsuri în ve
derea creșterii și modernizării agri
culturii, valorificării, tuturor resur
selor și posibilităților locale, dezvol
tării învățămîntului și culturii, ex
tinderii rețelei de ocrotire a sănă
tății, sistematizării localităților ru
rale, apropierii condițiilor de viață 
de la sate de cele de la orașe, ridi
cării nivelului general de . civi
lizație al țărănimii. înfăptuirea aces
tor profunde prefaceri în viața satu
lui impun perfecționarea muncii or
ganelor și organizațiilor de partid de

la sate și a consiliilor populare co
munale, creșterea competenței și 
spiritului lor de răspundere în condu
cerea activității politice, economice 
și social-culturale din comune, în 
stimularea inițiativei locale, . în mai 
buna gospodărire a potențialului ma
terial și uman. în atragerea largă a 
maselor la rezolvarea tuturor trebu
rilor obștești.

2. Sarcini, deosebite revin comite
telor de partid și consiliilor populare 
în conducerea agriculturii, în mobi
lizarea maselor de oameni ai muncii 
la realizarea _ obiectivelor planului 
cincinal privind dezvoltarea aces
tei importante ramuri a economiei 
naționale. în centrul atenției să se 
situeze înfăptuirea sarcinilor privind 
creșterea producției agricole, care 
urmează să depășească cu 36—49 la 
sută realizările din perioada 1966— 
1970, precum, și a măsurilor cuprinse 
în cele două programe naționale pri
vind îmbunătățirile funciare și dez
voltarea zootehniei.

Conferința cheamă comitetele de 
partid și consiliile populare comu
nale să controleze și să sprijine uni
tățile agricole de pe raza comunei, 
pe toți locuitorii în executarea la 
timp și la un nivel calitativ cores
punzător a lucrărilor agricole, să 
respecte prevederile planului de stat 
și ale legii cu privire la organizarea 
producției și a muncii în agricultură. 
Ele poartă răspunderea pentru felul 
în care se execută pregătirea tere
nului, semănatul, întreținerea cultu
rilor, combaterea bolilor și dăunăto
rilor, recoltarea, transportul și de
pozitarea produselor, pentru calita
tea acestor lucrări și realizarea de 
către toate unitățile din comună, in
diferent de subordonarea lor, a pro
ducțiilor prevăzute. .

3. Prin valorificarea condițiilor, 
tradiției și experienței locale să fie 
extinse suprafețele cultivate cu 
plante tehnice — in, cînepă, sfeclă de 
zahăr, tutun, plante medicinale — 
atît la unitățile agricole socialiste, 
cit și pe' loturile personale și în gos
podăriile individuale, în vederea a- 
sigurării aprovizionării industriei cu 
materii prime, a creșterii veniturilor 
țărănimii.

4. Comitetele de partid și consiliile 
populare comunale au datoria să 
controleze și să asigure respectarea 
cu strictețe a legii cu privire la con
servarea și apărarea fondului fun
ciar, să împiedice orice risipă de te
ren, asigurind folosirea judicioasă a 
pămințului. Ele trebuie să organizeze 
acțiuni de masă la care să participe 
toți locuitorii comunei pentru execu
tarea lucrărilor necesare prevenirii 
inundațiilor, evacuării apelor, înlă
turării excesului de umiditate, rea
lizării de amenajări locale pentru 
irigații, combaterea eroziunii so
lului — în așa fel încît fie
care metru pătrat de teren a- 
gr.icol să fie cultivat. Comunele 
trebuie să aibă propriul lor pro
gram de îmbunătățiri funciare și 
să asigure mobilizarea resurselor lo
cale, a tuturor, locuitorilor la înfăp
tuirea lui.

so S.'Comitetele de partid și consi
liile populare comunale să ~ia toate 
măsurile pentru îndeplinirea sarcini
lor ce revin .comunei-1 prin‘'Progra
mul național de dezvoltare a zooteh
niei, și sporirea producției animaliere.

Comitetele de partid și consiliile 
populare vor controla unitățile agri
cole de pe raza comunei și le vor 
sprijini în asigurarea unei bune în
grijiri și furajări a animalelor, în 
așa fel încît acestea să-și realizeze 
sarcinile de plan atît la numărul de 
animale, cit și la producția de carne, 
lapte, lînă, ouă.

O preocupare principală a consilii
lor populare comunale trebuie să o 
constituie sprijinirea țăranilor coo
peratori, precum și a gospodăriilor 
țărănești din zona necooperativizată, 
pentru a crește un număr cit mai 
mare de animale, în așa fel încît, 
punînd în valoare baza materială 
existentă, tradiția și experiența țără
nimii, fiecare gospodărie să aibă o 
vacă, să crească porci, oi, păsări. In 
fiecare comună trebuie să se stabi
lească măsuri concrete pentru dez
voltarea zootehniei, urmărindu-se 
atît sporirea contribuției la fondul 
central de produse animaliere, cit și 
satisfacerea nevoilor de consum ale 
populației, îndeosebi ale salariaților 
din comune.

Răspunzînd chemării lansate de 
comitetul de partid și consiliul 
popular ale comunei Unirea, județul 
ialomița, participanții la conferință 
se angajează să adopte și să aplice 
măsuri concrete care să ducă la mo
bilizarea populației pentru continua 
creștere a efectivelor și a producției 
animaliere, a contribuției acesteia 
la aprovizionarea populației, asigu- 
rîndu-se contractarea și vînzarea că
tre organizațiile economice de stat 
a unor cantități mai mari de pro
duse agricole.

O atenție deosebită trebuie acor
dată îmbunătățirii și întreținerii pa
jiștilor și pășunilor naturale, spori
rii producției acestora. Comitetele de 
partid și consiliile populare trebuie 
să asigure mobilizarea tuturor locui
torilor satelor la efectuarea acestor 
lucrări. Fiecare locuitor al comunei 
să cunoască și să-și îndeplinească 
obligațiile concrete ce-i revin din 
programul de îmbunătățire a pășunii 
comunei.

6. Comitetele de partid și consi
liile populare trebuie să sprijine con
siliile de conducere ale cooperative
lor agricole în aplicarea acordului 
global și a celorlalte forme de co
interesare materială pentru a asi
gura participarea activă la muncă a 
membrilor cooperatori și legarea 
directă a veniturilor acestora de re
zultatele obținute în producție.

7. Comitetele de partid și consi
liile populare poartă răspunderea 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
privind producția obținută și livră
rile la fondul de stat. Prin valorifi
carea resurselor și posibilităților 
mari existente în gospodăriile perso
nale ale sătenilor să se asigure o 
creștere a aportului acestora la for
marea fondului de stat de plante 
tehnice, legume, fructe, struguri, 
carne, lapte, lînă, ceea ce ya duce la 
sporirea veniturilor țărănimii și, în 
același timp, la îmbunătățirea apro
vizionării populației de la orașe cu 
produse agroalimentare.

8. In actualul cincinal, agricultura 
primește investiții de peste 80 mi
liarde lei din fondurile statului, la 
care se adaugă circa 20 miliarde lei 
investiții din fondurile proprii ale 
cooperativelor agricole. Comitetele 
de partid și consiliile populare co
munale au obligația de a veghea ca 
investițiile alocate să fie folosite cu 
cea mai mare grijă, ca obiectivele 
prevăzute să fie realizate și date în 
funcțiune la termenele planificate, 
să asigure gospodărirea cu chib
zuință a semințelor, îngrășăminte
lor, mașinilor, utilajelor și celorlalte 
mijloace materiale și financiare pe 
care statul le pune la dispoziția 
agriculturii.

1. Conferința subliniază că pen
tru a pune în valoare resursele ma
teriale și umane existente în co
mune, consiliile populare, sub con
ducerea organelor de partid, trebuie 
să treacă cu mai multă fermitate 
decît pînă acum la înființarea de 
unități de producție cu caracter in
dustrial și de prestări de servicii — 
surse importante de creștere a veni
turilor proprii — și să asigure o co
ordonare unitară a acestor unități. 
Totodată, se impune ca organele 
centrale și locale de specialitate să 
ajute efectiv comunele la dezvol
tarea acestor activități și să ia de- 
îndată măsurile necesare pentru în
lăturarea neajunsurilor semnalate 
în cadrul conferinței.

Este necesar ca organele centrale 
să' ajute consiliile populare jude
țene în stabilirea unor soluții prac
tice prin care acele activități econo
mice și de prestări de servicii care 
pot fi conduse și gospodărite cu 
mai multă eficiență de consiliile 
populare comunale să fie trecute 
efectiv în subordinea acestora.

2. în vederea înfăptuirii sarcinilor 
privind sistematizarea localităților 
rurale este necesar ca organele cen
trale care au sarcini în această pri
vință și comitetele executive ale 
consiliilor populare să intensifice ac
tivitatea de elaborare a studiilor și 
schițelor de sistematizare, a detalii
lor de sistematizare pentru centrele 
civice, să accelereze delimitarea ve- 
trelor de sat și plantarea bornelor în 
localitățile în care această acțiune nu 
este terminată, să urmărească cu per
severență aplicarea și respectarea 
prevederilor studiilor, schițelor și 
detaliilor de sistematizare, precum și 
a disciplinei în construcții.

în cadrul schițelor de sistemati
zare trebuie asigurată o densitate 
optimă a locuințelor, a obiectivelor 
economice și social-culturale, în
cît să se realizeze o mai bună folo
sire a terenurilor din vatra satului. 
Totodată, se va da o atenție deose
bită păstrării și dezvoltării în spirit 
creator a tradițiilor arhitecturii 
populare locale.

3. Pentru ridicarea gradului de
civilizație și edilitar-gospodăresc al 
comunelor se impune ca organele 
locale să folosească în mod rațional 
și cu eficiență, combătînd orice ten
dință de risipă, posibilitățile create 
prin contribuția în bani și muncă 
a cetățenilor, în vederea construirii 
de obiective gospodărești, de natură 
să răspundă nevoilor reale ale co
munelor, să asigure dezvoltarea lor 
urbanistică și apropierea lor trep
tată de oraș. în stabilirea obiectivelor 
de interes obștesc să se pună accent 
pe construcția de școli, cămine cul
turale, creșe, grădinițe, dispensare 
medicale, băi publice, brutării, pre
cum și pe lucrările de alimentare cu 
apă, construcții de trotuare și dru
muri. 8

O atenție deosebită se va acorda 
îmbunătățirii activității cooperației 
de consum, a aprovizionării popu
lației sătești cu bunuri de larg con
sum, igienizării comunelor și îmbu
nătățirii activității de ocrotire a 
sănătății populației.

III.
1. Organele și organizațiile de 

partid sînt chemate să contribuie in 
mai mare măsură la rezolvarea con
cretă a problemelor economice din 
cooperativele agricole de producție, 
din întreprinderile agricole de stat, 
stațiunile de mașini și tractoare și 
din celelalte unități economice de 
pe teritoriul comunei, să intensifice 
și să-și îmbunătățească activitatea 
de educare politică, patriotică și mo
rală a populației, contribuind la 
formarea și dezvoltarea omului nou, 
cu o conștiință socialistă înaintată, 
militant activ pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Organizațiile de 
partid din comune, comuniștii tre
buie să stimuleze inițiativa locală, 
să dezvolte spiritul gospodăresc, să 
fie promotorii neobosiți ai noului, 
să îndeplinească rolul de organiza
tori și conducători ai întregii activi
tăți de ridicare economică și social- 
culturală a satului.

2. Organizațiile de partid din coope
rativele agricole, din I.A.S., S.M.A. și 
din celelalte unități, îmbunătățindu-și 
stilul și metodele de muncă, trebuie 
să se preocupe într-o măsură mult mai 
mare de creșterea rolului lor in dez
baterea și soluționarea problemelor 
economice ale unităților respective, 
în organizarea întregii activități so- 
cial-politice de pe raza comunei, să 
asigure participarea largă a comu
niștilor la dezbaterea, elaborarea și 
aplicarea hotărîrilor adoptate.

3. O preocupare de o deosebită im
portanță a organelor și organizații
lor de partid trebuie să o constituie 
promovarea în funcții de răspundere 
a unor cadre devotate și bine pre
gătite din punct de vedere politic și 
profesional. Ele au datoria să se în
grijească în mai mare măsură de 
promovarea în munci de conducere 
a femeilor, de educarea tuturor ca
drelor în spiritul principiilor drep
tății și echității socialiste, al aplică
rii neabătute a hotărîrilor de partid 
și a legilor țării.

4. Organele și organizațiile de 
partid au obligația să militeze pen
tru întărirea rîndurilor partidului, să 
manifeste o exigență sporită față de 
însușirile politice, profesionale și mo
rale ale celor ce solicită primirea in 
partid, să asigure respectarea crite
riilor stabilite prin Statutul parti
dului cu privire la calitățile celor 
care urmează a primi înaltul titlu 
de .membru al Partidului Comunist 
Român, să desfășoare o activitate 
permanentă în vederea educării par
tinice, revoluționare, a tuturor mem
brilor de partid.

5. Conferința consideră ca o sar
cină de însemnătate esențială pentru 
întărirea rolului conducător al parti
dului înfăptuirea ~ Programului de 
educație socialistă elaborat de Ple
nara C.C. din 3—5 noiembrie 1971, 
îmbunătățirea activității organizații
lor de partid, de masă și obștești, a 
instituțiilor cultural-educative de la 
sate, pentru ridicarea nivelului de 
pregătire politico-ideologică al co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, pentru cultivarea în rindu- 
rile acestora a trăsăturilor morale 
înaintate, a spiritului revoluționar, 
pentru întărirea combativității lor 
împotriva tuturor fenomenelor ne
gative, a mentalităților și atitudini^ 
lor înapoiate față de muncă și de 
avutul obștesc, față de îndatoririle 
sociale, pentru dezvoltarea unei o- 
pinii de masă împotriva abuzurilor, 
necinstei, a oricăror acte antisociale.

în această activitate, în dezvolta
rea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, în întreaga operă de înflo
rire a vieții spirituale a satelor un 
rol de seamă revine muncii cultural- 
educative. Organelor și organizațiilor 
de partid, consiliilor populare co
munale le revine îndatorirea de a 
conduce in mod- direct activi
tatea căminelor culturale, a bi

bliotecilor, cinematografelor, centre
lor de radtoficare, muzeelor, caselor 
memoriale, a mișcării artistice de a- 
matori, a tuturor instituțiilor de edu
cație și cultură de la sate, asigurind 
cuprinderea în cadrul acestei activi
tăți a maselor largi de oameni ai 
muncii, îndeosebi a tineretului și 
femeilor. O deosebită atenție trebuie 
acordată atragerii întregii intelectua
lități a satelor la organizarea și des
fășurarea activității cultural-educa
tive, la munca de răspindire a cu
noștințelor cultural-științifice în mase 
și de ridicare a nivelului de cunoaș
tere al acestora.

în întreaga activitate desfășurată 
la sate pentru dezvoltarea economi
că, pentru intensificarea muncii cul
tural-educative un rol de seamă re
vine organizațiilor de masă și ob
ștești, sindicatelor, comitetelor și co
misiilor de femei, organizațiilor U- 
niunii Tineretului Comunist.

6. Pornind de la faptul că școala 
reprezintă factorul principal de in
struire și educare a tineretului, con
ferința consideră că organele comu
nale de partid și de stat trebuie să 
acționeze mai hotărît și mai operativ 
pentru realizarea integrală a măsu
rilor stabilite de oonducerea parti
dului în vederea perfecționării în
vățămîntului de cultură generală, 
profesional și tehnic, întăririi le
găturii sale cu producția, cu via
ța, îmbunătățirii muncii de edu
care comunistă, revoluționară a 
elevilor. în acest scop este necesar 
să se ia toate măsurile in vederea 
încheierii acțiunii de generalizare a 
învățămîntului de 10 ani, construirii 
și amenajării atelierelor și laboratoa
relor în toate școlile, asigurării de 
loturi agricole pentru lucrările prac
tice ale elevilor, aplicării hotărîrilor 
adoptate de conducerea partidului 
pentru îmbunătățirea predării știin
țelor sociale și a activității politico- 
educative în școli.

Comitetele de partid și consiliile 
populare comunale trebuie să spriji
ne și să îndrume organizațiile de 
partid și conducerile unităților de 
învățămînt, în așa fel încît fiecare 
școală să devină un puternic centru 
de educație patriotică, politico- 
ideologică a elevilor, de formare a 
lor în spiritul concepției despre lume 
și viață a partidului nostru, al mate
rialismului dialectic și istoric. în 
fața fiecărui învățător și profesor se 
ridică nobila chemare de a fi atît un 
bun specialist in domeniul său, cît 
și un bun educator comunist, oferind 
elevilor săi un model de viață și de 
comportare demn de urmat.

