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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe dr. C. Dragau

Luni, 21 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a primit 
pe dr. Constantin Drăgan, origi
nar din România, vicepreședinte al 
Federației Internaționale de Mar

keting, care face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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CONGRESUL AL II-LEA AL UNIUNII
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Siderurgiștii hunedoreni 
acționează cu fermitate 
și chibzuință pentru 
economisirea metalului
ESTE NECESARĂ 0 MAI STR1NSĂ CONLUCRARE 

CU PARTENERII CONTRACTUALI
# Prezența conducerii de partid și de stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost călduros salutată 
de entuziaștii împuterniciți ai celor ce muncesc pe ogoare. ® Asistă un mare număr de oaspeți de

A

peste hotare. ® încă din prima zi, cei 5 100 de delegați și numeroșii invitați au dat celui mai înalt forum 

al țărănimii cooperatiste un profund caracter de lucru, de însuflețită și responsabilă preocupare pentru 

progresul neîncetat al agriculturii noastre socialiste.

Pavilionul central al Com
plexului expozițional din Piața 
Scînteii găzduiește, • începînd 
de luni 21 februarie, un nou 
eveniment de o deosebită în
semnătate în viața social-eco- 
nomică și politică a țării noas
tre — cel de-al II-lea Congres 
al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție. Acest forum al celor ce 
lucrează pe ogoarele înfrățite 
ale patriei noastre își desfă
șoară lucrările în preajma îm
plinirii unui deceniu de la în
cheierea cooperativizării agri
culturii, victorie istorică a po
liticii marxisf-leniniste a Par
tidului Comunist Român, prin 
care s-a consfințit făurirea e- 
conomiei socialiste unitare, 
deschizînd căi sigure progre
sului rapid al agriculturii și 
înscriind viața satelor pe coor
donatele prosperității și civi
lizației.

Precedat de ample dezbateri 
în cadrul adunărilor generale 
ale cooperativelor de produc
ție și ale uniunilor județene, 
la care au participat într-un 
spirit de înaltă responsabilita
te civică și patriotică toți cei 
ce muncesc în agricultură, 
congresul este chemat să facă 
bilanțul profundelor transfor
mări în viața satului în dece
niul care a trecut de la înche
ierea procesului de cooperati
vizare, să dezbată problemele 
majore care privesc sarcinile 
actuale și de perspectivă ale 
agriculturii cooperatiste în lu
mina prevederilor Congresului 
al X-lea al P.C.R. și ale ac
tualului cincinal, pentru ca a- 
gricultura cooperatistă să con
tribuie în mai mare măsură la 
creșterea producției vegetale 
și animale, la sporirea veni
turilor unităților și ale mem
brilor cooperatori, a aportului 
acestui sector la înfăptuirea 
vastului program de construire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noas
tră.

La congres iau parte repre
zentanți ai țărănimii coopera
tiste din întreaga țară — ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități. Sînt pre- 
zenți peste 5 100 de delegați 
aleși în adunările generale ale 
cooperativelor agricole și în 
conferințele județene dintre cei 
mai buni țărani cooperatori, 
brigadieri, șefi de ferme, pre-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Cotitinuare tn pag. a Il-a)

Dragi tovarăși și prieteni,

Este pentru mine o deosebită 
plăcere să iau parte la cel de-al 
II-lea Congres al Uniunii: Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție din România, eveniment re
marcabil în viața țărănimii noastre 
cooperatiste.

Folosesc acest minunat prilej 
pentru a vă adresa dumneavoas
tră, participanților la congres, tu
turor cooperatorilor, întregii țără- 
nimi, precum și muncitorilor, ingi
nerilor și celorlalți specialiști din 
agricultură, un călduros salut și 
cele mai bune urări pentru succe
sul lucrărilor acestei importante 
reuniuni, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

La congres participă peste 5100 
de delegați — președinți ai coope
rativelor agricole de producție, 
președinți de consilii intercoopera- 
tiste, brigadieri, șefi de fermă, șefi 
de echipă, ingineri agronomi, me
dici veterinari, ingineri zootehniști, 
cooperatori, alți lucrători din agri
cultură, cercetători științifici, acti
viști de partid și de stat Se poate 
spune deci că în această sală este 
reunit activul de bază al agricul
turii cooperatiste și că, prin carac
terul său, congresul constituie cel 
mai înalt, mai repre entativ și mai 
democratic forum al țărănimii coo
peratiste. (Aplauze puternice).

Congresul dumneavoastră are 
menirea să facă bilanțul dezvoltă
rii agriculturii cooperatiste în ul
timii ani, să analizeze activitatea 
uniunilor județene și a Uniunii Na
ționale și să stabilească sarcinile ce 
revin cooperativelor agricole în 
realizarea cu succes a programului 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului privind dezvoltarea agri
culturii socialiste, în participarea 
tot mai activă la progresul general 
al României socialiste. (Aplauze 
puternice).

Este o coincidență fericită faptul 
că congresul dumneavoastră își 
începe lucrările la numai două zile 
de la încheierea conferinței cadre
lor de conducere și a reprezentan

ților oamenilor muncii din indus
trie și construcții. Semnificația deo
sebită a acestor două importante e- 
venimente din viața social-politică 
a țării noastre constă în faptul că 
la începutul cincinalului .1971— 
1975, conducerea partidului și sta
tului se consfătuiește cu reprezen
tanții producătorilor de bunuri 
materiale din industrie și agricul
tură ; scopul acestor mari reuniuni 
este stabilirea măsurilor de per
fecționare a activității ramurilor 
de bază ale economiei, de îmbu
nătățire a întregii munci de orga
nizare, conducere și planificare a 
vieții economice-sociale, în vede
rea realizării în cele mai bune 
condiții a obiectivului funda
mental stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului — făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și crearea premiselor pen
tru trecerea la construirea trep
tată a comunismului în România. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Atît conferința activului din in
dustrie, cit și congresul dumnea
voastră se înscriu ca manifestări 
care întrunesc reprezentanții for
țelor de bază ale societății noas
tre, constituind o expresie eloc
ventă a alianței trainice a clasei 
muncitoare cu țărănimea, cu in
telectualitatea și celelalte categorii 
sociale, fără deosebire de naționa
litate, a democratismului orînduirii 
socialiste, a participării întregului 
popor la făurirea conștientă a pro
priului său destin, a viitorului său 
comunist. (Aplauze puternice, în
delung repetate).

Stimați tovarăși,

In primăvara acestui an se îm
plinesc 10 ani de la încheierea coo
perativizării agriculturii în țara 
noastră. După cum știți, ședința 
consacrată încheierii cooperativi
zării a avut loc tot în această sală. 
Primăvara anului 1962 s-a înscris 
ca un moment de mare însemnă
tate istorică în înfăptuirea revo
luției socialiste în România. Coo
perativizarea agriculturii a con
stituit un îndelungat proces revo
luționar, care a dus la schimbări 
fundamentale în structura socială 
a satelor țării noastre, în caracte

rul relațiilor de producție din 
agricultură, în întregul mod de 
muncă și de viață al țărănimii. O 
dată cu încheierea cooperativiză
rii agriculturii s-a realizat gene
ralizarea relațiilor de producție se* 
cialiste, ceea ce a dus la crearea 
economiei socialiste unitare în 
România. (Aplauze îndelungate).

Organizarea agriculturii pe baze 
cooperatiste, socialiste, a marcat, 
totodată, lichidarea definitivă în 
țara noastră a claselor exploata
toare, a bazelor economice ale ex
ploatării ; aceasta a creat condi
țiile obiective necesare pentru dez
voltarea rapidă a agriculturii, 
pentru ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregii ță- 
rănimi. (Aplauze puternice).

Desigur, cooperativizarea nu re
zolvă și nu poate rezolva de la 
sine problemele creșterii și moder
nizării producției agricole. Ea nu 
creează decît baza socială și orga
nizatorică necesară înfăptuirii a- 
cestui scop. Realizarea unei agri
culturi intensive, de mare randa
ment — necesitate obiectivă a con
strucției socialiste — cere efor
turi susținute pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-mațeriale a acestei 
ramuri, reclamă investiții pentru, 
mecanizare, chimizare, pentru îm
bunătățiri funciare și, totodată, 
impune o preocupare constantă 
pentru organizarea rațională a pro
ducției și a muncii, pentru aplica
rea în producție a cuceririlor ști
inței agrozootehnice avansate. 
Tocmai în acest sens au acționat 
și acționează partidul și statul nos
tru, acordînd o atenție deosebită 
dezvoltării pe baze moderne a 
producției agricole.

în cei 10 ani care au trecut de 
la terminarea cooperativizării au 
fost obținute succese de seamă în 
dezvoltarea agriculturii. Pentru a 
înțelege mai bine marile realizări 
dobîndite în această perioadă, se 
cuvine să ne reamintim, cel puțin 
în treacăt, de situația din trecut. 
Mulți dintre cei prezenți în sală 
își mai amintesc de nivelul înapo
iat al agriculturii noastre sub re
gimul burghezo-moșieresc, de con
dițiile grele de muncă existente 
atunci, de asuprirea moșierilor și 
chiaburilor. Și este tot o coinciden

ță faptul că astăzi se împlinesc 65 
de ani de la izbucnirea marilor 
răscoale țărănești din 1907. (Vii a- 
plauze). Sînt cunoscute luptele des
fășurate de-a lungul secolelor de 
țărănimea patriei noastre împo
triva asupririi, pentru dreptate so
cială și națională. Răscoalele lui 
Doja, ale lui Horia, Cloșca și Cri- 
șan, celelalte răscoale din secolul 
al XIX-lea, precum și răscoala din 
1907 sînt numai cîteva din momen
tele care demonstrează că întot
deauna țărănimea a purtat lupte 
hotărîte pentru a pune capăt asu
pririi, că ea a adus o contribuție 
de seamă ,1a marile transfor
mări revoluționar-democratice din 
România, la cucerirea indepen
denței și suveranității patriei 
noastre. (Aplauze puternice, prelun
gite). Situația agriculturii noastre 
s-a înrăutățit și mai mult în timpul 
războiului. Vă amintiți, desigur, de 
greutățile mari pe care le-am în- 
tîmpinat în primii ani după război. 
Problemele centrale care se puneau 
pe atunci în agricultura româneas
că erau lichidarea • moșierimii și 
trecerea pămîntului în mîinile ță
rănimii, desființarea oricărei forme 
de exploatare, lichidarea fărîmi- 
țărji gospodăriilor țărănești prin 
cooperativizarea agriculturii, înzes
trarea cu mașini și tractoare, asi
gurarea îngrășămintelor și substan
țelor chimice necesare unei produc
ții intensive. Deoarece economia 
românească era înapoiată și dis
puneam de o industrie slab dez
voltată, mijloacele pe care le avea 
statul pentru a le pune la dispozi
ția agriculturii erau foarte reduse. 
In aceste condiții, partidul și gu
vernul au hotărît să pună pe prim 
plan dezvoltarea în ritm intens a 
industriei socialiste, ca una din 
condițiile de bază ale progresului 
general al țării și implicit ale dez
voltării agriculturii, ca premisă a 
ridicării gradului de civilizație al 
întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice).

Viața a demonstrat pe deplin 
justețea acestei orientări marxist- 
leniniste a partidului nostru. La 
conferința cu activul de bază din 
industrie m-am referit pe larg la 

(Continuare în pag. a II-a)

Este bine cunoscută sarcina ce re
vine întreprinderilor industriale de a 
asigura gospodărirea chibzuită a me
talului, utilizarea acestuia cu maxi
mum de eficiență economică, în așa 
fel incit nici o cantitate — cit de in
fimă ar fi ea — din această prețioa
să materie primă, cu multiple în
trebuințări, să nu se piardă. Condu
cerea de partid și de stat situează 
permanent această cerință majoră în 
centrul atenției tuturor unităților, in
clusiv a celor ce fabrică metalul. Și 
producătorii metalului, inclusiv co
lectivul Combinatului siderurgic din 
Hunedoara, se străduiesc să înfăp
tuiască cit mai bine acest imperativ 
economic. Anul trecut siderurgiștii 
hunedoreni au economisit peste 6 800 
tone metal.

Desigur, economisirea metalului 
depinde, deopotrivă, de eforturile pe 
care le depun, de acțiunile pe care 
le întreprind atît unitățile producă
toare, cît și cele beneficiare. In acest 
sens este de mare actualitate sarcina 
ca întreprinderile din industria meta
lurgică să livreze cantități cît mai 
mari de laminate Ia lungimi fixe și 
multiple, corespunzător cerințelor 
tehnologice și comenzilor beneficiari
lor. Această sarcină a fost cu tărie 
subliniată la Conferința pe țară a 
cadrelor de conducere din întreprin
deri și centrale industriale și de 
construcții. După anumite calcule, 
pe această bază se pot economisi 
anual 100 000 tone metal, la nivelul 
economiei naționale

— Sarcina aceasta noi o privim în 
contextul mai general al economiei — 
și anume, de a ne spori contribuția 
la reducerea consumului, a pierderi
lor de metal, ne spunea tov. 
Iosif Pirvu. inginer șef în sectorul 
laminoare al C.S. Hunedoara. . In 
acest scop, în cadrul combinatu
lui au fost aplicate importante 
măsuri. Aș aminti, în rîndul a- 
cestora, dezvoltarea ajustajelor 
noastre șl dotarea lor cu utilaje co
respunzătoare — ca în cazul liniilor 
de laminare fină și de benzi, tinde 
s-au instalat foarfeci, ferăstraie, ma
șini de îndreptat ș.a. — care ne per
mit să răspundem cu mai multă 
promptitudine cerințelor beneficiari
lor, în ce privește calitatea și lungi
mea laminatelor. Apoi este vorba de 
punerea în funcțiune a ajustajului 
suplimentar de la laminorul de pro
file mici și dublarea capacității ajus- 
tâjului de la profile mijlocii și al
tele. Totodată a fost îmbunătățită 
substanțial organizarea activității în 
toate a justa jele, s-au revizuit și a- 
daptat noilor cerințe instrucțiunile 
tehnologice, iar personalul a fost 
școlarizat în concordanță cu necesi
tatea realizării lor, prin cursurile de 
reciclare. Putem, deci, afirma cu cer
titudine că sintem pregătiți să satis
facem o cerere sporită de comenzi re
feritoare la livrarea unor laminate la 
lungimi fixe și multiple, care să se 
înscrie în parametrii constructivi ai 
liniilor noastre de laminare.

Din această convorbire a mai reie
șit că onorarea oricărei comenzi de 
livrare a laminatelor la lungimi fixe 
și multiple implică — cum este și 
firesc — manoperă suplimentară, ri
dică probleme specifice în privința 
tehnologiei, pregătirii, depozitării și 
expedierii metalului. Asemenea 
probleme însă sînt pe deplin rezol
vabile în combinat — bineînțeles, 
printr-un efort în plus. Pornind toc
mai de la aceste considerente, cerința 

de mare actualitate a livrării lamina
telor la lungimi fixe și multiple tre
buie să fie înfăptuită de așa manieră, 
incit să satisfacă solicitările benefi
ciarilor dar. în același timp, să gene
reze avantaje pe ansamblul economiei 
naționale și nu pierderi de metal. Cu 
alte cuvinte, este necesar ca comen
zile de această natură să se facă cu 
mult discernămînt și nu trebuie exa
gerat nimic numai de dragul noțiunii 
în sine sau al unor interese înguste. 
„Acolo — ne referim la beneficiari
— unde condițiile tehnice de prelu
crare, de utilizare a metalului sînt 
apte și eficiente pentru folosirea la
minatelor la lungimi de fabricație 
este firesc și mai economic să se în
trebuințeze acestea și nu altele*1, 
conchidea inginerul șef din sectorul 
laminare al combinatului hunedo- 
rean.

Am urmărit această idee și în dis
cuțiile noastre cu alte cadre compe
tente de la C. S. Hunedoara. La ser
viciul desfaceri al combinatului am 
aflat că, în anul trecut, obligațiile 
contractuale de livrare a laminatelor 
la lungimi fixe și multiple au fost o- 
norate în întregime și chiar supli
mentate cu circa 8 000 tone. Din evi
dența existentă aici' am desprins insă 
faptul că ponderea comenzilor cu 
această clauză este incă foarte mică
— anul trecut a fost de numai 16,1 la 
sută în totalul producției marfă a la- 
minoarelor. Mai mult, în Ioc să 
crească, cererile de laminate la lun
gimi fixe scad,. Deși ia 1972 produc
ția marfă a lartinoarelor crește com
parativ cu 1971, comenzile la lungimi 
fixe și multiple s-au redus în tri
mestrul I din acest an la 84,6 pro
cente față de nivelul înregistrat în 
trimestrul I din anul trecut.
i— Cu excepția unor condiții gpe- 

ciale, ce se impun la livrările din 
producția laminorului de 650 mm, la 

. toate celelalte laminoare ale noastre 
comenzile la lungimi fixe și multiple 
au fost și vor fi, în continuare, ono
rate întocmai, ne spunea Alexandru 
Pop, șef adjunct la serviciul desfa
ceri al combinatului. Am subliniat 
„excepția** de la laminorul de 650 
mm, întrucît aici parametrii construc
tivi permit debitarea laminatelor nu
mai din metru în metru și în multi
plii acestuia, iar lungimi care cuprind 
și diviziuni ale metrului nu se pot 
realiza. Trebuie spus, însă, că au
apărut uncie exagerări, care ne
„fură" timpul, ne fărîmițează efortu
rile și nu aduc nimic bun, nici com
binatului și nici economiei. Aș da un 
exemplu, din multe altele. întreprin
derea de prefabricate din beton âe la 
Craiova, de pildă, ne solicită pentru 
trimestrul I anul curent 95 tone de 
oțel-beton fragmentat pe 7 lungimi 
fixe, iar în trimestrul II, circa 100 
tone, în 9 lungimi fixe, unele în can
tități de cite 6 tone. Pentru o între
prindere de talia combinatului nostru, 
asemenea pretenții sînt inacceptabile. 
De aceea, socotim absolut necesar ca, 
atunci cînd solicită asemenea co
menzi, beneficiarii respectivi să țină 
seama de reglementările în vigoare 
care prevăd Ia oțelul-beton în bare
— cazul în speță — livrarea a mini
mum 28 tone pe dimensiune și desti
nație, pentru ca, intr-adevăr, ele să 
fie rentabile pentru economia noas
tră și nu numai pentru o unitate sau 
alta.

Referindu-se la modul în care C. S. 
Hunedoara a răspuns, anul trecut, 
solicitărilor beneficiarilor în acest do-

(Continuare in pag. a Vl-a)
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succesele obținute de industria 
noastră socialistă. Astăzi, industria 
poate rezolva cu succes cele mai 
complexe sarcini privind dotarea 
agriculturii, a întregii economii cu 
tractoare și mașini agricole, poate 
asigura, în condiții din ce în ce 
mai bune, îngrășăminte și substan
țe chimice necesare. Pe această 
bază tehnică superioară s-au putut 
obține succese remarcabile în creș
terea producției agricole în ultimii 
ani.

Pentru a înțelege mai bine ma
rile schimbări petrecute în dotarea 
tehnică a agriculturii, mă voi re
feri la cîteva date. In 1938, în a- 
gricultura românească lucrau cir
ca 4 000 de tractoare, revenind un 
tractor la circa 2 500 hectare. In 
1971, pe ogoarele patriei noastre au 
lucrat circa 114 000 tractoare, re
venind un tractor la 85 hectare. In 
ce privește celelalte mașini agri
cole, dispunem de circa 52 000 se
mănători — însămînțările la ce
reale realizîndu-se în întregime cu 
mijloace mecanizate — de circa 
48 000 combine și de alte mașini a- 
gricole. Agricultura noastră a pri
mit în 1971 circa 650 000 tone de 
îngrășăminte substanță activă, față 
de circa 3 000 tone în 1938.

Statul nostru socialist a făcut în
semnate eforturi financiare pentru 
dezvoltarea agriculturii ; numai în 
cincinalul 1966—1970 au fost in
vestite în agricultură peste 50 mi
liarde lei, din care circa 38 miliarde 
din fondurile centrale ale statului.

Paralel cu dezvoltarea mijloace
lor tehnice de lucru, s-au depus 
eforturi pentru pregătirea cadrelor 
de specialiști necesari. In agricul
tură lucrează astăzi peste 24 500 
specialiști cu pregătire superioară, 
din care 14 500 ingineri agronomi 
și horticultori, 7 000 medici veteri
nari și zootehniști, 2 200 ingineri 
mecanizatori, peste 22 500 cadre a- 
gricole cu pregătire medie, ceea ce 
constituie o uriașă forță pentru 
dezvoltarea agriculturii noastre pe 
baza cuceririlor științei agricole 
înaintate.

Ca rezultat al acestor eforturi 
materiale și financiare, al asigurării 
cadrelor de specialiști, al ridicării 
nivelului de cunoștințe al întregii 
țărănimi și aplicării cuceririlor 
științei agricole, a fost posibilă. ob
ținerea unor rezultate însemnate în 
creșterea producțieț.Vegetale și,Ani
maliere. In comparație cu anii 
1934—1938, în cincinalul 1966—1970 
producția medie anuală a crescut 
după cum urmează : la cereale de 
la 8 milioane tone la aproape 13 
milioane ; la floarea-soarelui de la 
40 mii la 730 mii tone ; la sfecla de 
zahăr de la circa 400 mii tone la 
aproape 4 milioane tone. Im ce pri
vește efectivele de animale, în a- 
ceeași perioadă acestea au crescut, 
ia bovine le la 3,7 milioane la 5.5 
milioane, la porcine de la 2,6 mi
lioane la 7,7 milioane, la ovine de 
la 9,5 milioane la 14 milioane.

După cum vedeți, prin munca in
tensă a țărănimii noastre, a tuturor 
oamenilor muncii de la sate, am 
putuț obține rezultate însemnate și 
în dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste.

De aceea, doresc și la acest con
gres să adresez, în numele condu
cerii de partid și de stat, calde fe
licitări tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, întregii țărănimi 
pentru succesele realizate. (Aplauze 
puternice. îndelungate).

Este necesar însă să ținem sea
ma că în cincinalul trecut timp de 
trei ani au fost condiții climatice 
nefavorabile ; mă refer îndeosebi 
la seceta din anul 1968 și la inun
dațiile din anul 1970. Dar tocmai 
în aceste condiții grele s-au afirmat 
superioritatea agriculturii noastre 
socialiste, forța unită a țărănimii 
și a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură care au învins cu eroism 
greutățile, obținînd producții agri
cole în stare să asigure aprovizio

narea corespunzătoare a tării. (A- 
plauze puternice).

Vă amintiți cu toții că, deși nu a 
atins proporțiile acestor calamități 
naturale, seceta din 1946 a avut 
consecințe incomparabil mai grave, 
dezastruoase, am putea spune, atît 
asupra economiei naționale cît și 
asupra condițiilor de viață ale în
tregii populații a țării. Diferența 
dintre cele două situații la care 
m-am referit reliefează eu putere 
forța și superioritatea agriculturii 
socialiste, a orînduirii noastre noi. 
Iată de ce este necesar să a- 
preciem și cu acest prilej jus
tețea liniei politice a partidului 
nostru comunist de unire a .ță
rănimii muncitoare în coopera
tive agricole de producție. (A- 
plauze puternice). Viața, experiența 
istorică a țării, noastre demonstrea
ză că aceasta este singura cale de 
organizare a țărănimii muncitoare 
în marea gospodărie de tip socia
list, o necesitate obiectivă în etapa 
actuală pentru edificarea cu succes 
a societății socialiste. (Aplauze în
delungate).

Cooperativizarea — vastă operă 
socială cu caracter revoluționar — 
a dus la transformarea țărănimii 
într-o clasă noi^ă, stăpînă pe mij
loacele de producție, pe rodul mun
cii sale, participantă activă, alături 
de clasa muncitoare, Ia întreaga 
operă de făurire a noii orînduiri 
sociale (Aplauze puternice, înde
lungate).

Desigur, în procesul cooperativi
zării, după cum este știut, o dată , 
cu marile realizări obținute, s-au 
ivit și multe greutăți, s-au mani
festat multe îndoieli, au fost înre
gistrate cîteodată și insuccese vre
melnice. Dar, în pofida acestora, 
sub conducerea partidului, țărăni
mea și-a unit eforturile și a pășit 
cu încredere și fermitate pe calea 
socialismului, convingîndu-se că 
numai în alianță cu clasa' munci
toare. urmînd neabătut politica 
marxist-leninistă a partidului nos
tru comunist, își poate făuri o via
ță nouă, fericită, poate contribui și 
mai din plin la înălțarea pe culmi 
tot mai înalte a patriei noastre so
cialiste (Aplauze îndelungate).

Din rîndul maselor țărănești s-au 
ridicat mii, zeci de mii de organi
zatori și conducători destoinici și 
pricepuți ai producției, cadre de 
nădejde care asigură conducerea 
unităților agricole sau care partici
pă activ la viața, de partid și de 
stat, în conducerea diferitelor sec
toare ale societății noastre. A- 
ceasta vorbește de la sine des
pre profundele transformări care 
s-au produs în anii din urmă 
în destinul țărănimii noastre, în 
viața-satelor patriei. Privind în sală 
îmi amintesc de începuturile coope
rativizării. Cunosc pe mulți dintre 
delegații prezenți la acest congres. 
Știu ce muncă uriașă au depus 
de-a lungul anilor care au trecut 
atît pentru cooperativizarea agri
culturii, cît și pentru creșterea pro
ducției agricole, ce greutăți au avut 
de învins și ce mari succese au ob
ținut în activitatea lor. (Aplauze). 
Putem afirma cu deplină convin
gere că în satele noastre, în agri
cultura românească cooperatistă 
s-au format oameni minunați care 
s-au transformat și au progresat o 
dată cu transformarea satelor, cu 
dezvoltarea agriculturii noastre so
cialiste. (Aplauze puternice. înde
lung repetate).

Conștienți că dispunem de ase
menea cadre, că avem o asemenea 
țărănime cooperatistă harnică, 
care urmează cu devotament nea
bătut politica partidului, sîntem în
credințați că vom putea rea liza, cu 
deplin succes marile sarcini ce stau 
în fața agriculturii noastre socia
liste. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Cu toate rezultatele bune pe care 
le-am obținut, nu ne putem însă 
declara mulțumiți. în general, noi, 
comuniștii, dorim întotdeauna ca 
activitatea să se desfășoare mai 

bine ; constituie însăși o cerință a 
dezvoltării sociale analiza critică și 
autocritică a activității trecute, 
pentru a trasa sarcinile corespun
zătoare mersului tot mai hotărît 
înainte. Este clar că, chiar în con
dițiile grele la care m-am refe
rit, dacă nu s-ar fi manifestat u- 
nele lipsuri grave. în activitatea or
ganelor agricole și a unor coopera
tive, puteau fi realizate recolte 
mult mai mari.

Este adevărat, se resimt încă 
neajunsuri în dotarea tehnico-ma- 
terială, mâi cu seamă în asigura
rea îngrășămintelor și substanțelor 
chimice. Această situație se dato
rează în mare parte unor greșeli fă
cute îndeosebi în anii 1955—1965, 
cînd s-a renunțat la prevederile 
planurilor cincinale respective pri
vind dezvoltarea chimiei, pe motiv 
că țărănimea nu va ști să foloseas
că îngrășămintele și substanțele 
chimice ; de fapt, sub același mo
tiv s-a renunțat în mod nejustificat 
și la prevederile privitoare la iri
gații. De asemenea, s-au manifestat 
unele neajunsuri în producerea 
semințelor de înaltă, productivi
tate.

Au existat, totodată, o serie de 
lipsuri serioase în activitatea Mi
nisterului Agriculturii, a organelor 
agricole, precum și în munca uni
unilor județene și a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție în ce privește organiza
rea și îndrumarea activității agri
cole cooperatiste și, în general, a 
agriculturii. Consider necesar să 
menționez aceste neajunsuri pen
tru a trage toate concluziile nece
sare în vederea îmbunătățirii ac
tivității în anii viitori.

Dragi tovarăși,

Congresul al X-lea al partidu
lui, elaborînd programul de viitor, 
punînd în continuare un accent 
deosebit pe progresul industriei, 
ca factor primordial al mersului 
nostru înainte, a acordat o atenție 
deosebită agriculturii, considerînd 
că aceasta reprezintă o ramură de 
bază a economiei românești și că 
de aceea este necesară și dezvol
tarea ei în ritm înalt și rapid. Nu
mai dezvoltarea armonioasă, atît 
a industriei, cît și a agriculturii, 
poate asigura înfăptuirea cu suc
ces a obiectivului fundamental — 

■făurirea societății'socialiste multi
lateral dezvoltate în țară noastră, 
apropierea României, în scurt 
timp, de țările cu economie avan
sată, creșterea nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice).

Vă sînt cunoscute prevederile 
actualului plan cincinal privind 
dezvoltarea agriculturii. De aceea, 
nu mă voi oori decît asupra cî- 
torva date : planul cincinal 1971— 
1975 prevede creșterea producției 
agricole cu 36—49 la sută față de 
cincinalul anterior, ritmul anual 
de creștere fiind de 7—8 la sută. 
Producția de cereale trebuie să fie 
în 1975 de 19,5 milioane tone, din 
care în sectorul cooperatist de 
peste 13 milioane tone; floarea- 
soarelui va trebui să crească la 1.2 
milioane tone, din care circa un 
milion tone în sectorul coopera
tist ; sfecla de zahăr va ajunge la
5 milioane tone în sectorul coope
ratist. De asemenea, urmează să 
crească în mod substanțial produc
ția de cartofi, legume, fructe, stru
guri. Sarcini importante se prevăd 
pentru dezvoltarea zootehniei. E- 
fectivele de animale urmează să 
ajungă în 1975 la 6,6 milioane bo
vine, din care 3,1 milioane în sec
torul cooperatist, la peste 10 mi
lioane porcine, din care 3,3 mi
lioane în sectorul cooperatist, la 
16—17 milioane ovine, din care
6 milioane în sectorul cooperatist, 
și la 85 milioane păsări, din care 
12 milioane în sectorul coopera
tist ; cînd vorbesc de sectorul coo
peratist, am în vedere proprieta

tea obștească. Pe această bază va 
crește producția animalieră, la 
carne urmînd să ajungă la 2.3 mili
oane tone, din care circa 720 000 tone 
în cooperative, la lapte — 64 mi
lioane hectolitri, din care peste 26 
milioane hectolitri la cooperative, 
la lină — 38 300 tone, din care la 
cooperative aproape 16 000 tone, și 
la ouă — 5 miliarde, din care 
peste 400 milioane bucăți în coo
perative.