7. Conferința subliniază că în toa
te activitățile economice și cultural- 
educative trebuie generalizată expe
riența acumulată de comitetele de 
partid și consiliile populare comu
nale în organizarea participării ma
selor la conducerea treburilor ob
ștești, întăririi și perfecționării ne
contenite a legăturii lor cu masele 
de oameni ai muncii. O deosebită 
importanță are în această privință 
participarea activă a cadrelor de con
ducere la munca politică de masă, 
intensificarea muncii deputaților ș în 
circumscripțiile lor electorale, antre
narea largă a-comisiilor permanente 
și .comitetelor de cetățeni .la » activi
tatea consiliilor populare. în fruntea 
tuturor acțiunilor obștești trebuie să 
se afle în permanență secretarul co
mitetului de partid, primarul, pre
ședintele C.A.P., toți cei ce dețin 
funcții de conducere în organizațiile 
de partid, de stat, de masă și ob
ștești, în instituțiile din comună.

IV.
1. Ținînd seama de posibilitățile 

largi pe care le oferă asemenea con
sultări pentru examinarea probleme
lor privind dezvoltarea societății 
noastre, afirmarea democratismului 
socialist și pentru generalizarea ex
perienței avansate, se consideră ne
cesară permanentizarea acestui fo
rum, urmînd ca astfel de conferințe 
să se prganizeze anual la nivelul ju
dețelor și la 3—4 ani, pe țară.

2. Se impune ca organele de re
sort, centrale și județene să ia mă
suri, în spiritul hotăririlor Conferin
ței Naționale a partidului din 1967, 
pentru întărirea autonomiei consi
liilor populare comunale, pentru asi
gurarea condițiilor necesare ca aces
tea să-și poată îndeplini în mod co
respunzător importantele atribuții ce 
le revin în conducerea vieții econo
mice și social-culturale a comunelor.

3. în vederea stimulării activității 
consiliilor populare comunale, înce- 
pînd din anul 1972, să se organizeze 
o întrecere între comune, avînd ca 
obiective realizarea sarcinilor econo
mice, edilitar-gospodărești și social- 
culturale.

★
în numele țărănimii, al milioane

lor de locuitori ai satelor, confe
rința exprimă deplina adeziune și 
aprobare față de politica externă a 
partidului și statului nostru, consa
crată cauzei socialismului și păcii în 
lume. în centrul acestei politici se 
află în mod constant întărirea prie
teniei frățești și alianței cu toate ță
rile socialiste, dezvoltarea solidari
tății internaționaliste cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele progresiste, demo
cratice, antiimperialiste. Totodată, 
țara noastră desfășoară o poli
tică de prietenie -. și colaborare 
cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, în spiritul 
coexistenței pașnice, așezînd la baza 
tuturor raporturilor sale externe res
pectarea principiilor independenței 
și suveranității naționale, deplinei 
egalități, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. Nicio
dată, în istoria sa, țara noastră nu 
a avut un prestigiu atît de înalt și 
atîția prieteni în lumea întreagă cum 
are astăzi, datorită promovării con
secvente a acestei politici, al cărei 
strălucit promotor este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

*
Conferința pe țară a secretarilor 

comitetelor de partid și a președin
ților comitetelor executive ale con
siliilor populare comunale cheamă 
întreaga țărănime, pe toți locuitorii 
satelor, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, de toate naționalitățile ca, 
dind dovadă de un înalt patriotism, 
să depună toate eforturile pentru în
făptuirea măsurilor de dezvoltare 
multilaterală și intensivă a agricul
turii, de propășire continuă econo
mică și social-culturală a comune
lor.

Participanții la conferință asigură 
conducerea partidului și a statului, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii de la sate vor munci 
cu entuziasm și abnegație pentru a 
pune pe deplin în valoare marile po
sibilități ale agriculturii noastre so
cialiste, a asigura dezvoltarea econo
mică și social-culturală a satelor, 
pentru a da viață programului sta
bilit de Congresul al X-lea al parti
dului în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Succese de prestigiu 
în realizarea planului și a 

angajamentelor pe acest ai
Telegrame adresate C. C. al P. C R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Județul Hunedoara
Comuniștii, toți oamenii muncii 

— mineri, siderurgiști, energeti- 
cieni, constructori din unitățile in
dustriale ale județului Hunedoara, 
se spune într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, raportează eu mîndrie 
conducerii partidului că în ziua de 
24 decembrie au îndeplinit sarcinile 
revenite economiei hunedorene în 
primul an al actualului cincinal. A- 
ceasta creează posibilitatea obține
rii suplimentare a unui volum de 
producție industrială în valoare de 
circa 300 milioane lei, materializată 
în peste 75 000 tone cărbune, aproa
pe 300 milioane kWh energie elec
trică, importante cantități de cocs, 
fontă, oțel, laminate finite, prefa
bricate din beton, cherestea, mo
bilă și alte produse

în telegramă se subliniază că, în 
acest an, au sporit indicii de uti
lizare a agregatelor siderurgice, a 
crescut gradul mecanizării muncii 
în abataje, s-au asimilat și introdus 
în producție aproape 30 noi mărci 
de oțeluri și tipodimensiuni de la
minate cu caracteristici superioare, 
progresele înregistrate permițînd 
industriei hunedorene să obțină în 
acest an un spor al producției față 
de anul trecut în valoare de peste 
un miliard lei.

Județul Ialomița
întreprinderile industriale din 

județul Ialomița au îndeplinit la 
24 decembrie sarcinile planului 
producției globale și marfă pe 
anul 1971. Intr-o telegramă adre
sată cu acest prilej Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul ju- 
dețean-Ialomița al P.C.R., se subli
niază că rezultatele bune obți
nute sînt urmarea muncii pline de 
abnegație, desfășurată sub îndru
marea organelor și organizațiilor 
de partid de colectivele de oa
meni ai muncii din tînăra indus
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Atenția deosebită acordată de con
ducerea partidului și statului nostru 
dezvoltării zootehniei are ca scop 
sporirea producției de carne, lapte, 
ouă și alte produse animaliere nece
sare bunei aprovizionări a populației. 
Aceasta se concretizează în ample 
măsuri menite să asigure valorifica
rea deplină a tuturor resurselor exis
tente în această ramură importantă 
a agriculturii noastre. După cum este 
cunoscut, în țara noastră a fost elabo
rat programul național de dezvoltare 
a zootehniei și de sporire a produc
ției animaliere în anii 1970—1980 — 
program care, intr-o amplă viziune 
de perspectivă, conturează căile și 
mijloacele pentru progresul acestei 
ramuri a agriculturii. Realizarea pre
vederilor cuprinse în acest program 
depinde în mod hotărîtor de măsu
rile pe care le iau consiliile populare, 
organele și unitățile agricole pen
tru dezvoltarea corespunzătoare a 
producției de furaje și folosirea lor 

.rațională. în contextul preocupărilor 
pentru perfecționarea continuă a ac
tivității în agricultură se înscrie și 
Legea votată recent de Marea Adu
nare Națională pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a re
surselor de nutrețuri.

Pentru prima dată în țara noastră 
se statutează prin lege ansamblul 
măsurilor care vizează organizarea 
producerii și folosirii raționale a fur 
rajelor, ceea ce presupune valorifica
rea întregului potențial de producție 
al suprafețelor agricole destinate ba
zei furajere, corelarea efectivelor și 
a producției animaliere prevăzute cu 
resursele de nutrețuri, desfășurarea 
unor ample acțiuni pentru asigurarea 
echilibrului nutritiv indispensabil 
creșterii producției animale, în con
diții de maximă eficiență economică. 
Un element nou, esențial îl consti
tuie prevederea potrivit căreia în
treaga producție de furaje, pre
cum și alte produse care pot 
constitui materia primă pentru 
obținerea de nutrețuri constituie 
„fondul național de furaje".

De aci rezultă și necesitatea unei 
atitudini noi, responsabile, față de 
această problemă din partea condu
cătorilor de unități agricole, a fie
cărui cooperator sau lucrător din în
treprinderile agricole de stat, a orga
nelor județene de specialitate.

O însemnătate excepțională au re
glementările privind utilizarea judi
cioasă a suprafețelor cu culturi fura
jere și a producțiilor realizate, fap
tul că acestea constituie indicatori ai 
planului de stat. Această precizare a 
devenit necesară pentru a evita orice 
încălcare și abuzuri privind destina
ția suprafețelor și a producției de 
furaje și pentru a crea certitudinea 
că eforturile materiale destinate spo
ririi producției de nutrețuri vor fi 
fructificate prin realizarea și depăși
rea producției și veniturilor prevă
zute în zootehnie. Aceluiași scop îi 
servesc și precizările referitoare la 
repartizarea distinctă a cantitățiior 
de îngrășăminte chimice, asigurarea 
mașinilor și utilajelor necesare efec
tuării lucrărilor pentru producerea și 
prepararea corespunzătoare a nu
trețurilor, evitîndu-se situațiile anor
male cînd importante fonduri, îngră
șăminte chimice și alte mijloace ma
teriale luau altă destinație.

O expresie a preocupărilor susți
nute pentru rezolvarea problemelor 
de care depinde creșterea producției 
animaliere o constituie . măsurile 
pentru creșterea și diversificarea 
producției de furaje, organizarea pro
ducerii și folosirii nutrețurilor de vo
lum și utilizarea mai economică a 
resurselor de concentrate cultivate. 
Complexitatea problemelor legate de 

trie a acestui județ. Continuînd 
activitatea cu același entuziasm — 
se scrie în telegramă — muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din județul 
Ialomița vor realiza, pînă la sfîr- 
șitul anului, o producție globală 
suplimentară în valoare de 95 mi
lioane lei, materializată în 2 200 
mc prefabricate din beton, 70 tone 
celuloză, 90 tone hîrtie, 2 800 tone 
ulei comestibil, 44 mii tone furaje 
combinate și confecții în valoare 
de peste 29 milioane lei.

Județul lași
Un succes asemănător au obținut 

și colectivele de muncă din uni
tățile Industriale ale județului Iași, 
în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se arată că îndeplinirea, pe data de 
24 decembrie, a principalilor indi
catori ai planului pe anul 1971 va 
face posibil ca pină la sfirșitul anu
lui producția-marfă să fie depășită 
cu 195 milioane lei, realizindu-se 
peste plan : 3 700 tone țevi sudate 
și profile din oțel, 375 tone fire și 
fibre poliesterice, mase plastice în 
valoare de 31 milioane lei, impor
tante cantități de țesături, antibio
tice, ulei comestibil și alte produse.

Conștienți că rezultatele obținute 
de industria județului Iași se în
scriu armonios în ansamblul suc
ceselor economiei naționale, se spu
ne în telegramă, asigurăm condu
cerea de partid și de stat că nu 
ne vom precupeți eforturile pentru 
a contribui din plin la realizarea 
vastului program _ de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră.

Județul Harghita
Unitățile industriale din județul 

Harghita au îndeplinit planul anual 
la producția globală la 24 decem
brie. Aceasta creează posibilitatea ca 
pînă la sfirșitul anului să 'se obți
nă sporuri la producția globală și 
marfă de peste 60 milioane lei.

înfăptuirea acestor prevederi nece
sită din partea tuturor organelor și 
unităților agricole măsuri energice 
pentru îmbunătățirea structurii plan
telor de nutreț, mărirea ponderii 
leguminoaselor și îndeosebi a lucer- 
nei irigate, extinderea unor plante, 
furajere de mare randament, a cul
turilor intercalate și succesive. Fu
rajarea bovinelor și ovinelor pe baza 
nutrețurilor de volum — suculente 
fibroase și grosiere, la care se adau
gă milioanele de tone de masă verde 
— are și un important rol e- 
conomic în sensul că înlocuiesc fu
rajele concentrate. în condițiile 
țării noastre cu o densitate mare 
a populației și o structură re
dusă de terenuri arabile pe cap de 
locuitor, această reglementare, bazată 
pe studierea aprofundată a realități
lor, constituie un puternic stimulent 
pentru manifestarea inițiativelor crea
toare în valorificarea resurselor fie
cărei unități. în acest scop, specia
liștii din unități, oamenii de știință

Pe marginea 
unor legi adoptate 
recent de Marea 

Adunare Națională

din domeniul nutriției animalelor, 
sînt chemați să contribuie efectiv la 
determinarea valorilor nutritive rea
le ale furajelor existente și la perfec
ționarea normelor de consum, renun- 
țîndu-se la copierea mecanică, nești
ințifică, a valorilor nutritive ale fura
jelor produse in alte țări.

Obligativitatea executării in con
diții optime a tuturor lucrărilor pe 
terenurile cultivate cu plante de nu
treț și pe pășunile și finețele na
turale reprezintă una dintre preve
derile legii menite să asigure ca fie
care hectar destinat sectorului zoo
tehnic să fie utilizat cu maximă efi
ciență. Este o prevedere care cores
punde în cel mai înalt grad intere
selor crescătorilor de animale, unită
ților agricole, economiei naționale, in- 
trucît pămîntul țării trebuie să pro
ducă în totalitate, fiecare metru pă
trat de teren să fie gospodă
rit judicios. Acestui scop îi co
respund și prevederile Legii nr. 
8 adoptate în acest an de către 
Marea Adunare Națională pentru or
ganizarea, administrarea și folosirea 
pajiștilor, loturilor zootehnice și se- 
mincere, care ocupă o mare parte din 
suprafața agricolă a țării. Este sufi
cient să amintim că numai pajiștile 
naturale se întind pe aproximativ 
4.4 milioane hectare, ele constituind 
una dintre cele mai mari resurse 
pentru sporirea producției de furaje 
în țara noastră. Efectuarea lucrărilor 
necesare pe aceste întinse suprafețe 
corespunde intereselor economiei, 
tradițiilor statornicite in satele noas
tre de a îmbunătăți izlazurile prin 
contribuția fiecărui țăran, a fiecărui 
locuitor din mediul rural.

Sporirea producției nutrețurilor de 
volum trebuie însoțită de măsuri 
pentru ridicarea calității acestora în
deosebi prin organizarea recoltării, 
conservării și depozitării în condiții 
corespunzătoare. Cît de importante

Anunțînd acest succes, printr-o 
telegramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Co
mitetul județean Harghita al P.C.R. 
subliniază că, încheind cu succes 
primul an al noului cincinal, oa
menii muncii români și maghiari de 
pe meleagurile harghitene vor mun
ci cu înalt spirit de răspundere, cu 
pasiune și abnegație, în deplină fră
ție și unitate, pentru a îndeplini și 
depăși prevederile planului cincinal 
1971—1975.

Județul Caraș-Severin
Oamenii muncii din industria 

județului Caraș-Severin au realizat 
cu opt zile înainte de termen pre
vederile de plan la producția 
globală pe primul an al cmcinalu- 
lui. Ca rezultat al valorificării re
zervelor interne din întreprinderi, 
al organizării superioare a produc
ției, al preocupării sistematice 
pentru ridicarea pregătirii profe
sionale, întreprinderile din acest 
județ vor realiza suplimentar pînă 
la sfirșitul anului o producție 
marfă în valoare de 260 milioane 
lei.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de că
tre Comitetul județean Caraș-Se
verin al P.C.R., se spune printre 
altele : Avind mereu vii în inimile 
noastre ' prețioasele indicații pe 
care ni le-ați dat cu ocazia vizitei 
de lucru în județul nostru, vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, că organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii, români, germani, sirbi, 
maghiari și de alte naționalități 
din județ, vor depune în continuare 
eforturi susținute pentru crearea 
condițiilor care să asigure îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din cel de-al doilea an al 
cincinalului.

ț

sînt măsurile preconizate de lege pen
tru ridicarea calității nutrețurilor, 
rezultă din faptul că numai prin în
lăturarea pierderilor de substanțe 
nutritive din masa verde destinată 
preparării finului, se poate dubla 
eficiența economică a utilizării aces
teia în furajarea animalelor. Am
ple măsuri sint prevăzute pentru 
dezvoltarea industriei de deshidra
tare, granulare și brichetare a nutre
țurilor verzi, a reziduurilor provenite 
de la fabricile de zahăr, îmbogățirea 
acestora cu uree, săruri minerale, 
microelemente și alte adaosuri co
respunzătoare cerințelor fiecărei 
specii și categorii de animale.

Unul din elementele importante cu
prinse în această lege îl constituie 
stabilirea limitelor economice de uti
lizare a concentratelor în hrana ani
malelor. Reducerea consumului de 
concentrate se va realiza pe sea
ma sporirii producției și îmbu
nătățirii calității nutrețurilor de 
volum in hrana taurinelor și ovi
nelor. Pentru utilizarea cu maximum 
de eficiență a concentratelor, redu
cerea consumului specific, înlăturarea 
risipei, a oricărei tendințe de hră- 
nire unilaterală, neeficientă a ani
malelor, are o mare însemnătate or
ganizarea producției de nutrețuri 
combinate. Desigur, este necesar ca 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Apelor, 
toate forurile centrale de resort an
grenate in crearea industriei de nu
trețuri combinate, precum și asigura
rea mașinilor și utilajelor necesare 
pentru producerea și prelucrarea nu
trețurilor, să-și onoreze la timp obli
gațiile asumate.