După cum vedeți, tovarăși, sar
cinile privind dezvoltarea produc
ției agricole vegetale și animale 
sînt mari, dar considerăm că ele 
sînt pe deplin posibil de realizat. 
Avem în vedere că în acești ani 
agricultura va primi importante 
mijloace materiale — tractoare, 
mașini agricole, îngrășăminte — că 
se va realiza un vast program 
de irigații ; asigurarea unei a- 
semenea baze materiale va per
mite îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor prevăzute în planul 
cincinal. De altfel, trebuie men
ționat că producțiile realizate în 
1971 — primul an al cincinalului 
— demonstrează realismul acestor 
prevederi. După cum știți, produc
ția agricolă a crescut, în compara
ție cu media anuală din cincina
lul trecut, cu 14 la sută ; ara rea
lizat o producție de cereale de 
14,5 milioane tone, cea mai mare 
producție din istoria României. 
Sporuri însemnate s-au obținut 
și la plante tehnice și la legume. 
Efectivele de animale au sporit 
față de anul 1970, iar la începutul 
acestui an ele reprezintă o creș
tere la bovine de 312 000 capete, 
la porcine cu aproape 1 400 000 
capete, iar la păsări cu 7 mili
oane.

Este ilustrativ pentru posibili
tățile de care dispune agricultura 
cooperatistă faptul că în anul 1971 
un număr important de coopera
tive agricole au realizat deja sau 
chiar au depășit producțiile medii 
prevăzute pentru ultimul an al 
cincinalului. Astfel. 400 de coopera
tive agricole au obținut o produc
ție de grîu de peste 3 000 kg la 
hectar, față de 2 800 kg cît se pre- 
vede în pian în 1975 : 350 de coo
perative au obținut o 'producție 
de peste 4 000 kg porumb la hec
tar, față de 3 600 kg prevăzute în 
plan; peste 370 de cooperative au 
obținut mai mult de 30 de tone 
sfeclă de zahăr la hectar, aproape 
de cea prevăzută pentru 1975'; a- 
proape 200 de cooperative au 
realizat peste 20 tone cartofi 
la hectar, față de 17 tone 
stabilite în plan. Trebuie sub
liniat că aceste producții mari, 
atît la cereale cît și la alte 
culturi, au fost obținute în toate 
zonele țării, ceea ce dovedește că 
prevederile cincinalului sînt rea
liste. că stă pe deplin în puterile 
noastre să îndeplinim și chiar să 
depășim aceste sarcini.

Avem toată convingerea că ță
rănimea noastră cooperatistă, în
treaga țărănime, toți oamenii mun
cii vor realiza aceste prevederi. 
(Vii aplauze).

După cum se cunoaște, în actua
lul cincinal, fondurile de investiții 
și acumulări urmează să depășeas
că 100 miliarde lei, din care circa 
80 miliarde din fondurile centrali
zate ale statului. Pentru a înțelege 
ce reprezintă această sumă, voi a- 
răta că ea este de două ori mai 
mare decît totalul investițiilor rea
lizate în primul cincinal al Româ
niei : 1951—1955.

Se va îmbunătăți dotarea cu 
tractoare și mașini agricole. La 
sfîrșitul anului 1975, agricultura va 
dispune de 120 mii tractoare, asi- 
gurîndu-se diversificarea acestora, 
creșterea substanțială a numărului 
de tractoare mari ; vor fi livrate, 
de asemenea, semănători, combi
ne, precum și alte mașini agricole 
de înalt randament, care vor per
mite executarea în bune condiții 
a lucrărilor de semănat, întreține

re și strîngere a recoltei. Practic, 
putem spune Că vom avea asigu
rată mecanizarea tuturor lucrări
lor agricole. Un accent deosebit se 
va pune în acest cincinal pe reali
zarea mașinilor necesare culturilor 
tehnice și pe mecanizarea lucrări
lor în zootehnie.

In 1975, agricultura va primi 2 
milioane tone îngrășăminte sub
stanță activă, precum și alte pro
duse chimice — erbicide și insec- 
tol'ungicide. în același timp, în 
cursul cincinalului se vor desfășu
ra mari lucrări de irigații și îmbu
nătățiri funciare. In conformitate 
cu programul național aprobat de 
plenara din 1971, urmează să se 
amenajeze pentru irigații 1 200 000 
hectare, - ajungîndu-se în 1975 la 
circa 2 200 000 hectare irigate, față 
de 15 000 hectare în 1938 și de 
200 000 hectare în 1960. Sînt prevă
zute, de asemenea, lucrări noi de 
îndiguiri și desecări pe suprafețe 
de peste 600 000 hectare, com
baterea eroziunii solului pe 
460 000 hectare, ameliorarea să
raturilor, nivelarea și fertilizarea 
solului pe mari suprafețe, ceea ce 
va contribui substanțial la îmbu
nătățirea fondului funciar.

După cum vedeți, tovarăși, pre
vederile pentru creșterea în ritm 
înalt a producției agricole se ba
zează pe un program vast de în
zestrare tehnică, de chimizare, de 
irigații și îmbunătățiri funciare, de 
aplicare a cuceririlor științei, de a- 
sigurare cu semințe de înaltă cali
tate și de îmbunătățire a raselor de 
animale. Sînt, deci, prevăzute toate 
măsurile necesare pentru a putea 
înfăptui în bune condiții sarci
nile trasate de Congresul al X-lea 
al partidului. (Vii aplauze).

Avem o linie generală justă, un 
program precis, obiective mărețe
— ceea ce se cere acum este de a
lua toate măsurile pentru înfăptui
rea la timp și în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de viitor. 
Sînt convins că congresul dumnea
voastră va dezbate pe larg aceste 
probleme, că el va aduce o contri
buție importantă la stabilirea mă
surilor ce trebuie luate de toate 
cooperativele agricole, de toți oa
menii muncii din agricultură pen
tru înfăptuirea programului de im
portanță națională privind dezvol
tarea agriculturii noastre, socia
liste. .

Pentru a asigura îndeplinirea' o- 
bieotivelor privind creșterea pro
ducției cerealiere și a plantelor 
tehnice, trebuie să punem un mai 
mare accent pe raionarea cores
punzătoare a culturilor, pe asigu
rarea semințelor de înaltă produc
tivitate, pe executarea la timp și în 
bune condiții a tuturor lucrări
lor agricole. Atrag, de asemenea, a- 
tenția în mo- deosebit asupra mă
surilor ce trebuie luate pentru ob
ținerea de producții legumicole ri
dicate, care să satisfacă pe deplin 
cerințele oamenilor muncii, ale în
tregului popor. Avem toate condi
țiile pentru a înfăptui acest dezi
derat ; este necesar ca fiecare ju
deț, fiecare cooperativă, fiecare 
cooperator, fiecare țăran să se pre
ocupe în mod deosebit de realiza
rea acestor sarcini.

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție viticulturii și pomiculturii
— ramuri importante ale econo
miei, pentru care dispunem de 
condiții deosebit de favorabile — 
spre a putea satisface tot mai bine 
cerințele crescînde de consum ale 
întregului popor.

O mare atenție trebuie acordată 
creșterii animalelor. Cu toate rezul
tatele bune din 1971, se cer încă 
eforturi serioase pentru a înfăptui 
programul național de dezvoltare 
a zootehniei. Este necesar ca, o dată 
cu preocuparea pentru creșterea e- 
fectivelor, și în primul rînd a e- 
fectivelor matcă, să fie luate mă
suri hotărîte pentru ameliorarea 
raselor de animale. Totodată, este 
necesar să acționăm cu toată fer

mitatea pentru asigurarea bazei 
furajere. Dispunem de peste 4 mi
lioane de hectare de pășuni și fi
nețe, dar acest potențial nu este 
valorificat nici o treime. De aceea, 
este necesar să acordăm o atenție 
deosebită fertilizării pășunilor și 
creșterii producției, pentru a asi
gura o bună furajare a animalelor. 
Din exemplele pe care le avem în 
diferite zone ale țării, într-un șir 
de comune, de cooperative, reiese 
că vom realiza lucrările necesare, 
vom putea obține o creștere a pro
ducției pășunilor și fînețelor care 
să permită furajarea în condiții 
bune a unor efective de animale de 
două ori mai mari decît în prezent. 
Trebuie combătută cu hotărîre o- 
rientarea care a fost dată la un 
moment dat de a se neglija pășu
nile și fînețele și de a se merge 
exclusiv pe calea furajării anima
lelor cu concentrate. Trebuie mai 
mult luată în considerare experien
ța îndelungată a crescătorilor de 
animale din România, mergîndu-se 
cu hotărîre pe calea folosirii fu
rajelor de mare volum, suculente și 
a reducerii la strictul necesar a 
consumului de concentrate.

Doresc, de asemenea, să atrag a- 
tettția asupra măsurilor ce trebuie 
luate pentru înfăptuirea programu
lui de irigații și ameliorări fun
ciare și care cere mobilizarea efor
turilor întregii țărănimi. Este ne
cesar ca, pe lîngă lucrările de in
teres național, fiecare cooperativă, 
fiecare unitate agricolă să reali
zeze o suprafață irigată cît mai 
mare. De altfel, chiar prin plan, 
peste 400 000 hectare sînt prevă
zute a se realiza de către unitățile 
agricole cu forțe proprii. De ase
menea, se impune ca Ministerul A- 
griculturii, organele agricole, spe
cialiștii din cooperative și unități
le de stat să ia toate măsurile in 
vederea organizării corespunză
toare a exploatării suprafețelor iri
gate. De asemenea, trebuie inten
sificate lucrările de desecări ce se 
pot realiza în cea mai mare parte 
de către unități. Ceea ce s-a făcut 
în toamna anului trecut și la în
ceputul acestui an constituie nu
mai un exemplu cu privire la ma
rile posibilități pe care le au sa
tele noastre, cooperativele de a 
realiza un volum mult mai mare 
de lucrări.

O sarcină primordială care Stă 
în fața cooperativelor agricole de 
producție este intensificarea efor
turilor pentru dezvoltarea conti
nuă a avutului obștesc — baza 
creșterii rapide a producției coo
perativelor și a bunăstării țărăni
mii. Este necesar să se respecte în 
acest sens prevederile statutului 
cooperativelor care stabilesc obli
gația fiecărei cooperative; agricole 
de a aloca pentru fondul de 
acumulare 18—25 la sută din pro
ducția neta realizată. Fiecare ță
ran cooperator trebuie să înțe
leagă că aceasta este o necesitate 
arzătoare pentru dezvoltarea con
tinuă â cooperativei, că numai ast
fel se poate asigura creșterea po
tențialului economic al coopera
tivelor, sporirea continuă a venitu
rilor membrilor acestora. Este știut 
că statul acordă un ajutor de seamă 
cooperativelor pentru dezvoltarea 
acumulărilor, pentru investiții ; re
cent, Comitetul Executiv a hotărît 
anularea restituirii unor credite în 
valoare de 1 150 milioane lei date 
țărănimii, precum și acordarea u- 
nui credit nerambursabil de 350 mi
lioane lei pentru pensii și a unui 
credit de 500 milioane lei pentru 
plata retribuirii membrilor coope
ratori.

Ajutorul statului nu trebuie să 
ducă însă, sub nici o formă, la di
minuarea eforturilor proprii ale 
cooperativelor pentru creșterea a- 
cumulărilor, de care depind în mod 
hotărîtor dezvoltarea și întărirea 
lor economică.

In dezvoltarea agriculturii coo

peratiste, ca de altfel a întregii a- 
griculturi, un rol important revine 
întreprinderilor agricole de stat. 
Aceste unități trebuie să devină pu
ternice baze de producție a semin
țelor de înaltă productivitate și a 
raselor superioare de animale. în
treprinderile agricole de stat au 
datoria de a dezvolta o conlucrare 
largă în producție cu cooperativele 
agricole. Există unele realizări pe 
această linie, îndeosebi în ce pri
vește fermele industriale de pă
sări ; există, de asemenea, începu
turi bune și în domeniul creșterii 
și îngrășării porcilor. Extinzînd a- 
cest început, este necesar ca coo
perarea între întreprinderile de 
stat și cooperativele agricole să se 
dezvolte și la creșterea bovinelor, 
precum și în producția de cereale 
și plante tehnice. Prin întreaga lor 
activitate, întreprinderile agricole 
de stat trebuie să constituie un mo
del de organizare superioară â pro
ducției agricole — deși trebuie 
spus că în prezent există coopera
tive agricole care, prin înaltul-spi- 
rit gospodăresc,, prin rezultatele 
obținute, depășesc unele între
prinderi agricole de stat. Tocmai 
de aceea conlucrarea dintre coo
perative și întreprinderile agricole 
de stat trebuie astfel concepută și 
desfășurată îneît să ducă la genera
lizarea experienței pozitive, atît în 
unele cît și în celelalte, să asigure 
avîntul general al întregii noastre 
agriculturi socialiste. (Viî șî pu
ternice aplauze).

Un rol important în asigurarea 
cooperativelor agricole cu tractoare 
și mașini agricole îl au întreprin
derile de mecanizare a agricultu
rii. In urma măsurilor adoptate 
în 1971, pentru reorganizarea sec
torului de mecanizare a agricul
turii,a fost mărit la peste 750 nu
mărul de stațiuni de mecanizare și 
s-au înființat secții ale acestora în 
fiecare cooperativă agricolă de 
producție. Aceasta a dus la apro
pierea șî integrarea unităților de 
mecanizare în activitatea coope
rativelor agricole. Ia creșterea răs
punderii acestor unități pentru 
executarea tuturor lucrărilor din 
cooperativele agricole de produc
ție. Totodată, s-au adus perfecțio
nări sistemului de salarizare a’lu
crătorilor din unitățile de mecani
zare, legîndu-se mai strîns remu
nerarea .muncii lor de rezultatele 
obținute în. producția din coope-

. native. ■ ; , . .
Avînd în vedere că în cadrul 

acestui cincinal va crește mult 
gradul mecanizării agriculturii, că 
practic aproape totalitatea mun
cilor agricole vor fi executate me
canizat, se impune să se ia măsuri 
mai hotărîte pentru pregătirea de 
mecanizatori din rîndul cooperato
rilor. inclusiv din rîndul femeilor, 
sau mai bine zis pentru a face ca 
toți cooperatorii să poată mînui 
mijloacele mecanizate.

Buna desfășurare a . lucrărilor de 
mecanizare necesită o preocupare 
sporită pentru întreținerea co
respunzătoare a parcului de ma
șini și pentru asigurarea pieselor 
de schimb. Ministerul Construc
țiilor de Mașini și Ministerul Agri
culturii, care dispun de o puter
nică bază tehnică, de un mare nu
măr de întreprinderi de mecani
zare, trebuie să ia toate măsurile 
pentru a asigura necesarul de pie
se de schimb, precum și repararea 
la timp și în bune condiții a trac
toarelor și mașinilor agricole..

Sarcini importante revin Acade
miei de științe agricole, cercetă
torilor din agricultură în crearea 
de noi soiuri de semințe de înaltă 
productivitate, în ameliorarea și 
crearea de noi rase superioare de 
animale. Este necesar ca aceste 
sarcini să fie abordate cu mai 
mult curaj și spirit de răspundere, 
acționîndu-se în spiritul noilor

(Continuare în pag. a III-a)
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ședinți de cooperative agri
cole, ingineri agronomi și zoo
tehniști, medici veterinari, e- 
conomiști și alți specialiști 
care își desfășoară activitatea 
nemijlocit în producție.

Participă numeroși invitați 
— membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și guvernu
lui, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații de 
masă și obștești, oameni de 
știință și cultură, cadre de con
ducere din întreprinderile 
pentru mecanizarea agricul
turii și întreprinderile agricole 
de stat, din uzinele construc
toare de mașini agricole și 
producătoare de îngrășăminte 
chimice, secretari ai comitete
lor comunale de partid, pre
ședinți de consilii populare 
comunale.

La congres iau parte, de ase
menea, 21 de delegații de peste 
hotare, reprezentînd organiza
ții-cooperatiste agricole și ță
rănești.

Iau parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la 
București și corespondenți ai 
presei străine.

Marea sală a Pavilionu
lui Expoziției este împo

dobită sărbătorește. Funda
lul scenei este dominat de 
Stema Republicii Socialis
te România, încadrată de 
drapelele partidului și sta
tului. Pe rotonda incintei sînt 
înscrise lozincile : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare a 
societății noastre „Trăiască 
și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă 
România !“.

Miile de participant la con
gres întîmpină cu puternice 
uțale și aplauze furtunoase pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Măneseu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Radu
lescu. Virgil Trofin. Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Glieor- 
ghe Stoica. Ștefan Voitee, Pe
tre Blajovici. Miron Constan- 
tinescu. Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere. Vasîle 
Patilineț, Ion Stănescu, Cornel 
Burtică, care iau loc în loja 
din dreapta a prezidiului.

întreaga asistență ovațio

nează, scandează minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.“.

In loja din stînga a prezi
diului iau loc șefii delegații
lor de peste hotare partici
pante la congres.

Din însărcinarea Consi
liului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, tovarășul Gheor
ghe Petrescu, președintele 
U.N.C.A.P., rostește cuvîntul 
de deschidere.

Subliniind importanța con
gresului, președintele 
U.N.C.A.P. a salutat cu deose
bită căldură, în numele dele- 
gaților, al țărănimii coopera
tiste din întreaga țară, pre
zența conducătorilor partidu
lui și statului, îiT frunte eu se
cretarul general al partidu
lui, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ședința de des
chidere a congresului. De ase
menea, el a adus un călduros 
salut delegaților și invitaților 
la acest eveniment important' 
în viața țărănimii coopera
tiste.

Exprîmînd sentimentele de
legaților la congres, ale tu
turor celor ce lucrează pe 
ogoarele patriei, tovarășul 

Gheorghe Petrescu a adresat, 
de asemenea, un cordial salut 
delegațiilor de peste hotare.

Delegații au ales apoi orga
nele de lucru ale congresu
lui : Prezidiul, Comisia de 
validare, Secretariatul, Corni'-* 
siă de rezoluție a congresului, 
Comisia de amendamente la 
proiectele de statute și Comi
sia de propuneri a candidați- 
lor pentru Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și a Co
misiei de revizie.

In unanimitate, congresul 
a adoptat următoarea ordine 
de zi :
. I. Darea de seamă a Consi
liului Uniunii Naționale și 
sarcinile ce revin cooperative
lor agricole de producție și 
uniunilor cooperatiste pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea al P.C.R. și 
a planului cincinal de dezvol
tare a agriculturii cooperatis
te în perioada 1971—1975

2. Raportul Comisiei de re
vizie.

3. Propuneri de modificare 
a statutelor Cooperativei a- 
gricole de producție. Casei de 
pensii și Uniunilor coopera
tiste agricole.

4. Alegerea Consiliului U- 
niunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție 
și a Comisiei de revizie a 
uniunii.

Primit cu puternice și înde
lungi aplauze, într-o atmos
feră de puternic entuziasm, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cu- 
vîntarea conducătorului par
tidului și statului este ur
mărită cu deosebită aten
ție de miile de partici- 
panți la congres, fiind sub
liniată în repetate rînduri cu 
vii și puternice aplauze. Toți 
cei prezenți își exprimă și cu 
acest prilej recunoștința fier
binte față de partid, de secre
tarul general pentru grija 
permanentă pe care o poartă 
dezvoltării agriculturii, înflo
ririi satului românesc, hotărî- 
rea fermă de a munci cu hăr
nicie pentru ca ogoarele țării 
să-și sporească rodnicia, pe 
măsura sprijinului acordat de 
statul nostru, a marilor sar
cini prevăzute în actualul cin
cinal.

Exprimînd sentimentele 
participanților și invităților 
la congres. președintele 
U.N.C.A.P. a mulțumit tova

rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru cuvintele calde adre
sate țărănimii cooperatiste, 
pentru indicațiile prețioase 
date în vederea dezvoltării și 
consolidării agriculturii coo
peratiste.

La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Gheorghe 
Petrescu a prezentat Darea 
de seamă a Consiliului Uniu
nii Naționale și sarcinile ce 
revin cooperativelor agricole 
de producție și uniunilor coo
peratiste pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
X-lea al P.C.R. și a planului 
cincinal de dezvoltare a agri
culturii cooperatiste în Ro
mânia, în perioada 1971—1975.

în ședința de după-amiază, 
tovarășul Pompiliu Grubischî, 
președintele Comisiei de revi
zie, a prezentat Raportul aces
tei comisii.

Apoi a început dezbaterea 
generală asupra punctelor în
scrise pe ordinea de zi a con
gresului. Au luat cuvîntul to
varășii : Nicolae Hudițeanu, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Co
roana. județul Constanța, Con

stantin Popa, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele coope
rativei agricole de producție 
din comuna Dor-Mărunt, jude
țul Ialomița, Gheorghe Vasiliu, 
președintele Uniunii județene 
ă cooperativelor agricole de 
producție-Iași, Walter Mai-, 
terth, inginer-șef al cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Lenauheim, județul 
Timiș, Ștefania lonescu, pre
ședinta cooperativei agricole' 
de producție din comuna Pu
tinei u, județul Teleorman, 
Emil Bălăuță, director general 
al Direcției agricole județene- 
Brăila, Alexandru Savu, pre
ședinte și inginer-șef al coope
rativei agricole de producție 
din comuna Nana, județul 
Ilfov, Aurelia Buciuman, coo
peratoare din comuna Mese- 
șeni, județul Sălaj, Nicolae 
Fechet, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor agri
cole de producție-Bacău.

In continuare. tovarășul 
Gheorghe Radu, președintele 
Uniunii județene a cooperati
velor agricole de producție- 
Prahova, a prezentat Raportul 
Comisiei de validare.

Tot în cursul după-amiezii. 

la discuția generală au mai 
luat cuvîntul tovarășii Pcly 
Arpad, inginer-șef al coope
rativei agricole de producție 
din comuna Săcuieni, ju
dețul Bihor, Gheorghe Lu- 
pașcu, directorul Stațiunii 
pentru mecanizarea agricultu
rii din comuna Salcea, județul 
Suceava, Georgeta Stoîan, 
brigadieră, secretara Comite
tului de partid al cooperativei 
agricole de producție din co
muna Pietroasele, județul Bu
zău, Ion Gîrceag, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Hărman, 
județul Brașov, Virgilius Mi
hai, inginer-șef al cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Filipești-Tîrg, județul 
Prahova, prof. Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de ști
ințe agricole și silvice, Maria 
Cucută, șefă de fermă la coo
perativă agricolă de producție 
din comuna Traianu, județul 
Tulcea, și Pavel Ștefan, secre
tar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor.

Lucrările congresului conti
nuă marți, 22 februarie, în 14 
comisii de lucru.

' (Agerpres)
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cuceriri ale științei biologice mo
derne. Dispunem de 21 institute și 
stațiuni centrale de cercetare, de 
37 stațiuni de cercetare teritoria
le, de circa 7 000 de cercetători și 
lucrători științifici, deci de o uria
șă forță care poate și trebuie să 
soluționeze cu succes și într-un 
timp mult mai scurt problemele 
legate de progresul științific al 
agriculturii noastre socialiste, să-și 
aducă un aport tot mai însemnat 
la progresul general al științei, al 
patriei noastre. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Dragi tovarăși,

Țelul a tot ce făurim, scopul 
întregii politici a partidului și sta
tului nostru, esența însăși a edifi
cării societății socialiste, este bu
năstarea și fericirea omului. Sînt 
cunoscute măsurile luate de partid 
și guvern pentru ridicarea nive
lului de trai al clasei muncitoare, 
al întregului popor, de aceea nu 
mă voi referi la ele. Doresc să mă 
opresc asupra unor măsuri care 
privesc condițiile de viață și de 
muncă ale țărănimii cooperatiste, 
ale țărănimii în general. După 
cum știți, în ultimul timp au fost 
luate un șir de măsuri pentru per
fecționarea relațiilor de producție, 
pentru așezarea mai judicioasă a 
normelor și retribuției în coopera
tivele agricole de producție, în în
treprinderile de mecanizare. Intro
ducerea noilor forme de retribuție, 
îndeosebi a acordului global, asi
gură cointeresarea corespunzătoare 
a cooperatorilor, creșterea venitu
rilor în raport cu munca și produc
ția obținută. De asemenea, intro
ducerea, începînd din 1971, a veni
tului minim garantat oglindește 
grija și preocuparea partidului și 
statului pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale țărănimii. (A- 
plauzc puternice).

în ultimii ani am introdus pen
sionarea țăranilor cooperatori, iar 
în anul 1971, pensiile au fost du
blate ; astăzi, peste 1 300 000 de ță
rani cooperatori primesc pensii. 
S-au introdus ajutorul pentru copiii 
cooperatorilor, asistența medicală 
gratuită. De asemenea, pentru a 
veni în ajutorul femeilor, care con
stituie principala forță de muncă 

'în agricultură/s-au luat măsuri și 
se prevede intensificarea acestora 
pentru organizarea creșelor și gră
dinițelor de copii.

Veniturile generale ale țărănimii 
cooperatiste au crescut în cincina
lul trecut, față de cincinalul prece
dent, ou circa 15,4 la sută și ur
mează să crească în actualul cin
cinal cu 22—30 la sută față de pe
rioada 1966—1970. Creșterea nive
lului de viață al țărănimii noastre 
este reflectată și în intensificarea 
construcțiilor de locuințe. Numai în 
cincinalul trecut s-au construit cir
ca 260 000 de locuințe la sate, s-au 
ridicat noi școli, dispensare, spitale, 
cămine de copii, s-au executat im
portante lucrări edilitare și rutie
re. An de an, la fel ca și orașele, 
satele patriei noastre se transfor
mă, se modernizează, reflectînd pă
trunderea tot mai rapidă a cuceri
rilor civilizației în viața tuturor ce
tățenilor.

în această privință doresc să 
menționez faptul că hotăririle Con
ferinței Naționale a partidului din 
decembrie 1967 de reorganizare te- 
ritorial-administrativă a țărji — 
care au dus la eliminarea unor 
verigi intermediare între condu
cerea centrală și locală și la crea
rea unor unități teritoriale de bază 
puternice — s-au dovedit pe de
plin juste. Astăzi, comunele noas
tre sînt unități teritorial-admi- 
nistrative puternic consolidate, con
siliile populare joacă un rol tot 
mai important în organizarea vie
ții economice, sociale și cultura
le a țărănimii. Pe baza hotărî- 
rilor conferinței primarilor și se
cretarilor de partid, care a avut loc 
în decembrie 1971, urmează să 
crească și mai mult rolul acestor 
organisme în organizarea și condu
cerea întregii activități locale. Fără 
îndoială că aceasta se va reflecta 
în creșterea bunăstării tuturor lo
cuitorilor satelor noastre. Sînt în 
curs de definitivare măsuri privind 
sistematizarea rurală și crearea de 
noi centre urbane, de adevărate o- 
rașe agricole, astfel ca, în următo
rii 10—15 ani, pe harta patriei 
noastre să apară încă 300 de noi 
centre orășenești, care, desigur, vor 
exercita o puternică influență asu
pra ridicării generale a vieții sate
lor. (Vii aplauze).

în felul acesta, concentrînd aten
ția asupra dezvoltării producției a- 
gricole, asupra creșterii veniturilor 
țărănimii, preocupîndu-ne conti
nuu de mai buna organizare a 
muncii, de mecanizarea producției 
agricole, de introducerea cuceriri
lor științei și ridicarea nivelului de 
pregătire profesională și politică a 
țărănimii, de mai buna organizare 
generală a teritoriului satelor noas
tre — creăm premisele obiective 
pentru dispariția treptată a deose
birilor esențiale dintre sat și oraș, 
dintre munca agricolă și munca in
dustrială, pentru apropierea trep
tată a condițiilor de viață ale oa
menilor muncii de la sate de cele 
ale oamenilor muncii din orașe. 
Acționăm astfel în mod planifi
cat și conștient în direcția întări
rii unității dintre muncitorime și 
țărănime, a creării unei societăți 
unitare de oameni ai'muncii ani
mați de aceleași idealuri, de ace
leași scopuri, în direcția făuririi 

societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a făuririi treptate a co
munismului. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Dragi tovarăși,

Vă sînt, desigur, cunoscute mă
surile adoptate de partid, pe baza 
hotărîrilor Conferinței Naționale 
și ale Congresului al X-lea, pentru 
perfecționarea conducerii și orga
nizării întregii vieți economico- 
sociale din țara noastră. în acest 
cadru se înscriu și măsurile luate 
pentru mai buna organizare, con
ducere și planificare a activității 
din agricultură. Este necesar ca, 
pe baza experienței de pînă acum, 
să se aducă o serie de noi îmbună
tățiri în acest domeniu, astfel ca 
pînă la sfîrșitul acestui an să fie 
încheiată, în linii generale, aceas
tă acțiune. Desigur, problemele 
conducerii și planificării vor trebui 
să stea permanent în atenția or
ganelor de partid și de stat.

Este necesar să crească rolul 
cooperativelor, și în mod deosebit 
al adunărilor generale, în planifi
carea activității economice și de 
producție. Va trebui să se întăreas
că, de asemenea, acțiunea de coo
perare și specializare în producție, 
în acest scop, consiliile intercoope- 
ratiste create în 1971 vor trebui să 
acționeze cu mai multă hotărîre, 
asigurînd o raionare și specializare 
cît mai corespunzătoare.

Inginerii, medicii veterinari ți 
zootehniștii, toți specialiștii care 
lucrează în cooperativele agricole 
de producție trebuie să-și îndepli
nească mai bine rolul de reprezen
tanți ai statului în îndrumarea 
acestor unități, în Introducerea 
cuceririlor științei în producția 
agricolă.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată ridicării nivelului de cu
noștințe al țărănimii, al tuturor 
lucrătorilor din agricultură. Tre
buie să se înțeleagă bine faptul că 
cultivarea plantelor și creșterea 
animalelor cer cunoștințe temei
nice. în fond, este vorba de a lu
cra — ca să spun așa — cu ființe 
vii; fiecare plantă și fiecare spe
cie de animale au nevoie de o 
anumită îngrijire, de o anumită 
hrană. Lucrătorii din agricultură 
trebuie să posede cunoștințele ne
cesare pentru a ști să aplice dife
rențiat cuceririle științei. Produc
ția agricolă reclama o înaltă pri
cepere, cunoștințe științifice tot 
mai dezvoltate, îndeosebi în dome
niul biologiei. Consider că în a- 
ceastă privință în învățămîntul 
nostru mai sînt încă multe de fă
cut. în spiritul măsurilor stabilite 
de Comitetul Central, este necesar 
ca Ministerul Educației și învăță
mântului și Ministerul Agricultu
rii să ia toate măsurile pentru 
perfecționarea cît mai rapidă a în
tregului sistem de învățămînt și 
totodată pentru ridicarea pregăti
rii profesionale, științifice a tutu
ror lucrătorilor din agricultură.

Este necesar să fie aduse pre
cizări în ce privește raporturile și 
răspunderile organelor agricole și 
uniunilor cooperatiste. Direcțiile 
agricole județene, celelalte organe 
agricole de specialitate județene 
trebuie să poarte întreaga răspun
dere pentru organizarea și desfă
șurarea procesului de producție, 
pentru introducerea cuceririlor 
științei în agricultură. în același 
timp, uniunile agricole județene, 
ca organe democratice reprezenta
tive ale țărănimii cooperatiste, 
trebuie să se preocupe de buna 
organizare și desfășurare a vieții 
cooperativelor, de realizarea pro
gramului de calificare, de îmbună
tățirea muncii consiliilor coope
rativelor ca organe colective de con
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ducere, de creșterea rolului adună
rilor generale, care trebuie să-și e- 
xercite tot mai bine atribuțiile șl 
răspunderile ca organe supreme ale 
conducerii cooperativelor. O aten
ție mai mare trebuie acordată în
tăririi disciplinei și ordinii în coo
perative, îmbunătățirii evidenței, 
pentru a asigura desfășurarea în 
cît mai bune condiții și cu efi
ciență cît mai înaltă a întregii ac
tivități. Dezvoltarea democrației 
socialiste, participarea cooperatori
lor la întreaga activitate de pro
ducție și de conducere constituie 
un element esențial pentru desfă
șurarea cu succes a muncii, pentru 
întărirea economică și organizato
rică a cooperativelor, pentru par
ticiparea țărănimii, alături de cla
sa muncitoare, la conducerea ge
nerală a țării. (Vii aplauze). .

Se impune ca Ministerul Agri
culturii și Consiliul Național al 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție să realizeze o mai bună conlu
crare între ele, să-și unească efor
turile în direcțiile la care m-am 
referit, acționînd în strînsă unitate 
pentru îndeplinirea cu succes a ma
rilor sarcini puse de Congresul al 
X-lea în fața agriculturii.

Am mai avut prilejul să arăt că 
principala forță de muncă în agri
cultură o reprezintă femeile. . A- 
ceastă situație este determinată în 
cea mai mare parte de dezvoltarea 
intensă a industriei noastre, de fap
tul că un număr tot mai mare de 
cooperatori se îndreaptă spre in
dustrie și construcții ; desigur, nu 
mă refer la cei care se îndreaptă 
spre muncile administrative din 
cooperative. De aceea, este necesar 
să se acorde o atenție sporită par
ticipării femeilor la întreaga acti
vitate de conducere a cooperative
lor. Va trebui ca ele să-și găsească 
un loc mai important decît pînă 
acum în conducerea cooperativelor 
— inclusiv în calitate de președinți 
de cooperative — și, de asemenea, 
în uniunea județeană, în Uniunea 
Națională, în toate sectoarele de 
conducere ale agriculturii, ale con
siliilor populare, ale întregii țări. 
(Aplauze).

Tot ceea ce am înfăptuit în agri
cultură, ca și în celelalte domenii 
de activitate, este rezultatul poli
ticii juste, marxist-leniniste, a par
tidului nostru, al faptului că parti
dul își îndeplinește cu fermitate 
rolul de forță politică conducătoa
re a întregii societăți socialiste ro
mânești. (Aplauze). De asemenea, 
în toate aceste activități se afir
mă cu putere misiunea și rolul 
statului socialist ca organizator și 
conducător al producției de bunuri 
materiale și spirituale. Corespun
zător cu aceasta, consiliile populare 
județene și comunale trebuie să a- 
corde o mai mare atenție proble
melor agriculturii, să-și îndepli
nească în mai bune condiții o- 
bligațiile ce le revin prin Legea 
consiliilor populare. Consiliile 
populare comunale, purtînd răs
punderea pentru desfășurarea în
tregii activități economice și so
ciale, a întregului proces de pro
ducție agrară și industrială din co
mună, trebuie să exercite control și 
îndrumare și asupra cooperativelor 
agricole de producție și a între
prinderilor agricole de stat. Consi
liile populare comunale trebuie să 
controleze modul în care se aplică 
legea privind executarea lucrărilor 
agricole de către toți deținătorii de 
pămînt, fie că sînt unități agricole 
socialiste — de stat sau coopera
tiste — fie că sînt gospodării per
sonale ale cooperatorilor sau gos
podării ale producătorilor indivi
duali.

în centrul atenției consiliilor 
populare comunale trebuie să stea 
apărarea și gospodărirea chibzuită 

a fondului funciar — mijlocul d« 
producție cel mai important din a- 
gricultură ; ele trebuie să acțio
neze cu toată fermitatea pentru a 
pune capăt oricărei risipe de teren, 
oricăror abuzuri ce duc la dimi
nuarea suprafeței agricole, la utili
zarea ei nerațională. Mai m-am re
ferit la faptul că în 1971 aproape 
400 000 de hectare — datorită 
neefectuării la timp a unor lucrări 
de desecări, precum și neexecută- 
rii unor lucrări agricole — nu au 
dat aproape deloc producție ; a- 
ceasta echivalează cu un minus 
de peste 1,2 milioane tone la pro
ducțiile de grîu și porumb din 
anul trecut Iată de ce este nece
sar ca toți cooperatorii, toate con
ducerile unităților din agricultură 
— atît cooperatiste, cît și de stat — 
toți specialiștii să acorde o atenția 
deosebită folosirii fondului fun
ciar. Aceasta este o condiție pri
mordială pentru a asigura obține
rea unei recolte sigure și îmbelșu
gate. (Vii aplauze). Indiferent de 
proprietar, pămîntul este un bun 
național — și organele de stat și 
cooperatiste poartă răspunderea 
pentru felul cum este apărat și 
gospodărit. Toate organele agri
cole, cooperativele, consiliile popu
lare trebuie să manifeste cea mai 
mare atenție pentru apărarea, 
conservarea și folosirea eficientă a 
pămîntului — aceasta constituie o 
obligație esențială față de însuși 
viitorul națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).

O atenție deosebită trebuie să a- 
corde, de asemenea, consiliile 
populare dezvoltării zootehniei, 
întreținerii fondului de pășuni și 
finețe, precum și dezvoltării și va
lorificării eficiente a patrimoniului 
pomi viticol.

De asemenea, consiliile popu
lare județene, care poartă răspun
derea deplină, în calitate de titu
lare de plan, pentru întreaga pro
ducție agricolă de pe teritoriul ju
dețului, trebuie să se preocupe cu 
mai multă atenție de soluționarea 
la timp a problemelor agricole. în 
această calitate, ele trebuie să ia 
măsurile ce se impun pentru a asi
gura realizarea tuturor sarcinilor 
privind dezvoltarea agriculturii, și 
să nu aștepte ca altcineva din 
București să rezolve problemele 
care se pot și trebuie rezolvate la 
județ și în comună. (Aplauze).

Nu doresc deloc să înțeleagă to
varășii din Ministerul Agriculturii 
și din Consiliu] Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție că ei nu trebuie să meargă 
în județe și în comune. Dimpo
trivă, este necesar să înțeleagă că 
activitatea conducerii agriculturii, 
de stat și cooperatiste, trebuie să 
se exercite jos, în comune, în ju
dețe, pentru că acolo se hotărăște 
soarta producției agricole. (Vii a- 
pîauze).

în conformitate cu rolul con
ducător pe care îl îndeplinește 
partidul în societatea noastră, or
ganizațiile de partid din coopera
tive, comitetele de partid comu
nale trebuie să desfășoare o largă 
activitate de unire a eforturilor 
întregii țărănimi în vederea îr> 
făptuirii cu succes a sarcinilor la. 
care m-am referit, astfel ca fiecare 
cooperativă, fiecare brigadă să^- 
obțină producții tot mai înalte, ca 
fiecare cooperator să participe ac
tiv la activitatea de producție, Iar 
întreaga muncă a cooperativei. Or
ganizațiile de partid trebuie să 
desfășoare o largă muncă politico- 
educativă, preocupîndu-se de buna 
desfășurare a învățămîntului agri
col de masă, de ridicarea nivelu
lui de cunoștințe agricole al țără
nimii, de dezvoltarea conștiinței 
ei socialiste, astfel ca fiecare ță
ran, fiecare cooperator să devină 

un participant conștient, activ, la 
opera de dezvoltare a agriculturii 
noastre, a întregii țări. Doresc să 
atrag atenția organizațiilor de 
partid din comunele necooperativi- 
zate, cît și organelor agricole și 
consiliilor populare, de a acorda 

'mai multă atenție și asistență teh
nică de specialitate țărănimii ne- 
cooperatiste, care dispune de re
zerve mari pentru creșterea pro
ducției agricole, îndeosebi în ce 
privește zootehnia, pomicultura și 
viticultura. Se știe că peste 50 la 
sută din efectivele de animale 
sînt deținute de țăranii cooperatori 
în gospodării proprii și de țăranii 
individuali din zonele de deal și de 
munte. Trebuie să spunem că valo
rificarea acestor posibilități a fost 
neglijată vreme îndelungată. Se im
pune ca, în cel mai scurt timp, să 
se lichideze neajunsurile ce s-au 
manifestat și să se acorde atenția și 
sprijinul corespunzător creșterii 
producției și în acest sector. Co
respunzător sarcinilor stabilite de 
Plenara Comitetului Central al 
partidului din noiembrie anul tre
cut, de programul ideologic al 
partidului, trebuie intensificată 
activitatea de educație și de for
mare â conștiinței socialiste a oa
menilor muncii. în acest sens, este 
necesar ca Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste să acorde mai 
multă atenție înfăptuirii în viață 
a măsurilor stabilite de partid, dez
voltării activității așezămintelor 
culturale, astfel ca ele să devină 
puternice centre ale muncii educa
tive de formare a conștiinței socia
liste a țărănimii.

Pornind de la rolul important 
pe care îl are tineretul în produc
ția agricolă, în transformările 
înnoitoare care se produc în satele 
noastre, este necesar să se acorde 
o atenție sporită pregătirii și edu
cării tinerei generații în vederea 
rezolvării problemelor tot mai 
complexe pe care le ridică mo
dernizarea agriculturii, creșterea 
nivelului de civilizație a satului 
românesc. Sarcini importante re
vin în acest sens organizațiilor 
U.T.C. de la sate, comitetelor ju
dețene și Comitetului Central al 
U.T.C., care trebuie să manifeste 
mai multă inițiativă în mobiliza
rea și unirea eforturilor tineretu
lui, în educarea lui patriotică, co
munistă, în spiritul unei înalte 
răspunderi față de cooperativa în 
care lucrează, față de comuna în 
care trăiește, față de interesele 
generale ale societății noastre so
cialiste. (Aplauze prelungite).

în ridicarea satului românesc, 
în creșterea producției agricole, 
în dezvoltarea activității instruc- 
tiv-educative și cultural-artistice, 
a întregii vieți sociale din mediul 
rural, un rol important au cadrele 
didactice, toți intelectualii satului. 
Ei trebuie să-și pună cu toată pa
siunea cunoștințele și puterea de 
muncă în slujba înfăptuirii pro
gramului de dezvoltare generală a 
vieții satelor, ridicării nivelului 
de cunoștințe și de cultură al ță
rănimii, să militeze pentru a face 
din fiecare comună, din fiecare 
sat, un puternic centru al societă
ții noastre în plină dezvoltare.

Răspunderi deosebit de mari re- 
,vin comitetelor județene de partid 
în îndrumarea consiliilor populare 
și a organelor agricole județene 
spre soluționarea operativă și efi
cientă a tuturor problemelor din 
agricultură. Este necesar ca ele să 
acorde mai multă atenție îndru
mării întregului aparat agricol — 
destul de numeros la județe — 
spre unitățile de producție, în coo
perative, să asigure o îndrumar» 
mai eficientă a organizațiilor de 
partid în îndeplinirea sarcinilor 
care le revin. Trebuie să mențio

nez în fața congresului că, în ul
timul timp, comitetele județene 
de partid, organizațiile noastre de 
partid au desfășurat o activitate 
cu rezultate mult mai bune și de 
aceea felicitările pe care le-am 
adresat țărănimii pentru rezulta
tele obținute în dezvoltarea agri
culturii doresc să le adresez și or
ganizațiilor de partid, tuturor co
muniștilor. (Aplauze puternice, în-, 
delungate). Dar, cu toate acestea, 
nu trebuie să scăpăm din vedere 
că mai sînt multe lucruri de îm
bunătățit în ce privește felul în 
care organizațiile de partid, comi
tetele județene se preocupă de so
luționarea problemelor. Este ne
cesar să se acționeze cu mai mul
tă fermitate pentru a pune capăt 
metodelor birocratice de condu
cere, abuzului de circulare și in
strucțiuni de tot felul, să se treacă 
mai hotărît la o activitate directă, 
vie, la fața locului, asigurîndu-se 
participarea nemijlocită a cadrelor 
de partid și de stat la soluționarea 
problemelor pe care le ridică viața 
direct în unitățile de bază de pro
ducție. Și aceasta se impune înce
pînd de sus, de la Comitetul Cen
tral, de la Consiliul de Miniștri, și 
pînă jos, la comitetele județene de 
partid și consiliile populare jude
țene. (Aplauze puternice).

Iată, tovarăși, cîteva probleme la 
care am dorit să mă refer cu pri
lejul celui de-al II-lea Congres al 
cooperatorilor din România. Sîn- 
tem convinși că ele vor face obiec
tul unei analize atente în cadrul lu
crărilor dumneavoastră, că în con
gres se vor stabili măsuri care să 
asigure unirea tuturor eforturilor 
— ale țărănimii, ale organelor de 
conducere agricole și ale uniunilor 
cooperatiste — în vederea realizării 
cu succes a vastului program ela
borat de Congresul al X-lea cu pri
vire la înflorirea agriculturii. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

Dezbătînd problemele dezvoltării 
continue a agriculturii, perfecțio
nării industriei, înfloririi economiei 
naționale, problemele mersului 
înainte al societății noastre socia
liste, ne îndeplinim obligația sacră, 
fundamentală față de poporul nos
tru, (față de națiunea noastră so
cialistă. Fiecare partid comunist 
are în primul rînd îndatorirea de 
a asigura edificarea cu succes a 
orînduirii socialiste și comuniste în 
propria țară, de a asigura prospe
ritatea și fericirea propriului popor. 
Procedînd astfel, partidul nostru 
aduce o contribuție de preț la întă
rirea socialismului pe plan mon
dial, la creșterea prestigiului și .in
fluenței acestuia în lume. (A- 
plauze).

Totodată, nu uităm obligațiile ce 
le avem față de cauza generală a 
luptei popoarelor pentru progres 
social și democrație, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor lor de libertate, 
prosperitate și pace. Prin întreaga 
sa politică externă, România a fost, 
este și va fi un detașament activ, 
de nădejde al marelui front antiim- 
perialist mondial, al prieteniei in
tre popoare. (Aplauze puternice).

, Ca țară socialistă, ne preocupăm 
neîncetat de întărirea prieteniei și 
solidarității internaționaliste cu 
toate celelalte țări socialiste. Acor
dăm o importanță deosebită dez
voltării colaborării economice și, în 
acest cadru, colaborării și schimbu
lui de experiență în domeniul agri
culturii cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările socialiste. 
Ne preocupăm de înfăptuirea și în 
acest sector a prevederilor Progra
mului complex adoptat anul trecut 
la București. Totodată, participăm 
activ la diviziunea internațională a 

muncii, la schimbul mondial de va
lori — inclusiv în domeniul agrar— 
văzînd în aceasta atît un factor al 
progresului fiecărei națiuni, al dez
voltării civilizației umane, în gene
ral, cît și al înțelegerii și apropierii 
între popoare, al consolidării păcii 
și securității în lume. (Vii aplauze), 

întreaga noastră activitate exter
nă, animată de un profund spirit 
de responsabilitate internațională, 
are drept țel sporirea contribuției 
României la rezolvarea probleme
lor grave care confruntă omenirea 
contemporană, la zădărnicirea po
liticii imperialiste de dominație, 
dictat și agresiune, 1a împiedicarea 
izbucnirii unui nou război mondial.

Pentru înfăptuirea mărețului 
program de înflorire a patriei, pe 
care ni l-am propus, și care im
pune eforturi mari, o muncă in
tensă din partea tuturor cetățeni
lor țării, poporul nostru are ne
voie, înainte de orice, de condiții 
de pace, de liniște și de securitate. 
(Aplauze puternice).

De pace are nevoie întreaga 
omenire, toate popoarele- care as
piră la făurirea unei vieți mai 
bune, de prosperitate și bunăsta
re. Cu atît mai mult astăzi, cînd 
pentru înarmare se cheltuiesc în 
lume circa 200 miliarde de dolari 
anual, lupta pentru a se pune ca
păt politicii de război, pentru 
dezarmare și în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară consti
tuie o necesitate imperioasă pen
tru cauza progresului și civiliza
ției omenirii, pentru cauza păcii 
în întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

Tocmai de aceea considerăm că 
datoria noastră primordială, ca de 
altfel a tuturor statelor, fie ele 
mari sau mici, este de a acționa 
din răsputeri pentru destindere 
internațională, pentru rezolvarea 
tuturor conflictelor interstatale pe 
cale politică, nu prin înfruntări 
militare, pentru dezarmare și 
stingerea tuturor focarelor de răz
boi. O condiție a asigurării păcii 
este înlăturarea folosirii forței și 
amenințării cu forța din viața in
ternațională și așezarea raportu
rilor dintre toate țările pe princi
piile respectului independenței și 
suveranității naționale, ale egali
tății în drepturi și neamestecului 
în treburile interne, ale avantaju
lui reciproc. în acest spirit milităm 
consecvent, acționînd pentru rea
lizarea securității europene, pen
tru instaurarea unui climat de co
laborare și pace atît pe continen
tul nostru, cît și în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Partidul și guvernul, întregul 
nostru popor sînt ferm hotărîte să 
facă și de acum înainte totul ca 
— paralel cu dezvoltarea economiei 
și culturii, lărgirea democrației so
cialiste, ridicarea nivelului de trai 
al maselor, cu edificarea victorioa
să a societății socialiste multilate
ral dezvoltate — să-și aducă în
treaga contribuție la triumful cau
zei păcii și progresului pe toate 
continentele, la făurirea unei lumi 
a colaborării și prieteniei -între 
toate popoarele. (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși,

în încheiere, vreau să-tni exprim 
încă o dată convingerea că dezba
terile congresului dumneavoastră 
se vor desfășura într-un spirit de 
înaltă răspundere, abordînd în 
mod aprofundat, concret, critic și, 
sper, și autocritic, principalele pro
bleme ale vieții și muncii țărănimii 
noastre cooperatiste. Fără îndoială 
că discuțiile vor prilejui un bogat 
și fructuos schimb de păreri și de 
experiență între reprezentanții 
cooperativelor agricole, vor contri
bui la generalizarea experienței po
zitive din agricultura noastră coo
peratistă. Trasînd jaloanele mun
cii viitoare a uniunilor cooperatis
te, a tuturor cooperativelor agri
cole de producție, congresul va 
duce la îmbunătățirea activității în 
agricultură, la creșterea producției 
agricole, la ridicarea economico- 
socială a satelor patriei. Avem tot 
temeiul să apreciem că dezbaterile 
și hotărîrile congresului dumnea
voastră vor avea un ecou profund 
în rîndul cooperatorilor, al tuturor 
oamenilor muncii de la sate. Sînt 
ferm convins că toți participanții 
la congres, reîntorși acasă, împreu
nă cu toți cooperatorii, cu întreaga 
țărănime și toți lucrătorii din agri
cultură, își vor spori eforturile 
pentru înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al X-lea al 
partidului, pentru creșterea apor
tului agriculturii la dezvoltarea ge
nerală a țării. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Dispunem de toate condițiile 
materiale, de minunate cadre, de 
o minunată țărănime cooperatistă 
pentru a avea garanția că vom 
realiza în cel mai scurt timp un 
avînt în întreaga agricultură, în 
ridicarea nivelului de viață al tu
turor satelor noastre. Vreau să vă 
urez, dumneavoastră, participan- 
ților la congres, întregii țărănimi 
cooperatiste, tuturor oamenilor 
muncii de la sate, noi și mari suc
cese în activitatea patriotică în
chinată dezvoltării continue a a- 
griculturii, înfloririi satelor, edifi
cării cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă
mîntul României.

Vă doresc tuturor multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale. Asistența, 
în picioare, ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu).



PAGINA 4 SClNTEIA — marți 22 februarie 1972

DAREA DE SEAMĂ A CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE
și sarcinile ce revin cooperativelor agricole de producție și uniunilor cooperatiste

pentru înfăptuirea liotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R. și a planului cincinal de dezvoltare
a agriculturii cooperatiste in perioada 1971-1975

prezentata de tovarășul Gheorghe Petrescu
Congresul Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Producție, 
se spune in raport, are loc în condi
țiile in care clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul patriei, 
fără deosebire de naționalitate, mani- 
festîndu-și adeziunea deplină la poli
tica internă și externă a partidului, 
muncesc cu dăruire și hotărîre nestră
mutată pentru a înfăptui programul 
luminos de dezvoltare multilaterală a 
țării, elaborat de Congresul a! X-lea 
al partidului.

Semnificația acestui eveniment cu 
adinei rezonanțe in viața social-eco- 
tiomică a țării este cu atît mai deose
bită cu cit, peste puțin timp, va avea 
loc aniversarea unui deceniu de la 
încheierea cooperativizării agricul
turii, cea mai mare victorie a poporu
lui român obținută după cucerirea 
puterii politice, care a marcat gene
ralizarea relațiilor de producție so
cialiste în întreaga noastră economie.

In continuare, raportul face o am
plă trecere în revistă a marilor suc
cese obținute de poporul român in 
edificarea socialistă a țării. în acești 
10 ani, pe harta țării au apărut peste 
2 000 de noi obiective industriale care 
au adus o contribuție importantă la 
dublarea, în medie la fiecare șase 
ani, a producției industriale ; în anul 
1971 producția industrială era de 19 
ori mai mare decît in 1938. Industria
lizarea socialistă a țării a permis în
zestrarea tuturor ramurilor economiei 
cu tehnică avansată, a asigurat creș
terea substanțială a venitului națio
nal, ridicarea economică și socială a 
tuturor județelor patriei. In această 
perioadă a avut loc o considerabilă 
dezvoltare a bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, s-au consolidat și per
fecționat relațiile de producție socia
liste, cooperativele devenind unități 
capabile să exercite o influentă spo
rită în dezvoltarea de ansamblu a sa
tului românesc. Concludent în această 
privință este faptul că in cincinalul 
19136—1970 —. deși au existat unii ani 
cu condiții climatice deosebit de viz 
trege pentru agricultură — producția 
globală a cooperativelor a crescut cu 
28 Ia sută, iar averea obștească cu 
54,8 la sută. Ca urmare, în perioada 
1966—1970, unitățile cooperatiste au 
avut posibilitatea să asigure membri
lor lor venituri cu 15,4 la sută mai 
mari decît in cincinalul precedent. 
Au avut loc prefaceri structurale in 
viața satelor. în cincinalul precedent 
au fost construite sau renovate 260 000 
de locuințe. La sfirșitu! anului 1971. 
numărul școlilor de cultură generală 
ajunsese la 13 190, al căminelor cul
turale la aproape 7 500, a! cinemato
grafelor la 5 619, al caselor de naștere, 
staționarelor de circumscripție și al 
spitalelor la peste 5 200, iar al grădi
nițelor și creșelor la mai mult de 
8 400. în același an, aproape 85 la 
sută din satele patriei erau electrifi
cate.

Tot ce s-a Înfăptuit în agricultura 
cooperatistă, în satul românesc, este 
rodul aplicării politicii înțelepte a 
partidului, politică îmbrățișată cu în
credere de către țărănime, căreia so
cialismul f-a deschis, pentru prima 
oară, ctmp nelimitat de afirmare so
cială, o perspectivă clară de progres 
și prosperitate. Devenind stăpînă pe 
roadele muncii ei, făurindu-și propriul 
său viitor luminos, țărănimea — sub 
conducerea partidului și în strînsă 
alianță cu clasa muncitoare, clasă 
conducătoare a societății — muncește 
cu dăruire și pricepere pentru a va
lorifica mereu mai bine multiplele 
posibilități de creștere a producției, o- 
ferite de cooperativa agricolă.

Toate aceste realizări, se arată în 
continuare în darea de seamă, au fost 
posibile datorită puternicului sprijin 
acordat de stat pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agriculturii, 
în perioada 1962—1965 au fost in
vestite în agricultura cooperatistă din 
fondurile statului și ale cooperative
lor 12,8 miliarde de lei, iar în anii 
1966—1970 alte 16.6 miliarde de lei. 
Ajutorul statului s-a materializat și 
in cele peste 25 de miliarde de lei 
credite de producție acordate, in pe
rioada 1966—1970, cooperativelor agri
cole în condiții avantajoase, în asigu
rarea preluării produselor pe bază de 
contract, la prețuri ferme. în însem
natele scutiri de impozite, in cantită
țile sporite de semințe de înaltă pro
ductivitate, material săditor de tip 
pomicol și animale de rasă.

Se poate aprecia că în succesele 
dobîndite în agricultura noastră coo
peratistă. în creșterea nivelului de 
viață al țărănimii este încorporată și 
activitatea uniunilor cooperatiste — 
organizații de masă create la primul 
nostru congres, din inițiativa condu
cerii partidului, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — a căror 
principală preocupare este mobiliza
rea țărănimii in vederea înfăptuirii 
politicii agrare a partidului. în aceas
tă perioadă, se subliniază în raport, 
uniunile cooperatiste au sprijinit con
siliile de conducere, specialiștii și 
cooperatorii la întocmirea unor pla
nuri de producție judicioase, le-au a- 
jutat să perfecționeze organizarea 
producției și a muncii, precum și for
mele de retribuire a cooperatorilor, 
să' ridice nivelul de pregătire pro
fesională a cadrelor de conducere, a 
masei de cooperatori, să gospodăreas
că mai judicios pămintul, fondurile 

bănești, întregul potențial tehnico- 
economic.

Uniunile au militat permanent pen
tru întărirea democrației cooperatis
te, creșterea rolului adunărilor gene
rale în întreaga viață economică și 
socială a unităților, îmbunătățirea 
muncii de educație politică a coope
ratorilor, întărirea disciplinei în 
muncă și a răspunderii pentru rezul
tatele obținute in producție, cultiva
rea unei atitudini înaintate față de 
avutul obștesc, respectarea neabătută 
a principiilor statutare și a legalității 
socialiste.

Un loc important în activitatea u- 
niunilor cooperatiste l-a ocupat stu
dierea și reglementarea problemelor 
sociale, de muncă si de viață ale ță
rănimii cooperatiste, aplicarea mă
surilor stabilite de conducerea parti
dului cu privjre la majorarea pensii
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale cooperatorilor, precum și a- 
cordarea ajutoarelor sociale prevăzu
te în statutul cooperativei agricole de 
producție.

Ca membră a Frontului Unității 
Socialiste, Uniunea Națională a mili
tat pentru atragerea țărănimii coope
ratiste la viața economică, socială și 
politică a țării, pentru aplicarea în 
cooperative a politicii partidului și 
statului, de dezvoltare și moderniza
re a agriculturii.

în actualul cincinal, agricultura ță
rii urmează să parcurgă o nouă eta
pă, de accelerare a procesului de dez
voltare intensivă, modernizare și in
dustrializare. Producția globală pe 
întreaga agricultură trebuie să creas
că cu 36—49 la sută, față de media 
anilor 1966—1970, iar volumul acesteia 
să reprezinte în 1975 o creștere de 50 
la sută față de cea obținută în 1971.

Prevederile cincinalului 1971—1975 
au un puternic suport în baza tehrii- 
co-materială de care va dispune a- 
gricultura, ca urmare a celor peste 
100: de .miliarde lei.ee vor fi investite: 
61,.4 miliarde lei contribuția directă a 
statului, iar restul aportul din fonduri 
proprii al cooperativelor agrico
le. Acestui mare efort financiar i se 
adaugă investițiile pe care le face 
statul pentru dezvoltarea, în ritm și 
mai susținut, a acelor ramuri ale in
dustriei care asigură agriculturii în- 
grășămintele, tractoarele și mașinii® 
necesare.

Avem datoria ca eforturilor făcute 
de partid și de stat să le răspun
dem prin îmbunătățirea întregii 
noastre activități, astfel ca toate coo
perativele agricole să-și sporească 
producțiile și veniturile, să realize
ze o eficiență economică ridicată.

Ca reprezentanți ai milioanelor de 
cooperatori din Cole 4 500 de coope
rative agricole ne revine sarcina, se 
spune în raport, să extindem la ni
velul întregii țări, analiza prilejuită 
de adunările generale și conferințele 
uniunilor, premergătoare congresu
lui, să dezbatem cu răspundere și 
principialitate, în acest mare forum, 
munoa de pînă acum, dar mai ales 
să stabilim. în lumina documentelor 
de partid, sarcinile ce revin agricul
turii cooperatiste din planul de 
dezvoltare economică și socială a 
României în perioada 1971—1975, 
cum trebuie să ne organizăm activi
tatea pentru a asigura creșterea 
puternică a producției și a forței eco
nomice a cooperativelor.

O primă concluzie la care conduce 
o asemenea analiză este că deși pe 
ansamblul agriculturii cooperatiste 
producțiile vegetale medii și totale 
au crescut an de an, ele nu sînt pe 
măsura eforturilor care s-au făcut 
pentru dezvoltarea bazei tehnico-ma
teriale și nici a necesităților crescînde 
de produse agricole ale economiei 
naționale. Recoltele mici obținute in 
unele unități sînt, în primul rind, 
o consecință a deficiențelor existen
te în organizarea producției și a 
muncii, în folosirea pămîntului și 
a bazei tehnico-materiale, în apli
carea regulilor agrotehnice, a exi
genței scăzute manifestate de către 
conducerile unităților și specialiști 
față de calitatea muncii cooperatori
lor, mecanizatorilor.

înlăturarea de urgență a neajun
surilor, creșterea producțiilor medii 
la nivelul celor prevăzute in planul 
cincinal constituie una din cele mai 
importante sarcini pentru Uniunea 
Națională, uniunile" județene, consi
liile de conducere și specialiștii din 
cooperativele agricole, pentru în
treaga țărănime.

Un rol hotărîtor în creșterea pro
ducției vegetale îl are folosirea rațio
nală a mijloacelor mecanice. Deși 
parcul de tractoare și mașini al sta
țiunilor de mecanizare este in con
tinuă creștere și modernizare, in 
multe unități lucrările nu se exe
cută la timp și de bună calitate. A- 
ceasta și pentru faptul că adesea 
utilajele mecanice ies în campanii 
insuficient reparate, nu sînt in mod 
corespunzător întreținute, iar unele 
stau nefolosite. In același timp, 
multe consilii de conducere nu con
tractează întregul volum de lucrări 
mecanice, nu iau măsuri pentru eli
berarea terenului de resturile vege
tale.

Perfecționarea, la indicația condu
cerii partidului, a activității stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii 

șl generalizarea acordului global fa 
cooperativele agricole reprezintă 
premise sigure pentru eliminarea ne
ajunsurilor, întărirea raporturilor 
economice dintre secțiile de mecani
zare și cooperativele agricole, pen
tru sporirea producției. Consiliile 
de conducere ale cooperativelor, îm
preună cu conducerile stațiunilor de 
mecanizare, trebuie să treacă eu ho
tărîre la alcătuirea formațiilor mixtă 
de lucru, din mecanizatori și coope
ratori, care să răspundă de execu- 
.tarea tuturor lucrărilor agricole și 
realizarea producțiilor planificate 
pe suprafețele luate in primire. Tot
odată, ele au obligația să asigure 

, condiții materiale care să permită 
buna întreținere și reparare a ma
șinilor și utilajelor agricole și șă 
manifeste exigență față de calitatea 
lucrărilor.