Paralel cu măsurile pentru echili
brarea balanței furajere in toate uni
tățile agricole socialiste, legea pre
vede sarcini importante privind asi
gurarea nutrețurilor necesare în gos
podăriile populației, care dețin peste 
50 la sută din efectivele de bovine 
și ovine, un mare număr de porci și 
păsări. Realizarea acestei prevederi 
necesită mai muită inițiativă din par
tea comitetelor executive ale consi
liilor populare județene, municipale, 
orășenești și comunale, a organelor 
agricole, pentru punerea în valoare a. 
resurselor locale și, în primul rind, 
pentru ameliorarea pajiștilor, orga
nizarea rațională a pășunatului in 
păduri și în alte locuri pretabile a- 
cestui scop. Organizațiilor de partid 
de la sate, consiliilor populare le 
revine un mare rol in popularizarea 
prevederilor legii pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a re
surselor de nutrețuri și mai ales în 
aplicarea măsurilor adecvate posibili
tăților și condițiilor locale. Nimeni 
nu poate cunoaște mai bine ce re
surse există și cum pot fi! puse in 
valoare decît consiliile populare, pri
marii care gospodăresc comuna sau 
satul respectiv, țăranii cooperatori și 
crescătorii de animale din zona de 
munte necooperativizată.

Atenția cu care au fost studiate 
prevederile legii încă din faza de 
proiect, propunerile valoroase făcute, 
care au fost reținute și incluse în 
lege, interesul real al fiecărui lo
cuitor din satele și comunele noastre 
constituie o garanție că vor fi puse 
mai intens in valoare toate' posibili
tățile pentru realizarea^ programu
lui național de dezvoltare a zooteh
niei, de mărire a ponderii acestei 
ramuri in structura producției și ve
niturilor din agricultură. în asigura
rea in cit mai bune condiții a cerin
țelor de produse animaliere ale popu
lației.

C. BORDEIANU
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In universul șarlatanesc
Epoca migrațiilor ? Esfe de 

antice — ar răspunde 
migrație a timpurilor

domeniul istoriei
oricine. Și totuși, există și o 
moderne.

al vînzătorilor de iluzii
...E ora 7 dimineața și o ploaie ' 

cenușie învăluie Parisul. Mă aflu in 
metro împreună cu sute de bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici, grăbiți să 
ajungă la întreprinderile sau institu
țiile unde lucrează. Pe parcurs, unii 
pasageri frunzăresc ziarele. Urmă
resc privirea unei femei intre două 
virste care a deschis cotidianul 
„Paris-Jour" și citește avid... rubrica 
„Horoscop". Fiecare cititor își pri
mește aci porția de preziceri și sfa
turi valabile 24 de ore. Urmăresc la 
întimplare soarta de o zi a celor năs- 
cuți în zodia Berbecului : „Profesie 
— puteți conta pe ajutorul promis și 
depinde de dv. să faceți primul gest 
pentru a învinge și a vă afirma. Sen
timente — moderați-vă elanurile pa
sionale. Sănătate — îngrijiți-vă 
dinții".

Cei mai mulți se amuză citind toa
te acestea ; dar imaginați-vă că unii, 
care au intîmplător o banală nevral
gie dentară, se vor simți tentați să 
dea crezare celor citite,' ba să mai 
cumpere și alte publicații de „spe
cialitate", cum ar fi revistele „Ho
roscop" sau „Astre", în care „previ
ziunile" se extind pe o lună întrea
gă și pe multe pagini. Și astfel, pri
mul pas pe calea atragerii naivilor a 
fost făcut. Pentru că publicațiile res
pective îl introduc pe cititor într-un 
univers ciudat și echivoc, în care li
mita dintre realitate și iluzii se es
tompează. Ambiguitatea și abilitatea 
unor sfaturi sau preziceri fac ca a- 
cestea să poată ti interpretate în mai 
multe sensuri, potrivit cu dorințele 
cititorului naiv. Așa se recrutează 
clientela gicitoarelor și astrologilor 
de profesie, care își fac reclamă in 
diverse publicații pe pagini întregi.

Iată o mostră : „Geraldine Kessler, 
mediu cu viziuni profetice, citește 
viitorul dv. în flacăra luminărilor 
sale africane și răspunde cu o preci
zie uimitoare la orice întrebare. Con
centrarea absolută de care are nevoie 
o obligă să consulte numai prin co
respondență. Pentru exactitatea pre
zicerilor sale, G. K. vă cere să aprin
deți o luminare și să picați pe scri
soare două picături de ceară. ~ 
teți-o împreună cu : 30 de 
pentru 4 întrebări ; 50 franci 
viitorul detaliat ; 70 franci 
viitorul imediat și generalizat".

Desigur, fenomenul nu este nou. 
Din cele mai vechi timpuri — încă 
înainte de apariția primului alfabet 
și a celor mai elementare noțiuni 
despre lumea înconjurătoare — omul

Trimi- 
franci 

pentru 
pentru

Pe ooperți domină culoarea neagră 
— și nu intîmplător beneficiul 
celor ce ,se ocupă cu această nouă 
industrie poartă denumirea simbolică 
atribuită îndeobște țițeiului : „aut 
negru". Media tirajelor : între 5 000— 
20 000 exemplare, dar „succesele de 
librărie" ajung pînă la 200 000 și 
chiar 350 000 exemplare. In luna oc
tombrie a începilt să apară la Paris 
o nouă revistă lunară consacrată ma
giei, ezoterismului și vrăjitoriei : 
„Marele Albert" (numele unui faimos 
astrolog din Evul Mediu). Tirajul 
primului număr ? 123 000 exemplare.

Marea industrie a șarlataniei magi
ce nu se oprește însă aici. Comerțul 
cu talismane, brelocuri aducătoare de 
noroc — în afaceri, în dragoste, în 
circulația rutieră etc. — e în plin

O CITITORUL IN STELE REDIVIVUS • INDUSTRIA 
DEMONOLOGIEI ÎȘI SPOREȘTE VENITURILE ® ORDI
NATOARE ÎN SLUJBA SUPERSTIȚIILOR • CARE SÎNT 
PREMISELE REALE ALE ÎNFLORIRII OCULTISMULUI?

SOARE ARTIFICIAL

Și, după toate acestea, 
cum sînt răsplătiți „oas
peții" din regiunile sudice 
ale continentului ? Editura 
„Federeuropa" din Frank
furt pe Main a publicat o 
culegere de scrisori prove
nite din rîndurile muncito
rilor italieni, numele aces
tora fiind evitate, întrucît, 
se știe, patronii se dispen
sează rapid de „guralivi" și 
protestatari. Iată cîteva 
extrssc i

„Sînt din 1961 In R.F.G. 
în uzina metalurgică unde 
am fost angajat m-au re
partizat la un depozit. E- 
ram doi italieni și ne-am 
dat seama că munca era 
brută și grea. Mi-am făcut 
curaj și i-am spus to
varășului meu — ai răb
dare. mai întîf trebuie 
să ne calificăm. Ne-am 
„calificat" la etajul III, 
apoi la al doilea, pînă am 
ajuns la o magazie. De a- 
colo am trecut la alt de
pozit, la aceeași muncă 
brută. Intre timp am fost 
operat de hernie. De atunci 
însă îmi merge tot mai rău. 
Am întreprins tot ce e po
sibil spre a schimba locul 
de muncă, însă nu-i nimic 
de făcut".

„Mă aflu de trei ani in 
R.F.G., m-am căsătorit cu 
o cetățeancă de aci și avem 
o fiică. Dar eu dorm într-o 
cămăruță, iar soția cu co
pilul stau la soacră. în cu- 
rind se va naște al doilea 
copil. Am trecut pe la o- 
ficiul locuințelor ; răspun
sul a fost că mie. ca ita
lian, nu mi se cuvine locu
ință. Noi, italienii, rămînem 
aici doar atît cit au nevoie 
de noi, după care sîntem ex- 
pediați din R.F.G.".

.Muncitorii străini sint a- 
ceia care suportă primii 
toate vicisitudinile, dificul
tățile economice și sociale, 
urmările recesiunilor. șo
majului etc. In timpul 
simptomelor de criză eco
nomică din 1966—67. 406 000 
de „Gastarbeiter" au rămas 
fără lucru în Germania oc
cidentală.

Folosirea brațelor de 
muncă străine constituie o 
afacere rentabilă nu numai 
pentru exploatatorii direcți. 
Ca urmare a cererii spo
rite de locuințe. specula 
cu camere de închiriat este 
în floare. „Proprietarul ca
sei realizează un venit de 
zece mii mărci pe lună ; el 
adăpostește cu chirie 60 de 
familii. Fiecare familie are 
o cameră, o Încăpere de 
10—12 m p. pentru care 
plătește 100 pînă Ia 150 
mărci. Chiriașii ..locuiesc" 
din pivniță pînă în pod. E 
de necrezut. Fosta „toaletă" 
era mică, 1 metru lățime. 
Acum locuiesc și acolo oa
meni. Noaptea nu mal ai 
loc nici unde să calci, ușa 
nu se mai poate deschide".

. (Dintr-o anchetă citată de 
E. Klee în. lucrarea ..’nje 
Nisger Europas"). Semnifî- 

■ cativ este și următorul a- 
nunț apărut la rubrica ..de 
vînzare" a ziarului „SOd- 
west Presse" din Ulm : 
„Casă țărănească îngrijită, 
cu grajd și hambar. Ocazie 
bună de utilizat ca grajd de 
caî sau adănost pentru 
muncitorii străini'* (subli
nierile sînt conforme tex
tului publicat).

Se scrie mult în presa 
Internațională despre soar
ta muncitorilor dezrădăci
nați din țările lor șl ple
cați pe alte meleaguri, la 
sute și mii de kilometri 
distantă pentru a-și căuta 
„norocul". Dar niciodată nu 
se va putea reflecta pe de-a 
întregul drama acestor mi
lioane de oameni, viața 
plină de amărăciuni, sufe
rințe și lipsuri pe care o 
trăiesc în mult trîmbițata 
„societate de consum".

Petre STANCESCU
Viena

rindu-se la aceeași temă, 
ziarul grec „To Vima" a- 
preciază că migrarea mun
citorilor „constituie un rău 
mai grav decît războiul".

O recunoaștere oficială 
din R.F.G. : „Muncitorii 
străini contribuie la spori
rea prosperității noastre" 
(Hermann Ernst, din Minis
terul Muncii de la Bonn). 
„Dacă nu ar exista cei so
siți din sudul Europei, ma
șini și benzi rulante s-ar 
opri, furnale ar rămîne 
reci, orașe ar fi sufocate 
de gunoi, bolnavii nu ar 
mai fi îngrijiți și morții nu 
ar mai fi îngropați, clien- 
ții ar sta neserviți în res
taurante, străzile nu ar îl 
asfaltate" („Der Spiegel").

Este o afacere rentabilă, 
practicată în proporții, ță
rile importatoare de forță 
de muncă neinvestind ni
mic, dar culegind toate a- 
vantajele de pe urma iefti- 
nălății acestora. „Profităm 
foarte mult de pe urma 
faptului că procurăm oa
meni capabili de muncă 
fără a fi plătit nici măcar 
un ban pentru educarea și 
calificarea lor. Economisim 
astfel, la peste două mili-

De peste un deceniu, mi
lioane de oameni din țările 
sudice ale Europei peregri- 
nează în căutare de lucru. 
Sînt muncitori și țărani 
din periferiile Madridului 
ori din provinciile Galice 
sau Orense, din suburbiile 
Lisabonei, din Calabria sau 
Sicilia, din Tracia gre
cească sau din satele Ana- 
toliei. își părăsesc locurile 
natale mînați de nevoi, de 
șomajul cronic, de lipsuri. 
Aceasta îi alungă pe dru
muri — și nu un anumit 
miraj al necunoscutului și 
aventurii 1 Un comitet al 
organizațiilor patronale din 
Spania a calculat că, în a- 
ceastă țară, ceea ce pri
mesc drept salariu 600 000 
de muncitori reprezintă de 
trei ori mai puțin decît 
minimul necesar pentru e- 
xistență ; 450 000 de fami
lii țărănești din Turcia nu 
au nici un metru pătrat de 
pămînt arabil ; „condițiile 
din Calabria — notează zia
rul italian „Calabria oggi" — 
au făcut din regiunea noas
tră un rezervor de forțe de 
muncă. Ele duc la un fel 
de sclavie care, chiar dacă 
este adaptată epocii mo
derne, tot sclavie rămîne".

între 1961—1967 un mi
lion de italieni au părăsit 
„mezzo-giorno", iar alți 
190 000 au migrat în 1970. 
In zece ani, din provincia 
portugheză Braganca au 
plecat cam un sfert din to
talul locuitorilor. An de an, 
100 000 de țărani părăsesc 
meleagurile Turciei.

în acele momente de dis
perare, promisiunile ade
menitoare sînt ușor credi
bile. Totul este pregătit, 
organizat cu precizie, în 
amănunțime. La Istanbul, 
de pildă, funcționează ser
vicii speciale de recrutare 
aie Oficiului vest-german 
pentru .muncă. Firmele in
teresate anunță numărul de 
oameni de care au nevoie, 
plătesc misiților „cu bu
cata" 165 de mărci pentru 
livrarea fiecărui angajat, 
dar pretind „muncitori ire
proșabili" : „nici bolnavi, 
nici vîrstnici, nici sleiți de 
puteri !“. Sistemul de triere 
acționează perfect.

Apoi începe lungul marș 
spre vestul și nord-vestul 
Europei... cu surprizele a- 
mare care îi așteaptă pe 
pribegi.

Intîlnesc aproape zilnic 
astfel de oameni pe stră
zile Vienei, la curățatul 
străzilor, pe șantierele me
troului, la construcții, la 
„auto-service“-uri, execu- 
tînd muncile cele mai gre
le și mai prost plătite. In 
zilele de duminică, mulți 
se adună în holurile gărilor 
— 'din dorința de a fi îm
preună, purtînd nostalgia 
locurilor natale, ayînd șen- 
cafe ferată5 ăr putea realiza rișșfe bărărea că așa-numî-

tră — constată revista aus
triacă „Die Zukunft" — 
trecem cu vederea mizeria 
bătătoare la ochi, în care se 
află ■ ei, specula eu chiriile, 
salariile mici etc.

Foarte mulți muncitori 
din zonele sudice ale con
tinentului migrează în R. F. 
a Germaniei. Sosit la Dus
seldorf cu trenul, aveam să 
intîlnesc chiar în gară gru
puri de muncitori străini. 
Pe stradă, primul pieton 
pe care îl întreb de o a- 
dresă este un spaniol ; la 
pensiune, femeile de servi
ciu sînt originare din Gre
cia ; la „Intercontinental", 
ușierii sînt italieni, came
ristele spaniole ș.a.m.d.

„Armata mobilă de re
zervă" — cum este denu
mită global această catego
rie de oameni — cuprinde 
în Germania occidentală 
2 240 000 de muncitori stră
ini. Li se spune în mod 
bizar „Gastarbeiter" (gast = 
musafir, oaspete), dar nu
mai pentru a se evita 
cuvîntul „Fremdarbeiter",

,»»■

etc. Aici horoscopul este obținut prin 
întrebuințarea ultimului strigăt al 
tehnicii : mașina electronică de cal
cul. Aceasta intimidează pe credul 
— care nu știe că nici cea mai pro
digioasă mașină de calcul, capabilă 
să rezolve sute de mii de operații 
matematice pe secundă — nu dă de
cît răspunsurile pentru care... a fost 
programată 1 în cazul „șarlatanilor e- 
lectronici", mașina cere doar ora, ziua, 
luna și anul nașterii. Doar pa
tru cifre sînt suficiente pentru 
un răspuns de sute de rînduri . 
imprimate pe loc, cu viteză electro
nică. Dorești un simplu portret ca
racterologic ? 50 de franci. Dorești
o previziune valabilă pentru urmă
toarele 6 luni ? 80 de franci. Cresc 
pretențiile, crește și tariful. Dornică 
să răspundă necesităților de diversi
ficare a mărfii, lege de bază a ori
cărui comerț, firma oferă previziuni 
specializate : evoluția relațiilor sen
timentale, sănătatea copiilor, mersul 
afacerilor etc.

Dacă pentru un cerc restrîns de oa
meni avuți, dacă pentru doamnele 
care coboară din limuzine elegante în 
fața, cluburilor de spiritism, această 
șarlatanie ține mai mult de monde
nitate și plictis, nu același lucru se 
poate spune despre categoriile de oa
meni cu venituri mijlocii sau mici 
care, împinși de ignoranță, vin acolo 
să-și cheltuiască puținii lor bani în 
schimbul cîtorva previziuni și sfa
turi liniștitoare. Am văzut muncitori 
nord-africani și portughezi care scot 
din buzunar 5 franci ispitiți de no
rocul „citit" în cărți ori în palmă de 
ghicitoarele ambulante din Mont
martre. Ba chiar, tot în Montmartre 
comercianți întreprinzători au instalat 
ghicitoare automate, un soi de pă
puși mecanice care în schimbul unui 
franc eliberează un bilețel conținînd 
cîteva inepții.

De unde provine această recrudes
cență a iraționalului ? într-o anchetă 
publicată de revista „Le Nouvel Ob- 
servateur", autorii conchid : „Ceea 
ce împinge spre astrologie este o 
teamă sau o neliniște născută din 
viața cotidiană". Referindu-.se la o 
ghicitoare pe care presa și radioul 
au făcut-o celebră (și milionară tot
odată 1), autorii aceleiași anchete con
stată că „funcția ei principală este 
aceea de a distribui speranțe. Exis
tența ei dezvăluie o lacună funda
mentală : în această societate care 
lansează tot soiul de „speranțe" (de 
moștenire, de salarizare, de promo
vare socială), Izvorul adevăratei spe
ranțe a secat".

Valul de ocultism se nutrește deci 
din ceața de incertitudine care învă- 
luie.totmaimulte activități ale omur ■ 
lui, în. lumea, occidentală, din între
bările tot mai numeroase și mai gra- 
ive pe care-dificultățile vieții le ri- 
clică în fața individului. Accentuarea 
unor fenomene de criză și instabili
tate economică, concedierile, scum- 
petea, șomajul — toate ridică între
bări Ia care, evident, nu se pot da 
răspunsuri sigure, raționale, pentru 
că viitorul ascunde evenimente im
previzibile — de Ia fluctuațiile ca
pricioase ale bursei și pînă la incer
titudinea locului de muncă supus jo
cului de interese și concurenței din
tre marile monopoluri. Tot mai mulți 
oameni se simt singuri și neputin
cioși în fața unor întîmplări și a 
unui destin pe care nu-1 stăpînesc, 
într-un mecanism social în care ei 
sînt simpli pioni de manevră. Capa
citatea de decizie a individului de
venind minimă, el are sentimentul 
unui navigator solitar, fără hartă și 
fără busolă. Tocmai în această am
bianță de neliniște și teamă își găsesc 
un teren fertil miile de ghicitoare, 
magi, astrologi — întreaga cohortă de 
vînzători de iluzii, comercianți ai 
unor speranțe fără acoperire.

//NEGRII
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pe drumurilea simțit nevoia să investigheze viito
rul. în acest sens, poate că meseria 
de prezicător se numără printre cele 
mai vechi din lume. Ghicitori de tot 
soiul, profeți și vrăjitori, magicieni și 
astrologi, alchimiști și ocultiști (înși- 
rarea ar umple aproape o coloană de 
ziar I) au mizat întotdeauna pe naivi
tatea omului, pe nevoia lui imperi
oasă de a spera intr-un viitor mai 
bun, într-o viață mai bună pe acest 
pămint, și nu în ceruri, așa cum pro
mitea religia. Dar întotdeauna fac
torul comun al tuturor formelor 
„ghicitului" era unul și același : ig
noranța, naivitatea credulului. Ex
plicabilă, intr-un fel, în stadiile pri
mitive ale civilizației umane, aceas
tă credulitate,' departe de a fi spul
berată în epoca noastră de uriașele 
progrese ale științei și 1 
umane, este transformată 
țări într-un bussines din 
rentabile.

...Privind îndelung cerul, 
au descoperit vrînd-nevrînd periodi
citatea mișcării stelelor ; cei dinții 
navigatori pe mări au folosit aceste 
observații pentru constituirea primei 
științe a antichității — astronomia 
care, la rîndul ei, a antrenat dezvol
tarea matematicii și mecanicii. După 
o, evoluție de mai multe’, milenii,. o-, , 
mul ă ajuns să exploreze direct cor- .. 
purile cerești înconjurătoare,, astro- . 
nautica .fiind una din ...marile ,cuce-.,, 
riri ale secolului XX. Suficiente mo
tive pentru ca astrologia să fie în
gropată sub praful uitării, ca o ana
cronică mostră a unor epoci de 
ignoranță. Iată însă că în ciu
da acestei conjuncturi, astrologia 
renaște cu o nouă forță în lumea oc
cidentală, sprijinindu-se (culmea !) 
pe tehnici dintre cele mal moderne. 
„Un val irațional e pe cale să inva
deze Franța — scria recent ziarul 
„France Soir" ; în momentul în care 
erotismul e în scădere, ezoterismul 
urcă vertiginos. Oare „magazinele 
magice" vor înlocui „magazinele 
sexy"?

Intr-adevăr, o serie de editori au 
adulmecat dincotro bate vîntul. Scrie
rile consacrate ezoterismului, magiei, 
vrăjitoriei și hermetismului se în
mulțesc ca ciupercile. Iată doar cîte- 
va titluri : „Drumul imposibilului", 
„Franța misterioasă în mers", „Secte 
și personaje misterioase", „Frontie
rele necunoscutului", „Bibliotheca 
hermetica". Am răsfoit cîteva lucrări 
de acest soi : imagini ciudate, împo
dobite cu semne cabalistice, inițieri 
in horoscopie, demonologie etc.

progres. O vînzătoare de statuete 
emanînd „forțe benefice" cîștigă lu
nar circa 100 000 franci noi. O sta
tistică întreprinsă la Paris a dezvă
luit un fapt incredibil : parizienii 
cheltuiesc anual 60 milioane de franci 
noi pentru investigarea viitorului (în
tre 15—250 franci consultația), bani 
care se scurg în buzunarele celor 
aproape 3 000 astrologi, chiromanți 
etc., inventariați de direcția generală 
a impozitelor.

Există, apoi, o serie de secte cu 
circuit închis și cluburi discrete în 
care naivii sînt ușurați de bani con
form unor procedee deloc magice : 
taxe de admitere, cotizație lunară, 
prețul obținerii unor înalte „demni
tăți" în ierarhia sectei. In cartea sa 
„Nopțile tainice ale Parisului", scrii
torul Guy Breton povestește cum, 
vizitind secta „Cavalerii Crucii Albe", 
care „luptă împotriva banilor distru- 
gîndu-i“, a văzut în cursul unei 
„slujbe" o tînără care aduna bani de 
la naivi spre a-i... arunca în foc. 
„Am avut o îndoială, scrie el, întru- 
cît preoteasa purta o pelerină nea
gră și nu puteam să văd prea bine 
ce făcea cu banii... Mai tîrziu am 
rămas perplex cînd, în biroul șefului 
sectei, am văzut o... casă de bani".

Așadari'i vmagia“ merge, decele o 
mai‘'multe lori, mînă ini mină cui-'cea' -i 
mai nerușinată escrocherie. Șl - to
tuși, naivitatea și discreția clientelei, 
îi feresc uneori pe acești șarlatani 
de rigorile Codului penal.

Există, desigur, destui oameni care 
nu au încredere în ritualurile ma
gice, în ședințele de spiritism și în 
alte asemenea povești de adormit 
copiii. Pentru ei ocultismul e prezen
tat însă într-un ambalaj științific. 
Pe Champs iSlysâes, într-un pasaj cu 
magazine de lux, o firmă luminată 
puternic atrage atenția trecătorilor : 
,.Astro-Flash" reprezintă ipostaza 
modernă a străvechiului cititor în 
stele ; aici astrologia devine materia 
primă pentru o industrie cu beneficii 
substanțiale. Funcționare stilate și 
zimbitoare te întîmpină la ghișee, 
într-o atmosferă ce amintește de ele
gantele agenții de voiaj care propun 
călătorii turistice în insulele exotice 
din Pacific. în fond, și aici ți se pro
pune o călătorie, o călătorie în necu
noscut. în viitor. întreprinderea se 
adresează însă „oamenilor serioși și 
cultivați" care nu au încredere în 
ghicitoare și magii ce folosesc instru
mente primitive : cărți de joc anti- 
leze, ceașca de cafea, pendulul, lu
minările africane, sfera de cristal

pribegiei...
• TÎRGUL : 165 DE MĂRCI COMISION PEN
TRU UN „LUCRĂTOR VOINIC Șl SĂNĂTOS"
• SE OFERĂ „GRAJD DE CAI SAU ADĂPOST

PENTRU MUNCITORII STRĂINI"

de

Paul DIACONESCU

170 000 muncitori 
dintre care 60 000

cunoașterii 
i in unele 
i cele mai

de 
a- 
a- 
de 
de

astrologii

Revelații

In U.R.S.S., la Institutul unio
nal de cercetări științifice în 
domeniul tehnicii luminii, au 
fost realizate lămpi cu xenon, 
în genul reflectoarelor. Capaci
tatea primei lămpi de acest fel 
a fost de 20 kilowați, iar a ul
timei. denumită „Soare".
50 kW. Oamenii de știință lu
crează acum la realizarea unor 
surse de lumină de 200—300 ki
lowați.

Lămpile cu xenon vor face 
lumină de zi în marile între
prinderi industriale și pe marile 
șantiere. Un „Soare" de acest 
fel va putea ilumina un întreg 
orășel.

PICASSO 
„SPANIOLUL ANULUI 
Șl TOTUȘI... INTERZIS
în cadrul unui concurs Inițiat 

de revista „Mundo" din Ma
drid, presa spaniolă l-a ales pe 
renumitul pictor Pablo Picasso 
drept „spaniolul anului 1971". 
Artistul, care-și părăsise patria 
de la instalarea regimului fran- 
chist, a obținut 74 de voturi ale 
ziariștilor, față de 55 întrunite 
de ministrul spaniol de externe. 
Lopez Bravo.

N-au trecut însă decît 24 de 
ore de la acest scrutin și auto
ritățile au interzis o expoziție 
cuprinzînd 124 de opere ale Iui 
Picasso. Motivul oficial al a- 
cestei măsuri? „Apărarea ordinii 
și siguranței publice".

ȚESĂTURI DIN TEI, 
BAMBUS Șl SANTAL

O fibră sintetică de o factură 
nouă a fost realizată de un grup 
de specialiști din 'cadrul Comi
tetului de Stat pentru Știință și 
tehnică din R.D. Vietnam. Noul 
produs, obținut din fibra lem
noasă a teiului tropical, din 
bambus și lemn de santal, în
locuiește cu succes bumbacul 
natural. Țesăturile confecționate 
din fibra sintetică vietnameză 
sint lavabile, moi și rezistente.

CENTRALĂ ATOMICĂ 
OCEANICĂ

In golful Sagani, la sud-vest 
de Tokio, se construiește o cen
trală atomo-electrică originală. 
Ea este montată pe o platformă 
plutitoare ancorată nu departe 
ae țărm. Specialiștii au luat 
toate măsurile cuvenite pentru 
buna funcționare a reactorului 
chiar și pe timp de furtună. 
Amplitudinea maximă a oscila
țiilor construcției, sub acțiunea 
valurilor oceanului, nu va fi 
mai mare de două grade. „Plan
tarea" centralelor atomice în 
mediul acvatic — arată specia
liștii japonezi — este menită să 
reducă riscurile contaminării 
radioactive în zonele populate.

ÎN JUNGLA ANGOLEZÂ
Relatările unui martor ocular, Cecile HUGEL, 

secretar general al Federației Democrate Internaționale a Femeilor

® S.A.M. în acțiune ® Cînd groapa cu nisip servește drept tablă pentru școlari
• Seri culturale la adăpostul lianelor

Intr-un reportaj apărut în ziarul elvețian „Voix Ouvrifere", Cecile 
Hugel, secretar general ai Federației Democrate Internaționale a Fe
meilor (F.D.I.F.), care a avut posibilitatea să viziteze vastele regiuni 
ale Angolei eliberate de forțele patriotice, relevă citeva aspecte din 
viața angolezilor liberi. Impresiile sale constituie o mărturie emoțio
nantă a holăririi și dirzeniei cu care acești oameni înfruntă și depă
șesc obstacolele in calea deplinei eliberări a patriei lor. Redăm mai jos 
relatările autoarei :

tivitate umană. Am asistat 
la numeroase reuniuni de 
acest fel. In timpul uneia 
dintre ele. spre exemplu, am

„Angola este rezultatul a 
cinci secole de opresiune co
lonială. Această tară a fur
nizat un număr impresio
nant. de sclavi. Populația sa, 
decimată de avizii traficanți 
de oameni, a ajuns, de la 
zece milioane de locuitori, 
în urmă cu cinci secole, la 
aproximativ cinci milioane 
în prezent, Portughezii nu 
au făcut decît să continue 
„tradițiile" înaintașilor lor 
întru jefuire ; majoritatea 
băștinașilor sînt obligați la 
mun.'â forțată pe plantațiile 
de cafea ; alții sînt vin- 
duți Africii de sud pentru a 
fi folosiți în minele de căr
bune și aur.

In fața populației autoh
tone ou mai există decît o 
singură soluție : lupta pen
tru libertate, Succesele ac
țiunii lor drepte nu au in- 
tîrziat să apară.

La ora actuală aproape 
jumătate din întregul teri
toriu al Angoiei, ceea ce în
seamnă 10 din cele 15 dis
tricte create de administra
ția colonială portugheză, a

a-

fost eliberat. In aceste re
giuni trăiește jumătate din 
populația angoleză. Luptă
torii din Mișcarea Populară 
de Eliberare . a Angolei 
(M.P.L.A.) au dus în tot a- 
cest timp și o muncă poli
tică intensă care contribuie 
la formai ea națiunii ango
leze. Eforturile pentru
tenuarea conflictelor și ne
înțelegerilor tribale au fost 
încununate de succes. As
tăzi nimeni nu mai spune : 
„Eu-sînt din cutare sau cu-, 
tare trib", ci „Eu sînt ango
lez"

Căi'e de acces spre Ango
la pun multe probleme deo
sebite

Drumul se tace numai cu 
piciorul. Orice fel de trans
port este efectuat manual de 
cătie bărbați și femei. După 
ce am făcut acest drum pe 
o distanță de 200 kilometri, 
am aiuns intr-una din re
giunile eliberate. Doar a- 
ceasta parte a teritoriului 
ar acoperi două treimi din 
suprafața Franței. Șederea 
noastră s-a limitat la o sin-

gură zonă, zona denumită C. 
Nu exagerez cu nimic cind 
spui, că am descoperit o 
viață cu totul nouă.

„Satele sînt administrate 
de consilii municipale, de
numite „Comitete de acțiu
ne", compuse dintr-un pre
ședinte, un vicepreședinte, 
un secretar, un casier și cîte 
un reprezentant al fiecărei 
organizații de masă (Uniu
nea generală a muncitorilor 
angolezi. Organizația fe
meilor angoleze, Tineretul 
M.P.L.A.. Pionierii), precum 
și cîte un reprezentant al 
Serviciului de asistentă me

dicală (S.A.M.), un reprezen
tant al Consiliului instruc
ției revoluționare (C.I.R.) și 
un cc-misar politic al 
M.P L.A.

Aceste comitete de acțiune 
sînt a,ese în mod democra
tic. întreaga populație a sa
tului respectiv participă la 
reuniuni care permit discu
tarea tuturor problemelor și 
acționează pentru ridicarea 
nivelului conștiinței politi
ce in toate domeniile de ac-

(Fremd — străin), asociat 
practicilor de tristă amin
tire din vremea războiului. 

„Marea migrație a seco
lului 20“ constituie un fe
nomen cu multiple impli
cații pentru viața și desti
nele acestor „dezrădăcinați", 
pentru familiile lor, pentru 
așezările și statele de ori
gine, pentru țările în care 

____  ___ statornicesc temporar;." 
zația că Vederea șinelor de țara, noastră dom-
cale ferată5'âr putea realiza **■ 
o legătură cu cei rămași în 
țară. In Austria se află în 
prezent 
străini, 
lucrează în capitală. La o 
stație de benzină , am trei 
cunoscuți din Turcia. M. S. 
se află în Viena de patru 
ani. Nu mai este șomer ca 
înainte. Dar timpul petre
cut aici nu i-a răsplătit 
speranțele, sacrificiile 
străinării, despărțirea 
familie. în aceste zile 
guroase, îmbrăcămintea 
— ca și a altor sute 
muncitori străini — •
improvizată și sumară, dez
văluind și mai izbitor 
strimtorarea materială a 
acestor oameni, vitregia si
tuației lor. „Societatea de 
consum" este departe de a 
asigura cele necesare ma
jorității propriilor munci
tori și cu atît mai puțin 
celor imigrați. In timp ce 
muncitorii străini contri
buie la prosperitatea noas-

în
de 

fri- 
. lui 

de 
este

ții „Gastarbeiter" lucrea
ză aici de voie bună și că 
noi le punem la dispoziție 
locuri de muncă (și chiar 
adăposturi) în mod gene
ros și demn de recunoștin
ță. Aceste păreri sînt gre
șite. servind pentru a li
niști conștiințe și a fugi de 
răspundere". Cu aceste rîn
duri își începe Ernst Klee 
lucrarea intitulată sugestiv 
„Die Nigger Europas" („Ne
grii Europei") apărută nu 
de mult în editura „Patmos" 
din Diisseldorf. „Atîta timp 
cit săracii migrează spre 
centrele țărilor industriale 
— arată autorul — bogății 
vor deveni mai bogați, însă 
regiunile subdezvoltate din 
sudul Europei vor rămîne 
înapoiate economicește. Mi- 
grațiunea adîncește deze
chilibrul economie în lume, 
consolidează discrepanța 
nord-sud, între regiunile 
industriale și regiunile a- 
grare ale Europei". Refe-

oane de muncitori, cheltuie
lile complete necesitate de 
construcția de școli, locu
ințe și spitale, de formarea 
învățătorilor, de toate ser
viciile sociale pe o durată 
de 20 de ani, perioadă de 
care are nevoie un om 
spre a ajunge in plinătatea 
forțelor sale de muncă. în- 
ttucît aceștt<' Oamem "sînt7 
selectați de) comisii vest- 

. germane, bolnavii rămîn 4-
■ casă, fiind 'importați doar-, 

cei mai viguroși. De aceea, 
în comparație cu colegii lor 
vest-germani și în ciuda 
tuturor greutăților de adap
tare, procentul de îmbol
năvire printre muncitorii 
străini este foarte scăzut. 
Pentru țările de ; origine, 
situația e însă mai''greș. 
Ele rămîn cu cei mai pu
țin apți de muncă, în orice 
caz cu bătrîni și bolnavi, și 
suportă cheltuielile ridicate 
datorită acestei structuri 
nefavorabile a populației" 
(Ernst Klee).