Datorită dezvoltării puternice a in
dustriei constructoare de mașini, în 
următorii 5—7 ani, muncile agricole 
vor fi executate în cea mai mare 
parte cu mijloace mecanice. Aceasta 
impune asigurarea din timp atît. a 
cadrelor de mecanici agricoli nece
sari stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii, cit și a unui număr co
respunzător de cooperatori care să 
stăpînească bine mașinile și agrega
tele, să poată lucra ca motopompiști, 
electricieni și chiar ca mecanizatori 
în perioadele de vîrf. în continuare, 
raportul menționează necesitatea fo
losirii semințelor și a materialului 
săditor cu o înaltă valoare biologică.

Sarcini cu totul deosebite revin U- 
niunii Naționale, uniunilor județene, 
președinților de unități, tuturor spe
cialiștilor și cooperatorilor în folosi
rea judicioasă a fondului funciar, 
principalul mijloc de producție in 
agricultură. Este cunoscut faptul că 
pe aproximativ două treimi din su
prafața agricolă a țării se manifestă 
acțiunea negativă a secetei, inunda
țiilor și eroziunii solului.

Pornind de la aceste considerente, 
la indicația conducerii partidului, au 
fost adoptate Programul național pri
vind gospodărirea rațională a resur
selor de apă, extinderea lucrărilor 
de irigații, desecări și combaterea 
eroziunii solului in perioada 1971— 
1975 și prevederile generale de per
spectivă pinâ în 1985.

Trecindu-se la înfăptuirea progra
mului național, in anul 1971 au fost 
amenajate pentru irigații, pe întrea
ga agricultură, in sisteme mari și lo
cale, 230 000 hectare, suprafața totală 
ajungind la 962 000 de hectare, au fost 
îndlguite și desecate 249 000 hectare 
și pe aproape 170 000 hectare s-au 
executat lucrări de combatere a ero
ziunii solului. Ceea ce trebuie reținut 
este faptul că sînt milioane de hec
tare pe care acțiunile de îmbunătă
țiri funciare se pot realiza cu mij
loace simple, locale, prin folosirea 
intensă a forței de muncă existente 
în cooperative, în satele noastre. Ex
periența din toamna anului trecut și 
din această iarnă, cînd, la indicația 
conducerii de partid, au fost organi
zate, in toată țara, acțiuni de masă 
in vederea eliminării excesului de 
umiditate și combaterii eroziunii so
lului, demonstrează că, în fiecare 
unitate, pe baza unor programe amă
nunțite, lucrările de imbunătățiri 
funciare se pot efectua intr-un timp 
scurt, bine și la un preț de cost scă
zut.

O agricultură modernă, eficientă 
este de neconceput fără dezvoltarea 
puternică a zootehniei, fără crește
rea ponderii ei in producția globală, 
în ultimii ani, zootehnia a cunoscut 
o dezvoltare continuă atît sub rapor
tul sporirii efectivelor, cit și al creș
terii producției animaliere. Trebuie 
să reounoaștem insă că sectorul 
creșterii animalelor este mult ră
mas in urmă față de resursele d« 
care dispune agricultura coopera
tistă și mai ales față de cerințele 
mereu crescinde de produse anima
liere ale societății.

Avind in vedere importanța creș
terii animalelor, condițiile materia
le și experiența de care dispune ță
rănimea cooperatistă, la indicația 
conducerii partidului a fost elabo
rat Programul național de dezvoltare 
a zootehniei și creșterea producției 
animaliere. Sporirea efectivelor și a 
producției animaliere pun in fața 
Uniunii Naționale, a tuturor organe
lor agricole și conducerilor de coo
perative sarcina de a lua măsuri 
urgente in vederea asigurării, atit 
cantitativ, cit și calitativ, a furaje
lor — domeniu de activitate in care 
se mai manifestă încă serioase de
ficiențe. în fiecare unitate agricolă 
cooperatistă trebuie să se îmbunătă
țească . structura nutrețurilor cul
tivate, să se asigure irigarea ■. cu 
prioritate a trifolienelor și culturilor 
destinate însilozării, administrarea 
unor cantități sporite de ingrășă- 
minte naturale și chimice, precum 
și creșterea suprafețelor ocupate cu 
culturi succesive și intercalate, să se 
organizeze acțiuni de masă pentru 
ameliorarea, întreținerea și exploa
tarea rațională a pajiștilor.

O atenție sporită trebuie acordată 
asigurării unor condiții optime de 
adăpostire a animalelor, precum și 
mecanizării și electrificării lucrărilor 
în zootehnie. în același timp, sînt 
create condiții ca fiecare gospodărie 

personală să crească mai multe vaci, 
porci, oi și păsări, pentru sporirea 
contribuției lor la realizarea fondu
lui de stat și satisfacerea nevoilor de 
consum ale populației.

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Uniunea Națională 
și uniunile județene au întreprins ac
țiuni de identificare și atragere în 
circuitul economic a unor importante 
surse de materii prime șl materiale 
existente pe plan local, în vederea 
satisfacerii nevoilor de consum ale 
populației rurale, utilizării raționale 
și în tot cursul anului a forței de 
muncă. Valorificînd avantajele ofe
rite de legea adoptată de Marea 
Adunare Națională în aprilie 1971, 
cooperativele agricole au dezvoltat 
activitățile industriale, de prelucrare 
a produselor agricole, de construcții 
și prestări de servicii, ceea ce a per
mis ca pe ansamblul agriculturii co
operatiste să se realizeze o producție 
globală de 2,8 miliarde lei,-de peste 
2 ori mai mult față de 1970. Cu toate 
acestea, rezultatele nu sînt pe mă
sura necesităților cooperativelor agri
cole și, mai ales, ale populației din 
mediul rural.

Sarcina pe care ne-am propus-o 
pentru cincinalul în curs, de â reali
za din aceste activități o producție 
globală de circa 20 de miliarde de lei, 
impune ca Uniunea Națională să ia 
măsuri operative, eficiente, care să 
asigure înfăptuirea obiectivului sta
bilit. Un accent deosebit trebuie pus 
pe producerea materialelor de con
strucții ; să se acorde o atenție mai 
mare industrializării și semiindus- 
trializării produselor agricole, con
fecționării de obiecte meșteșugărești 
și de artizanat, înființării de ateliere 
care să satisfacă atît cerințele coope
rativelor. cit și ale populației.

Necesitatea dezvoltării relațiilor co
operatiste la nivelul cerințelor pro
gresului economiei naționale a impus 
tot mai mult asocierea cooperative
lor agricole, ca formă superioară de 
organizare a producției și a muncii, 
care asigură utilizarea rațională a 
mijloacelor materiale și umane ale 
cooperativelor, creșterea constantă a 
producției agricole și productivității 
muncii, a gradului de rentabilitate. 
Analizind rezultatele Obținute de a- 
ceste asociații în anul trecut, rezultă 
că, acolo unde uniunile cooperatiste 
și direcțiile generale agricole s-au 
ocupat cu răspundere de organiza
rea asociațiilor, de crearea tuturor 
condițiilor necesare pentru ca obiec
tivele realizate să fie eficiente, aces
tea au oferit o bază sigură pentru 
sporirea producției și a veniturilor. 
Rezultate bune au obținut asociațiile 
intercooperatiste pentru activități 
industriale, construcții și prestări de 
servicii, asociațiile avicole și multe 
asociații pentru creșterea porcinelor 
și bovinelor. în unele asociații însă 
— cu profil legumicol, dar mai ales 
zootehnic — planul de producție nu 
a fost realizat, cheltuielile efectuate 
s-au menținut la un nivel ridicat, 
fapt ce a dus la creșterea prețului 
de tost, la înregistrarea de pierderi.

Aceste neajunsuri se explică prin 
aceea că, in unele județe, uniunile 
cooperatiste și direcțiile generale a- 
gricole nu au acționat cu suficient 
discernămînt la constituirea asociații
lor intercooperatiste, la analiza posi
bilităților financiare ale unităților 
componente ; în momentul stabilirii 
unora dintre obiective, nu s-a ana
lizat aprofundat dacă acestea sînt o- 
portune și eficiente ; unele Asociații 
au trecut la realizarea de construcții 
noi, deși, cu fonduri mult mai mici, 
se putea obține aceeași producție prin 
modernizarea adăposturilor existente.

Uniunii Naționale îi revine sarcina 
să ia măsuri pentru eliminarea nea
junsurilor semnalate in activitatea 
asociațiilor intercooperatiste și în
deosebi a acelora pentru creșterea 
și ingrășarea animalelor. O atenție 
deosebită trebuie să se acorde coope
rării cu unitățile agricole de stat 
In vederea valorificării experienței 
acestora in introducerea tehnologiilor 
moderne și în sporirea eficientă * 
producției.

Una din problemele care trebuie să 
polarizeze atenția Uniunii Naționale, 
uniunilor județene și consLliilor de 
conducere din unități o constituie alo
carea unui volum cit mai ridicat de 
fonduri bănești și materiale pentru 
dezvoltarea proprietății cooperatiste și 
folosirea judicioasă a acestora, astfel 
ca fiecare leu investit să aducă o efi
ciență maximă. Multe unități au acu
mulat o bună experiență în această 
privință, tn numeroase cooperative, 
însă, nu s-a înțeles pe deplin necesi
tatea dezvoltării in ritm susținut a 
fondurilor fixe, prin repartizarea, tn 
acest soop, a sumelor prevăzute în 
statut. Insuficiența utilizării mijloace
lor fixe deja acumulate. Îndeosebi a 
construcțiilor, se datorește și concep
ției greșite a unor specialiști și cadre 
din conducerea unităților cooperatis
te. potrivit căreia profilarea, moder
nizarea proceselor de producție, in
troducerea unor tehnologii superioa
re impun neapărat construcții noi. 
mari, cit mai solide și costisitoare. 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție nu a combătut 
cu fermitate aceste concepții, nu a 
intervenit categoric atunci cînd li s-ău 
dat curs în cooperative și, de aceea, 

există încă obiective nefolosite, căro
ra urmează să li se schimbe, cu noi 
cheltuieli, destinația inițială.

Trebuie să acordăm prioritate ame
najării și modernizării > spatiilor ds 
producție existente, iar obiective noi 
să realizăm numai atunci cînd, în 
urma unei analize economice temei
nice, rezultă că sînt oportune și efi
ciente.

Este necesar ca uniunile județe
ne, cu sprijinul direcțiilor generale a- 
gricole. să orienteze consiliile de con
ducere ale cooperativelor pentru ae- 
limina, încă de la întocmirea planuri
lor anuale, orice tendință de risipă a 
mijloacelor materiale și bănești; con
siliile de conducere, cu sprijinul ingi
nerilor și economiștilor, să analizeze 
lunar stadiul și eficiența cheltuielilor, 
să asigure menținerea în permanentă 
a unei corelații corespunzătoare între 
producție, venituri și cheltuieli. în a- 
celași timp, trebuie luate măsuri pen
tru simplificarea și îmbunătățirea me
todologiei de planificare financiară și 
evidență contabilă, pentru introduce
rea în toate unitățile a sistemului de 
calcul și evidență a prețului de cost.

în perioada pe care o analizăm, 
cooperativele agricole au valorificat, 
pe bază de contract, aproape în
treaga producție marfă, contribuind 
astfel în mod substanțial la forma
rea fondului central al statului de 
produse agroalimentare. Trebuie să 
subliniem însă că uniunile coope
ratiste nu au imprimat tuturor con
siliilor de conducere o înaltă răs
pundere pentru respectarea obliga
țiilor asumate prin contract. Ca ur
mare, sint situații cînd produsele 
agricole nu sint livrate la timp si în 
întregime, există o slabă preocupare 
pentru prelucrarea produselor agro
alimentare. apare frecvent fenome
nul de valorificare a animalelor la 
greutăți mici și calități inferioare.

Folosirea integrală în producție a 
forței de muncă existente Ta sate 
constituie, după cum se știe, o pre; 
ocupate majoră a partidului „și sta
tului nostru. în anul trecut, ca ur
mare a aplicării indicațiilor condu
cerii partidului cu privire la îmbu
nătățirea organizării și retribuirii 
muncii, s-a înregistrat o substanțială 
îmbunătățire a participării țăranilor 
cooperatori la efectuarea lucrărilor 
agricole, au fost încadrați un număr 
mare de cooperatori tn activitățile 
industriale, de prelucrare a produse
lor agricole, de construcții și de 
prestări de servicii. Cu toate acestea, 
caracterul sezonier al activității in 
agricultură face ca, în anumite peri
oade ale anului, să existe incă o 
disponibilitate de forță de muncă. 
Este necesar ca uniunile județene, 
consiliile de conducere să organizeze 
corespunzător munca și retribuirea 
cooperatorilor, permanentizarea lor, 
pe cit posibil, în toate sectoarele de 
activitate, creind, totodată, condiții 
pentru utilizarea organizată a forței 
de muncă in industrie, construcții și 
în alte-sectoare ale economiei națio
nale.

Ocuparea în mâi mare măsură a 
forței de muncă existente in activi
tățile productive ale cooperativei 
agricole, ale satului, sporirea pro
ductivității muncii, folosirea cu ran
dament maxim a bazei tehnico-ma
teriale in continuă creștere și mo
dernizare sînt indisolubil legate de 
calificarea cooperatorilor. Este' nece
sar ca uniunile cooperatiste, în co
laborare cu celelalte organe agri
cole, să organizeze cursuri de cali
ficare a cooperatorilor in meseriile 
solicitate de prefacerile economice 
și sociale ce au loc in unitățile agri
cole. in viața satelor.

Organizarea producției și a muncii 
pe bază de acord global a determinat 
importante modificări calitative în 
folosirea forței de muncă, creșterea 
productivității și a veniturilor coo
peratorilor, ceea ce a dus la întărirea 
răspunderii față de muncă, la o mai 
strînsă împletire a intereselor per
sonale ale acestora cu cele ale coo
perativei agricole. Este pozitiv 
faptul că, in acest an, adunările ge
nerale ale tuturor cooperativelor 
agricole au hotărit să generalizeze 
aoordul global tn formele cele mai 
potrivite impuse de varietatea con
dițiilor specifice locului de muncă. Se 
impune insă ca. in continuare, Uni
unea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organele sale 
teritoriale și consiliile de conducere 
ale cooperativelor să asigure toate 
oondițiile pentru aplicarea acordu
lui global pe formațiuni de muncă 
și, în cadrul acestora, pe grupe de 
familii, familii și cooperatori și, in 
mod deosebit, să urmărească. în tot 
cursul anului, respectarea obligațiilor 
ce revin atît cooperatorilor, cit și 
cooperativei.

în vederea înfăptuirii sarcinilor 
trasate de partid cu privire la insti
tuirea unui sistem unitar pe țară de 
pensionare a țăranilor cooperatori, 
primul Congres al Uniunii Naționale 
a înființat Casa de pensii a membri
lor cooperativelor agricole. Acest act 
de mare importanță politică și socia
lă. se apreciază in raport, a marcat 
un nou pas pe linia ridicării nive
lului de trai a! țărănimii cooperatiste. 
Pe măsura creșterii puterii economi
ce a unităților agricole și sporirii 
contribuției la formarea fondului d# 

pensii, a fost majorat, în două rln- 
duri, cuantumul pensiilor acordate 
cooperatorilor. In cei cinci ani de la 
aplicarea hotărîrii privind pensiona
rea țăranilor cooperatori, valoarea 
pensiilor plătite a fost de peste 5 
miliarde lei începînd cu 1 iulie 1971, 
pe baza hotărîrii Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din aprilie 1971, 
membrii cooperativelor agricole de 
producție, cooperatorii pensionari, 
precum și membrii de familie ai a- 
cestora beneficiază, in mod gratuit, 
de întreținere, medicamente și mate
riale sanitare pe timpul internării in 
spitale ; cooperatorii pensionari și 
membrii ior de familie primesc, gra
tuit, medicamente și materiale sani
tare in tratamentul ambulatoriu; fe
meilor cooperatoare li se acordă con
cediu plătit pentru naștere și lehu- 
zie. De asemenea, membrii coopera
tivelor agricole și cooperatorii pen
sionari bolnavi beneficiază de trata
ment în stațiunile balneoclimaterice.

De Ia 1 ianuarie 1972 se acordă aju
toare familiilor cu copii în vîfstă de 
pinâ la 16 ani. precum și ajutoare 
pentru incapacitate temporară de 
muncă. La nivelul acestui an. pen
siile și celelalte ajutoare ce vor fi 
plătite prin Casa de pensii a mem
brilor cooperativelor agricole de pro
ducție se ridică la aproape 3 miliar
de de lei.

în scopul organizării și desfășură
rii in hune condiții a activității coo
perativelor agricole, a vieții lor in
terne, Uniunea Națională și uniunile 
județene s-au ocupat de perfec
ționarea mijloacelor și formelor de 
antrenare a maselor largi de coope
ratori la conducerea treburilor ob
ștești. Ca urmare, în multe coopera
tive/" adunările generale au devenit, 
cu adevărat, organul suprem de con
ducere, oferind cooperatorilor posibi
litatea de a participa tot mai activ la 
dezbaterea problemelor vitale ale 
producției și muncii, la elaborarea 
hotărîrilor, De. asemenea, consiliile 
de ■ conducere organizează iii prai 
bune: Condiții aplicarea în practică, a 
măsurilor adoptate de adunările ge
nerale, respectă principiul muncii și 
conducerii colective, acționează con
secvent pentru ca întreaga activitate 
a cooperativei să se desfășoare în 
cadrul prevederilor statutare, al nor
melor democrației cooperatiste.

Cu toate acestea, în unele unități 
se mai manifestă încă formalism în 
organizarea și desfășurarea adunări
lor generale. Sînt situații cînd adu
nările generale nu se țin cu regu
laritate, nu pun în dezbatere proble
mele majore ale Cooperativei respec
tive. în aceste condiții, țăranii coope
ratori nu-și pot exercita rolul de a- 
devărați stăpini ai cooperativelor a- 
gricole, nu au posibilitatea să-și spu
nă deschis părerea. să contribuie 
efectiv la, elaborarea și înfăptuirea 
hotărîrilor.

Participarea activă a țărănimii la 
întreaga viață a cooperativelor agri
cole reprezintă o condiție esențială 
a mersului înainte al agriculturii 
cooperatiste. Ținind seama de aceas
ta, Uniunea Națională și /uniunile 
cooperatiste județene trebuie să ia 
măsuri hotărîte pentru sprijinirea 
Unităților agricole în pregătirea te
meinică a adunărilor generale, pen
tru punerea in dezbatere a celor mai 
importante probleme ale vieții eco
nomice, organizatorice și sociale, 
pentru crearea unui asemenea cli
mat incit fiecare cooperator să-și 
poată aduce întreaga contribuție la 
discutarea și rezolvarea practică a 
treburilor obștești.

Ponderea mare pe care o au fe
meile în totalul forței de muncă 
din cooperative, contribuția deose
bită a acestora în efectuarea lucrări
lor și în rezolvarea practică a tre
burilor obștești impun promovarea 
lor în conducerea cooperativelor a- 
gricole, a formațiunilor de produc
ție. Această necesitate a fost sub
liniată în repetate rînduri de con
ducerea partidului nostru. Și astăzi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ex
punerea sa în cadrul congresului a 
insistat din nou asupra necesității 
promovării în muncă a femeilor în 
oooperativele agricole de producție. 
Trebuie să spunem însă că promova
rea femeilor in organele de conducere 
ale cooperativelor agricole, deși una
nim recunoscută ca necesară, se des
fășoară anevoios, nu este pe măsura 
ponderii numerice și a contribuției 
acestora în viața cooperativelor. Este 
necesar ca în continuare să perse
verăm pentru a pregăti și promova 
un număr cit mai mare de femei 

atît în organele executive, cit mai 
ales in funcții de conducere : pre
ședinți, șefi, de ferme. brigadieri, 
șefi de sectoare.

O problemă deosebită, de care va 
trebui să ne ocupăm cu toată aten
ția. o constituie crearea condițiilor 
pentru atragerea largă a tineretului 
în activitatea cooperativelor, culti
varea în rîndurile acestuia a dragos
tei față de munca în agricultură. 
Aceasta se impune cu atît mai mult 
cu cît intensificarea procesului de 
modernizare a agriculturii, dezvolta
rea activităților industriale și prestă
rilor de servicii solicită asigurarea 
unui număr tot mai mare de tineri 
cu un grad ridicat de calificare în 
diferite profesii.

Rezultatele obținute de cooperati
vele agricole, nivelul conștiinței ță
rănimii sînt legate nemijlocit de 
activitatea politico-educativă desfă
șurată în rîndurile masei de coo

peratori. înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor stabilite agriculturii coo
peratiste de Congresul al X-lea al 
partidului presupune — concomitent 
cu dezvoltarea bazei tehnico-materia
le și organizarea temeinică a pro
ducției și a muncii — desfășurarea în 
continuare a unei intense activi
tăți politice de masă, pentru e- 
ducarea țărănimii cooperatiste, dez
voltarea conștiinței socialiste a a- , 
cesteia. Hotărîrea Plenarei Comite- 
tului Central al Partidului Comunist 
Român din 3—5 noiembrie 1971 con
stituie un vast program de muncă în 
domeniul activității politico-ideologi- 
ce și cultural-educative pentru uniu
nile noastre cooperatiste, conducerile 
unităților agrioole. pentru întreaga 
țărănime.

Una din sarcinile principale ce re
vin Uniunii Naționale și uniunilor 
cooperatiste județene este promova
rea in rîndul maselor a respectului 
față de muncă și avutul obștesc, a u- 
nei atitudini combative împotriva fe
nomenelor negative, a mentalităților 
învechite, a abuzurilor și necinstei ; 
ele trebuie să militeze consecvent 
pentru formarea la toți cooperatorii a 
trăsăturilor etice corespunzătoare ce
rințelor orînduiriî noastre socialiste.

Pentru îmbunătățirea continuă â 
activității, pe baza hotărîrilor condu
cerii partidului, în organele de con
ducere executive ale Uniunii Națio
nale și uniunilor județene au fost a- 
trași un număr mare de țărani coope
ratori, brigadieri, președinți de coo
perative. Noul cadru organizatoric a 
creat condiții favorabile participării 
directe a țăranilor cooperatori la con
ducerea activității uniunilor, afirmă
rii muncii colective și democrației 
cooperatiste, îmbunătățirii activității 
organelor executive și a aparatului u- 
niunilor, acestea reușind să îndepli
nească în condiții mai bune rolul șiâ- 
tribuțiile ce le revin. Trebuie să sub
liniem însă că uniunile cooperatiste: 
au neglijat în „ultima vreme sarcina, 
lor ' fundamentală de.a sprijini și, Con
tribui activ la realizarea sarcinilor eco
nomice de producție de către unită
țile agricole cooperatiste.

Așa cum ați reținut cu toții. în ca
drul congresului nostru, conducerea 
partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a criticat neajunsurile ma
nifestate în stilul și metodele de 
muncă ale Uniunii Naționale și ale 
uniunilor județene. Atrăgindu-ne a- , 
tenția asupra acestor deficiențe, 
secretarul general a! partidului a in
dicat conducerilor Uniunii Naționale 
și uniunilor județene să-și orienteze 
activitatea spre rezolvarea probleme
lor fundamentale ale agriculturii coo
peratiste — consolidarea economico- 
organizatorică a cooperativelor agri
cole în vederea-sporirii veniturilor ță
rănimii și creșterii aportului acesto
ra la dezvoltarea economiei națio
nale.

Aceste critici pe deplin întemeiate 
constituie un prețios ajutor în vede
rea îmbunătățirii permanente a acti
vității Uniunii Naționale și a uniuni
lor județene ale cooperativelor agri
cole de producție. Numai actionînd tn 
acest tel, uniunile cooperatiste vor 
putea reprezenta cu adevărat intere
sele majore ale cooperativelor agri
cole de a obține venituri tot mai 
mari și a asigura pe această bază 
creșterea continuă a nivelului de trai 
al țăranilor cooperatori, Aceasta pre
supune o perseverentă preocupare a 
Uniunii Naționale și a uniunilor ju
dețene pentru realizarea acestor in
dicații în toate verigile aparatului 
Uniunii Naționale și Ia conducerea 
fiecărei cooperative agricole de pro
ducție.

întreaga noastră țărănime, se spu
ne in continuare în darea de seamă, 
își manifestă admirația și adeziunea 
totală față de eforturile depuse de 
conducerea partidului, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru e- 
laborarea și înfăptuirea politicii ex
terne marxist-Ieniniste a partidului • 
și statului, politică dinamică și efi
cientă de întărire și dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, de promo
vare a relațiilor economice, politice, 
tehnico-științifice și culturale cu ce
lelalte state ale lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială.

Pe baza principiilor politicii exter
ne a Partidului Comunist Român, U- 
niunea Națională a desfășurat, an de 
an, o activitate sporită in domeniul 
relațiilor internaționale, ceea ce a 
contribuit la strîngerea legăturilor de 
prietenie și colaborare cu organiza
țiile cooperatiste și agricole din toate 
țările socialiste și din alte țări ale 
lumii.

De curînd, a spus în încheiere vor
bitorul, am pășit în cel de-al doilea 
an ăl cincinalului, an în care avem 
de înfăptuit sarcini complexe, mobi
lizatoare. Cred că sînt în asentimen
tul dv„ al tuturor delegaților și invi- 
tatilor la congres, al milioanelor de 
cooperatori pe care îi reprezentăm, 
să ne luăm angajamentul solemn iu 
fața întregului popor. în fața Comi
tetului Central, a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate e- 
forturile. întreaga noastră capacitate 
de muncă și pricepere pentru sporirea 
producției agricole și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material șî 
spiritual al celor ce muncesc, pentru 
înflorirea continuă a țării, pentru edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă România.
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CONGRESUL AL ll-LEA AL UNIUNII NAȚIONALE
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Din cuvîntul pa rticipanților la dezbateri
După ce și-a exprimat deplinul 

acord cu documentele Congresului, 
Nicolae Hudițeanu, președin' 
tele cooperativei agricole de produc
ție din Comana, județul Constanța, 
unitate care în aceste zile împlineș
te 21 de ani de existență, a vorbit 
pe larg despre rezultatele obținute 
în producție de cooperatorii din co
muna sa, despre realizările în dome
niul ridicării nivelului de trai. In 
anul trecut, ca de altfel în ultimii 
4—5 ani, noi am obținut de regulă 
5 000 kg porumb boabe la hectar in 
medie, peste 3 000 kg griu, 2 400 kg 
flOarea-soarelui, iar la fondul de 
stat livrăm anual 15 000 hl lapte, 
400 tone came de porc și cantități 
sporite de alte produse vegetale.

Ca urmare a creșterii producțiilor 
și efectivelor de animale, producția 
globală a ajuns în anul trecut la 
20 milioane lei, veniturile bănești la 
12 milioane lei, iar averea obștească 
la peste 30 milioane lei. Toate aces
tea au dus la creșterea veniturilor 
membrilor cooperatori, care au rea
lizat anul trecut în medie peste 
16 000 lei anual, în afară de venitu
rile din gospodăria personală. Fieca
re membru cooperator din satul nos
tru se bucură de condiții de viață 
la care n-a visat niciodată.

Cu acest prilej, aș dori ca în nu
mele țăranilor cooperatori din Co- 

"'■.nana să aduc calde mulțumiri 
conducerii partidului nostru, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija ce ne-o poartă și să 
asigurăm că vom face tot ce depinde 
de noi pentru a ridica pe o treaptă 
și mai înaltă nivelul producțiilor 
agricole.

Relevind faptul că C.A.P. Comana 
n-a .epuizat toate posibilitățile de ri
dicare a producției la hectar, Nicolae 
Hudițeanu a spus :

în adunarea generală de sfîrșît de 
an, membrii cooperatori, criticînd 
munca consiliului de conducere, a 
specialiștilor și mecanizatorilor, au 
scos în evidență neajunsurile muncii 
noastre și au propus măsuri deosebite 
pentru asigurarea densității optime 
de plante, pentru fertilizarea cultu
rilor și mai buna executare a lucră
rilor de întreținere. De asemenea, or
ganizarea și retribuirea muncii în 
acord global în toate sectoarele de 
producție vor duce la creșterea răs
punderii personale a fiecărui coope
rator pentru calitatea lucrărilor și 
creează garanția îndeplinirii și de
pășirii sarcinilor de producție.

în expunerea de astăzi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu . a scos în eviden
ță încă o dată, cu o deosebită putere 
de convingere, rezervele mari 
sporire a producțiilor ce există

ceasta și pentru celelalte rezultate, 
conducerea superioară de partid și de 
stat ne-a acordat înalta distincție — 
Ordinul Muncii clasa I. Rezultate 
bune am înregistrat și la celelalte 
culturi. La porumb obținem o pro
ducție medie Ia hectar de peste 8 000 
kg porumb stas, față de 4 500 kg în 
condiții fără irigare. La sfecla de za
hăr am obținut 54 000 kg la ha, față 
de 37 000 planificat în aceleași condi
ții. Toți cooperatorii sînt satisfăcuți 
de rezultatele muncii lor și m-au de
legat să mulțumesc din toată inima 
Comitetului Central, tovarășului se
cretar general al partidului, pentru 
ajutorul și grija părintească manifes
tate față de țărănimea cooperatistă.

Aceeași atenție’ — a arătat în con
tinuare vorbitorul — s-a acordat și 
activității sectorului creșterii anima
lelor. In acest scop s-a amenajat Un 
complex în care se face îngrășareă 
a 5 000 porci anual, a 1 000 capete 
tineret taurin și creșterea a 550 vaci 
și juninci pentru producția de lapte.

Răspunzînd chemării lansate de 
Comitetul de partid și Consiliul popu
lar al comunei Unirea, județul Ialo
mița, noi am adoptat măsuri con
crete care au dus la mobilizarea 
populației pentru creșterea efective
lor și a producției animaliere. In a- 
cest scop, am pus la dispoziția cetă
țenilor spre cumpărare un număr de 
600 purcei..

Dacă in sectorul vegetal am reușit 
să obținem an de an producții bune, 
nu în aceeași măsură am reușit in 
sectorul zootehnic. Greutățile pe 
care le-am resimțit aici sînt legate 
de asigurarea materialului biologic la 
specia taurine, precum și de asistent 
ța tehnică necesară executării ame
najărilor la ferma de porcine. Astfel, 
din cauză că nu am fo<st sprijiniți 
în suficientă măsură de organele de 
specialitate ale Ministerului Agricul
turii in elaborarea unor proiecte de 
construcții zootehnice care să întru
nească condiții optime de desfășu
rare a procesului de producție, am 
fost nevoiți să construim după curn 
ne-am priceput noi, ceea ce a făcut 
ca unele construcții să nu corespun
dă, fiind puși în situația de a le mo
difica, ceea ce a necesitat cheltuieli 
suplimentare. De aceea socotesc • că 
este necesar ca Ministerul Agricultu
rii să elaboreze, pentru a fi puse la 
dispoziția cooperativelor agricole de 
producție, proiecte pentru construcții 
care să întrunească condiții optime 
de aplicare pe scară largă a tehno
logiilor moderne de creștere și în- 
grășare a animalelor.