Trebuie adăugat că țări
le importatoare de brațe de 
muncă nu vor cheltui ni
mic nici mai tîrziu — cînd, 
după trecerea anilor, deve- 
niți bătrîni, muncitorii stră
ini vor fi la vîrsta de pen
sie sau vor avea nevoie 
asistență socială. Totuși, 
cești muncitori plătesc 
nual în R.F.G. miliarde 
mărci pentru asigurări 
pensie și șomaj.

văzut cum femeile unui sat 
au luat inițiativa creării u- 
nei bucătării' colective, pen
tru forțele patriotice anga
jate in lupta pentru liber
tate.

Printre succesele Mișcării 
Populare de Eliberare tre
buie să fie citate și cele din 
domeniul educației. In urmă 
cu cîțîva ani, 98 la sută din 
populația Angolei era anal
fabetă. Incepînd cu anul 
1966, peste tot unde era po
sibil, au fost construite școli 
în condiții adesea dificile. 
Intr-una din aceste școli pe 
care am vizitat-o, pentru 
două clase cu 48 și respectiv 
60 de elevi existau doar 3 

. cărți într-o altă școală de 
80 de elevi, din lipsă de ma
teriale didactice, învățăto
rii scriau pe nisip. Intr-un 
sat fără școală, un pionier, 
la întrebarea „care ar fi do
rința ta cea mai mare ?“, a

răspuns : „Să avem un în
vățător 1“ De asemenea, cel 
care a terminat clasa I 
urmează a Il-a și îi învață 
pe noii înscriși cunoștințele 
pentru prima clasă". în ciu
da acestor greutăți foarte 
mari, dușmanul secular, ne
știința de carte, perpetuată 
de colonialism, este silit să 
dea înapoi pas cu pas.

In domeniul sănătății, pa
trioții angolezi au făcut 
progrese sensibile, raportat 
la echipamentul sanitar de
plorabil preluat de la colo
nizatorii portughezi. Servi
ciul de asistență medicală 
(S.A.M.), creat din 1963 (la 
origine cu misiunea de a în
griji răniții) și-a lărgit cîm- 
pul de activitate la întreaga 
sănătate publică, pe măsură 
ce patrioții eliberau noi re
giuni. A fost lansată campa
nia de vaccinare în masă, în 
special împotriva frigurilor

Patriofi angolezi în timpul unei acțiuni ofensive
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galbene, astfel încît în a- 
ceste regiuni maladia res
pectivă a. dispărut, în timp 
ce portughezii anunțau că 
la Luanda (principala așe
zare urbană a țării, ocupată 
de trupele colonialiste — 
n.n.) s-au înregistrat in vre
mea respectivă 140 de 
moiți.

în ciuda lipsei de medica
mente, a mijloacelor finan
ciare modeste, a distanțelor 
și pioblemelor de transport, 
S.A.M. a reușit rezultate 
miraculoase. Am asistat la 
vindecarea unei fetițe de 10 
ani bolnavă de meningită. 
S.A.M. are propria sa școa
lă de asistență medicală. 
Dispune de dispensare, de 
spitale de campanie și are 
un reprezentant al său în 
fiecare sat

in cadrul activităților miș
cării de eliberare angoleze, 
trebuie relevate, de aseme
nea, serile politice și serile 
culturale. O dată pe săptă- 
mînă. seara, în fiecare sat 
există o reuniune generală. 
Se ia o temă, se dezvoltă, se 
explică, se supune discuției, 
și aceasta pornind de la 
exemple concrete.

în ce privește seara cul
turală, ea are loc în fiecare 
sîmbătă în jurul unui foc de 
tabără. Se dansează, se cîn- 
tă. se interpretează o scene
tă, se evocă eroii vremurilor 
trecute și ai celor de as
tăzi, se propagă virtuțile re
voluționare.

Spre exemplu, „dansul ca
targului": pe verticala unui 
trunchi de arbore terminat 
printr-o bifurcare, un om se 
cațără, cu gesturi acroba
tice. In același timp, o tî- 
nără fată simulează că a 
murit. în răstimpul care ur
mează acestei „morți", dacă 
omul ce escaladează trun
chiul de arbore ajunge în 
vîrful catargului înainte ca 
„sufletul" să părăsească 
„corpul", tînăra va reînvia. 
Intr-o atmosferă pasionată, 
în aproximativ o oră, omul 
atinge vîrful trunchiului de 
arbore. De la acea înălțime

el spune: „Tînăra fată este 
Angola, care a fost ucisă. 
Cel care trebuie să o reîn
vie este poporul angolez. 
Ați văzut cite eforturi am 
făcut eu să ajung în vîrf ? 
Asemenea eforturi va face 
și poporul nostru. Noi vom 
învinge !“

Prezentînd aceste aspecte, 
relevante din viața unui po
por hotărit să lupte pină la 
înlăturarea deplină a jugu
lui colonial, Cecile Huge! a- 
trage atenția, in același 
timp, asupra complicității 
unor puteri străine, în spe
cial membre ale N.A.T.O., 
care acordă ajutor politic și 
milita, portughezilor. „Inca
pabilă să exploateze bogă
țiile Angolei cu propriile 
sale mijloace, Portugalia a 
făcut apel la alte țări, care 
sprijină războiul colonial... 
Acestea acționează în spe
cial prin intermediul Afri
cii de sud. țară ce intervine 
direct în represiunile din 
Angola, alături de portu
ghezi. Napalmul și defolian- 
tele sînt utilizate pentru a 
distruge culturile și a În
fometa populația. Un șir de 
state ale N.A.T.O. finanțea
ză construcția barajului Ca- 
bora Bassa (Mozambic). In 
afara obiectivelor politice 
vizind o perpetuă dominație 
colonialistă, capitaluri e- 
norme sînt în joc.

în fața acțiunii conjugate 
a intereselor monopoliste, 
patrioții angolezi își string 
tot mai mult rîndurile. Ei 
sînt conștienți că numai lup
ta susținută și permanentă 
poate să ducă în cele din 
urmă la înfringerea intere
selor imperialiste, la alun
garea colonialiștilor portu
ghezi de pe pămintul patriei 
lor

...Zilnic de'pe fronturile 
de luptă angoleze sosesc noi 
știri privind succesele pa- 
tnoților. Zilnic alte și alte 
unități militare portugheze 
sînt prinse în ambuscade, 
suferă pierderi materiale și 
umane. Patrioții angolezi au 
un singur crez — victoria".
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întreprinderii „Arta grafică" 

și a unor muncitori tipografi
Vineri dimineață, la Palatul Con

siliului de Stat, a avut loc solemni
tatea decorării întreprirtderii poli
grafice „Aria grafică" din Bucu
rești, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la înființare, a unor cadre de 
specialiști și lucrători tipografi din 
această întreprindere, precum și a 
unor lucrători din cadrul combi
natului poligrafic „Casa Scînteii", 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de 
la înființarea acestuia.

Distincțiile au fost tnmînate de 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au asistat tovarășii 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Ion 
Cump&nașu, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în producția poli
grafică de carte și policrom, cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la în
ființare, Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a conferit 
„Ordinul Muncii" — clasa I între
prinderii poligrafice „Arta grafică".

Cu același prilej, pentru merite deo
sebite în activitatea de producție po
ligrafică, prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România 
au fost decorați 32 de salariați ai în
treprinderii cu „Ordinul Muncii" cla
sa a IH-a, 3 salariați cu Ordinul 
„23 August" și 79 de salariați cu 
„Medalia Muncii".

De asemenea, pentru merite deose
bite în activitatea de producție tipo
grafică, cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii", prin Decret 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România au fost decorați 
21 de salariați ai combinatului cu 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 15 sa
lariați cu Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a V-a și 
122 de salariați cu „Medalia Muncii".

De asemenea, a. fost conferită 
„Medalia Muncii" unui număr de 79

de muncitori tipografi din cadrul în
treprinderii „Arta grafică" și unui 
număr de 122 de muncitori tipografi 
ai combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii".

Adresîndu-se celor decorați, tova
rășul Emil Bodnaraș i-a felicitat căl
duros, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, arătind că, atît 
întreprinderea poligrafică „Anta gra
fică", cît și combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii", se prezintă la aceste 
aniversări cu un bilanț rodnic de 
realizări în domeniul tipăririi unor 
valoroase opere de artă și publicis
tice. Subliniind că activitatea celor 
două instituții a contribuit la ridica
rea nivelului politic și ideologic al 
maselor de oameni ai muncii, la cul
turalizarea întregului nostru popor, 
tovarășul Emil Bodnaraș a urat co
lectivelor de tipografi noi realizări în 
viitor, multă sănătate și fericire.

Mulțumind pentru distincțiile acor
date, Sorin Alboiu, directorul între
prinderii poligrafice „Arta grafică", 
a arătat că acestea constituie o înaltă 
prețuire a muncii depuse de colectivul 
unității pentru propășirea înaltelor 
valori spirituale ale poporului român 
și, totodată, un îndemn de a activa 
și în viitor cu mai multă însuflețire, 
în numele celor decorați din această 
întreprindere a mulțumit Ilie I. F:- 
țoiu, monoturnător, care a asigurat 
conducerea partidului și statului că 
întregul colectiv al întreprinderii nu 
va precupeți nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
îi revin in actualul cincinal.

Mulțumiri profunde a adus, în nu
mele celor decorați de la combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" Cornelia 
Mărciiș, legătoare la atelierul de ma
chete, arătînd că acest colectiv se va 
strădui și în viitor să contribuie prin 
activitatea sa la propagarea cuvîntu- 
lui partidului.

După solemnitate, tovarășul Emil 
Bodnaraș și celelalte persoane pre
zente la solemnitate s-au întreținut 
într-o atmosferă cordială cu cei de
corați.

Sărbătorirea întreprinderii poligrafice 
„Arta grafică" cu prilejul împlinirii 

a 50 de ani de existență
întreprinderea poligrafică „Arta se spune printre altele : , „Munci- 

grafică" din Q^pitajă ;_ș.ira sărbătorit;. ..terii, maiștrii, tehnicienii, inginerii 
vifteri după-amjază o jumătate', de și-economiștii întreprinderii poligra- 
secpl de existență. ........... fice „Arta grafică" își exgrirnă' swn-

Ua adunarea festivă; care , a avut Wmenfele de' înaltă Tecuitoștmța
loc, cu acest prilej, au participat to
varășul Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, repre
zentanți ai . Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai Uniunii sin
dicatelor din poligrafie, presă, ra
dio, televiziune și edituri, numeroși 
tipografi, invitați.

Cei prezenți au primit cu vie emo
ție și însuflețire Mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
de la întreprinderea „Arta grafică", 
mesaj transmis de' tovarășul Dumi
tru Popa. întreprinderii bucureștene 
i-au fost adresate saluturi călduroase 
din partea Consiliului Culturii și E-. 
ducației Socialiste,. Centralei indus
triei poligrafice și Uniunii sindicate
lor din poligrafie, presă, radio, te
leviziune și edituri.

în continuare, ing. Sorin Alboiu, 
directorul întreprinderii, Gheorghe 
Manole, muncitor zețar, muncitoarea 
Sița Bolocan au vorbit despre dru
mul parcurs de tipografie în cei 50 
d<* ani de existență, au exprimat 
sentimentele de adincă recunoștință 
. ață de conducerea partidului și sta
tului pentru sprijinul acordat în 
dezvoltarea și îmbunătățirea activi
tății întreprinderii și hotărîrea co
lectivului de a depune noi strădanii 
pentru traducerea în viață a amplu
lui program adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971.

în încheiere, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, participanții la 
adunare au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care

■fața de partid și față de dumriea1-1 
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru caldele 
felicitări și aprecieri adresate colec
tivului nostru, pentru distincțiile 
conferite cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a întreprinderii. Continua
tor al unor glorioase tradiții de 
luptă ale tipografilor, colectivul nos
tru se angajează ca, pășind în al 
doilea an al acestui cincinal — de
venit pe drept cuvînt cincinalul ca
lității — să-și sporească strădaniile, 
pentru a-și aduce o contribuție spo
rită la înflorirea patriei noastre 
dragi, Republica Socialistă Româ
nia".

★

Aniversarea semicentenarului a- 
cestei poligrafii a fost. consemnată, 
în aceeași zi, prin deschiderea unei 
expoziții, în care sînt oglindite dez
voltarea și realizările actuale ale 
întreprinderii.

(Agerpres)

între Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Sudan
Guvernul Republicii Socialiste Ro

mânia și guvernul Republicii De
mocratice Sudan au hotărit să resta
bilească relații diplomatice între cele 
două țâri.

In dorința lor de a dezvolta rela
țiile dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democratică Su
dan, pe baza principiilor respectării

independenței șl suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, cele două guverne 
au convenit să facă schimb de mi
siuni diplomatice, conduse de amba
sadori rezideați la Khartum, respec
tiv București.

întoarcerea delegației de activiști
ai P.C.R. din R

Vineri dimineața, 3-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
Partidului .Comunist R.omân, condusă 
de tovarășul Ion Sîrbu, membru a] 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean—Buzău al P.C.R., 
care, la invitația Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a făcut o vizită

S.F. Iugoslavia
de schimb de experiență tn această, 
țară.

La sosire, în Gara, de Nord, dele
gația a fast salutată de tovarășul 
Petre Duminică, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fast prezenți Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Ștefan Ols- 
zowski, cu prilejul numirii sale in

funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Populare Polone.

(Agerpres)

Conferirea titlului de „Om de stiintă emerit" 
profesorului consultant dr. docent
in științe Gheorghe Gh. Niculescu

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, pro
fesorului consultant dr. docent în 
științe Gheorghe Gh. Niculescu, de la 
Institutul de medicină și farmacie 
din București, i-a fost conferit titlul 
de „Om de știință emerit al Republi
cii Socialiste România", pentru înde
lungată și rodnică activitate didactică 
și științifică; <s

înalta distincție a fost înmînată, 
vineri dimineața, in cadrul unei so
lemnități, de tovarășul Emil Bodna
raș, vicepreședinte al Consiliului d« 
Stat.'

Au fost prezenți tovarășii Constan
tin Stătescu, secretarul,Consiliului de 
Stat, Dan Enăchescu, ministrul sănă-

tații, Mircea Mali ța, ministrul învă- 
țămîntului, și acad. Aurel Moga, pre
ședintele Academiei de științe medi
cale.

în numele Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, tovarășul Emil Bodnaraș a feli
citat călduros pe distinsul om de ști
ință. urîndu-i multă sănătate și 
succes în viitoarea sa activitate didac
tică și științifică.

Mulțumind pentru înalta distincție 
acordată, prof. dr. doc. Gheorghe Gh. 
Niculescu a arătat că se va strădui m 
continuare să slujească cu întreaga 
sa capacitate nobila cauză a științei,; 
a apărării' sănătății oărtîenilOt rtiUricii 
din patria noastră socialistă."

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară : Vremea a continuat si 
se răcească mai ales în Moldova. Cerul 
a fost variabil mai mult noros în ju
mătatea de est a țării. Au căzut pre
cipitații mal ales sub formă de lăpo- 
viță și ninsoare în estul Transilvaniei, 
Moldova și Carpații Răsâriteni și ' sub 
formă de ploaie și Izolat ninsoare în 
Dobrogea. Vîntul a suflat .potrivit cu 
intensificări locale în zona de munte 
șl iu estul țării. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între zero grade la 
Rădăuți, Suceava, Tg. Neamț, Cotnari, 
Cimpulung Moldovenesc și Tulniei si

lî grade Ia Apa Neagră. Caracal, Ca
lafat, Becliet, Băilcști.

In București : Vremea s-a răcit ușor 
cerul a fqst schimbător, vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, temperatura ma
ximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 decembrie. In țară : Vreme 
relativ călduroasă mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi varia
bil mai mult noros în nordul și estul 
țării, unde vor cădea precipitații lo
cale atît sub formă de ploaie, cît și 
lapoviță și ninsoare. în rest precipi
tațiile vor fi slabe, izolate. Vînt potri
vit. Temperatura va scădea spre sfîr- 
șitul intervalului, minimele vor fi cu
prinse între —6 grade și 4 grade, iar 
maximele între zero grade și 10 grade, 
în București : Vreme relativ călduroa
să în prima parte a intervalului, apoi 
în răcire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Ploi slabe. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere.

CRONICA INTERNAȚIONALĂ? $

Ieri a avut loc

Plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

Vineri, a avut loc în Capitală 
plenara Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport. Pe ordinea 
de zi au figurat expunerea asupra 
planului de dezvoltare a activității 
de educație fizică și sport pe pe
rioada 1971—1975, raportul cu privire

Mîine în sala Floreasca

la execuția bugetară pe anul 1971 și 
a proiectului de buget pe anul viitor 
și o informare asupra realizării ca
lendarului sportiv internațional pe 
anul 1971 și a proiectului de calen
dar internațional pe anul 1972.

(Agerpres)

Un interesant cuplaj internațional 
de volei si baschet5

• ORA 9,30: STEAUA — SELECȚIONATA R. P. CHINEZE
• ORA 11,00 t ROMANIA — R. P. CHINEZA, LA BASCHET

FEMININ

Duminică, sala Floreasca din Capi
tală găzduiește un interesant cuplaj 
internațional de volei și baschet, în 
care valoroasele echipe ale R. P. 
Chineze, aflate în turneu în țara 
noastră, se întîlnesc în partide prie
tenești cu selecționate românești. în 
prima partidă, care se dispută cu în
cepere de la ora 9,30, echipa mascu
lină de volei a R. P. Chineze pri
mește replica formației Steaua Bucu
rești. în continuare, reprezentativa 
feminină de baschet a R. P. Chineze

întîlnește selecționata similară a 
României,

Pentru această întîlnire, la pro
punerea antrenorilor S. Ferencz și 
I. Nicolau, biroul federației noastre 
de specialitate a stabilit următorul 
lot : Ecaterina Savu, Ileana Gugiu, 
Gabriela Ciocan, Suzana Szabaclos, 
Angela Tita, Ana Popov, Doina If- 
timie, Eugenia Salcu, Clara Szabo, 
Gabriela Nicola, Doina Prăzaru, Doi
na Buga. Cele 12 jucătoare aparțin 
cluburilor bucureștene Politehnica, 
I.E.F.S. și Rapid.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Gala laureaților sportivi pe 
1971 — cu care prilej vor fi pre- 
miați cei mai „buni sportivi ai 
anului — are loc marți, . 28 de
cembrie, in Sala Palatului Re
publicii. Festivitatea va începe 
la orele 18,15 și va fi urmată 
de un concert-spectacol de am
ploare. Organizată de Consiliul 
național pentru educație fizică 
și sport, în colaborare cu Tele
viziunea română, festivitatea de 
premiere și concertul-specța- 
col vor fi televizate în întregime.

UN NOU RECORD MONDIAL de 
juniori a stabilit halterofilul sovietic 
SergheluGraptotkin. La ..categoria 
mijlocie stilul împins, el a. reali
zat' 160,5 kg. Vechiul record-mondial 
era de 100. kg.

ECHIPA NACIONAL MONTEVI
DEO a ciștigat pentru a treia oară 
consecutiv campionatul de fotbal al 
Uruguayului, învingind în ultimul 
meci cu soorul de 2—1 formația Da- 
nubio. Nacional termină astfel pe 
primul loc în clasament cu un avans 
de un punct față de tradiționala sa 
rivală, Penarol. Cele două cluburi vor 
participa anul viitor la Cupa cam
pionilor Americii de Sud. La 28 de
cembrie, echipa Nacional va întîlni, 
după cum se știe, formația Panathi- 
naikoș Atena în meci retur pentru 
finala Cupei .intercontinentale. Par
tida- se va desfășura pe stadionul 
Centenario din Montevideo.

FEDERAȚIA DE BOB DIN S.U.A. 
a selecționat 15 sportivi din care vor 
fi alcătuite echipajele ce vor concura 
la Jocurile olimpice de iarnă de la 
Sapporo. Pentru posturile de condu
cători de bob candidează Paul La- 
mey, Harry Peterson și William Hail.

Ca frînari au fost selecționați Tom 
Becker, Philip Lupray și Howard 
Siler.

DUPĂ BELGRAD, oraișul Sarajevo 
este a doua localitate iugoslavă care 
se oferă să organizeze meciul pentru 
titlul mondial de șah dintre marii 
maeștri Boris Spasski (U.R.S.Ș.) și 
Robert Fischer (S.U.A.).

într-un interviu acordat postului 
de radio Sarajevo (citat de agenția 
Țaniug), Boris Spasski, actualul cam
pion mondial, a declarat că este de 
acord să susțină meciul cu Fischer 
într-un oraș din Iugoslavia.

LA 26 DECEMBRIE, la „Hallen- 
stadion" din Ziirich se va desfășura 
o mare gală de box in cadrul căreia 
fostul campion mondial Cassius Clay, 
îl va întîlni într-un meci de 12 repri
ze pe piigilistill vest-german Jubgoh 
Blin. Meciul va începe la ora 22,30, 
ora legală, și va-avea ca arbitru de . 
ring pe englezul Teddy Waltham. 
G&la va fi completată cu alte 5 me
ciuri între boxeri profesioniști.

CEA DE-A 6-A EDIȚIE A CAM
PIONATULUI AFRICII LA BAS
CHET masculin se va desfășura la 
Dakar, între 25 decembrie și 1 ianua
rie. La turneu vor lua parte 1.3 echi
pe reprezentative, urmînd ca pri-' - 
mele două 'clasate să participe la 
Jocurile olimpice de La Miinchen.

SELECȚIONATA DE HOCHEI PE 
GHEAȚA A CEHOSLOVACIEI a 
plecat în S.U.A., pentru a lua parte 
la turneul internațional ce va avea 
loc între 27 decembrie și 3 ianuarie, 
în stațiunea de sporturi de iarnă Co
lorado Springs La acest turneu vor 
mai participa echipa Ț.S.K.A. Mos
cova și 2 .selecționate americane. Din 
lotul cehoslovat; fac parte, printre al
ții, cunoscuții internaționali Barton, 
Hoiik, Jaroslav, Dvorak, Adămik, 
Klapac. și Janak.

16.30 Emisiune Jn limba germană
• Program pentru copii
• Cîntece și versuri patrio
tice « Comentariul sftptămi- 
nii de Haos Liebhardt « Pe 
drumurile patriei : Ceasuri 
vechi șl noi — Documentar

• TV realizat de I. Axon și M. 
bogdan • Profil : irig. Wal
ter Lingnsr din Sighișoara
• Actualități culturale « Cărp 
și autori : Criticii literari 
Emerich Iteiclirath și Ger
hard Csejlta despre noi apa
riții editoriale în limba ger
mană • Arii și duete din o- 
perete « Urări de Anul Nou 
semnate de caricaturistul H. 
Llierer.

18,ÎS Afirmări '71. Tineri soliști și 
formații de muzică ușoară. 
Emisiunea de prezentare a ti
nerilor interpret! de muzică 
ușoară care au debutat în 
anul 1071.

18,00 Recital de poezie : Eva Pă- 
trășcanu.

19,13 Publicitate.
19.30 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Săptămînă internațională.
50,ÎS Tele-enclclopedia e Pasăre

• Breviar « Gl-on • Iarna. 
21,00 Film serial : Invadatorii (VI). 
21,60 Tele-divertisrnent. Dicționar 

rnuzical-dlstractiv : Litera P. 
Cu : Margareta Pîslartf, Stela 
Popescu, Sebastian Papaiani, 
Elvis Presley, Doina și Cor
nel Patriciii, Ana Patria, Ma
rius șl Vall Niculescu Pepino. 
Gicfi Petrescu, Edith Piaf, Ro
die» Popescu, Edith Pieha, 
Amz.a Pelea, Olimpia Panciu. 
Florin Piersic, „Popeye ma
rinarul șl papagalul" film de 
desene animate. Magdalena 
Popa, Florin Pitiș, Patty Fra- 

vo. Prezintă Margareta Pogo- 
nat, Mariella Petrescu Si Flo
rin Piersic.

22,50 Telejurnalul de noapte. Sport. 
23,00 Seară de romanțe cu basul 

Nicolae Florei, prim solist al 
Operei române.

teatre

Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Bredlceanu. Solistă : Silvia Mar- 
covici — 20.

Opera Română : Liliacul — 
19,30.
• Teatrul de operetă î Soarele 
Londrei — 19»30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Take, 
Ianke și Cadtr — 20, (sala Stu
dio) : Prima zi de libertate — 
15,30; Jocul de-a vacanța —. 20.30.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dcaM (Bd. Schitu iMâgureanu) : 
Leonce și Lena — 20: (sala din 
str. Alex. Sabia) : Iubire pentru 

: 20- W
» Teatrul Mic. : p.lsiea sălbatică;;

■ ■ ■■ ’
;Țeatrițț:^,af -Ț ^ottara" (salar 

jvîăgheru)N -Omul care... — 19,JSrt 
(Sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Măsură pen
tru măsură — 19.30. ,
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinei 
sâptămitil in balcon — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bti Aii — 10; 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
eu Apolodor — 10.
• Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Act venețian — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Varietăți non
stop — 19,30.
• Teatrul satltic-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei) : 
Bimbirică — 19.30; (la Sala Pala
tului) : Vox Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Legendă și dor — 19.30.
• Circul Globus : Parada risnlui 
— 19.30.

î

ț In luna cadourilor

! Un bogat sortiment i 
I de jucării i 
î pentru copii i i

Magazinele și raioanele de spe- / 
ț cialitate cu jucării pentru copii, 1 
i din rețeaua comercială bucureș- 1 
* teană cunosc in aceste zile din ? 
ț „Luna cadourilor" o mare aflu- ) 
. ență de cumpărători. Cîte jucă- i 
■ rii pentru pomul de iarnă, tot 1 
l atîtea bucurii pentru copii 1 în l 

„acest an, părinții au la dispo- ?
1 ziție un larg evantai de cadouri ' 
ț pentru cei mici. De o mare aten- l 
> ție se bucură păpușile .,Liliana". ’ 
1 „Camelia". „Viorica" și „Nico- i 

leta". îmbrăcate cu gust în ro- ■ 
ț chițe și costumase într-o mare 1 
i varietate de modele și culori, i 
? cu ochi mobili și dispozitiv de J 
l voce. Pentru nou-născuți s-au » 

pus în vinzare diferite tipuri de i 
ț cărucioare și landouri, unele ț 
i dintre ele putîndu-se procura și i 
! cu plata in rate. Copiilor de ' 
ț vîrstâ preșcolară și școlară Ii se ț 
! pot face cadouri jocuri mecani- > 
1 zate (electrice și cu telecoman- ‘ 
1 dă) Tot în aceste zile din tra- l 
’ diționala „Lună a cadourilor" ’ 
| se pot cumpăra din magazine, ț 
; chioșcuri și standuri specia) a- i 
ț menajate nelipsitele măști, con- 1 
1 fetii, serpentine și ghirlande l 
’ pentru carnavaluri. /

Evenimentele acestei săptămîni 
a anului 1971 — de pe agenda 
căruia vom desprinde peste 
puțin timp ultima filă — a- 

daugă noi fapte pregnante de natură 
să ilustreze profundul internaționa
lism ce caracterizează activitatea pe 
tărîm internațional a partidului și 
Statului nostru.

Viața, realitățile au confirmat și 
confirmă convingător că în întărirea 
unității mișcării comuniste și munci
torești un rol primordial îl au con
tactele dintre partide, discuțiile și vi
zitele reciproce ale conducătorilor de 
partid — ceea ce favorizează dez
voltarea legăturilor, internaționa
liste de prietenie și colaborare. 
La tabloul amplu, bogat, al contac
telor pe care partidul nostru le-a 
avut in tot cursul anului 1971, această 
săptămînă a adăugat vizita delega
ției Partidului Comunist din Austria, 
condusă de tovarășul Franz Muhri, 
președintele partidului, convorbi
rile avute cu delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., manifestare pregnantă » 
prieteniei și solidarității internaționa
liste dintre cele două partide și tot
odată contribuție la cauza unității 
mișcării comuniste internaționale.

în aceeași direcție se înscrie preo
cuparea permanentă a partidului 
nostru pentru întărirea relațiiloi- de 
prietenie și solidaritate eu toate ță
rile socialiste, preocupare.ce și-a 
găsit expresie în această săptămînă 
în vizitele unor delegații de activiști 
ai , P.C.R. în U.R.S.S., R.S.F. Iugo
slavia și R. D. Germană și a unei 
delegații de activiști ai P.C.U.S. în 
țara noastră, în semnarea procotolu- 
lui româno-polon, privind colabora
rea în domeniul metalurgiei pe anul 
1972, precum și a unui protocol pri
vind lărgirea colaborării economice 
și tehnice între întreprinderi con
structoare de mașini agricole din 
România și U.R.S.S.

Intervalul de timp de care se 
ocupă cronica de față a fast 
marcat, în numeroase țări so
cialiste, de sesiunile organelor 

supreme ale puterii sau administra
ției de stat, care au luat în dezbatere 
și au adoptat planurile de dezvoltare 
ale economiilor naționale. Astfel. Ca
mera Populară a R. D. Germane și 
Adunarea Populară a R. P. Albania 
au adoptat proiectele de lege privind 
liniile directoare ale dezvoltării eco-

nomiilor naționale în perioada cin
cinalului 1971—1975, precum șl planul 
de stat și bugetul pe anul 1972. în 
timp ce Seimul R. P. Polone, Adu
narea de Stat a R. P. Ungare și Con
siliul de Miniștri al R. D. Vietnam 
au dat putere de lege planurilor de 
stat și bugetelor pe anul 1972. Pri
lejuind o amplă trecere în revistă a 
modului în care au fost îndeplinite 
prevederile planului din acest an, 
toate aceste evenimente au pus în 
lumină bilanțul pozitiv al activității 
creatoare â popoarelor pentru edi
ficarea noii societăți din aceste țări.

Problemele Europei — ale nor
malizării relațiilor dintre toate 
statele din această zonă și în
făptuirii securității pe conti

nent — s-au aflat și în această săp
tămînă printre problemele de frunte 
pe agenda actualității. Noi și noi 
fapte și acțiuni — ca, de pildă, acor
dul intervenit între cele două state 
germane cu privire la traficul de 
tranzit dintre R.F;G. și Berlinul oc
cidental, precum și convențiile sem
nate între R.D.G. și Senatul vest- 
berlinez — se înscriu în cursul tot 
mai intens îndreptat spre îmbună
tățirea continuă a climatului politic 
general. Firește, asemenea pași, 
meniți să ducă la înlăturarea 
reziduurilor celui de-al doilea 
război mondial, nu pot decît să

influențeze în bine problema organi
zării conferinței general-europene. 
Această cerință găsește un larg spri
jin — după cum au deraonstrat-o si 
evenimentele din această săptămînă 
— în opinia publică. Sesiunea lăr
gită a Comisiei pentru problemele 
securității europene a Consiliului 
Mondial al Păcii, reunită la Oslo, a 
adoptat un apel prin care toate gu
vernele interesate sînt chemate să 
înceapă fără intîrziere pregătirea 
multilaterală a conferinței, astfel In
cit aceasta să poată avea loc in 
cursul anului 1972. ’ în același sens 
s-au pronunțat, în convorbirile pe 
care le-au purtat, și delegațiile Uniu
nii Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia și Partidului Socia
list Francez.

Peste marea scenă de dezbateri 
de la sediul din New York al 
Organizației Națiunilor Unite 
s-a tras din nou cortina. In 

conformitate cu coordonatele funda
mentale ale politicii sale externe, 
România a desfășurat și la sesiunea 
de anul acesta o activitate intensă, 
constructivă, străduindu-se să-și adu
că contribuția la promovarea țeluri
lor păcii, libertății și progresului po
poarelor.

Dar, despre, această problemă să 
dăm, în continuare, cuvîntul cores
pondentului nostru de la New York.

Romania la sesiunea O. N. U.: 
prezentă activă, aport constructiv

La capătul a trei luni de dezbateri 
intense asupra celor 102 puncte ale 
ordinii de zi, Adunarea Generală a 
OIN.U. și-a încheiat, cea de-a 28-a 
sesiune, al cărei caracter de lucru 
rezultă și din cifra de aproximativ 
150 de rezoluții care au fost adoptate.