Așa cum prevăd documentele de 
partid, indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la transformarea 
treptată a agriculturii într-o ramură 
a muncii industriale și pehtru folo
sirea mai bună a forței de muncă, 
consiliul de conducere a dat o mare 
atenție și dezvoltării sectorului indus
trial, construcții și..preștări servicii. - ... -..nn„
în prezent, în acest domeniu de .acti-, 1110 tone carne, din care 907

de 
.__  ... ____ în

cooperativele agricole. întorși în uni
tăți, vom chibzui și mai mult asupra 
acțiunilor ce trebuie șă le întreprin
dem pentru a obține producții maxi
me de pe fiecare palmă de pămînt.

Pentru anul 1972/ cooperativa 
noastrăchemat;iă; întrecere toate uoluemu. ue avu_
cooperativele din județ, angajmdu-.se .. vitate lucrează 104 meseriași care sa obțină cel puțin 5 100 kg porumb ■■ - • - ---------
boabe la ha, 3 500 kg grîu, 2 500 kg 
floarea-soarelui în condiții de neiri- 
gare și să livreze peste plan, la fon
dul de stat, 1 500 hl lapte, 20 tone car
ne. 120 tone legume și altele.

în prezent, prin eforturile statului, 
a arătat vorbitorul, desfășurăm ani- 
jăle lucrări destinate amenajărilor 
pentru irigat. De altfel, în anul 1973, 
cooperativa noastră va intra cu în
treaga suprafață arabilă în sistemul 
de irigații. în această ordine de 
idei, vorbitorul, și-a exprimat pă
rerea că irigarea prin aspersiu- 
ne, în proporție de aproape 70 
la sută, cum este cazul pe tere
nurile cooperativei agricole din Co
mana, nu va putea să dea rezultatele 
scontate din punct de vedere al efi
cienței economice și al producției la 
culturile cu talie înaltă ca : porumbul, 
floarea-soarelui. porumb siloz etc., al 
căror moment critic de irigare este 
tocmai în perioada înfloritului. Din 
această cauză, el a propus ca pentru 
aceste culturi în sistemele de irigații 
să se aplice irigarea prin brazde. Vor
bitorul a propus, de asemenea, ca 
motopompele, utilajele de irigat, 
transport și alte instalații din sectorul 
mecanic al cooperativelor să fie pre
luate de către S.M.A.. care au și ca
drele necesare și condițiile create 
pentru întreținerea și exploatarea lor 
corespunzătoare.

Aș dori, în continuare, să mă refer 
la modificările ce se propun la statu
tul C.A.P. și să exprim. în numele 
tuturor cooperatorilor din sate, care 
le-au dezbătut în adunarea generală, 
acordul lor deplin cu aceste modifi
cări. Aș sugera ideea ca locurile de 
casă ce se atribuie membrilor coope
ratori, prevăzute la art. 4, să fie re
partizate de către consiliul popular, 
în colaborare cu cooperativa agricolă 
de producție, avind în vedere proiec
tul de sistematizare al satelor și co
munelor. Referitor la pensionarea 
membrilor cooperatori la care crite
riul actual este numărul de ani in 
care și-au realizat numărul minim de 
zile calendaristice, propunem să se ia 
în considerare și al doilea criteriu, 
considerat mai echitabil, și anume cîș
tigul realizat anual. Vorbitorul a pro
pus ca asigurarea fondurilor necesa
re Casei de pensii să se facă printr-o 
Cotă din valoarea producției nete și 
nu din valoarea producției globale.

în numele membrilor cooperatori 
din Comana. a spus vorbitorul în în
cheiere, asigur conducerea partidului 
și statului că noi, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
vom mobiliza toate forțele în vederea 
realizării la cel mai înalt nivel a sar
cinilor puse de partid în fața agri
culturii cooperatiste.

Datorită sprijinului permanent și 
neprecupețit ce ni l-au acordat parti
dul și statul, cooperativa noastră, a 
șpus Constantin Popa, pte?e* 
dintele C.A.P. din comuna Dor-Mă- 
runt, județul Ialomița, a pornit cu 
pași siguri pe calea modernizării și 
eficienței economice.

Dispunem în prezent, de o avere ob
ștească de peste 34 milioane lei. Acest 
lucru a fost posibil deoarece in toate 
sectoarele am obținut producții bune 
șl chiar foarte bune.

Un lucru bun la noi este participa
rea la muncă a tuturor cooperatori
lor. Oamenii vin la muncă cu multă 
tragere de inimă, deoarece an de an 
au fost retribuiți în mod corespunză
tor. De exemplu. în anul 1971. ciștigul 
mediu al cooperatorilor a fost de 
15 680 lei la cultura vegetală, iar în 
sectorul zootehnic peste 22 000 Iei.

Experiența dobîndită în anii prece
denți a făcut ca in anul 1971 să rea
lizăm producții cu care ne mîndrim. 
La cultura griului am realizat o pro
ducție de 4102 kg la ha. Pentru a-

realizează un venit de peste 6 400 000 
.lei.

Mă angajez, , în fața conducerii 
partidului, a tovarășului secretar ge
neral, că sarcinile ce ne revin din 
expunerea prezentată aici și pe care 
am ascultat-o cu o vie emoție, să le 
ducem la îndeplinire în mod exem
plar.

în cuvîntul său Gheorghe 
Vasiliu, președintele U.J.C.A.P.- 
Iași. a relevat că in cei zece ani de 
la încheierea cooperativizării agri
culturii, proces revoluționar care a 
marcat generalizarea relațiilor de 
producție socialiste în întreaga țară, 
cu sprijinul deosebit de prețios al 
partidului și statului, s-a dezvoltat 
baza tehnico-materială a agriculturii, 
producțiile au sporit an de an. ceea 
ce se reflectă în creșterea condiții
lor de viață ale întregului popor.

Satele moldovene și-au schimbat 
cu totul înfățișarea. Au pătruns lu
mina, cultura și tehnica nouă. Oa
menii sint mai uniți, preocupați mai 
mult de unitatea în care muncesc, 
găsind în cooperativa agricolă de 
producție mijlocul principal de asi
gurare a condițiilor lor de viață.

Folosind condițiile de care dispun
— a arătat vorbitorul în continuare
— țăranii cooperatori din județul 
Iași au realizat în sectorul vegetal 
producțiile medii la hectar în 1971 
mai mari decit în 1969 cu : 820 kg la 
grîu, 420 kg la porumb, 360 kg la 
floarea-soarelui, 1 357 kg la sfecla de 
zahăr și 6 566 kg la cartofi : iar în 
sectorul zootehnic, producția globală 
s-a realizat în proporție de 100,3 la 
sută. Au fost livrate la fondul de 
stat cantități de carne, lapte și ouă 
mai mari decît s-a prevăzut.

Rezultatele obținute nu sînt însă 
pe măsura posibilităților și condiții
lor existente. în adunările generale 
ținute recent s-a demonstrat că nti 
in toate unitățile s-a folosit în mod 
corespunzător fondul funciar.

Acordul global nu s-a aplicat In 
toate unitățile agricole. Pentru acest 
an, cu sprijinul biroului comitetului 
județean de partid, s-a organizat o 
temeinică muncă politică de cunoaș
tere și aprofundare a noului sistem 
de retribuire și s-a generalizat pla
ta muncii în acord global, ceea ce 
ne dă. garanția participării la muncă 
a tuturor 
aplicarea 
nice.

Pentru 
ducției și lărgirea atribuțiilor 
siliilor de conducere din C.A.P., vor
bitorul a propus ca această acțiune 
să fie condusă de cadre care cunosc 
efectiv terenul, condițiile specifice, 
aptitudinile membrilor cooperatori 
etc, eliminîndu-se astfel unele erori 
de planificare, cu repercusiuni asu
pra rezultatelor economice. De aceea 
este necesar ca activitatea în dome
niul planificării producției agricola 
să fie îmbunătățită, în viitor, even
tual să fie,revăzut și numărul de 
indicatori obligatorii.

Aș dori să spun cîteva cuvinte în 
legătură cu lucrările de irigații. în 
județul nostru. în cincinalul trecut, 
suprafața irigată a cunoscut creșteri 
importante. Sarcina pentru actualul 
cincinal este mult sporită. oentru 
realizarea ei fiind necesară o par
ticipare cît mai mare a membrilor 
cooperatori și o contribuție materială 
sporită a cooperativelor de producție. 
Intrucît trebuie să trecem la iriga
rea suprafețelor de pe terasele , ime
diat superioare, am ruga să se exa
mineze actualele costuri de proiecte, 
finind seama de condițiile deosebite 
în care realizăm aceste lucrări. Este 
în orice caz necesar ca cei ce pro
iectează asemenea sisteme de irigații

să cunoască exact toate condițiile 
și să răspundă solidar, împreună cu 
noi, de eficiența • unor astfel de in
vestiții, în scopul prevenirii unor 
lipsuri și deficiențe cunoscute în 
acest domeniu de activitate. Se știe 
că județul Iași, a spus în continuare 
vorbitorul, are an de an necazuri cu 
inundațiile care se produc in luncile 
Prutului, Jijiei, Șiretului și Moldo
vei. în actualul cincinal, prin grija 
partidului și statului, sint prevăzute 
lucrări mari de ^investiții pentru în
diguirea 
nai va 
rioară a 
propune 
vansate.
tr-un timp mai scurt, ne. angajăm 
să mobilizăm țoate forțele de 
dispunem, înfăptuind astfel 
derat vechi al locuitorilor 
aceste meleaguri.

Vă rog să-mi permiteți, 
vorbitorul în încheiere, să 
angajamentul 
al tuturor lucrătorilor din agricul
tura județului Iași, de a munci fără 
preget, folosind din plin condițiile 
materiale, priceperea și capacitatea 
noastră pentru înfăptuirea sarcinilor 
de mare răspundere puse în fața 
agriculturii noastre socialiste.

Cu sprijinul partidului și al statu
lui — a arătat în cuvîntul său ing. 
Walter Maiterth de 13 coopera- 
tiva agricolă de producție Lenauheim, 
județul Timiș — comuna noastră a 
cunoscut an de an profunde înnoiri, 
iar cooperativa S-a întărit și dezvoltat 
continuu, - răspunzînd cerințelor unei 
agriculturi intensive, moderne, de 
înalt randament. Consiliul intercoope- 
ratist al comunei Lenauheim, sub di
recta îndrumare a comitetului comu
nal de partid și cu sprijinul comite
tului județean — cu aprobarea una
nimă a membrilor cooperatori, a pro
cedat la unificarea celor trei coope
rative agricole de producție într-una 
singură. Cooperativa noastră are 
5 286 ha teren arabil, iar munca este 
organizată pe 12 ferme specializate, 
avind un profil bine conturat, cu plan 
de producție și gestiune proprie, con
duse de specialiști cu calificare su
perioară, cărora, prin noua formă 
de organizare, li s-a creat posibili
tatea să conducă direct procesul de 
producție. Rezultatele activității noas
tre sint oglindite în producțiile 
obținute pe întreaga cooperativă. Ast
fel, în 1971, la cultura griului de pe 
1 135 ha s-au obținut 3 805 kg la ha, 
la porumb, de pe 1 805 ha, s-au obți
nut 5 773 kg la ha, Ia sfeclă de za
hăr, de pe 500 ha — 40 000 kg la ha, 
la cinepă fuior, de pe 405 ha — 8 052 
kg la ha. în legumicultură, de pe 120 
ha, s-a realizat o producție medie de 
.19 660 kg la ha, fiind în întregime va
lorificată la fondul de stat. Din sec
torul zootehnic, am livrat statului 
15 503 hl Tapte, cu 647 hl peste plan, 

JL. tons'
carne de porc și 239 carne de bovine. 
Aceste rezultate ne-au permis să re
partizăm la o normă convențională 
40 lei, retribuție superioară anilor 
precedenți cu șapte lei.

în lumina ’ ” 7 
superioare de partid, 
conducere l. 
seamă de acțiuni de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și viață a coo
peratorilor. In fiecare localitate, coo
perativa noastră are organizate gră
dinițe de copii și creșe, unde, sub 
îndrumarea . educatoarelor, sînt în
grijiți peste 400 de copii în timpul 
cind mamele lor lucrează în diferite 
sectoare ale cooperativei. Totodată^ 
unitatea noastră dispune de o casă 
de odihnă in stațiunea Băile Hercu- 
lane, unde numai în 1971 au urmat 

coo- 
fiind

rîului Prut, ceea ce în fi- 
permite valorificarea supe- 
mii de hectare de teren. Aș 
ca aceste lucrări să fie de- 
In scopul realizării lor în

un
de

care 
dezi- 

pe
spusa

exprim
țăranilor cooperatori,

indicației conducerii 
" consiliul de 

ăl C.A.P. a întreprins o

țăranilor cooperatori și deci 
tuturor regulilor agroteh-

mai buna planificare a pro- 
con-

lcțiic, uxiut: jiuixxou xix Auii m

tratamentul balnear 265 membri 
peratori, întreaga întreținere 
suportată de C.A.P.

Deși rezultatele obținute sînt 
țumitoare, ca specialist, m-am 
vins, i 
țelor de producție existente între 
cele 12 ferme, că avem posibilități să 
sporim și mai mult producția, să 
ridicăm eficiența muncii noastre. 
Multe din aceste probleme depind de 
noi. Trebuie să arăt 
năm unele greutăți, 
negative în procesul 
rezolvarea lor este 
altor organe. Mi se .
sistemul de întocmire a planului de 
producție șl financiar pentru anul 
în curs în luna ianuarie și februarie. 
Socotesc că acest plan ar trebui 
început în luna iulie și definitivat în 
luna decembrie, deoarece altfel ni 
se creează greutăți în aprovizionarea 
tehnico-materială. Actualele instala
ții de producere a furajelor combi
nate nu satisfac cerințele. Consider 
că ar fi bine ca fiecare județ să-și 
întocmească un plan concret de pro
ducere a furajelor combinate. Orga- 
nizînd pe consilii intercooperatiste 
producerea acestor furaje, reparti- 
zindu-le din partea ministerului in
grediente, materii prime de origine 
animală, săruri minerale și vitamină, 
cooperativelor li s-ar crea posibili
tatea de a profita de cuceririle știin
ței moderne, iar contribuția lor la 
fondul de stat de carne și lapte ar 
crește. Concomitent s-ar lichida 
transportul pe distanțe mari al unor 
cantități mari de cereale și respectiv 
furaje combinate și s-ar reduce sub
stanțial prețul de cost al produselor.

îmi este clar că fără o . evidență co
rectă nu se poate lucra și conduce, 
mai ales în unitățile mari. însă ce
rerea de a întocmi prea multe situații 
îl transformă pe specialist in statis
tician, in birocrat și il îndepărtează 
de procesul de producție.

Am ascultat cu profundă emoție și 
cu deosebit interes ampla expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pătrunsă de grija pentru dezvoltarea 
mai rapidă a cooperativelor agricole, 
a întregii agriculturi, pentru ridica
rea nivelului de trai al țărănimii și 
înflorirea satului românesc. Permi- 
teți-mi ca, în numele cooperatorilor, 
specialiștilor — români, germani și 
de alte naționalități din comuna Le
nauheim — să transmit angajamentul 
nostru ferm că nu vom precupeți nici 
un efort spre a da viață măsurilor 
expuse de secretarul general al 
partidului nostru, punînd în valoare 
intreaga noastră. capacitate și torță 
de muncă, pentru a contribui pe 
măsura posibilităților noastre Ia în
florirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

mul-
.____ . con-

prin analiza cauzelor diferen-

însă că întimpi- 
care au urmări 
de producție și 
de competența 
pare nepotrivit

A luat apoi cuvîntul tovarășa 
Ștefania lonescu,care a spus: 
M-am numărat printre cei care, acum 
zece ani, au avut înalta cinste de a 
participa la momentul care consem
na încheierea cooperativizării agri-

să u,
„23 August" Puti-

culturii, a arătat, în cuvîntul 
președinta CiA.P. _
îieiu, județul Teleorman.

Am mai parcurs de atunci un de
ceniu care, prin puterea faptelor, 
poate fi măsurat intr-un secol. Și 
pentru a exprima acest adevăr, aș da 
o cifră, numai una din sutele care 
ilustrează treapta pe care am urcat. 
Cooperativa noastră avea în 1961 o 
avere obștească în valoare de 950 000 
Iei, iar în prezent aceasta însumează 
12 milioane lej și nu miră pe nimeni 
că ne-am propus să realizăm în 1972 
o producție globală de 21 milioane 
lei. iar recoltele la hectar să fie de 
peste 2,5 ori mai mari decit în 1960.

Aș dori să arăt că măsurile stabi
lite cu prilejul vizitei în unitatea 
noastră a tovarășului secretar gene
ral, recomandările pe care ni le-a fă
cut au prins viață. Consiliul intercOo- 
peratist Putineiu, care-și desfășoară 
activitatea pe raza a 4 cooperative a- 
gricole de producție, acționează în 
prezent ca un organism de lucru 
competent și se înscrie cu rezultate 
deosebite. Cîștigul cel mai bun al 
cooperării noastre considerăm că 
este posibilitatea care ni s-a oferit, 
prin crearea consiliului, de a concen
tra și specializa, îndeosebi, culturile 
vegetale. învățămintele anilor prece
denți ne-au arătat că e greșită ■ prac
tica de a cultiva legume în toate cele 
patru cooperative, mai ales că la 
două din aceste cooperative nu exis
tau nici condiții optime pentru iri
garea culturilor din acest < sector și 
nici experiență. Ca urmare, am con
centrat legumele numai în două uni
tăți și producțiile au crescut cu 15—20 
ia sută față de anii precedenți. Așa 
am procedat și la culturile de cîmp.

Rezultatele au și început să se a- 
rate. Pe anumite sole semănate cu 
hibridul 405 am obținut Ia 
peste 10 000 kg porumb știuleți, 
producțiile la floarea-soarelui 
fost cu 600—700 kg mai mari 
media Ia hectar a anilor 1966—1970.

Concentrarea, profilarea și specia
lizarea au prins rădăcini și se' conso
lidează și în creșterea animalelor. 
Toate cele patru cooperative și-au 
unit forțele, au construit un saivan 
modern, luînd naștere o fermă co
mună cu 6 000 capete, pentru care au 
fost recrutați ■ cei mai buni crescători 
de oi, tehnicieni și un specialist din 
cadrul consiliului intercooperatist 
care răspunde direct de sectorul o- 
vine. Celelalte categorii de animale 
au fost, de asemenea, redistribuite, 
astfel incit în prezent o cooperativă 
crește cel mult două specii de bază. 
Concentrarea și specializarea la spe
ciile bovine și porcine ne-au permis 
să scoatem animalele cu productivi
tate scăzută, să reîmprospătăm lotu
rile cu juninci și scrofițe din produc
ție proprie, să realizăm în prezent 
4 200 bovine, din care peste 50 la sută 
vaci și juninci, pe baza unei selecții 
riguroase.

Nici consecințele în viața, satului 
n-ău îhțîrziat să se arate. Âm con
struit în comun brutării, am amena
jat un dispensar modern, au fost ini
țiate importante lucrări social-cultu- 
rale și edilitar-gospodăreșți, s-au 
creat condiții pentru o folosire mai 
rațională a forței de muncă.

La recentele adunări generale — a 
menționat vorbitoarea — membrii 
cooperatori au propus noi căi de coo
perare în cadrul consiliului intercoo
peratist cum sînt : o secție pentru 
confecționat plăci de teracotă, o hală 
industrială pentru construcții metali
ce, o unitate pentru prelucrarea pro
duselor viticole și altele.

In continuare, vorbitoarea a scos 
în evidență munca politică desfășu
rată de consiliul intercooperatist. de 
comuniști, pentru extinderea, la toate 
sectoarele, la toate culturile a muncii 
și retribuției în acord global, mijloc 
de creștere a producției și a nivelului 
de trai al membrilor cooperatori.

Neasemuita bogăție de idei izvorîte 
din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia congresul nostru — a 
spus în încheiere președinta C.A.P. 
Putineiu — va constitui un perma
nent ghid în întreaga noastră activi
tate pentru ă pune în practică politi
ca agrară a partidului de a folosi mai 
bine mijloacele materiale, priceperea 
cooperatorilor, pentru că știm că vom 
avea de cîștigat fiecare dintre noi, 
cooperativele, economia națională.

In cuvîntul său, tovarășul Emil 
Bălâuțâ a ca ceI de-al
II-lea Congres al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție reprezintă un eveniment impor
tant în viața țării, a țărănimii coope
ratiste, a tuturor oamenilor muncii 
de . pe ogoare. Apoi inginer Emil Bă- 
lăuță, director general al direcției 
agricole a județului Brăila, s-a oprit 
pe larg asupra problemelor pe care le 
ridică agricultura județului Brăila. 
Județul nostru, care are o pondere 
mare in agricultura țării, a benefi
ciat din plin de. sprijinul multilate
ral âl statului, ceea ce a făcut să 
dispunem, în prezent, la Brăila de o 
puternică bază materială, cuprinzînd 
peste 4 300 tractoare, deci mai mult 
decît avea România anului 1938, peste 
1 400 combine de cereale păioase, 600 
combine de porumb și numeroase 
alte mașini agricole. Cantitatea de 
îngrășăminte chimice primită anul 
trecut a denășit 80 000 tone, permjțîn- 
du-ne să fertilizăm peste 65 la sută 
din suprafața arabilă a județului.

Au fost îndiguite peste 118 000 ha, 
s-au efectuat desecări pe o suprafață 
de peste 100 000 ha și s-au amenajat 
pentru irigații 51 000 ha. In 1975 vom 
ajunge să avem amenajată pentru 
irigații aproape jumătate din supra
fața arabilă a județului.

Puternica bază materială și efortu
rile lucrătorilor din agricultură au 
dus la obținerea unor rezultate din 
ce în ce mai bune.

In 1971, cooperativele din județ 
și-au realizat integral obligațiile la 
fondul de stat la griu, porumb, car
ne, lapte, struguri, sfeclă de zahăr, 
ceea ce a făcut ca in 
pactizării la fondul de 
unor sume importante, 
mei de categoria întîi 
că 28 de lei.

Valoarea proprietății 
operativelor agricole 
din județ a crescut. în 
la încheierea cooperativizării cu a- 
proape 700 milioane lei. "

Deși rezultatele obținute de către 
unitățile agricole din județul Brăila 
sint superioare celor înregistrate în 
anii precedenți. aș vrea să informez 
congresul că și în județul Brăila exis
tă încă mari posibilități de creștere a 
producției în principalele ramuri de
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activitate. Acest lucru este 
strat, printre altele, de 
existente între producțiile 
de diferite unități. Avem încă defi
ciențe serioase pe linia organizării 
procesului de producție; frecvent în- 
tîlnim forță de muncă și mijloace me
canice insuficient folosite, fapt care 
se soldează cu întîrzieri nepermise in 
executarea unor lucrări, cu efectuarea 
unor lucrări de calitate necorespunză
toare. Dacă ne referim, de exemplu, 
la baza tehnico-materială, constatăm 
că o gamă largă din setul de mașini 
existent nu se utilizează la întreaga 
sa capacitate și, cu toate acestea, ne 
plîngem că sîntem subdotați. Nu-i 
permis, tovarăși, să realizăm la Brăila 
cu un nivelator timp de 1 an numai 
50 ha, cu o mașină de plantat răsaduri 
numai cîteva hectare și apoi să ne 
plîngem că nu avem mașini sufi
ciente.

Fondul funciar — mijlocul principal 
de producție în agricultură — nu este 
pretutindeni 
dăresc.

O rezervă 
producției o _ _ ________
folosirii forței de muncă. In timp ce 
în unele cooperative am adus la lu
crări agricole cîteva mii de oameni 
din județele din nord. în satele jude
țului nostru, peste 19 000 de țărani 
cooperatori nu au efectuat anul trecut 
nici o zi de lucru în unități, iar alți 
7 000 de oameni au lucrat mai puțin 
de 50 de norme. Vinovate de această 
situație nu sînt numai consiliile de 
conducere ale cooperativelor, ci și 
noi, direcția generală, uniunea jude
țeană, consiliile populare.

în ultimii ani, ca urmare a indica
țiilor date de conducerea partidului, 
s-au adus îmbunătățiri substanțiale 
metodologiei de planificare și repar
tizare a sarcinilor de producție în te
ritoriu. simplificîndu-se. în același 
timp, o serie de operațiuni și detalii 
inutile. Cu toate acestea, trebuie să 
recunoaștem că mai există încă as
pecte de formalism, că nu se ține 
seama de unele propuneri și realități 
concrete. Se menține în plan cultura 
orezului cu producții planificate' de 
peste 3 000 kg la hectar, pe o supra
față de 1 500 ha, cu toate că se cu
noaște că în ultimii 10 ani nu am 
depășit 1 000 kg la hectar, aceste ore
zarii fiind amplasate în incinte inun
dabile cu sblul în diferite stadii de 
sărăturare și fără posibilități de eva
cuare a apei.

După ce a prezentat unele neajun
suri manifestate în dotarea cu mașini 
și aprovizionarea cu piese de schimb 
și îngrășăminte, vorbitorul a' spus.: 
Consider că, depunind eforturi spo
rite, noi, cei ce lucrăm în agricultură, 
vom putea să lichidăm lipsurile pe 
care Ie rnai avem, vom putea traduce 
în viață sarcinile ce ne revin din 
planul de stat.

folosit cu spirit gospo-

importantă în sporirea 
constituie îmbunătățirea

După ce a transmis congresului, 
In numele, cooperatorilor de la Nana’ 
județul Ilfov, - un călduros salut și 
urarea ca lucrările sale să fie cît mai 
rodnice, Alexandru Savu, pre* 
ședințe și inginer la C.A.P. din a- 
ceastă localitate, a spus : Cînd nouă, 
celor din consiliul de conducere, ni 
s-a încredințat sarcina de a o condu
ce, cooperativa realiza producții mici 
și avea datorii de peste 3 500 000 lei. 
Un articol publicat la sfîrșitul anu
lui 1969 în „Scînteia" despre coopera
tiva noastră era intitulat „Pe unde 
calcă indolența se usucă iarba".

Sprijinit de organizația de partid, 
noul consiliu de conducere a desfă
șurat o intensă muncă cu oamenii, a- 
rătîndu-le că pămîntul poate produce 

. mai mult. în adunarea generală a 
cooperativei din anul 1970 ne-am în
țeles să ne organizăm munca după 
sistemul în acord global. Acest lu
cru a dat rezultate bune. Dacă în anul 
1969 am realizat un venit de 3 300 000 
lei, în anul 1971 el s-a ridicat Ia 
7 902 000 lei. La cultura griului am 
realizat în 1971 o producție medie de 
2 900 kg/ha. față de 1960 kg la ha in 
1969., La porumb, de la 1 990 kg/ha în 
1969 am ajuns în 1971 la 3 450 kg/ha, 
depășind producția planificată cu cîte 
500 kg la ha. La floarea-soarelui, de 
la 1 070 kg/ha în anul 1969, am ajuns 
la 2 100 kg/ha în 1971. Că urmare, ve
niturile . (numai în bani) repartizate 

mun- 
900 000 

în anul 
catego- 
acestea

niturile (numai în bani) i_„ 
membrilor cooperatori pentru 
ca prestată au crescut de la 
lei în anul 1969, la 4 800 000 lei 
1971, valoarea unei norme de 
ria I ajungînd la 28 lei. Toate_____
s-au reflectat în îmbunătățirea con
tinuă a nivelului de trai, material și 
cultural, al membrilor noștri coope
ratori.

Paralel cu munca desfășurată pen
tru antrenarea membrilor cooperatori 
la îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, consiliul de conducere s-a o- 
cupat și de educația membrilor co
operatori. Aplicarea acordului global 
a întărit responsabilitatea oamenilor, 
atît pentru efectuarea lucrărilor, cît 
și pentru paza recoltei.

In legătură cu modificările propu
se la statutul cooperativei agricole 
de . producție, vorbitorul a arătat că 
țăranii cooperatori din comuna Nana 
apreciază că aplicarea lor va con
tribui la întărirea disciplinei in co
operativă. a răspunderii fiecărui co
operator față de bunul mers al a- 
cesteia.

Ocupîndu-se de unele neajunsuri și 
greutăți în _ organizarea și condu
cerea muncii în C.A.P., vorbitorul a 
arătat că sînt necesare măsuri care 
șă asigure condițiile corespunzătoa
re de locuit pentru specialiști, ast
fel ca aceștia să-și poată aduce din 
plin contribuția Ia îndrumarea fer
melor în care își desfășoară activi
tatea. De asemenea, el a propus ca 
în cadrul consiliilor intercooperatiste 
să-și desfășoare activitatea un pre
ședinte, un inginer-șef. un econo
mist și un merceolog sau valorifi- 
cator.

In vederea sporirii producțiilor, el 
a arătat că este necesar ca stațiu
nile de producere a semințelor să 
experimenteze și să recomande ace
le soiuri care se verifică în prac
tică. La floarea-soarelui, de exem
plu, noul soi introdus este mai bo
gat 
tiv.
țile 
lei

în ulei, dar mai puțin produc- 
Nouă ni se decontează cantită- 
predate și nu procentajul de u- 
din sămînță. Pentru remedierea 

acestei situații propun ca. 
încă din anul acesta, să se 
preturile la floarea-soarelui 
conținutul in ulei al acesteia.

De asemenea, se cere ca 
le experimentale să producă în can
tități suficiente semințe pentru cul
tura griului de toamnă din soiul Ex
celsior, soi care în cooperativa

începînd 
coreleze 

și cu

stațiuni-

pro- 
hec- 
cul-

noastră a reușit să asigure o 
ducție în plus de 500 
tar, față de soiurile pe 
tivam pină în prezent.

Este totodată necesar 
experimentale să-și 
de activitate, prin 
majoritatea cooperativelor a 
puncte de sprijin care să ne ajute 
să aplicăm corect regulile agroteh
nice și astfel producțiile vor fi mult 
mai mari.

Ar fi bine, a spus vorbitorul în 
continuare, ca îngrășămintele chi
mice să se repartizeze în funcție de 
cerințele plantelor cultivate, să fie 
livrate unităților atunci cînd sînt so
licitate.