„Dacă am căuta numitorul comun 
el dezbaterilor și al rezoluțiilor adop
tate la cea de-a 20-a sesiune, la 
care delegația română a participat 
activ, potrivit mandatului încredin
țat, dacă am încerca un proces de 
generalizare in scopul de a surprin
de elementul esențial care s-a aflat 
in centrul preocupărilor și de care 
depinde, implicit soluționarea com
plexei agende internaționale, — a 
arătat Nicolae Ecobeseu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
României, intr-o declarație făcută

corespondentului „Scînteii" cu pri
lejul încheierii sesiunii — consider 
că ar trebui să vorbim de afirmarea 
plenară a . necesității instaurării 
ferme a legalității șl justiției în ra
porturile interstatale. De fapt, toate 
problemele sesiunii — și mă refer 
în special la cele privind întărirea 
păcii. și securității internaționale, 
dezarmarea, lichidarea colonialismu
lui și practicilor colonialiste, dez
voltarea relațiilor economice și tek- 
nico-științifice, reducerea decalaje
lor ce separă țările în curs de dez
voltare de cele puternic industriali
zate — au fost abordate într-o strînsă 
interdependență cu acest impera
tiv major, intrucit între ele și pro
movarea în practica raporturilor 
dintre state a principiilor dreptului

internațional 0 ale Cartei O.N.U. 
există un raport direct".

Activitatea susținută a delegației 
române și la această sesiune, con
cretizată în inițierea sau participarea 
în calitate de coautoare la 18 rezo
luții vizînd promovarea păcii și co
laborării între state, afirmarea prin
cipiilor legalității internaționale, 
progresul pe calea dezarmării, dez
voltării și decolonizării, ilustrează 
însemnătatea acordată de România 
Organizației Națiunilor Unite, hotă
rîrea sa de a-și aduce o contribuție 
proprie, constructivă, la înfăptuirea 
idealurilor nobile de pace, progres 
și colaborare ale umanității.

Consecventă în sprijinirea efortu
rilor urmărind sporirea rolului și 
eficacității O.N.U. în viața interna
țională prin înfăptuirea principiului 
universalității, România a militat și 
anul acesta cu fermitate pentru 
lichidarea flagrantei anomalii pe 
care a constituit-o ocuparea ilegală 
și abuzivă a locului ce revenea de 
drept R.P. Chineze de către emisarii 
eiankaișiști. Potrivit părerii ; una
nime a participanți’or, ca și a obser
vatorilor diplomatici și comentato
rilor de presă, adoptarea de către 
Adunarea Generală a rezoluției în 
acest sens, propuse de 23 de state, 
între care și România, rezoluție care 
a deschis calea restabilirii drepturi
lor legitime și a deplinei participări' 
a Chinei populare la viața și activi
tatea organizației a constituit cea 
mai importantă realizare a acestei 
sesiuni.

Acordînd o deosebită importanță 
înfăptuirii dezarmării, și în primul 
rind a celei nucleare, ca mijloc ho- 
tăritor pentru asigurarea unei traini
ce securități internaționale, conside
rând că una din sarcinile funda
mentale ce revine tuturor statelor, 
tuturor popoarelor este aceea de a 
întreprinde acțiuni concrete in acest 
sens. România a readus în dezbatere, 
printr-o rezoluție ce a . inițiat-o, 
chestiunea consecințelor economice, 
și sociale ale eursci înarmărilor și 
efectelor sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în lume, 
rezoluție adoptată în unanimitate 
de Adunarea Generalii.

„Este o inițiativă salutară pe care 
Canada a sprijinit-o și concluziile de
gajate din dezbaterea ei constituie o 
bază de pornire spre noi eforturi in 
direcția unor măsuri capabile dacă 
nu să oprească, cel puțin să tempe
reze goana înarmărilor", a ținut să 
precizeze, in legătură cu aceasta, 
ambasadorul Canadei Ia O.N.U., 
Yvon Beauline.

România a fost, de asemenea, ală
turi. de Mexic, inițiatoarea rezoluției 
privind Conferința mondială de de
zarmare, punct înscris pe ordinea d«

zi de delegația Uniunii Sovietice. 
Rezoluția, la care s-au alăturat 
în calitate de coautoare numeroase 
alte state, a fost adoptată, după 
cum se știe, printr-un consens ge
neral. Această adeziune unanimă a 
putut fi întrunită tocmai datorită 
faptului că rezoluția conține un 
program concret pentru punerea pe 
un făgaș de lucru, practic și concret, 
a problemei organizării unei con
ferințe consacrate dezarmării, la 
care să participe toate statele lumii, 
profund interesate în eliberarea de 
sub coșmarul unei conflagrații nu
cleare, în diminuarea poverii înar
mărilor. S-a învederat, o dată mai 
mult, că pe calea consultărilor și 
discuțiilor purtate în spiritul res
pectului, și înțelegerii reciproce, al 
colaborării și receptivității față de 
opiniile exprimate se poate ajunge 
la hotărîri de comun acord, care să 
fie general acceptate și să răspundă 
intereselor vitale ale păcii. Relevînd 
aportul delegației române în elabo
rarea acestei rezoluții, reprezentan
tul Mexicului. Garcia Robles, subli
nia că „încă de la deschiderea dez
baterilor și pină la sfirsitul lor, 
Romdnia a contribuit enorm prin 
tenacitatea, răbdarea și spiritul ei 
conciliator la împlinirea cu succes a 
sarcinii de a redacta această rezo
luție".

Avînd printre obiectivele centrale 
ale politicii sale externe participa
rea activă Ia toate eforturile vizînd 
promovarea păcii și securității _ lu
mii, România s-a alăturat în calitate 
de coautoare altor 56 de state la 
prezentarea rezoluției depuse, la 
punctul inițiat de Uniunea Sovietică, 
pe marginea aplicării declarației cu 
privire la întărirea securității in
ternaționale. în această rezoluție își 
găsesc expresie un șir de principii 
pentru care țara noastră a militat 
întotdeauna. afirmîndu-se ca o 
apărătoare fermă a normelor și va
lorilor dreptului și eticii internațio
nale, a dreptului fiecărui stat, fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, de a se dezvolta liber și ne
stingherit, la adăpost de forță sau 
amenințarea cu forța, ca o promo
toare neobosită a consolidării secu
rității, a înlocuirii neîncrederii și 
suspiciunii, generate de existența 
blocurilor militare opuse, prin re
lații de tip nou, bazate pe încredere, 
stimă, cooperare, pe principiile co
existenței pașnice.

Pornind de la necesitatea de a 
menține permanent atenția O.N.U. 
asupra problemelor tinerei gene
rații, România a inițiat o rezo
luție privind participarea efectivă 
a tineretului la dezvoltarea socială 
și cooperarea internațională ; adop
tarea, de asemenea. în unanimitate,

în plenul adunării, a acestei rezolu
ții constituie o nouă și concludentă 
dovadă a aprecierii față de poziția 
constantă a României de promovare 
în rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțele
gere între popoare, în spiritul cu
noscutei rezoluții românești adop
tate unanim la sesiunea din 1965 a 
adunării.

în contextul eforturilor consecven
te pe care le depune pentru afirma
rea unei colaborări economice fruc
tuoase între națiuni, pentru elimi
narea discriminărilor și restricțiilor 
de tot soiul, a barierelor prolecțio- 
niste din calea comerțului internațio
nal și convinsă de necesitatea de a 
se trece de la declarații generale 
despre lichidarea subdezvoltării la 
măsuri practice, la programe concre
te, România s-a numărat printre co
autorii rezoluției privind viitoarea 
sesiune a U.N.C.T.A.D. (Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare). Potrivit acestui . docu
ment cu caracter practic, de lucru — 
conferința trebuie să adopte progra
me adecvate, conținînd măsuri e- 
ficace care să faciliteze progresul e- 
conomic și social al tuturor țărilor, 
în special al celor in curs de dez
voltare, să contribuie la lichidarea 
decalajului ce le separă de țările a-, 
vansate, la promovarea schimburilor 
comerciale între țările cu sisteme so
cial-economics diferite, la așezarea 
relațiilor comerciale interstatale pe 
bazele solide ale egalității și avantaju
lui reciproc. în aceeași ordine ă preo
cupărilor se înscrie elaborarea de că
tre România a rezoluției privițid coo
perarea internaționalii în domeniul 
eomputerilor și participarea la rezolu
ția referitoare la transferul de tehno
logie și patente, documente care pre
văd dreptul tuturor popoarelor de a 
beneficia de cuceririle științei!și teh
nologiei moderne, pentru accelera
rea progresului lor economic! și re
ducerea substanțială a decalajelor 
tehnologice dintre state.

Atenția și interesul de care s-au 
bucurat inițiativele prezentate de 
țara noastră, faptul'că nu a existat 
acțiune pozitivă în cadru! sesiunii 
care să nu fi fost sprijinită de Ro
mânia și, în general, laborioasa acti
vitate de contacte, întîlniri și! discu
ții a delegației române, urmărind 
căutarea și găsirea unor soluții via
bile pentru problemele aflate în dez
batere, constituie, fără îndoială, o 
nouă recunoaștere a meritelor poli
ticii externe de pace și colaborare 
internațională a României, o conclu
dentă și edificatoare.expresie a pres
tigiului său pe arena mondială.

Radu BOGDAN
C. ALEXANDROAIE



Giovanni Leone ales MOSCOVA

președinte al Republicii Italiene
ROMA 24. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Gio
vanni Leone a fost ales, vineri, 
președinte al Republicii Italiene. 
După 23 de scrutine, ce au continuat 
zilnic începînd de la 9 decembrie, 
Parlamentul italian, întrunit în șe
dință comună cu cei 58 de delegați 
ai regiunilor, s-a pronunțat cu 513 
voturi pentru Giovanni Leone, 408 
voturi revenind senatorului socia
list Pietro Nenni.

Președintele Italiei este ales 
o perioadă de șapte ani.

★
Născut la 3 noiembrie 1908, Gio

vanni Leone a studiat dreptul. 
Avocat, profesor universitar, auto-

pe

agențiile de presă
Osvaldo Dorticos

rul unui mare număr de lucrări de 
drept penal, el intră in viața po
litică in timpul celui de-al doilea 
război mondial, activînd în Partidul 
democrat-creștin. Este ales in A- 
dunarea constituantă în 1946 și in 
Camera deputaților. in 1948, devenind 
președinte al acesteia in 1955, după 
ie îndeplinise funcția de vicepre
ședinte al Camerei timp de cinci 
ani. De două ori prim-ministru — 
in 1963 și 1968 — el candidează din 
partea partidului său in alegerile 
prezidențiale din 19'64. înalta ma
gistratură i-a revenit însă atunci 
lui Giuseppe Saragat, care l-a nu
mit ulterior pe Giovanni Leone se
nator pe viață.

ministerele agriculturii 
din România si U.R.S.S.

9

MOSCOVA 24. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 24 
decembrie a.c., la Moscova, Nicolae 
Ștefan, adjunct al ministrului agri
culturii, industriei alimentare, silvi
culturii și apelor, și Grigori Petrov, 
adjunct al ministrului agriculturii al 
U.R.S.S., au semnat protocolul pri
vind colaborarea • tehnico-științifică 
intre ministerele agriculturii din cele 
două țări pe anul 1972. Printre altele, 
protocolul prevede schimburi de de
legații de oameni de știință și spe
cialiști, de documentații tehnice, 
sprijinul reciproc în semințe și ma
terial săditor pentru culturile agri
cole între România și U.R.S.S. în

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Leo- 
. nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a avut o întrevedere cu 
Osvaldo Dorticos Torrado, membru 
al Biroului Politic și al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Republicii Cuba, aflat* în- 
tr-o vizită de prietenie în Uniunea 
Sovietică.

Leonid Brejnev și Osvaldo Dorti
cos Torrado și-au exprimat satisfac
ția față de dezvoltarea cu succes a 
relațiilor dintre P.C.U.S. și P.C. din

Cuba, dintre Uniunea Sovietică și 
Cuba și au făcut un schimb de pă
reri asupra căilor adincirii colabo
rării sovieto-cubaneze, relatează a- 
genția T.A.S.S. Au fost examinate 
unele probleme internaționale actua
le, între care evenimentele din Ame
rică Latină — continent ale cărui 
popoare iau tot mai hotărit poziție 
împotriva exploatării și asupririi im
perialiste și in ale cărui procese 
pozitive un rol activ are politica 
tului socialist cubanez.

sta-
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■ <u<:

O unitate a trupelor saigoneze care a invadat Laosul se preaâ forjelor 
patriotice

BELGRAD 24 (Agerpres). — între 
decembrie, la Belgrad a 

cea de-a XVI-a sesiune a 
mixte româno-iugoslave 

Porțile de Fier. Au fost

lfi și 22 
avut loc 
Comisiei 
pentru 
examinate probleme în legătură cu 
încheierea lucrărilor de la sistemul 
Porțile de Fier, precum și cu pri
vire la posibilitățile utilizării în con
tinuare a potențialului hidroener
getic al Dunării din sectorul comun 
romăno-iugoslav.

„Poporul angolez
va lupta pentru independență

Noul guvern 
pakistanez

pînă la victoria finală"
/

MESAJUL LUI AGOSTINHO NETO CU PRILEJUL ANIVERSARII 
A 15 ANI DE LA CREAREA MIȘCĂRII POPULARE

DE ELIBERARE

Cuvîntarea lui Todor Jivkov
la consfătuirea fruntașilor în producție din Pernik

SOFIA 24 (Agerpres). — în oră
șelul de mineri Pernik, transmite 
agenția B.T.A., a avut loc o consfă
tuire a fruntașilor în producție, în 
cadrul căreia a luat cUvîntul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele. Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria.

Scopul nostru principal, a relevat 
el, referindu-se la unele probleme 
interne, constă în a obține intensi
ficarea eoonomiei naționale în toate 
sferele și domeniile. Direcția strate
gică principală și veriga principală a 

L.l—trebuie să fieacestei intensificări 
creșterea pronunțată a productivită
ții sociale a muncii.
prevede să se obțină aproximativ 95 
la sută din totalul sporului venitului 
național pe baza ridicării producti
vității sociale a muncii. De felul cum 
va crește ea depinde, în ultimă in
stanță, durata oonstrucției societății 
socialiste dezvoltate în țară.

Todor Jivkov a relevat, în această 
ordine de idei, că, în prezent, există 
în țară toate condițiile obiectivi și 
subiective pentru o creștere rapidă a 
productivității sociale a muncii : un 
aparat de producție mare față de

mărimea întregii țări, o bază 
nico-materială considerabilă; se 
voltă baza științifică, există un sis
tem de conducere socială eficient, un 
mecanism economic nou cu sistemul 

. său de normare, organizații econo
mice puternice.

Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
și la unele măsuri ale programului 
de îmbunătățire a nivelului de trai 
al poporului. Printre prevederile 
principale ale acestui program se 
numără majorarea salariului pe baza 
unui nou sistem tarifar, a burselor 
pentru studenți, crearea de noi în
lesniri materiale pentru educarea co
piilor, existența unor ample con
strucții de locuințe, creșterea pro
ducției de mărfuri de consum.

Munca creatoare este reazemul si
gur al societății noastre, singurul iz
vor de sporire a bogăției noastre na
ționale, de creștere a bunăstării po
porului, a puterii patriei, a declarat 
Todor Jivkov.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele aspecte ale politicii ex
terne a P.C. Bulgar și a R. P. Bul
garia.
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La Budapesta * avut loc ° 
ședință a Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, în ca
drul căreia, printre altele, s-au dez
bătut propunerile Ministerului Mun
cii și ale Consiliului Central al Sin
dicatelor Ungare în legătură cu pro
blema sporirii alocațiilor acordate 
pentru copii. Guvernul ungar a 
hotărit ca, începînd de la 1 ianua
rie, alocația lunară acordată familii
lor cu trei și mai mulți copii să 
crească cu 100 de forinți pentru fie
care copil. De această sporire a alo
cației va beneficia, de asemenea, și 
fiecare copil crescut numai de către 
unul dintre părinți.

în cadrai tratativelor 
economice franco-polone, 
desfășurate la Paris, s-a căzut de 
acord asupra conținutului protocolu
lui cu privire la schimburile comer
ciale între cele două țări pe anul 1972. 
Documentul prevede o lărgire consi
derabilă a exportului de mărfuri po
loneze qătre Franța.

Tribunalul special •* «*- 
prului creat de
Republicii Chile pentru a solu
ționa diferendele 
naționalizării industriei cuprifere a 
hotărit, în unanimitate, suspendarea 
obligației „Corporației cuprului" (Co
delco) de a achita două polițe com
paniilor nord-americane „Chile Ex- 

, ploration Company" și „Andes Min
ning Company" în valoare de 12 mi
lioane de dolari, contractate sub fosta 
administrație democrat-creștină, al 
căror termen de scadență era 31 de
cembrie a.c.