El a arătat apoi că din cauza de
fecțiunilor existente în aproviziona
rea bazelor cu piese de schimb, 
C.A.P. sînt nevoite uneori să par
curgă distanțe prea mari pentru ■ 
găsi ceea ce au nevoie.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că C.A.P. Nana are de construit o 
fermă de 5 000 de porci, care trebuia 
să fie dată în folosință la sfirșitul 
anului 1971. Pină acum însă nu am 
reușit să o dăm în folosință, întru- 
țît, după aproape 4 ani, la probele 
tehnologice, am constatat că centrala 
termică este subdimensionată și ca 
atare trebuie făcute anumite reme
dieri. Consider că, ar fi timpul să fie 
trași la răspundere cei ce întocmesc 
asemenea proiecte, rugind totodată 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor să ia cît mai 
grabnic măsurile corespunzătoare 
pentru ca constructorul să treacă de 
urgență la înlăturarea acestor defi
ciențe.

Din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plină de prețioase în
vățăminte pentru noi toți, cei ce 
lucrăm în cooperativele agricole — a 
spus în încheiere vorbitorul — am 
reținut ca o sarcină de prim ordin 
să punem în valoare toate rezervele 
existente, pentru sporirea producției 
agricole, vegetale și animale. Țăranii 
cooperatori din comuna noastră se 
angajează în fața congresului să rea
lizeze și să depășească producțiile 
stabilite în planul de producție, fiind 
convinși că numai în acest fel ne 
putem achita cu cinste» de sarcinile 
ce ne revin în marea 
voltare și înflorire a 
cialiste.
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din Meseșeni,Țăranii cooperatori 
județul Sălaj, a spus cooperatoarea 
Aurelia Buciumau, m au ru_ 
gat ca în numele tuturor să mulțu
mesc conducerii partidului și statu
lui nostru pentru ajutorul și grija 
pe care o poartă permanent față de 
munca și viața noastră. Noi sintem 
conștienți că tot ce s-a construit și 
dezvoltat în țara noastră, viața nouă 
a țărănimii se datOresc politicii în
țelepte a partidului nostru și, noi, ță
ranii cooperatori, ne-am dat seama 
că avem toate condițiile asigurate și 
că trebuie să muncim mai bine, că 
stă în puterea noastră să producem 
mai mult și să trăim mai bine.

Terenurile cooperativei noastre sînt 
slabe, dacă nu le muncim cum tre
buie, însă sînt mănoase dacă le 
muncim la timp și bine. De aceSt 
lucru ne-am convins mai bine în 
anul trecut, cînd am realizat peste 
plan o producție globală de aproane 
o jumătate de milion lei, însă eu 
sînt convinsă că dacă ne organizăm 
mai bine munca putem obține și 
mai mult.

Cu toate că în anul trecut nu s-a 
organizat peste tot munca in acord 
global, această formă dreaptă de 
plată a muncii s-a simțit foarte 
mult. Fiecare cooperator a înțeles că 
după cit produce atîta primește și 
de aceea a crescut răspunderea pen
tru executarea la timp și de calitate 
a lucrărilor.

în cooperativa noastră lucrează 
peste 560 femei, cam 70 la sută din 
brațele de muncă ale cooperativei. 
Mi-au produs o mare satisfacție cu
vintele de apreciere la adresa acti
vității femeilor din agricultură, cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care vor constitui 
pentru noi un puternic imbold ’ în a 
munci mai bine, mai cu spor, pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
care revin organelor din care fac 
parte, pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii. Trebuie să spun însă 
că mai sînt unele femei care nu 
răspund întotdeauna la chemarea 
conducerii cooperativei pentru a par
ticipa permanent la toate lucrările ce 
se execută în cooperativă, mulțu- 
mindu-se cu cîteva zile lucrate pe 
an, adică mai sînt femei care s-au 
cam domnit și pe care va trebui să 
le convingem că nimeni în țara noas
tră nu poate trăi fără muncă.

Anul trecut, noi, femeile, ne-am an
gajat să lucrăm întreaga suprafață 
de legume pe bază de acord global 
și am reușit să obținem vânituri 
mai mari cu peste 10 000 lei decît 
cele planificate însă dacă aveam o 
suprafață mai mare de legume și 
conducerea cooperativei, organele a- 
gricole j 
mult în valorificarea la timp a legu
melor,

județene ne-ar fi ajutat mai
melor, noi puteam realiza cel puțin 
100 000 lei peste plan.

După ce a relevat unele date din 
activitatea sectorului cerealier și 
celui zootehnic al cooperativei, vorbi
toarea a arătat : pentru anul acesta 
adunarea generală a cooperativei, 
văzînd rezultatele pe care le putem 
obține din legumicultură. a hotărît 
să cultivăm o suprafață dublă cu le
gume față de anul trecut și să le va
lorificăm la o calitate superioară și 
la timpul potrivit. începînd de pri
măvara timpuriu. Orientarea coope
rativei noastre de a cultiva mai 
multe legume este bună pentru că 
avem condiții de irigare, în special 
prin brazde, care este mai ieftină și 
mai avantajoasă. Aceste condiții 
le-am asigurat în mare parte încă 
din anul trecut, cînd am executat 
și alte lucrări de îndreptare a 
cursului de apă care trece prin co
mună pe lungime de peste 3 km. 
Prin această lucrare am ferit și de 
inundații o mare suprafață de teren 
și în special terenul cultivat 
gume.

Pe lingă activitatea pe care 
fășor în cooperativă, am avut

aleasă ri președintă a comi- 
comunal 
calitate.
comunal 
un mare

cu le-

o des- 
cinstea

al femeilor. în a- 
cu sprijinul comite- 
de partid, am mo- 
număr de femei la

să fiu 
tetului 
ceastă 
tetului 
bilizat
activități obștești pentru înfrumuse
țarea satelor noastre, reușind să

140 000 de 
Bacău, flj. 
președintele

construim prin muncă patriotică un 
dispensar uman, să recondiționăm 
două școli, să amenajăm un drum 
de peste 4 km și să asigurăm func
ționarea normală a grădinițelor de. 
copii din cele două sate ale coopera
tivei noastre, care asigură îngrijirea 
și educarea a peste 150 copii ai 
membrilor cooperatori. Pentru acest 
an am propus ca noi, femeile, să a- 
jutăm la construcția unei școli de 
10 ani, a căminului cultural și a 
unei creșe pentru copiii cooperato
rilor, precum și la amenajarea de 
trotuare în lungime de un km și ju
mătate.

Femeile din cooperativa noastră, 
toți cooperatorii sîntem hotăriți ca 
în acest an, în care aniversăm zece 
ani de la încheierea cooperativizării 
agriculturii, să ne unim eforturile 
pentru a obține rezultate deosebite, 
în munca cooperativei și înfrumuse
țarea satelor noastre.

In numele celor peste 
cooperatori din județul

colae Fechet,
U.J.C.A.P.-Bacău, a adus calde mul
țumiri conducerii partidului pentru 
sprijinul primit în dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii coo
peratiste, pentru tot ce a contribuit 
la ridicarea nivelului de viață al ță
rănimii.

Vorbitorul a înfățișat o seamă de 
realizări ale cooperativelor din ju
deț. Astfel, ca urmare a muncii de
puse de cooperatori și a sprijinului 
dat de stat, pe terenurile în pantă si
tuate în zona colinară s-au plantat 
peste 6 500 ha vie și au apărut pe a- 
ceste locuri adevărate podgorii. Pro
ducțiile realizate la grîu, porumb și 
sfeclă de zahăr în 1971 sînt cele mai 
mari obținute în istoria acestor locuri. 
Drept urmare, cooperativele au vin- 
dut la fondul de stat cu peste 10 000 
tone porumb și grîu mai mult ca în 
1970, iar veniturile bănești au cres
cut cu 41 milioane lei față de același 
an. In zootehnie, planul la carne și 
lapte a fost îndeplinit.

Aceste rezultate ne-au arătat că a- 
vem posibilități mari de a obține pro
ducții bune și foarte bune, de a creș
te, totodată, contribuția noastră la 
fondul central al statului. Spun acest 
lucru deoarece și în 1971 am avut 
cooperative care au obținut la cerea
le producții destul de mici, din cau
za unor deficiențe în organizarea 
muncii. Acolo unde s-a aplicat corect 
acordul global s-au obținut rezultate 
bune.

In legătură cu dezvoltarea sectoru
lui viticol, vorbitorul a ridicat pro
blema asigurării mașinilor necesare, 
în special la executarea stropitului.

Cele mai bune terenuri arabile de
ținute de cooperative — a arătat în 
continuare vorbitorul — sînt situate 
în lunca Șiretului. In această zonă, 
pe porțiunea Onișcani—Săucești, din 
partea de nord a județului, avem o 
suprafață de. teren arabil de peste 
5 000 ha, cu exces de umiditate și par
țial supuse inundațiilor. încă din 1958 
se fac studii de către Institutul de 
proiectări și îmbunătățiri funciare 
București pentru a da soluțiile teh
nice 'de lucru celor 7 cooperative a- 
fectate, studiu care nici pină în pre
zent nu este finalizat. Știm că din 
1971 s-a reluat această lucrare de a- 
celași institut, dar se tărăgănează și 
nu vedem perspectiva rezolvării aces- 
tei situații. Acest studiu trebuia să 
fie avizat luna aceasta și s-a aminat 
pentru luna august. Cooperatorii ri
dică în fiecare an această problemă 
deosebit de importantă. Propunem să 
se urgenteze întocmirea documenta
ției și să putem trece la executarea 
lucrărilor de desecări în 1973.

O altă problemă pe care aș dori să 
o ridic se referă la scoaterea din fo
losința agricolă a unor 
apă, folosite cu ani în 
vorba de rîul Trotuș, a 
din cauza impurificării 
cîțiva ani cu substanțele 
către unitățile industriale din zonă.și 
în special cele de la Borzești, nu mai 
poate fi folosită pentru irigații, deși 
comunele prin care trece ar fi putut 
să irige citeva mii de hectare de te
ren. Pentru înlăturarea acestei situa
ții considerăm necesar ca unitățile 
industriale in cauză, cu sprijinul mi
nisterelor de resort, să adopte solu
țiile necesare pentru a face posibilă 
folosirea în agricultură a apelor riu- 
lui Trotuș. Desigur, această opera
țiune poate comporta cheltuieli mari, 
dar cred că s-ar justifica o aseme
nea investiție.

Consider că stațiunile experimen
tale ar putea să-și aducă un aport 
mai mare prin ... ___
fac sau trebuie să le facă. Ăm în 
vedere aici stațiunea Perieni-Bir- 
lad. unica pe țară specializată în cer
cetarea problemelor privind comba
terea eroziunii solului. In județul 
nostru, care are suprafețe în pantă, 
degradate și în care se execută de 
cîțiva ani lucrări importante — unele 
cu sprijin din partea statului — ar 
fi fost necesară o prezență mai ac
tivă a acestei stațiuni. Noi am apli
cat în zonele puternic erodate un alt 
sistem de terasare decît cel reco
mandat de această stațiune : am exe
cutat baraje din pămînt în locul ce
lor din ciment, care s-au dovedit a 
avea aceeași eficiență, dar au necesi
tat investiții mult mai reduse.

întreaga desfășurare a congresu
lui nostru reprezintă încă o expresie 
a unității trainice a țărănimii coo
peratiste. a tuturor lucrătorilor din 
agricultură, a întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Român, 
încrederea noastră nestrămula*" n 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru. Mindrindu-ne 
cu succesele dobîndite în construirea 
socialismului, pe baza politicii inter
ne a partidului, sîntem în același 
timp mîndri de politica externă pro
movată cu consecvență de Partidul 
Comunist Român și Republica Socia
listă România. Niciodată în trecut 
țara noastră n-a avut atîția prieteni 
în lume cîți are astăzi. O dovadă 
grăitoare a acestui fapt o constituie 
și prezenta unui mare număr de de
legați din alte țări la congresul nos
tru, prilej de întărire în continuare

a 
luptei noastre comune pentru asigu
rarea păcii in lume.

în numele cooperatorilor din ju
dețul Bacău exprim totala adeziune 
la documentele celui de-al II-lea 
Congres al U.N.C.A.P. și angajamen
tul nostru de a milita cu toată forța 
și priceperea pentru aplicarea sa în 
viață, pentru înfăptuirea tuturor sar
cinilor pe care le va adopta congre
sul la care participăm.

resurse de 
urmă. Este 
cărui apă, 
masive de 
evacuate de

cercetările pe care le

z

a relațiilor noastre prietenești.
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12 cutezători
CEI MAI APROPIAT! Al SCOLII

9 9

împărțiți în două tabere, vreo 
12 oopii de la școala din satul 
Batoți, comuna Devesel (Mehe
dinți) încinseseră, sub suprave
gherea profesoarei Doina Trăi- 
lescu, o bătălie cu bulgări de 
zăpadă. Deodată, din împreju
rimi, s-a auzit strigătul „săriți, 
foc !“ Ce se întîmplase 1 Scăpat 
de sub supravegherea bunicii 
sale, un băiețel de patru ani se 
jucase cu chibriturile în apro
pierea unor stoguri cu fin, dind 
foc unuia dintre ele. întețit de 
vînt, focul s-a întins cu repezi
ciune, amenințînd să cuprindă 
și locuința unui cetățean 
Stroe. Imediat, copiii au 
joaca și, îndrumați de 
soară, au reușit, după o 
încordată, să localizeze 
stingă incendiul, salvînd 
importante bunuri materiale. 
Distinși cu diploma de „cuteză
tori", copiii au primit calde feli
citări, cărora, acum, le adăugăm 
și pe ale noastre.

— Ion 
lăsat 

profe- 
muncă 
și să 
astfel

Ce n-a făcut
PăcalăV

Acum citeva luni, Anton 
Aursulesei, macaragiu la Direc
ția regională C.F. Iași, s-a 
urcat la volanul automacaralei 
31—1—647 și a plecat să ridice 
cu ea... niște cumpărături per
sonale din oraș ! Dar o dată fă
cute tirguielile, i-a venit ideea 
de a le duce, tot cu macaraua, 
acasă ! A aruncat deci lucrurile 
cumpărate intr-una din cabine 
și a pornit spre satul Coada 
Stincii, aflat la o depărtare de 
circa 20 kilometri. Da un mo
ment dat insă, intrind pe un 
drum îngust, macaraua s-a îm
potmolit intr-un șanț adine, din 
care nu mai putea fi scoasă 
decit, poate, cu... o altă ma
cara I In această situație, A. A. 
a apelat la doi tractoriști. Aceș
tia i-au venit in ajutor, dar 
n-au făcut altceva decit să răs
toarne macaraua și să o dete
rioreze. Zilele trecute, A.A. a 
aflat prețul călătoriei. Numai 
reparațiile macaralei (care au 
durat peste trei luni de zile) și 
amortismentele acesteia se ri
dică la 11 830 lei. Dar suma are 
toate șansele să se rotunjească. 
Pentru că la aceasta se adaugă 
pagubele, mult mai mari, pri
cinuite de staționarea vagoane
lor la încărcare ! Acum, A.A. 
n-are decit să socotească dacă 
transportul lucrurilor cumpărate 
merita un asemenea preț.

Viața dovedește continuu justețea 
unui cunoscut principiu al pedagogiei 
potrivit căruia in educarea copilului 
și a tînărului școala și familia tre
buie să constituie o unitate insepara
bilă. Transpunerea în practica șco
lară cureptă a acestui principiu — 
realizarea unei colaborări rodnice 
între profesori și părinți — îmbracă 
aspecte foarte diferite : de la dialogul 
permanent vizind ținuta și conduita 
elevului în clasă și acasă, pentru cit 
mai buna îndeplinire a îndatoririlor 
sale școlare, pînă la acțiunile de pro
pagandă pedagogică în rindul părin
ților și la rezolvarea cu ajutorul co
mitetului de părinți a unor probleme 
de ordin administrativ ale școlii.

Astăzi, la noi, mediul familial pre
zintă o serie de caracteristici noi, 
generate de profundele transformări 
petrecute în toate domeniile vieții 
politice, economice și sociale ale țării 
noastre ; s-a conturat o familie de tip 
nou, corespunzătoare stadiului actual 
de dezvoltare a societății socialiste și 
a conștiinței sociale. Dar nu e mai 
puțin adevărat că, în cadrul acestei 
familii, unde sînt asigurate condițiile 
materiale și spirituale necesare creș
terii sănătoase și educației socialiste, 
dezvoltării personalității copiilor, pe 
lingă multe influențe și manifestări 
pozitive se mai întîlnesc uneori feno
mene negative. Ele sint generate 
deseori de existența unor familii de
zorganizate, a unor concepții neștiin
țifice, mistice despre lume, viață, so
cietate, sau a anumitor greșeli peda
gogice care, în planul vieții școlare a 
copiilor și tinerilor respectivi, se tra
duc prin apariția așa-numiților „e- 
levi-problemă". pentru educarea căro
ra școala trebuie să depună eforturi 
susținute. Tocmai un asemenea consi
derent ne-a determinat să abordăm a- 
ceastă problemă, bazindu-ne pe cer
cetarea științifică a familiei, în vede
rea cunoașterii psiho-pedagogice a e- 
levilor. Marea majoritate a diriginți- 
lor noștri fac periodic vizite la domi
ciliul elevilor, alcătuind caracterizări 
referitoare la familiile lor, în funcție 
de diferite criterii (componența nu
merică, situația socială și morală, re
lațiile de rudenie, prietenie, vecinăta
te, preocupările membrilor familiei în 
timpul liber, înțelegerea dintre ei, cau
za unor eventuale conflicte familiale, 
situația și rolul elevului în familie, 
atitudinea părinților față de școală, 
profesori, controlul pe care familia 
îl exercită asupra purtării, ținutei, în
grijirii obiectelor personale de către 
elev etc.). Studierea acestor aspecte 
ne ajută la cunoașterea mediului unde 
se dezvoltă copilul, la remedierea 
unor deficiențe constatate și, în ulti
mă instanță, la „educarea educatori
lor". Un exemplu recent. Profesoara 
Kardalos Julia a observat că un elev

din clasa sa nu mai învață, că este 
foarte deprimat. Cercetîndu-i familia, 
a aflat că între părinți s-au ivit anu
mite neînțelegeri care-1 impresionau 
pe elev. A stat de vorbă, apropiat, 
prietenește, cu cei doi părinți, le-a 
povestit despre „necazurile" și triste
țea copilului lor, i-a sfătuit cu tot 
tactul și delicatețea cuvenite unui 
astfel de subiect. Pînă la urmă, echi
librul în familie a fost restabilit — 
drept consecință comportarea elevu
lui a revenit la normal. Bineînțeles, 
acest caz. care demonstrează posibili-' 
tățile profesorului și învățătorului din 
școală de a concura la lichidarea unor 
fenomene negative din sinul unor fa
milii nu este unic în experiența 
noastră și nu reprezintă nici singura 
modalitate de acțiune.

In scopul îmbogățirii orizontului 
științific și pedagogic al părinților, 
una dintre sarcinile fundamentale ale 
școlii, am constituit un lectorat peda
gogic și unul de propagandă ateist- 
științifică. în cadrul lectoratului pe
dagogic, frecventat de 200—250 pă
rinți, s-au expus și dezbătut teme ca : 
„Educarea comunistă a elevului în fa
milie", „Opinia publică și rolul ei 
moral-politic", „Cum îi educăm pe 
copiii noștri pentru a deveni buni ce
tățeni". Lectoratul ateist-științific se 
întrunește lunar, cu un efectiv con
stant de participanți. Cite 2—3 părinți 
din fiecare clasă s-au oferit să pre
zinte realizările din diferite domenii 
ale științelor. Astfel, în anul școlar in 
curs vor fi abordate probleme de as
tronomie și biologie, oferind argu
mente convingătoare asupra materia
lității lumii, apariției vieții pe pă- 
mînt, alcătuirii sistemului nostru solar 
etc., pentru a determina consolidarea 
concepției marxist-leniniste despre 
natură, viață și societate a părinților, 
pe care aceștia — împreună cu 
școala — au datoria să o transmită 
tinerilor.

Referindu-ne la multilateralitatea 
relațiilor școală-familie ar fi nedrept 
să nu amintim activitatea rodnică a 
comitetului de părinți, care acordă 
un ajutor prețios școlii în rezolvarea 
problemelor atît de complexe de or
din instructiv-educativ și adminis
trativ. Comitetul de părinți a spriji
nit cadrele didactice în asigurarea 
școlarizării, sută la sută, a copiilor 
de vîrstă școlară. Ne acordă un real 
ajutor în rezolvarea unor cazuri fa
miliale mai delicate, in acțiunea 
noastră asupra unor elevi mai greu 
educabili. De multe ori s-a constatat 
că acolo unde cuvîntul unui profesor 
sau al unui părinte nu a dat re
zultatul așteptat, intervenția amin- 
durora laolaltă a avut mai multă 
eficacitate. Pe baza recomandărilor 
primite din partea Inspectoratului 
școlar județean Harghita, incepind 
din ultimele săptămîni ale primului 
trimestru, am organizat în mod ex
perimental un semiinternat pentru 
elevii claselor a VIII-a. Aici, după 
masă, sub îndrumarea pedagogului și 
a profesorului de serviciu, elevii își 
pregătesc lecțiile pentru a doua zi. 
Asemenea semiinternate s-au orga
nizat și în alte părți, dar — ca un 
element inedit — la noi PĂRINȚII 
s-au angajat voluntar să participe la 
controlul elevilor.

Iată, reflectată în cîteva fapte sem
nificative, convingerea noastră că 
numai printr-un efort comun, prin 
colaborare strînsă între școală și fa
milie putem asigura o educație co
munistă elevilor noștri, tineretului 
patriei, care-i va însufleți și-i va 
ajuta să se încadreze rodnic în opera 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Prof. PALFI Andor
directorul liceului „Salomon Ernd* 
din Gheorghieni

I
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PENTRU STUDIUL ȘTIINȚELOR SOCIALE
TG. JIU (corespondentul „Scînteii", 

M. Dumitrescu).
în cadrul acțiunilor întreprinse de 

comitetul județean de partid, în ve
derea traducerii în viață a importan
telor hotăriri ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, ia 
Tg. Jiu a fost inaugurat un cabinet 
pentru studiul științelor sociale și 
răspîndirea cunoștințelor științifice. 
Cabinetul este dotat cu mijloace mo
derne de studiu, panouri, planșe, gra-

fice, aparate audio-vizuale. Noul ca
binet dispune, de asemenea, de un 
centru de informare și documentare, 
în cadrul căruia se vor organiza con
sultații, întîlniri cu propagandiști și 
cursanți. La inaugurare a participat 
tovarășul Gheorghe Paloș, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., membrii biroului comitetu

lui județean de partid, alți activiști 
și cadre cu munci de răspundere din 
municipiu, propagandiști.

Oaspetele 
nocturn

Trectnd, într-una din nopțile 
trecute, pe strada 13 Decem
brie din Timișoara. locuitorul 
Nicolae Moșu a observat, 
magazinul cu autoservire, 
individ, scotocind de zor 
sertare. A anunțat organele de 
miliție, care s-au prezentat de 
îndată la fața locului. Invitat să 
deschidă ușa, oaspetele nocturn 
al magazinului, Petru Harghi- 
dan, din Roman, dîndu-și sea
ma că nu mai are nici o ieșire, 
s-a gîndit să' se condamne sin
gur, luîndu-și adio de la instan
ța de judecată. A desfăcut la 
repezeală două sticle cu votcă 
și, în cîteva minute, le-a dat 
peste cap ! A fost imediat dus 
la dezintoxicare și, cind s-a 
trezit, era... apt pentru jude
cată !

în 
un 

prin

Fier vechi, 
rugină nouă

De circa doi ani, cei care că
lătoresc cu trenul pe distanța 
București—Brașov pot observa, 
la intrarea in orașul Cimpina, 
in prundul riului Prahova, o 
serie de cabine de tractoare, 
boghiuri, roți, tiranți și chiar... 
tractoare întregi (model S 80). 
Stau abandonate, practic arun
cate la gunoi, și ploile, zăpada 
și-au pus deja amprenta : no
roiul și rugina le-au năpădit de 
tot. Oare nu aparțin nimănui ? 
Simulacrul de împrejmuire in
firmă ipoteza. Au fost botezate 
cumva „fier vechi" 1 Atunci de 
ce n-au luat calea combinate
lor siderurgice ? . Vor fi fiind 
ele vechi, rugina este insă nouă. 
Și nu numai pe tractoare...

I O colecție 
| cinegetică

Așezat în cunoscutul 
dendrologic din Gurghiu, caste
lul de aici găzduiește și un 
muzeu de vînâtoare cu peste 300 
de exponate. Printre acestea 
se numără trofee de bivol Caf- 
fer, răspîndit în Africa răsări
teană, antilopă, rinocer ș.a. 
Alături de asemenea piese exo
tice, în cadrul colecției este 
bogat reprezentat și vînatul in
digen, fiecare animal fiind pre
zentat în mediul său de viață. 
Majoritatea exponatelor au fost 
preparate în laboratorul mu
zeului de către profesorii și 
elevii liceului silvic din locali
tate, cu concursul ocoalelor sil
vice din cadrul inspectoratelor 
județene Mureș, Harghita și Si
biu și ele servesc drept material 
didactic pentru viitoarele cadre 
din silvicultură. De prisos să 
mai adăugăm că muzeul se bucu
ră de un interes 
rîndul turiștilor și, 
al celor care sînt (sau vor 
devină) vînători.

parc
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Un nou șantier 
al tineretului

în orașul Cehu Silvaniei, în cin
stea aniversării semicentenarului 
U.T.C., a fost constituit un nou șan
tier de muncă voluntar-patriotică. 
Sute de elevi și tineri muncitori lu
crează la construirea unui modern 
complex hotelier și de alimentație 
publică, la un depozit de combusti
bil și carburanți, precum și la mo
dernizarea drumurilor ce leagă ora
șul cu satele din jur. La constituire, 
în mijlocul tinerilor brigadieri au 
venit „veterani" ai marilor șantiere 
naționale, care le-au împărtășit din 
experiența lor.

In sprijinul 
propagandei 

agricole
Sub titlul generic „în sprijinul 

propagandei agricole", la Timișoara 
au fost tipărite o serie de broșuri 
care relevă experiența dobîndită de 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județ în sporirea pro
ducțiilor de grîu, porumb, sfeclă de 
zahăr, legume, fructe, în creșterea 
și hrănirea animalelor, dezvoltarea 
activităților industriale și de pres
tări de servicii la sate, aplicarea a- 
cordului global. Este de menționat 
faptul că în paginile acestor tipări
turi își spun cuvîntul și cadrele 
care lucrează nemijlocit in coopera
tivele agricole.

răcoros sau clnd marea este agita
tă, turiștii vor putea face băi ma
rine. Indiferent de sezon, aici se vor 
organiza întreceri interne și inter
naționale de natație și polo. Com
petițiile vor putea fi urmărite 
circa 1 500 de spectatori.

MEHEDINȚII

Medici-constructori
O spațioasă clădire, tip vilă, cu o 

suprafață locuibilă de circa 2 000 
mp, situată intr-o zonă liniștită și 

pitorească din localitatea Vinjuleț, 
era supusă degradării. Pentru reno
varea și amenajarea ei s-au anga
jat să presteze muncă voluntar-pa
triotică numeroși medici și cadre 
medii sanitare din împrejurimi. Și, 
astfel, a apărut aici un așezămint 
destinat, în principal, ocrotirii co
piilor orfani pînă la vîrsta de 3 ani. 
Asistența sanitară și socială este a- 
sigurată de cadre calificate.

Noi magazine 
universale la sate

primele trufandale 
zarzavaturi s-au 

apară în municipiul Satu- 
un avans de aproape o... 
de 1971. Zilele acestea au 
magazine mii de legături 
crudă și o tonă de salată

Anul acesta, 
de legume și 
grăbit să 
Mare cu 
lună față 
intrat în 
de ceapă 
verde produse în serele cooperati
vei agricole Cărășeu și ale asocia
ției intercooperatiste Păulești.

în mai multe unități sanitare din 
județ s-au efectuat lucrări de mo- ’ 
dernizare, în vederea îmbunătățirii' 1 
asistenței medicale a populației. La < 
maternitatea din Alba Iulia, de 1 
exemplu, prin extinderea suprafe- i 
ței de cazare, s-a dublat numărul ( 
de paturi. în orașul Blaj s-a con- , 
struit o nouă secție de pediatrie, pe 
lingă spitalul din localitate, iar iâ-; 
spitalul din Cugir s-au modernizat ' ț 
secțiile de chirurgie, interne, pe
diatrie și obstetrică. Lucrări asemă
nătoare s-au efectuat și la spitalul 
din Ocna Mureș. Totodată, au fost 
înființate dispensare medicale șco
lare de pediatrie Ia Alba-Iulia și 
Ocna Mureș.

pînă în 
de con-

CONSTANȚA

HUNEDOARA

ARGEȘ!

De la începutul anului și 
prezent, rețeaua cooperației 
sum din satele județului s-a îmbo
gățit cu două noi unități. Este vor
ba de magazinele universale din co
munele Delești și Gîrceni. Ambele 
sînt dotate cu mobilier nou și des
fac o gamă largă de produse in
dustriale și alimentare. Asemenea 
unități moderne vor mai fi date in 

, folosință și în alte sate vasluiene.

Piscină olimpică
La intrarea în Mamaia, lingă 

complexul hotelier „Parc", se con
struiește prima piscină olimpică de 
pe litoral. Cîteva amănunte : bazi
nul dreptunghiular are o suprafață 
de 1 050 mp și o adîncime de 2,20 
m, potrivit normelor olimpice. în
treaga construcție, cu o arhitectură 
modernă, ocupă o suprafață de 2 500 
mp și dispune de o dotare tehnică 
de prim rang. în zilele cu timp

Vești bune pentru 
automobiliști

Pentru a ușura circulația autotu
rismelor, în Pitești se lucrează in
tens la transformarea în autostradă 
a traseului Nicolae Bălcescu — 
Bascov, spre Rm. Vîlcea. Respecti
vul traseu, lung de circa 4 km, se 
va lega cu autostrada București — 
Pitești. De asemenea, vor fi ame
najate traseele care înconjoară sau 
ocolesc orașul pentru circulația au
tovehiculelor cu tonaj sporit.

Geoagiu - Băi 
întinerește

La stațiunea Geoagiu-Bă! a fost 
dat în folosință un nou pavilion cu 
dotare modernă și camere confor
tabile. în această iarnă s-a încheiat 
termoficarea unor noi vile și s-a 
dezvoltat baza medicală, prin con
struirea unui nou bazin acoperit 
pentru tratament cu ape termale. 
La rîndul său, ștrandul cu ape ter
male al stațiunii va beneficia de 
un nou bazin de dimensiuni olim
pice.

ROMÂNIA FILM vă invită la o nouă întîl nire cu Louis de Funes în :

„MICUL SCĂLDĂTOR"

O comedie iranco-italiahă in culori. Regia t Robert Dhery, Cu : Andrea Parisy, Robert Dhery, Franco Fabrizzl, 
Colette Brosset

t V
8,00 Deschiderea emisiunii de di

mineață. Telex.
9,05 Teleșcoală • Literatura ro

mână — clasa a VIII-a : Va- 
sile Alecsandri — poet și pa
triot (film realizat de Mihaela 
Macovei) > Chimie, clasa a 
VIII-a: Stări --------
Prezintă 
laiciuc.
Curs de 
a IV-a). 
Căminul . 
Film serial : 
și un cîine' 
(reluare).

12,05 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba france

ză (lecția a IlI-a reluare).
Deschiderea emisiunii d« 
după-amiază.
Steaua polară — cabinet d« 
orientare școlară și profesio
nală. „Profesiuni pentru 
fete14. Redactorul și prezenta
torul emisiunii : Dan Huliera. 
Cîntece și marșuri patriotice 
interpretate de fanfara Șco
lii populare de artă din Arad. 
Dirijor Ilie Mareș.
Micii meșteri mari... din ju
dețul Ilfov.
Film documentar : „Olimpia
da focului14 — producție a 
studioului cinematografic „A- 
lexandru Sahia41. Regia : Paul 
Orza.
Seară de balet : 
ca14. Dansează : 
Massini. Rodica 
Tugearu, Ovidiu 
grup de balerini 
română. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. „Povestea 
Rumcajs14 (HI).
Telejurnal.
Seară de teatru : „Fără 
nal“ de N. Damaschin.
gia : Ianis Veakis. In distri
buție : Victor Rebengiuc, 
Ioana Manolescu, Dina Cocea, 
Emil Hossu, Fory Etterle, E-

lena Albu, Victor Mavrodl- 
neanu.

11,30 Prim plân. Tlnărul matema
tician Dan Burghelea — cer
cetător la Institutul de ma
tematică' al Academiei. Pre
fața emisiunii este semnată 
de acad. Gr. C. Moisil. Emi
siune de Alexandru Stark. 
Teleglob : La vest de Buda
pesta. Reportaj filmat de Ion 
Ciuchi și Doru Lepădatu. 
Vedete ale muzicii ușoare : 
Enrico Macias. Film de Boris 
Ciobănii.
,,24 de ore11.

82,00

82,20

10,00

10,30
11,10

17,30

17,35

18,10

18,40

18,50

19,15
19,20

19,30
20,10

de agregare, 
prof. Rodica Nico-

limba rusă (lecția

(reluare).
„Patru tanchiști 

(episodul III)

„Romanti-
Valentina 

Simion, Ion 
Vîlcu și un 
de la Opera

lul

fi- 
Re-

82,30

PROGRAMUL H

80,00 Telecinemateca pentru copil 
și tineret © „Aventurile ba
ronului „MUnchausen44 de 
Karel Zeman — o producție a 
studiourilor din R. S. Ceho
slovacă.

21,30 Agenda.
21,40 Tineri interpreți : Cvartetul 

format din Vladimir Lakatoș, 
Virgil Simonis, Mihai Spinel 
și Teodor Pașel — studenți al 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu14 din București, in
terpretează „Cvartetul44 de 
Dumitru Bughici și partea I 
din cvartetul „Fata și moar
tea44 de Schubert. Prezintă 
Silviu Gavrilă.

22,10 Telex tehnico-științlfic.
22,20 Emisiune de divertisment 

(reluare).

cinema
a Puterea și adevărul (ambele 
serii) : PATRIA — 10; 16; 19,45,
FAVORIT — 9; 12,30; 16; 19,30, CA
PITOL - 9,15; 12,45; 16,15; 19,45. 
a Viața de familie : CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
a Războiul subteran : LUMINA — 
9—20,15 în continuare.
a Micul scăldător : SCALA — 9,15; 
11,30: 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21.

a Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
© Locotenentul Bullitt : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR - 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Farmecul ținuturilor sălbatice z 
TIMPURI NOI — 9—20,15 în con
tinuare.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
a Pădurea de mesteceni : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Ultimul războinic : VICTORIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9;

. 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
a Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte ; GIULEȘTI — 15; 17,45; 
20, ARTA — 15,15; 17,45; 20,15.
a Trenul î ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15,30; 17,45; 20.
a Poveste de dragoste : PACEA
— 15,45; 18; 20.
a Aventuri în Ontario
— 9; 11,15; 13,30; 16;
AURORA — 9; 11,15 
18; 20,15, FLAMURA 
13,30; 16; 18,15; 20,30. 
a Noaptea Iguanei — _ . ____
Dragostea lui Alioșa — 16,30, Po
vestea lui Vernon și Irene Castle : 
CINEMATECA (sala Union).
a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
FLACARA - 15,30; 17,45; 20.
a Mirii anului II : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, FLOREASCA —
15,30; 18; 20,30.
a Fuga î MIORIȚA — 10,30: 15; 19. 
a Marele premiu ; UNIREA — 
15,30; 19.
a Vis de dragoste : VIITORUL — 
16; 19.
a Decolarea : COSMOS
18 ; 20,15.
a Love Story : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
a Waterloo : CRINGAȘI —
19.
a Misiunea tinerei Nhung : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
a B. D. la munte și la mare : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
a Cea mai frumoasă soție : LIRA
— 15,30; 18: 20,15.
a Mihail Strogoff 
15,30; 17,30; 19,30.

* Hello, Dolly 1 : DRUMUL SARIÎ 
— 16; 19.
© Floarea de cactus : MOȘILOR 
15,30; 18; 20,15.
© Vagabondul : FERENTARI — 
9,30; 13; 16; 19,15.
• Dreptul de a te naște : MUN
CA - 15,30; 17,45; 20.
© Articolul 420 ; RAHOVA 
15,30; 19.
© O floare șl doi grădinari : PRO
GRESUL — 10; 15.30; 19.

10

: GRI VITA 
18,15; 20,30, 

13,30; 15,45; 
— 9; 11,15;

10; 12; 14,15,

15,30

15,30;

LAROMET

Interesul

© Opera română : Faust — 19,30. 
© Conservatorul de muzică „Ci
prian Porumbescu14 : Concert sim
fonic. Dirijor : Emanuel Elenescu. 
Soliști : Mirel Iancovici și Ștefan 
Agoston — 10.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le44 (sala Studio) : Jocul de-a va
canța — 20.
• Teatrul de comedie 
general — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra44 (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20;
(sala Studio) : Iubire pentru iubire 
— 20.
© Teatrul Mic : Balul absolven
ților — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara4' (sala 
Magheru) : Schimbul — 20.
a Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă44 : Școala 
din Humulești — 9,30.
a Teatrul „Țăndărică*4 (sala 
Calea Victoriei) : Ninigra și 
gru — 15.
a Teatrul evreiesc de stat : 
rașeum ’72 — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C.
nașe44 (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Siciliana — 19,30; 
(la Sala palatului) : Vine, vine... 
olimpiada ! — 19,30.
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Siderurgiștii hunedoreni 
acționează cu fermitate pentru 

economisirea metalului
(Urmare din pag. I)

meniu, inginerul Dumitru Bucur, șe
ful serviciului control tehnic de cali
tate, sublinia faptul că nu au existat 
reclamații fundamentate in legătură 
cu livrarea laminatelor la lungimi 
fixe și multiple.

— Preocuparea întreprinderilor be
neficiare s-ar înscrie și mai bine pe 
linia indicațiilor, a cerințelor econo
miei — arată, totodată, interlocutorul 
— dacă ca ar pune un accent cu totul 
deosebit pe oțelurile aliate, pe utili
zarea cu inalt simț de răspundere a 
acestor oțeluri, renunțindu-se la im
portante eforturi valutare. Or, din 
comenzile beneficiarilor nu prea re
zultă creșterea acestor cereri.

Opinii asemănătoare am notat șl în 
discuțiile purtate cu inginerul loan 
Minuț, șeful • secției de laminoare 
bluming-semifabricate, Dumitru Fo- 
tescu, secretarul comitetului de par
tid de aici, Nicolae Danilă, manevrant 
principal. Am reținut, îndeosebi, 
ideea că la combinatul hunedorean 
sint create toate condițiile tehnice și 
organizatorice pentru a face față 
creșterii ponderii livrărilor de lami
nate la lungimi fixe și multiple, că 
oamenii de aici sînt conștienți de im
portanța înfăptuirii acestei cerințe 
reale a economiei și nu-și cruță e- 
forturile în acest sens. Am mai re
ținut, totodată, tendința unor între
prinderi beneficiare de a urmări (prin 
comenzile de metal la lungimi fixe 
și multiple) numai rentabilitatea in 
cadrul activității lor și nu în contex
tul mult mai larg al economiei națio
nale. Unii din acești beneficiari fac 
abstracție de eventualele resturi de 
metal rezultate în urma dimensionării 
lui la lungimi fixe sau multiple, 
resturi cotate la furnizor ca pierderi; 
care pot anihila și chiar depăși eco
nomiile primilor. De aici, se impune 
o strînsă colaborare, pe mai multe 
planuri, între furnizori și beneficiari 
pentru ca — pornind de la scopul 
final comun — anumite cantități 
de oțel solicitate la dimensiuni fixe 
să se regăsească și in cereri la lun

gimi de fabricație, pentru ca fiecare 
bucată de metal să-și găsească utili
zarea, îneît pe ansamblul economiei 
să nu rezulte pierderi, ci. realmente, 
economii de metal.

Investigațiile noastre duc la o uni
că concluzie, cu două aspecte aflate, 
însă, la antipozi. Pe de o parte, se 
observă o anumită tendință de scă
dere a volumului comenzilor de la
minate la lungimi fixe și multiple, 
datorată unor rețineri din partea be
neficiarilor. Se pare că aceste reți
neri au la origine ideea greșită 
cum că, pentru beneficiar (luat 
ca individualitate), nu înseamnă nici 
un cîștig folosirea laminatelor la lun
gimi fixe, din momentul in care pre
țul acestora este cu ceva mai ridi
cat decit al celor normale (se uită, 
însă, că utilizarea lor atrage după 
sine micșorarea consumului specific 
de metal). Pe de altă parte, sînt des- 
tul de frecvente exagerările în soli
citarea laminatelor la lungimi fixe și 
multiple — de genul comenzilor 
I.P.B. Craiova — care afectează ne
gativ eficiența muncii la furnizor 
(poate chiar și la beneficiar). Dacă 
cea de a doua tendință este mult mai 
simplu de evitat, prima este însă mai 
complicată. Și se întrevede că reține
rile în ceea ce privește comenzile de 
laminate la lungimi fixe și multiple 
vor dăinui pînă cind beneficiarii în 
cauză vor înțelege bine un lucru : 
chiar dacă costul unei piese, mașini 
sau construcții se menține la același 
nivel (dat fiind prețui mai ridicat al 
laminatelor la lungimi fixe), totuși, 
economia noastră — luată în ansam
blul ei — cîștigă. Cîștigă, pentru că 
poate realiza mai multe asemenea 
produse din aceeași cantitate de me
tal. Or, tocmai acest scop — esențial 
de fapt — este scăpat din vedere sau 
chiar ignorat de acei beneficiari care, 
dincolo de „poarta" întreprinderii 
lor, nu văd interesele majore ale e- 
conomiei naționale.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii'

Noi sortimente de hirtie
BACĂU (corespondentul „Scîn

teii", Gh. Baltă).
Alături de hîrtia obișnuită de 

scris, specialiștii din cadrul 
Combinatului de celuloză și hir
tie Bacău au introdus în fabri
cație în acest an 7 noi sortimen
te de hîrtie tehnică și pentru 
ambalaje. De ia inginerul Nico
lae Mocanu, șeful serviciului 
tehnic al combinatului, am aflat 
că la fabrica „Letea" au fost 
puse la punct tehnologiile de 
fabricație a două tipuri de hîr
tie tehnică absorbantă necesară 
în industria de mobilă. Realizată 
în diferite culori, această hîrtie 
impregnată cu mase plastice 
conferă mobilei un aspect ele

gant. Tot aici a început fabrica
rea hîrtiei tehnice pentru ele
mente de filtru, folosite la mo
toare cu ardere internă.

Noutăți se anunță și la fabri
ca „Reconstrucția". De curind, 
aici a intrat în producție o nouă 
mașină pentru fabricarea hirtiei 
pergaminate de tip „Cristal", 
pentru ambalaje superioare. în 
prezent, tehnicienii unității res
pective sînt preocupați de in
troducerea în fabricație a unor 
noi tipuri de hirtie pentru am
balaje în industria alimentară. 
Cu aceasta, numărul sortimen
telor de hîrtie realizate în ca
drul combinatului băcăuan se 
ridică la peste 160.
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Plecarea delegației Partidului
Socialist din Uruguay

vremea • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Socialist din 

.Uruguay condusă de Jose Pedro 
Cardoso, membra al Comitetului 
Executiv, secretar pentru problemele 
relațiilor internaționale al C.C. al 
P.S.U., care, la invitația C.C. al' 
P.C.R., a făcut o vizită în țară noas
tră.

Din delegație au mai făcut parte 
Francisco Laurenzo, membru al Co
mitetului Central al P.S.U., Carlos 
Altesor, șeful Departamentului rela
ții internaționale al C.C. al P.S.U., și 
Jorge Iristy, activist al P.S.U.

La plecare, pe aeroportul Inter
național București-Otopeni, oaspeții 
au fost salutați de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.,

Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Mircea Zara, secretar general 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
și Constantin Boștină, secretar al 
U.A.S.R.

*
Delegația Partidului Socialist din 

Uruguay a vizitat, în București, 
Muzeul de istorie a Partidului Comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism, I.A.S. „30 Decembrie" și Co- 
păceni, noile cartiere de locuințe din 
Capitală.

Oaspeții uruguayeni au avut, de 
asemenea, întîlniri și discuții la Co
mitetul de Stat al Planificării și la 
C.C. al U.T.C.

Sosirea in Capitală a unei delegații 
militare din R. S. F. Iugoslavia

Ieri în țară : Vremea a fost în ge
neral închisă mai ales in sudul și es
tul țării. Au căzut ploi slabe în Ba
nat, Oltenia și zona subcarpatică a 
Munteniei. Burnițe izolate s-au mai 
semnalat în nordul Dobrogei și in 
Moldova. Cu totul izolat în Oltenia 
s-a semnalat lapoviță, iar în Moldova 
ninsoare. Vîntul a suflat potrivit cu 
unele intensificări în Banat și Mol
dova. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între zero grade la Avrămeni, 
Cotnari și Balintești și 10 grade la 
Tirgu-Mureș și Odorheiul Secuiesc. 
Pe alocuri, in zona de munte și Mol
dova s-a semnalat ceață. în Bucu
rești : Vremea s-a menținut închi
să. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a fost 
de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 și 25 februarie. în tară : Vre
mea va fi în general închisă. Vor 
cădea precipitații temporare mai 
frecvente la începutul intervalului 
în jumătatea de sud-vest a țării. în 
rest precipitații izolate. Vînt potrivit 
cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura va înregistra o scădere 
îndeosebi în nordul țării. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 8 și 
plus 2 grade, iar maximele între 
zero și 10 grade, pe alocuri ceață.

ATLETISM în cîteva rînduri

TELEGRAME
EXTERNE

Motivare la o invitație 
pentru „Cupa de cristal”

Luni dimineața a sosit în Capitală 
® delegație militară condusă de ge
neral de armată Nikola Liubicici. se
cretar federal pentru Apărarea Na
țională a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, care, la invitația 
generalului de armată Ion Ioniță. mi
nistrul Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, va face o 
scurtă vizită de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de ge

neral de armată Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate, generalul-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate și șef al Mare
lui Stat Major, generalul-colonel Va- 
sile Ionel și generalul-colonel Marin 
Nicolescu, adjuncți ai ministrului, de 
generali și ofițeri superiori. Erau pre- 
zenți ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, Iso Njegovan, precum 
și atașatul militar iugoslav, colonel 
Branko Damjanovic.

ftfsirea unor delegații de peste hotare la eel 
de-al Il-lea Congres al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Duminică Aeara și în cursul zilei 
de luni au mai sosit în Capitală dele
gații de peste hotare, reprezentind 
organizații cooperatiste agricole și 
țărănești, pentru a . participa la lu
crările celui de-al II-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție : delegația 
Confederației Naționale și Indigene 
„Ranquil" din Chile, condusă de Luis 
Enrique Avenando, președintele Con
federației ; delegația Ligii Naționale 
a Cooperativelor și Ajutorului Mu
tual din Italia, condusă de Lucarini 
Mentore, membru al Direcțiunii ; de
legația Uniunii Centrale a Coopera

tivelor Agricole din Republica Ara
bă Egipt, condusă de Ahmed You- 
nes, președintele Uniunii Centrale ; 
delegația Uniunii Țăranilor . Ciprioți 
(EKA), condusă de Christos Koutel- 
laris, adjunct al secretarului gene
ral al EKA ; delegația Uniunii Ge
nerale a Asociațiilor Țărănești . din 
Irak, condusă de Kerim Jassem, vi
cepreședinte al Uniunii Centrale ; 
reprezentantul Ministerului Agricul
turii, Silviculturii și Economiei Ali
mentare al-R. D. Germane. H. Sper- 
lich, director în minister.

(Agerpres)
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Comerțul arădean■> X
în continuă dezvoltare

si modernizare
mărfuri nealimentare 
și 79 unități de ali-

.Județul Arad benefi
ciază de o rețea co
mercială cu veche tra- mentație publică, dis- 
diție. An de an, aceas
ta s-a extins și s-a 
modernizat pentru a 
face față cerințelor 
mereu crescinde ale 
populației. Ea numără 
în ......................
de 
de 
In

prezent peste 1 400 
magazine și unități 
alimentație publică. 
1971 desfacerile la 

produse alimentare și 
de alimentație publică 
au sporit cu circa 
Ia sută față 
anterior. De 
s-au pus la 
cetățenilor 
cantități 
confecții, tricotaje, în
călțăminte într-un sor
timent variat. Recenta 
reducere de prețuri la 
televizoare și aparate 
de radio a dus la spo
rirea . considerabilă a 
numărului de cumpă
rători In magazinele 
de specialitate.

Ținînd seama de a- 
eeastă dinamică ac
centuată a desfacerii 
mărfurilor, ca un re
zultat firesc al creș
terii veniturilor tutu
ror categoriilor de oa
meni ai muncii, în fața 
comerțului arădean 
stau sarcini de mare 
importanță. Primul o- 
biectlv pe care ni l-am 
propus: constituirea u- 
nor noi artere, centre 
și vaduri comerciale, 
pentru a se realiza 
desfacerea unui volum 
sporii de mărfuri. O 
bună experiență în a- 
cest sens Se înregis
trează în municipiul 
Arad. Aici funcționea
ză acum 123 unități a- 
limentare.

12 
de anul 

asemenea, 
dispoziția 
județului 

sporite de

punînd de vaduri atît 
în centrul orașului cit 
și în cartierele măr
ginașe. In ultimii doi 
ani s-a dezvoltat pu
ternic baza tehnico- 
materială a comerțului 
arădean. Și-au deschis 
porțile magazinul „O- 
limpic" (cu articole de 
sport), „Albina" și 
„Furnica" (magazine 
alimentare cu autoser
vire), „Tercot" și „Du
rabil", (textile-încăl- 
țăminte), cofetăria „Li
belula", terasa „Perla 
Mureșului". In acest 
început de an s-au 
dat în folosință noi 
magazine, suprafața 
unităților comerciale 
sporind astfel cu peste 
3 600 mp. In același 
timp, s-au modernizat, 
prin schimbarea profi
lului, extindere și lu
crări de , amenajare 
peste 60 de unități.

Anul acesta, acțiunea 
de diversificare a re
țelei comerciale con
tinuă cu intensitate. 
Vor intra în circuitul 
comercial al județului 
21 de magazine și uni
tăți de alimentație pu
blică, far alte 50 de u- 
nități. însumînd 12 000 
mp, vor fi moderni
zate. Pentru orașul 
Arad se vor da în cu
rînd în folosință două 
unități cu autoservire, 
două rotiserii. un ma
gazin mixt cu produse 
nealimentare, unul de 
legume-fructe, o cofe
tărie și altele. în vii
tor se vor extinde 
spațiile comerciale din 
Orașul Arad de pe Ca-

lea Aurel Vlaicu 
Calea . Romanilor^ 
Piața gării și 
spitalului de copii.

Concomitent cu ex
tinderea rețelei comer
ciale, continuăm ac
țiunea de diversificare 
și specializare a aces
teia, pentru a avea cit 
mai multe unități cu 
profil distinct, specific. 
O atenție deosebită a- 
cordăm dotării rețelei 
cu mijloace tehnice și 
utilaje realizate cu 
torțe proprii, reducind 
importul. Colectivul de 
lucrători de la I.R.U.C. 
Arad, de exemplu, a 
realizat pînă în pre
zent două aparate des
tinate preparării cafe
lei filtru, tip „Expres", 
cu parametri supe
riori aparatelor si
milare din import. A- 
ceste aparate s-au asi
milat pentru a se rea
liza în serie. Tot de 
curînd au fost conce
pute și realizate o ma
șină de rîșnit cafea și 
un aparat de spălat 
pahare. Firește, preo
cupările noastre pen
tru dezvoltarea și mo
dernizarea comerțului ■ 
arădean nU se rezumă 
la cete enumerate. Mai 
avem încă rezerve ne
fructificate șl va tre
bui să depunem încă 
eforturi susținute pen
tru a ne atinge scopul :
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servirea exemplară 
populației.

Achim 
MIHULETIU 
directorul Direcției 
comerciale 
o județului Arad

„FIARO" - Vitrina
SIBIU (Corespondentul „Scîn- 

teii", N. Brujan).
Cu vitrinele sale spațioase. în 

care sînt etalate articolele de 
larg consum realizate de una din 
unitățile Grupului întreprinderi
lor industriei de accesorii pen
tru industria ușoară Sibiu, nu
mită pină de curînd „Flamura 
roșie", expoziția permanentă a- 
menajată în pavilionul adminis
trativ al fabricii dă imaginea 
unui autentic magazin de tip 
„1001 de articole". Comparația 
nu este poate încă suficient de 
«sugestivă, intrucît. după Cum am 
aflat, la această unitate cu ve
che tradiție se realizează arti
cole intr-un număr de aproape 
2000 de tipo-dimensiuni. Binecu
noscuta marcă „Flaro" este în- 
tilnită pe creioane cu pastă și 
creioane mecanice cu grafit, sti
louri. articole de galanterie (de 
la ace de cusut și de siguranță 
pînă la ace de împletit și an
drele), articole de birou (pio
neze. agrafe), articole de pes-

cu 1001 articole!
cuit (cîrlige, vîrtejuri, ancore), 
flori artificiale (70 de modele în 
zeci de contexturi coloristice).

De la conducerea grupului in
dustrial am aflat că dotarea cu 
mașini și utilaje dintre cele mai 
moderne, folosirea unor materii 
prime și materiale de calitate 
superioară, precum și preocupă
rile constante pentru înalta ca
lificare a muncitorilor consti
tuie tot atîția factori care vor 
duce la îmbunătățirea continuă 
a calității și diversificarea pro
ducției. Iată, de pildă, numai o 
parte din noutățile care vor a- 
părea în curînd în magazine : 
trusa de creioane cu fibră 
..Presto", cu o gamă mal largă 
de culori decit trusa „Expres"; 
trei modele de stilouri, printre 
care un nou tip de stilou șco
lar (la un preț accesibil, ușor, 
simplu și rezistent); seturi asor
tate de ace de cusut și andrele; 
modele noi de flori artificiale 
și altele.

ALBA IULIA (Coresponden
tul „Scinteii", Ștefan Dinică).

Intrarea in funcțiune, în cin
cinalul trecut, a Fabricii de pro
duse refractare din Alba Iulia 
a marcat începutul unei noi eta
pe de dezvoltare industrială a 
acestei străvechi așezări. Ea este 
amplasată în apropierea unuia 
din principalii săi beneficiari — 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra. Aici se realizează cărămizi 
refractare obișnuite, aluminoase 
și superaluminoase, fiind mult 
solicitate de industria siderur
gică, îndeosebi de marile combi
nate de la Hunedoara și Galați. 
In 1971 la fabrica din Alba Iulia 
s-a extins producția'cărămizilor 
refractare superaluminoase. re
zistente la temperatura de 1 200 
grade Celsius, utilizate pentru 
căptușirea cauperelor furna
lelor.

— La sfîrșitul anului trecut — 
ne-a spus tovarășul inginer Au
rel Luca, director în Centrala 
industrială de produse refracta
re din Alba Iulia — fabrica și-a 
mărit capacitatea de producție 
cu 25 la sută, prin finalizarea 
unor lucrări de dezvoltare. Au 
fost montate dozatoare gravime
trice. care asigură o mai bună 
respectare a tehnologiei de fa
bricație. De asemenea, s-a rea
lizat un nou flux de amestec 
între argilă și alumină, care va 
asigura o funcționare continuă 
a cuptorului de șamote înnobi
late și au fost introduse noi linii 
de preparare a materiei prime.

POZIȚIA GEOGRAFICA. Situată, 
după cum indică și numele, în ini
ma continentului african, la jumă
tatea distanței dintre oceanele Atlan
tic și Indian, mărginită la nord de 
rîurile Chari și Logone. iar la sud 
de Oubangui, cel mai mare afluent 
al fluviului Congo, Republica Africa 
Centrală ocupă un teritoriu de a- 
proape 623 000 km.p. Acest vast teri
toriu se prezintă sub forma unui pla
tou muntos, relativ uniform, cu o al
titudine medie de 700 metri, a cărui 
înălțime scade spre nord, contopirf2 
du-se cu cimpia joasă din jurul la
cului Ciad.

Populația, potrivit datelor din 1970, 
numără 2 800 000 de locuitori, apar- 
ținind grupurilor etnice Bauda, 
Baya și Bantu. In pădurile ecuato
riale trăiesc triburi de pigmei. Cele 
mai populate zone sînt cele centrale, 
de est și nord-est.

însemnatele bogății ale subsolului 
acestei țări au constituit un punct 
de atracție pentru puterile coloniale. 
In 1887, pe meleagurile Africii Cen
trale sosea prima „misiune colonială" 
franceză, iar după cîțiva ani Africa 
Centrală devine colonie franceză, 
fiind încorporată Africii Ecuatoriale 
Franceze, sub denumirea „Oubangui- 
Chari". începutul secolului XX este 
marcat de lupta diverselor triburi 
împotriva colonialiștilor francezi, 
luptă care culminează cu putgrnica 
revoltă a triburilor Baya din anii 
1929—1931. După cel de-al doilea răz
boi mondial, viața politică a țării este 
dominată de intensificarea mișcării 
pentru independență.

La 13 august I960, Republica Afri
ca Centrală își proclamă independen
ța, după mal bine de șapte deceiîli de 
înrobire și oprimare străină.

în cei aproape 13 ani care au tre
cut de Ia proclamarea independenței, 
eforturile tînărului stat african au 
fost îndreptate spre depășirea cit mai 
rapidă a subdezvoltării moștenite de 
pe urma dominației coloniale. Faptul 
că Republica Africa Centrală este o 
țară prin excelență continentală, de
parte de mare, constituie o dificulta
te serioasă pentru dezvoltarea econo
mică, precum ți pentru valorificarea

Subliniind în numărul de ieri al 
ziarului succesul repurtat de Carol 
Corbu, nu putem totuși să omitem 
faptul că performanța acestuia a ră
mas singulară în șirul rezultatelor 
altor atleți români care au concurat 
simbătă și duminică în sălile din 
Moscova, Sol'ia sau Praga. Din pă
cate, atleți cunoscuți, ca Viorica Vis- 
copoleațiu, Ileana Silai, Valentin Jur- 
că, Șerban Ioan, Virginia Ioan și 
alții, au obținut rezultate mediocre 
sau chiar slabe în raport cu putințele 
fiecăruia. Aceasta face ca bilanțul 
participării a numeroși concurenți ro
mâni la întrecerile internaționale de 
la sfîrșitul săptămînii trecute să nu 
mulțumească pe amatorii de atletism, 
mai ales acum, cind ne găsim în 
preajma campionatelor eufopene de 
sală. întrecerile de la finele acestei 
săptămîni pentru „Cupa de cristal" 
oferă — presupunem — tuturor atle- 
ților noștri fruntași ocazia de a ma
nifesta o formă sportivă superioară.

în schimb, mutindu-ne privirile de 
la atleții noștri reprezentativi la a- 
dolescenții ce bat la porțile consa
crării. avem de remarcat cîteva as
pecte pozitive ale recentelor campio
nate rezervate juniorilor. In condi
țiile noilor amenajări tehnice de la 
sala „23 August" din București, au 
cules roadele unei pregătiri serioase 
mulți tineri ce vădesc aptitudini 
pentru performante la diferite pro- 

, be. Sprinterului Dorel Cristudor, elev 
la Liceul experimental de atletism 
din Cîmpulung-Muscel, despre care 
am mai vorbit, 1 se alătură, de pildă, 
săritoarele la înălțime Roxana Vu- 
lescu (Liceul 35 București, antrenoare 
Elisabeta Stănescu) și Georgeta 
Păcurariu (Petrolul Ploiești, elevă a 
fostului săritor Xenofonte Boboc), 
întrecerea dintre cele două junioare 
a fost foarte strînsă pînă la 1,72 m, 
după care, la 1,75 m, a trecut numai 
Vulescu, deși, conform părerii unor 
specialiști, această înălțime era ușor 
accesibilă și celeilalte sportive. De 
altfel, sînt antrenori care cred că 
încă în 1972 atît Vulescu cît și Păcu
rariu vor fi capabile să sară 1,80 m, 1 
După cum se vede, nu numai Virgi
nia Ioan (care a ctștigat titlul la se
nioare cu o săritură inferioară celei 
a lui Vulescu, ci chiar Cornelia Po

pescu au motive în plus să ridice ur
gent... ștacheta rezultatelor proprii !

$i la proba masculină putem în
trevedea talentul unui tînăr săritor. 
Kicsid Gergely (Steaua), fratele mai 
mic al cunoscutului handbalist, a 
cîștigat întrecerea cu 2,06 m, rezultat 
ce l-ar fi clasat pe locul al doilea 
la campionatul de sală al seniorilor. 
(Notăm că de pregătirea lui Kicsid 
se ocupă soții loan Sciter și Iolanda 
Balaș I). Nu mai puțin promițătoare 
ni se par și săriturile la lungime ale 
clujencei Anca Hoinărescu și ale 
bucureștencei Doina Căttneanu (am
bele 5,93 m), despre care se crede că 
se vor înscrie curînd în grupul frun- 
taș al senioarelor. Pe noua pistă de 
romtan, o sprinteră din Iași, Adriana 
Surdu (născută în 1955 !), nu numai 
că a întrecut-o pe marea favorită. 
Eleonora Monoranu, ci s-a apropiat 
pină Ia o zecime de secundă de re
cordul senioarelor pe 60 m plat „Ca
zul" Adrianei Surdu merită a fi dis
cutat și pentru a releva munca unor 
antrenori care, fără a dispune de 
amenajări speciale de pregătire pe 
timpul iernii, obțin, totuși, cu elevii 
lor rezultate meritorii. E vorba de 
antrenorul Radu Titiniuc, după qum 
poate fi dat ca exemolu și un alt 
specialist ieșean. Ion Butnaru (pro
fesor al lui Radu Gavrilaș. o adevă
rată „promisiune" în proba comple
xă a decatlonului). Despre o aseme
nea muncă rodnică se cuvine să 
scriem și în privința antrenorilor 
clujeni Nagy Peter (eleve. Mariana 
Nedelcu și Zorgb Eva) și Petre Ki- 
leni (elevă, Anca Cătineanu).