ăl 7-lea Congres al Aso
ciației voluntare pentru 
sprijinirea armatei, aviației 
Și flotei (D,O.Ș.A.A.F.) a luat 
sfirșit la Moscova. Congresul a dez
bătut raportul de activitate al con
ducerii asociației și a ales noile or-‘ 
gane de conducere. în funcția de pre
ședinte al C.C. al D.O.S.A.A.F. a fost 
ales general colonel Alexandr Pokrîș- 
kin, de trei ori Erou al Uniunii Sovie
tice.

către guvernul

apărute în urma

BRAZZAVILLE 24 (Agerpres). In
tr-un mesaj adresat pojarului ango
lez, cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la crearea Mișcării Populare pentru. 
Eliberarea Angolei, președintele 
M.P.L.A., Agostinho Neto, cheamă 
toate forțele patriotice angoleze să-și 
intensifice lupta împotriva colonia
lismului portughez. In mesajul său, 
difuzat în Brazzaville, capitala Repu
blicii Populare Congo, Agostinho Neto 
condamnă sprijinul acordat de une
le țări membre ale N.A.T.O. Por
tugaliei în scopul continuării războiu
lui colonial în Angola. Mozambic și, 
Guineea-Bissau și avertizează guver
nul de la Lisabona că poporul ango
lez va continua să lupte pentru inde
pendență, pînă la victoria finală.? 
„Independența pentru care luptă pa-

trioții angolezi, a subliniat președin
tele Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei, înseamnă preluarea 
puterii politice și a controlului asu
pra eednorniei 
Angolei".

tării de către poporul

★
SALAAM 24 (Ager- 

comunicăt militar, pu- 
către

ES
Un
Dar Es Salaam de

DAR 
preș). — 
blicat. la 
Frontul de Eliberare, din Mozambic 
(FRELIMO), relevă că. în perioada 
iulie-octombrie 1971, forțele patrio
tice au scos din luptă, în provincia 
Cabo. Delgado, 250 de soldați portu
ghezi. îh aceeași perioadă, se arată 
în comunicat, patfioții mozambicani 
au distrus 27 de vehicule militare și 
au doborît două elicoptere.

Plenara C C. al P. C. din Ecuador
QUITO 24 (Agerpres). — La 

yaquil au luat sfirșit lucrările 
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ecuador, în ca
drul căreia au fost analizate pro
bleme ale situației interne și in-

Gua- 
Ple-

ternaționale și au fost stabilite sar
cinile partidului în actuala etapă.•

Plenara a relevat creșterea con
siderabilă și consolidarea rîndurilor 
partidului, extinderea influenței lui 
asupra maselor- largi populare.

ISLAMABAD 24 (Agerpres). — Vi
neri, la Islamabad a fost comunicată 
oficial componența noului guvern pa
kistanez, transmit agențiile Reuter, 
France Presse și Associated Press. 
După cum s-a mai anunțat, preșe
dintele Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto, care este și șeful guvernului, 
cumulează, de asemenea, portofoliile 
afacerilor interne și externe,- apără
rii, precum și pe cel al/.cdordonărir 
interprovlnciale. Vicepreședintele ță
rii, Nurul Amin, este însărcinat cu 
problemele secretariatului cabinetu
lui. J. A. Rahim, secretarul general al 
Partidului poporului, a fost desem
nat ministru pentru afacerile prezi
dențiale, ministru al culturii și al 
planificării urbane și rurale, iar Mu- 
bashir Hasan a preluat portofoliile 
finanțelor, problemelor economice și 
dezvoltării. Din noul guvern mai fac 
parte, printre alții, Malik Maraj 
Khalid, ministru al agriculturii, ali
mentației și al regiunilor subdezvol
tate, Abdul Hafiz Pirzada — mi
nistru al informațiilor, educa
ției și radiodifuziunii, Raja Tridev 
Roy — min'ștru însărcinat cu pro
blemele minorităților naționale. Noua 
echipă ministerială a depus vineri 
jurămîntul. Opt dintre membrii actua
lului guvern pakistanez fac parte 
din Partidul poporului, condus de 
președintele Zulfikar Aii Bhuttp.

Referindu-se la componența noului 
guvern pakistanez, președintele Pa
kistanului a precizat, după cum 
informează agenția France Presse, 
că actualul cabinet are un caracter 
provizoriu, menționând că a încercat 
să constituie „un guvern pe o bază 
foarte largă, avind ca punct de re
ferință alegerile de anul trecut".

Planul I cincinal

• AHMED KHATIB NUMIT ȘEF AL
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automata sovietică

ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

STUDIUL PUBLICAT DE COMISIA EXECUTIVA A C.E.E.
BRUXELLES 24 (Agerpres). — în 

ultimele luni ale anului 1971, ritmul 
dezvoltării economice a țărilor mem-

la
exploră- 

Marte, 
Anatoli 
preșe-

in cazul
Astfel,

Fotografie a „planetei roșii" iudtâ de stația 
„Marte S*

IN VIITORUL APROPIAT, SUPRAFAȚA 
„PLANETEI ROȘII" VA EI CERCETATĂ

CU AJUTORUL AUTOMATELOR
DECLARAȚIILE ACADEMICIANULUI SOVIETIC 

ANATOLI BLAGONRAVOV

GUVERNULUI CONFEDERAȚIEI

CAIRO 24 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat, vineri, lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Consiliului Pre
zidențial . al Confederației Republici
lor Arabe, organism din care fac 
parte șefii de stat ai Republicii 
Arabe Egipt, Libiei și Siriei — .sta
tele membre dle''’cbrife<Ișfațidi.

Potrivit ’ â'genției M.E.NV, președin
ții Anwar Sadat, Moamer El Gedr.fi 
și Hafez Assad au examinat, cu a- 
ceastft ocazie, eyoluția situației din 
Orientul Apropiat. Ei au adoptat, tot
odată, hotăriri privind formarea gu
vernului și parlamentului confedera
ției. Agenția M.E.N. precizează că în 
fruntea cabinetului C.R.A. a fost 

? numit Ahmed Khatib,, președintele 
Consiliului Poporului- din Siria. Au 
fost desemnați, de asemenea, șapte

miniștri, care vor răspunde și de 
tivitatea unor consilii federale spe
cializate, create cu ocazia celei de-a 
doua sesiuni a Consiliului Preziden
țial. Din Adunarea Națională a 
C.R.A. fac parte 60 de membri, cîte 
20 din partea fiecărui stat membru I 
țtl' confederație^ Agenția M.EiN. in- *| 
formează că ea este aleasă pentru 
patru ani și se va întruni în două 
sesiunij ordinare în fiecare an.
. Anwar Sadat, președintele Consi

liului Prezidențial al C.R.A., a adop
tat o hotărîre privind ( 
pentru 11 martie 1972, a ...____ __
siuni a Adunării Naționale a confe
derației — relatează agenția M.E.N. 
Cu această ocazie vor fi aleși, pre
ședintele acestui organism 
vicepreședinți.

convocarea, 9 
primei se- £

Ritmul dezvoltării economice 
în descreștere accentuată

MOSCOVA 24 (A-.
gerpres). — Referin- 
du-se, în cadrul unui 
interviu acordat zia
rului „Pravda", 
perspectivele 
rii planetei 
academicianul 
Blagonravov, 
dintele’ Comisiei pen
tru cercetarea și folo
sirea spațiului cosmic 
de pe lingă Prezidiul 
Academiei de Științe 
a U.R.S.S., a arătat 
că, in opinia sa, o cer
cetare temeinică a su
prafeței 
viitorul 
putea fi 
ajutorul

Studierea 
a planetei

marțiene în 
apropiat va 
înfăptuită cu 
automatelor, 

complexă 
Marte cu

ajutorul diferitelor a- 
parate va permite o 
interpretare mai com
pletă și mai precisă a 
măsurătorilor efectuate 
de pe Pămînt, precum 
și obținerea unor date 
complet noi, de ne
prețuit prin impor
tanța lor științifică, 
a spus academicia
nul Blagonravov.

Plasarea pe Lună a 
Lunohodului, dotat cu 
un sistem autonom de 
dirijare și deplasare, 
a deschis perspective 
considerabile de. stu
diere prin asemenea 
mijloace a unor cor
puri cerești îndepăr
tate, consideră Bla-

l
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gonravov. O asemenea 
orientare, a spus el, 
va deveni, se pare, o 
linie generală de ac
țiune in dezvoltarea 
cosmonauticii în ur
mătorul deceniu, dar 
savanții și inginerii 
vor trebui »să rezolve 
probleme mai compli
cate decît 
Lunohodului.
in ce privește cerce
tarea planetei Marte, 
va trebui lămurit mo
dul în care acidul car
bonic, principalul com
ponent al atmosferei ; 
marțiene, acționează 
asupra materialelor în W 
condițiile unei atmos- t 
fere rarefiate. ’

Dolarul a fost deva
lorizat, dar criza mo
netară intercapitalistă 
— așa cum consideră 
toți specialiștii occi
dentali — este departe 
de a fi soluționată. A- 
cordul „celor 10“ — re
marcă majoritatea 
comentariilor — este 
mai semnificativ prin 
ceea ce nu a rezolvat 
decit-pfin punctele de 
compromis la care s-a 
putut ajunge. Princi
pala necunoscută a 
noii ecuații monetare 
este, fără îndoială, con
vertibilitatea dolarului. 
Ministrul de finanțe ă- 
merican, J. Connally, 
declara recent că 
aici înainte 
neconvertibil va 
ne singura bază 
a sistemului de 
internaționale".
zul Statelor Unite este 
lesne de înțeles. Daci 
dolarul ar fi converti
bil, atunci băncile de
ținătoare de dolari ar 
putea să ceară 
schimbarea 
respective 
echivalent;
cile centrale străine au 
acumulat o masă urla
tă de dolari, care de-

„de 
dolarul 

fămî- 
reală 
plăti 

Refu-

pre- 
valutei 

în aurul
ban-ur,

pășește de 4—5 ori re
zervele de aur ale 
S.U.A.

Se pune, însă, între
barea : cum va putea 
funcționa sistemul mo
netar interoccidental, 
atît timp cit principa
lul său instrument de 
rezervă este neconver
tibil ? Unii specialiști 
occidentali susțin că 
trebuie să se revină, 
cel puțin, la o așa-nu- 
mită „miniconvertibi- 
litate", prin care înțe
leg preschimbarea in 
aur numai a sumei a- 
flate în posesia bănci
lor centrale la o anu
mită dată. Alții

pun „maxiconvertibili- 
tatea“, adică converti
bilitatea tuturor dola
rilor. Există și o for
mulă intermediară, cea 
a „midiconvertibilită- 
ții", care propune ca 
„mini" să precea
dă „maxiconvertibili- 
tatea". Elaborate in 
termeni împrumutați 
din limbajul caselor de 
modă, toate aceste 
„teorii" care se înfrun
tă in Occident reflec
tă frământările create 
de problemele atît de 
spinoase generate de 
actuala criză moneta
ră din țările capita
liste.

birouri de plasare... primavara

laid cum vede ziarul vest-german „Kcl- 
nische Rundschau" încercarea de re
zolvare a crizei monetare interocciden- 
tale prin recentul acord al „celor zece

„Dacă Dickens ar trăi, scrie re
vista „Express", cu siguranță că ar 
merge Ia Glasgow să se intilnească, 
dc pildă, cu acest copil de 13 ani, 
care vinde ziare, în fiecare seară, 
în colțul străzii Buchnan, din cen
trul orașului". Ca mulți alți copii 
scoțieni, el nu are de ales decît 
între să siringă cutiile cu gunoi sau 
să măture străzile orașului.

„Tory plans for Scotland : build 
more labour exchanges" („Planul 
conservatorilor pentru Scoția : con
struirea mai multor birouri de pla
sare"). Această formulă de o tristă 
ironie este înscrisă pe o pancartă 
agățată de poarta uncia dintre uzi
nele societății Plessey, închisă din 
luna iulie, Glasgow, capitala econo
mică a Scoției, și-a stopat de 5 ani 
dezvoltarea industrială. Unul din 
zece locuitori ai orașului nu are de 
lucru.

Cu lopeți și cazmale pe umeri, 
zdrențăroși și înfometați, mii de 
țărani columbieni pătrund pe ogoa
rele marilor latifundiari., „Pămîntul 
este al nostru. Să-l preluăm !“. Din 
februarie, cînd s-a declanșat „răz
merița", sute de ferme au fost ocu
pate cu forța. „Nu mai putem aș
tepta" — spun țăranii. Prin refor
ma agrară, promulgată în urmă cu 
10 ani, s-au împroprietărit pînă 
acum doar 5 300 de familii dintr-un 
milion. în acest , ritm vor trebui să 
treacă... secole pentru a fi soluțio
nată problema împroprietăririi. Dar 
cu o floare nu se face primăvara 
pe ogoarele columbiene.

Columbia nu este, însă, un caz 
aparte. Imperativul: pămînt! — ră
sună oa un strigăt în aproape toate 
țările latino-amerieane — cu excep
ția republicilor Chile și Peru, unde 
■se desfășoară un proces intens de 
redistribuire a pămîntului. în ce
lelalte țări, 138 000 de latifundii 
dintre cele mai mari (aparținînd 
proprietarilor locali sau străini) de
țin 475 milioane de hectare, adică 

.61 la sută din suprafața arabilă a 
Americii Latine. în același timp, 
mai bine de jumătate din populația 
rurală a continentului este lipsită 
de pămînt. Din' această cauză, peste 
100 milioane de oameni suferă de 
foamete și subnutriție.

bre ale Pieței comune a fost marcat 
de o descreștere accentuată, afirmă 
un studiu publicat recent de Comisia 
Executivă a C.E.E. Potrivit sondaju
lui întreprins în cercurile de afaceri 
ale Comunității, numărul comenzilor 
pentru export a scăzut, față de pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, cu 39 la sută în R. F. a Germa
niei, cu 41 la sută în Belgia și cu 
81 la sută în Luxemburg. Deosebit de 
afectată, din acest punct de vedere, 
a fost industria bunurilor de inves
tiții și a celorlalte produse de bază. 
Această evoluție a fost însoțită de o 
continuă creștere a prețurilor bunu
rilor de consum (în special ale pro
duselor alimentare). Șomajul, relevă 
studiul, a crescut în toate țările mem
bre ale C.E.E. în încheiere, în studiul 
C.E.E. se subliniază pesimismul și 
neîncrederea cercurilor de afaceri din 
țările Pieței comune în ce privește 
perspectivele unei redresări prompte 
în anul 1972.

In mesajul de protest 
al președintelui Columbiei, Pastrana 
Borrero, trimis președintelui S.U.A. 
se subliniază că devalorizarea dola
rului și reevaluarea altor monede 
occidentale vor slăbi și mai mult 
economia țărilor din America Latină 
și vor impieta asupra dezvoltării lor. 
Acordul monetar semnat la Washing
ton de către reprezentanții „grupului 
celor 10", se afirmă în document, se 
va răsfrînge în mod nefavorabil 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
ale căror posibilități de schimb merg 
spre deteriorare prin devalorizarea 
dolarului și revalorizarea altor mo
nezi occidentale.

Primul ministru britanic, 
Edward Heath, a făcut joi o vizită 
de inspecție a trupelor britanice din 
Irlanda de Nord. Cu acest prilej, 
Heath a avut o convorbire cu pre
mierul nord-irlandez, Brian Faulkner.

In cadrai unei conferințe 
de piesă flotei mariti
me a U.R.S.S., Timofei Gujenko, a 
arătat, relerindu-.se la transporturile 
maritime dintre U.R.S.S. și S.U.A., că 
„de ambele părți s-a ajuns la înțe
legerea faptului că volumul comer
țului maritim se află la un nivel 
necorespunzător în raport cu posibi
litățile celor două țări" și că, la sfir- 
șitul lunii ianuarie 1972, o delegație 
sovietică va pleca în S.U.A. pentru 
a examina perspectivele legăturilor 
maritime bilaterale.

americane

Greva Ia Madrid. Muncit°- 
rii de la fabrica de automobile din 
Madrid a companiei 
„Chrysler", întreprindere cu 10 000
de salariați, au declarat grevă în 
sprijinul revendicărilor lor privind 
îmbunătățirea condițiilor de viață și 
reprimirea a 26 de lucrători conce- 
diați în mod abuziv.

Guvernul Uruguayan * 
autorizat creșterea cu 40 la sută a 
prețurilor serviciilor (le salubritate, 
cu 30 la sută a prețurilor pen
tru serviciile telefonice și consumul 
de energie electrică, precum și pentru 
alte servicii. Lâ Montevideo se aș
teaptă, de asemenea, ca, în curînd, să 
fie anunțate noi sporiri de prețuri la 
lapte și produsele lactate.

Pe străzile Belfasf- 
ului : soldafi brita
nici în poziție de 

tragere

Emiratul Ras EI-Haima 
a aderat la Statul Emiratelor Arabe 
Unite, a anunțat secretarul general 
adjunct al Ligii' Arabe, Selim Al- 
Yafi, care a purtat în Ras El-Haima 
convorbiri cu guvernatorul acestui 
emirat, Mohamed Al-Assimi.

Retragerea trapelor bri
tanice din Golful Persic est* 
considerată practic încheiată la Bah
rein, o dată cu plecarea, în urmă 
cu 2 zile, a navei de război „Intre
pid". Săptămîna trecută a părăsit 
zona, fără nici un fel de ceremonie, 
și generalul Rowley Gibbs, coman
dantul forțelor britanice din zona 
Golfului Persic.

40 3SD

Gedr.fi