Prin urmare, campionatele națio
nale ale juniorilor au scos la supra
față multe nume noi, tineri talen- 
tați, ambițioși și bine pregătiți, - ce 
țintesc stăruitor spre marea perfor
manță. Nu e deloc imposibil ca la 
sfîrșitul acestei săptămîni, cu prile
jul disputelor pentru „Cupa de cris
tal", amatorii de atletism să aibă 
alte surprize plăcute din partea cî- 
torva dintre juniorii ce au fost în
scriși la acest concurs. Să fie și a- 
ceasta un fel de invitație adresată 
publicului pentru galele atletice de 
simbătă și duminică,

Valeriu MIRONESCU
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Cadouri celor dragi
A intrat în tradiție ca de măr

țișor și de 8 martie unitățile 
producătoare și organizațiile co
merciale din întreaga țară să 
vină cu un plus de fantezie în r-aiatuiui^, „ ---------- —

• realizarea, și desfacerea unui larg ...Măre? (Strada Bărătiei), „Sora", 
evantai de cadouri — solii ale " ‘ “
primăverii și bucuriei oferite ce
lor dragi.

Pentru bucureșteni. magazinele 
cu raioane de specialitate s-au 
aprovizionat din abundență cu 
cele mai diferite articole, răs- 
punzînd, totodată, unor prefe
rințe și exigențe formulate de 
cumpărători în primăvara anului 
trecut. In Capitală, cumpărătorii 
își pot procura cadoul dorit de la

cunoscutele magazine „Diana" ș! 
„Caleidoscop” (Bulevardul Ma- 
gheru), „Arfe" și „Mioara" (Bu
levardul N Bălcescu), „Superb" 
(Piața Palatului), „Vulturul-de
(Calea Griviței), „Favorit” (Dru
mul Taberei). Pentru cei mici, 
o atenție specială s-a acordat 
bunei aprovizionă ' a magazine
lor „Doi iepurași" și „Adolescen
tul" (Str. Lipscani). „Așchiuță" 
(Calea Griviței).

Iată, așadar, numai cîteva din 
adresele de unde se poate cum
păra, in aceste zile, un cadou 
frumos, util, practic.

\ 
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ȘAH. — Remîzînd în runda a 11-a, 
Florin Gheorghiu a trecut pe locul doi 
in turneul de la Reykjavik. In runda 
a Il-a a turneului internațional de 
șah de la Reykjavik, marele maestru 
cehoslovac Vlastimil Hort l-a învins 
pe Torafsson, Olafsson pe Thor- 
bergsson, iar Timman ă cîștigat la 
Keene. Florin Gheorghiu a remizat 
cu islandezul Christjansson. în cla
sament conduce Hort (Cehoslovacia) 
cu 8,5 puncte, urmat de Gheorghiu 
(România) — 8 puncte, Stein
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte etc.

TENIS : Năstase învins de Smith 
în finala de la Salisbury. începute 
sub semnul surprizelor, campionatele 
internaționale de tenis pe teren aco
perit ale S.U.A., de la Salisbury, au 
adus totuși în finală pe capii de se
rie : americanul Stan Smith și ro
mânul Ilie Năstase, ambii cîștigători 
ai acestor campionate, primul în 
1969, iar cel de-al doilea în 1970. Fi
nala a fost și o reeditare a celei din 
„Turneul campionilor", de la Paris, 
cind a învins Năstase. Acum, jucăto
rul american n-a scăpat prilejul de 
a se revanșa pe teren propriu ; el a 
terminat învingător în patru seturi 
(5—7, 6—2, 6—3, 6—4). în finala pro
bei de dublu, perechea spaniolă Ma
nuel Orantes—Andres Gimeno a în
trecut cu 6—4, 6—3 cuplul Zednik 
(Cehoslovacia) — Juan Gisbert (Spa
nia).

HOCHEI. — Turneul echipei R. P. 
Chineze în Suedia. Reprezentativa de 
hochei pe gheață a R.P. Chineze, care 
se pregătește în Europa pentru cam
pionatele mondiale (grupa C), a ju
cat în Suedia cu formația Mariestads. 
După un joc spectaculos, partida s-a 
încheiat la egalitate : 4—4 (2—1, 2—1, 
0—2). Golurile formației R.P. Chine
ze au fost înscrise de Cen Sen-ping, 
Pi Ciun-hua și Vang Ciun-Sien (2).

SCHI. — Proba masculină de sla
lom uriaș din cadrul concursului in
ternațional de schi (contînd pentru 
„Cupa Europei") de la Saaldfelen 
(Austria) s-a încheiat cu victoria 
austriacului Hubert Berchtold. crono
metrat cu timpul de 2’28”33/100. Pe 
locul secund s-â clasat compatriotul 
său Franz Klammer — 2’28”89/100.

SCRIMA. — Sabrerul italian Maffeî 
a cîștigat Trofeul Martini". Tradițio
nala competiție internațională de sa
bie dotată cu „Trofeul Martini" a fost 
cîștigată în acest an de italianul 
Michele Maffei care I-a învins în ba
raj pe sovieticul Viktor Sidiak. Am
bii au totalizat in turneul final cite 
patru victorii.

ATLETISM. — Rezultate foarte 
bune au marcat ziua finală a marelui 
concurs internațional atletic de sală 
de la Moscova. In cursa de 100 m 
garduri, sovietica Natalia Katcenko 
a egalat recordul unional cu timpul 
de 13”7/10. Proba feminină de săritu
ră în înălțime a fost cîștigată de Rita 
Giddemester (R.D. Germană) cu 1.86 
m. urmată de sovieticele Galina Fila
tova — (1.80 m) și Vera Gavrilova 
(1,77 m).

Lucrările Congresului 
P. C. din S. U. A.

NEW YORK 21 (Agerpres). — La 
New York își continuă lucrările Con
gresul al XX-lea al Partidului Comu
nist din S.U.A.

în ședința plenară din 20 februarie, 
Henry Winston, președintele național 
al P.C. din S.U.A., a prezentat un 
raport consacrat problemelor ideolo
gice ale mișcării comuniste și munci
torești americane.

Delegații la congres au ascultat șl 
aprobat apoi raportul Comisiei pen
tru modificarea statutului partidului. 
Participanții au decis ca. pe viitor, 
congresele naționale ale partidului să 
se desfășoare din doi în doi ani.

Lucrările congresului oontinuă.

P.C. Francez se pronunță 
pentru o înțelegere trainică 
intre toate forțele progresiste 

0 CUVÎNTARE A LUI 
GEORGES MARCHAIS

PARIS 21 (Agerpres). — „Partidul 
Comunist Francez acordă o mare im
portanță alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, care repre
zintă partea componentă principală a 
uniunii noastre populare" — a decla
rat Georges Marchais, secretar ge
neral adjunct al P.C.F., la un miting 
desfășurat la Monluson.

Georges Marchais a declarat că 
P.C.F. va face tot ce este necesar 
pentru a realiza o înțelegere traini
că între partidele și organizațiile pro
gresiste din țară și, înainte de toate, 
între P.C. Francez și partidul socia
list.

în Editura politică 
a apărut:

ION D. COSTEA - Măr
turii (10 ani de la în
cheierea cooperativiză

rii agriculturii).

Aniversarea 

înființării Academiei 

de stiinfe din Cuba
HAVANA 21 (Agerpres). — Luni, a 

avut Ioc la Havana o adunare festivă 
consacrată celei de-a X-a aniversări 
a înființării Academiei de științe din 
Cuba. La festivitate a luat parte pre
ședintele republicii, Osvaldo Dorti- 
cos.

Președintele Academiei de științe 
din Cuba, Antonio Nunez Jimenez, a 
prezentat p ■ expunere referitoare la 
activitatea desfășurată de acest for 
științific și a subliniat însemnătatea 
deosebită a strinsei colaborări cu 
instituțiile similare din țările socia
liste. Jimenez s-a referit la rolul A- 
cademiei de științe în realizarea u- 
nor ample cercetări cu caracter eco
nomic și social și în procesul de for
mare a unor cadre de specialiști cu 
înaltă calificare.

La festivități ia parte și o delega
ție a Academiei Republicii Socialiste 
România, condusă de acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei.

produselor autohtone pe piața mon
dială. în ciuda acestor condiții, popo
rul centrafrican a trecut la înfăptui
rea unui amplu program de edificare 
a unei economii naționale de sine 
Stătătoare, plan care poartă numele 
inițiatorului său, președintele țării, 
generalul Jean Bede] BOkassa.

„Unitate, demnitate, muncă" — aces
te trei cuvinte, înscrise pe emblema 
țării, au devenit deviza întregii acti
vități creatoare pe care o desfășoară 
în prezent poporul din Republica A- 
frica Centrală. De la Bangui — capi
tala țării — și pînă in cele mai înde
părtate colțuri ale republicii, pretu
tindeni pot fi remarcate primele re
zultate concrete ale acestor eforturi.

Urmărind o dezvoltare armonioasă

în cadrul actualului plan de dezvol
tare. Totodată, s-a trecut la valorifi
carea bogățiilor forestiere, pădurile 
reprezentind peste 12 la sută din 
suprafața țării. Progresele în dome
niul agriculturii au contribuit și la 
schimbarea înfățișării satului centra
frican. Vechile bordeie de lut. acope
rite cu paie, au început să dispară, 
locul lor fiind luat de construcții noi, 
solide. -în prezent se desfășoară ac
țiunea de regrupare ă satelor, pen
tru a se ușura crearea de mici indus
trii, în jurul cărora se vor dezvolta 
în viitor localități moderne, dotate 
cu electricitate, conducte de apă. a- 
șezăminte culturale.

O importantă deosebită pentru dez
voltarea economică a Republicii Afri-

nate se înregistrează și în domeniul 
transporturilor. A fost modernizat și 
extins portul fluvial Bangui, capitala 
țării s-a îmbogățit cu un nou și mo
dern aeroport, au fost construite un 
șir de căi rutiere noi. Se fac pregă
tiri intense în vederea începerii con
struirii primei căi ferate din tară, 
care va lega Bangui de orașul Douala, 
port la ocean, situat pe teritoriul sta
tului vecin. Camerun. Deși nu dispu
ne de o putere instalată prea mare — 
8 300 kW — Republica Africă Cen
trală are un mare potențial hidro
energetic, datorită vastei rețele hidro
grafice. Deocamdată, energia electri
că este furnizată de hidrocentrala de 
la cascada Boali, precum și de ter
mocentralele de la Bangui și Bovar.

ITINERARE AFRICANE 1

REPUBLICA
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a. ansamblului sectoarelor economice 
ale țării, planul de patru ani (1967— 
1970), elaborat de președintele Bo- 
kassa, pornea de la faptul că, în con
dițiile Africii Centrale, baza produc
ției o constituie agricultura. Pămin- 
tul țării oferă condiții favorabile cul
turilor de bumbac, mei, porumb, o- 
rez, cafea, manioea. arahide. Cu toate 
acestea, sub regimul colonial, subali- 
mentația populației era un fenomen 
cronic. Multă vreme, necesitățile de 
produse alimentare au fost satisfăcu
te din import. începind din 1966, ac
tivitatea agricolă a fost în așa fel or
ganizată, îneît să satisfacă integral 
nevoile de bază in alimentația popu
lației. în diverse zone ale tării au 
fost înființate o serie de cooperative 
agricole de stat. Numeroși țărani, 
care migraseră spre orașe în căutare 
de lucru, s-au reîntors in agricul
tură, statul punîndu-le la dispoziție 
loturi de pămînt, precum și mașini 
agricole. Ca urmare, în 1971 produc
ția agricolă s-a triplat în comparație 
cu 1966, recolte deosebit de bune fiind 
obținute in special la plantele indus
triale, cum ar fi bumbacul și cafeaua, 
produse de bază în exportul centra
frican. Construirea unei fabrici de 
uleiuri a stimulat producția de cul
turi oleaginoase. De altfel, industria
lizarea produselor agricole constituie 
una din preocupările fundamentale

ca Centrală o are exploatarea imen
selor bogății ale subsolului. Intre ele, 
un loc aparte il ocupă zăcămintele 
de diamante. Cel mai important ți
nut diamantifer este in vestul țării, 
in regiunea cuprinsă intre Carnot și 
Berberati. Diamantele reprezintă a- 
proape 50 la sută din totalul expor
turilor. In acest sector lucrează peste 
4? 000 de muncitori. în timpul domi
nației coloniale, extracția diamanti- 
feră era un apanaj exclusiv al fir
melor străine, businessul diamante
lor de contrabandă fiind sursa unor 
mari capitaluri. Din 1966. însă, com
paniile străine au fost obligate să-și 
limiteze activitatea, unele societăți 
fiind naționalizate, iar industria dia
mantelor trecînd sub controlul statu
lui. /

Sectorul industrial, practic inexis
tent înainte de obținerea independen
ței. este reprezentat mai ales prin 
unități de prelucrare a materiilor 
prime locale. în ultimii ani au intrat 
in funcțiune circa 120 de noi între
prinderi. printre care o fabrică de 
textile, o alta de tricotaje, o fabrică 
de produse alimentare și o unitate 
de montare a apăratelor de radio. In 
localitatea Bakouma, unde a fost des
coperit un mare zăcămint de uraniu, 
s-a construit o uzină de înnobilare a 
acestui minereu cu o producție a- 
nuală de 500 tone. Progrese însem-

Una dintre cele mal grele moște
niri lăsate de dominația colonială o 
constituia analfabetismul aproape ge
neral. Băștinașii nu au avut nici drep
tul și nici posibilitățile de a învăța. 
După proclamarea independenței, 
combaterea neștiinței de carte s-a în
scris printre principalele obiective ale 
guvernului. S-a organizat și dezvol
tat o rețea întinsă de școli primare, 
secundare și tehnice, care cuprinde 
64.8 la sută din populație. Astăzi nu 
există localitate mai importantă în 
care să nu funcționeze măcar o in
stituție de învățămint. Școala a pă
truns in toate colțurile țării. Tinere
tul se bucură de o atenție cu totul 
deosebită. Anul trecut, cursurile șco
lilor au fost urmate de 18 000 de elevi. 
Cei ce nu pot fi cuprinși în diferite 
forme de învățămint. din cauza lip
sei de cadre, sint înrolați în detașa
mente speciale ale tinerilor pionieri, 
care lucrează și se califică in diverse 
domenii de activitate. în toamna tre
cută, la Bangui s-a deschis prima u- 
niversitate centrafriCană. La absol
virea cursurilor ei. cei 68 de studenți 
vor deveni primii specialiști cu pre
gătire superioară formați în țară.

RELAȚIILE ROMANO-CENTRA- 
FRICANE. în România sînt cunoscu
te și apreciate eforturile poporului 
din Republica Africa Centrală pentru 
consolidarea independenței și suve-

■ s ■ s h s n
ranității naționale, pentru valorifica
rea resurselor naturale in scopul pro
pășirii țării, al îmbunătățirii condir 
țiilor de viață ale populației. Deplin 
solidar cu lupta popoarelor împotri
va asupririi străine, a tuturor for
melor de oprimare colonială și neo- 
colonială. sprijinind întru totul aspi
rațiile lor la dezvoltare de sine stă
tătoare, poporul român se bucură de 
succesele pe care le obține Republi
ca Africa Centrală pe calea progre
sului și înfloririi naționale.

Deși Republica Socialistă România 
și Republica Africa Centrală sînt si
tuate pe continente diferite, la mii de 
kilometri depărtare una de alta, 
preocupările lor se întîlnesc pe te
renul fertil al colaborării, al efortu
rilor pentru întărirea păcii și priete
niei între popoare. In cei patru ani 
care au trecut de la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre țările noas
tre au avut loc numeroase contacte 
politice la diverse niveluri, schim
buri de vizite și acorduri încheiate 
în diferite domenii, care au contriJ 
buit Ia continua adîncire a prieteniei^ 
la intensificarea și diversificarea re
lațiilor bilaterale. Vizita. în 1970, a 
președintelui Republicii Africa Cen
trală, Jean Bedel BokaSsa, în Româ
nia. convorbirile purtate cu acest 
prilej cu președintele Nicolae 
Ceaușescu au constituit un moment 
de seamă în evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre țările noastre, au des
chis largi perspective colaborării re
ciproce, in interesul ambelor țări și 
al cauzei cooperării internaționale.

O dezvoltare continuă o cunoaște 
cooperarea economică dintre Româ
nia și Republica Africa Centrală. A- 
cordul de cooperare economică și 
tehnică și cel comercial. încheiate în 
1968, care au pus - bazele colaborării 
dintre țările noastre, se concretizea
ză prin realizări pozitive. Recent, 
la București au avut loc lucrările co
misiei mixte româno-centrafrîcane de 
cooperare economică, cu care ocazie 
au fost semnate documente impor
tante privitoare la extinderea cola
borării economice dintre cele două 
țări, precum și programul de schim
buri culturale și științifice pe perioa
da 1972—1973. După părerea ambelor 
părți, există largi posibilități de co
laborare. în special în domeniile mi
nier și geologic, metalurgic, energe
tic. industriei lemnului, materialelor 
de construcții și agriculturii. Trebuie 
relevată. în mod deosebit, colabora
rea în formarea de cadre naționale. 
România acordind în acest scop un 
număr de burse studenților centra- 
frjpâni. precum si asistentă tehnico- 
științifică. Valorificarea tot mai lar
gă a tuturor oosibilitătilor de colabo
rare pe multiple nlanuri Intre Ro
mânia și Republica Africa Centrală 
contribuie la întărirea continuă a re
lațiilor prietenești intre țările noas
tre. servește intereselor ambelor po
poare, Intereselor păcii și înțelegerii 
internaționale.

Eugen IONESCU
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Evoluția situației politice

UN INTERVIU ACORDAT DE LUIGI LONGO ZIARULUI „L’UNITA'

viața internaționala
Vizita în R. P. Chineză 
a președintelui S. U. A.
• întâlnirea dintre președintele Mao Tzedun și președin

tele Nixon
• începerea convorbirilor oficiale
® Toasturile rostite la recepția oferită de premierul

Ciu En-îai
PEKIN 21. — Corespondentul Ager

pres, I. Gălățeanu. transmite : Pre
ședintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a sosit luni dimineața la 
Pekin, într-o vizită oficială, la invi
tația guvernului R. P. Chineze.

Oaspetele a fost întîmpinat de 
Ciu En-lai, premier al Consiliului de 
Stat, și alte persoane oficiale chi
neze.

Pe aeroport erau arborate drape
lele naționale ale celor două țări. 
După intonarea imnurilor de stat ale 
Statelor Unite și Chinei, președintele 
Nixon, însoțit de premierul Ciu 
En-lai, a trecut în revistă o gardă de 
onoare.

După-amiază, președintele Mao 
Tzedun s-a intîlnit cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon. După cum 
menționează agenția China Nouă,' ei 
au avut o discuție „serioasă și des
chisă". ■

Din partea americană, la întreve
dere a asistat Henry Kissinger, con
silier special al președintelui pentru 
problemele securității naționale. Din 
partea chineză a participat Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat.

In aceeași zi, au început convorbi
rile oficiale dintre premierul Ciu 
En-lai și președintele Richard Nixon.

Din partea chineză au participat 
Ieh Cien-in, vicepreședinte al Comi
siei militare. Li Sien-nien, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Ci 
Pîn-fei, ministrul afacerilor externe, 
Ciao Kuan-hua, ministru adjunct al 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

Din partea americană au partici
pat William Rogers, secretar de stat, 
Henry Kissinger, consilier special al 
președintelui pentru problemele 
securității naționale, Ronald Zieg
ler, purtătorul de cuvînt al . 
Albe, Marshall Green, secretar 
stat adjunct, și alte persoane ofi
ciale.

Seara, premierul Consiliului 
Stat a oferit o recepție în onoarea 
președintelui Statelor Unite.

în toastul rostit cu acest prilej, 
premierul Ciu En-lai a transmis, în 
numele președintelui Mao Tzedun și 
ai (guvernului chinez, un bun sosit 
președintelui, soției sale și celorlalți 
oaspeți americani.

Vizita președintelui Nixon în țara 
noastră, a spus el, oferă conducăto
rilor celor două țări prilejul de a se 
întîlni personal pentru a căuta nor
malizarea relațiilor între cele două 
țări și, de asemenea, de a face un 
schimb de vederi asupra probleme
lor care interesează cele două părți. 
A.ceasta este o acțiune pozitivă, un 
eveniment fără precedent în istoria 
relațiilor dintre China și Statele 
Unite. Popoarele chinez și american 
sînt popoare mari ; ele au fost 
prietene întotdeauna, însă, dato-

Casei 
de

de

rită motivelor cunoscute tuturor, de 
peste 20 de ani au fost întrerupte 
contactele dintre cele două popoare, 
în prezent, prin eforturi comune ale 
Chinei și S.U.A., s-a deschis, în sfîr- 
șit, poarta spre contacte prietenești.

Sistemele sociale ale Chinei și 
S.U.A. sînt fundamental diferite și 
există mari divergențe între guvernul 
chinez și guvernul S.U.A., a spus pre
mierul chinez. Totuși, divergențele 
nu trebuie să împiedice China și 
S.U.A. să stabilească relații normale, 
de la stat la 
principii ale 
suveranității 
neagresiunii 
in afacerile 
vantajului reciproc și 
pașnice. Cu 
divergențe nu trebuie să 
război. ..............................
vernul 
chinez 
Statele 
dorește 
tratative cu guvernul 
En-lai a relevat : 
de faptul că 
înainte de 
președintele Nixon a declarat că, 
„ceea ce trebuie să 
să găsim o cale pentru a vedea că 
putem avea divergențe fără să 
fim dușmani în război". Sperăm că, 
printr-un schimb deschis de vederi 
între cele două părți, să obținem un 
tablou mai clar al divergențelor 
noastre și să depunem eforturi pen
tru a găsi terenul comun, un nou în
ceput care poate fi făcut în relațiile 
dintre cele două țări".

La rindul său, președintele Nixon 
a spus : „Dacă cele două popoare 
ale noastre sînt dușmane, viitorul 
lumii este foarte sumbru. Dacă pu
tem găsi un teren de înțelegere, șan
sele păcii sînt mari. \ în prezent, 
avem mari divergențe. Ceea ce ne 
aduce împreună este faptul că 
avem interese comune care depășesc 
aceste divergențe. Discutînd aceste 
divergențe, nici unul dintre noi nu 
va face compromisuri în ceea ce 
privește principiile noastre. Să în
cepem împreună un marș lung, care, 
pe căi diferite, să ducă la același țel, 
construirea unei structuri mondiale 
de pace în care 
împreună, avînd demnitate egală și 
în care fiecare. națiune, mare sau 
mică, are dreptul să hotărască pro
pria sa formă de guvernămînt. fără 
intervenție sau dominație din afară".

Subliniind că nu’ există 
motiv ca 
dușmani, 
toastat în 
Tzedun și

stat, pe baza celor cinci 
respectului reciproc, al 
și integrității teritoriale, 
reciproce, neintervenției 
interne, egalității și a- 

coexistenței 
atît mai mult aceste 

ducă la 
Ărătînd că, încă din 1955, gu- 
chinez a declarat că poporul 
nu vrea să aibă război cu 
Unite și că guvernul chinez 

să discute și să angajeze 
S.U.A., Ciu 

„Am luat notă 
cuvîntarea sa 

spre China,
în 

a pleca
facem este

toți pot să stea

un 
fie 

a 
cinstea președintelui Mao 

xzeuun și a premierului Ciu En-lai, 
pentru prietenia popoarelor chinez și 
american, a tuturor popoarelor lu-

nici
S.U.A. și China să 
președintele S.U.A.

agențiile de presă
Conducerea societății 

„Finlanda-R.D.G." ** cea “ 
Societății de prietenie a R.D.G. cu 
țările nordice s-au pronunțat, în ca
drul unei ședințe comune, desfășu
rate la Berlin, pentru . convocarea 
cit mai grabnică a conferinței gene
ral-europene de securitate și co
laborare. Participanții au salutat pro
punerea guvernului finlandez, din 
septembrie 1971, de a se începe tra
tative privind încheierea unui 
tratat de stat, care să prevadă sta
bilirea de relații diplomatice între 
R.D.G. și Finlanda.

0 delegație a P.C. din 
Belgia condusă de Marc Drumaux, 
președintele partidului, a făcut o vi
zită în U.R.S.S. și a avut convor
biri cu o delegație a P.C.U.S. com
pusă din Arvid Pelșe, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
Boris Ponomariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și alte persoane oficiale. In 
legătură cu convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej, va fi dat publici
tății un comunicat. Delegația P.C. din 
Belgia a părăsit Moscova, plecind 
spre patrie.

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, a deschis luni 
lucrările celei de-a șasea conferințe 
a președinților Adunărilor populare 
comunale, în cadrul unei festivități 
la care au luat parte membrii Con
siliului Revoluției și ai guvernului.

președinte al Cabinetului de .Miniștri, 
a făcut o vizită oficială de patru zile 
la Khartum. în comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei se 
arată că șeful statului și președin
tele Consiliului de Miniștri sudanez, 
Gaafar Mohammed El-Numeiry, 
primit delegația guvernamentală 
R.P.D. Coreene, care i-a înmînat
mesaj din partea președintelui Ca
binetului de Miniștri, Kim Ir Sen.

a 
a 

un

Guvernul Pakistanului a 
amînat alegerile munici- 
PqJq care fuseseră fixate pentru 
15 martie a.c., pînă după convocarea 
adunărilor provinciale, prevăzută 
pentru 23 martie — informează agen
ția Reuter.

Ansamblul folcloric „Nuntașii 
Bihorului" al Casej de cultură a 
sindicatelor din Oradea, care a 
participat la festivalul interna
țional „Migdalul în floare" de la 
Agrigento (Sicilia), a prezentat 
o serie de spectacole și in re
giunea Umbria — Ia Orvieto, 
Foligno și Volterra. Interpre- 
tînd cu măiestrie jocuri și cîn- 
tece populare românești din di
ferite regiuni ale țării, ansam
blul a cucerit un binemeritat 
succes, fiind aplaudat îndelung 
de miile de spectatori care au 
luat parte la aceste seri dedi
cate Republicii Socialiste Româ
nia.

în comunicatul dat publici
tății la încheierea vizitei în Repu
blica Arabă Egipt a mareșalului 
Uniunii Sovietide, A. Greciko. mi
nistrul apărării al U.R.S.S., se relevă 
că oaspetele a avut convorbiri cu 
președintele Anwar Sadat, primul 
ministru, Aziz Sedki, și cu Mohamed 
Sadek, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al apărării, 
în cursul convorbirilor — relevă 
agenția T.A.S.S. — părțile au expri
mat satisfacția față de dezvoltarea 
colaborării dintre forțele armate ale 
celor două țări și au făcut un schimb 
de păreri în problema lărgirii cola
borării militare a celor două țări, în 
interesul întăririi capacității de apă
rare a R.A.E

Convorbiri sovieto-si- 
riOKO Kirill Mazurov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., conducătorul de
legației de partid și guvernamentale 
sovietice care se află într-o vizită ofi
cială de prietenie în Siria, a fost pri
mit luni de primul ministru, Abde] 
Rahman Khlefawi. După cum rela
tează agenția T.A.S.S., întrevederea 
a prilejuit o convorbire referitoare 
la dezvoltarea relațiilor sovieto-si- 
riene.

Delegația P.C. Italian, 
condusă de Giancarlo Pajetta. mem
bru al Direcțiunii partidului, 
efectuează o vizită la Bagdad, la in
vitația partidului 
nului irakian, a 
rile cu o delegație
Baas, condusă de Said Haidar, mem
bru al Comandamentului interarab, 
informează ziarul l’Unita.

care

Baas și a guver- 
inceput oonvorbi- 

a partidului

Cele mai mari manevre 
militare care au £ost vreodată 
efectuate de forțele armate israelie
ne — informează agenția France 
Presse — s-au desfășurat timp de 
două zile și jumătate în regiunile 
Neghev și Sinai. La manevre a asis
tat, in noaptea de 20 spre 
rie. primul ministru al 
Golda Meir.

21 februa- 
Lsraelului,

0 delegație guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, con- 
dusă de Zăng Zun Thek, vice-

a avut locLa Panmunjon
’luni prima întîlnire de lucru în ca
drul convorbirilor. preliminare dintre 
societățile de Cruce Roșie din R.P.D.
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ROMA 21. — Corespondentul Ager- 
pres, N. Puicea, transmite : Ziarul 
„l’Unita" publică interviul acordat 
de Luigi Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, privind 
constituirea noului guvern și pers
pectivele ce se deschid Italiei.

Luigi Longo a arătat că reconsti
tuirea coaliției guvernamentale pe 
o platformă de dreapta nu s-a rea
lizat. Și aceasta se datorează rezis
tenței unitare puternice care s-a ma
nifestat împotriva ideii oricărei de
plasări spre dreapta. Au contat bătă
liile puternice și juste, duse unitar 
de către oamenii muncii din indus
trie și de către muncitorii agricoli, 
de către dijmași, în alianță cu țăranii 
cultivatori direcți. Au avut o mare 
însemnătate grevele generale orășe
nești împotriva șomajului și pentru 
reforme, desfășurate in zeci și zeci 
de centre urbane.

Noi, comuniștii italieni, a subliniat 
în continuare Luigi Longo, sintcm 
protagoniștii fiecărei bătălii pentru 
libertate in țara noastră. Programul 
nostru politic este un program de 
lărgire a democrației. Acolo unde co-

ma- 
vre- 
din 
mai

Declarația Mișcării
Populare pentru

Eliberarea Angolei
DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). — 

Mișcarea Populară pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.L.A.) a dat publicității, 
în capitala tanzaniană, o declarație 
în care condamnă alianța dintre au
toritățile colonialiste portugheze și 
regimul rasist din Republica Sud- 
Africană, alianță care are drept scop 
înăbușirea luptei de 
țională a popoarelor 
mibiei. în declarație 
luna ianuarie' a. c.. 
sud-africane au luat
de trupele portugheze, la operațiuni 
împotriva forțelor patriotice ango
leze, în regiunea riului Kunene. 
Declarația menționează, de aseme
nea, că, în decembrie anul trecut, 
peste 300 de militari portughezi au 
fost trimiși în Namibia pentru a 
ajuta unitățile militare și polițienești 
sud-africane să reprime mișcarea 
revendicativă din regiunea Ovambo- 
land.

eliberare na- 
Angolei și Na
șe arată că, în 
unități militare 
parte, alături

transmit:
Coreeană și Coreea de sud, în ve
derea elaborării ordinii de zi a con
vorbirilor propriu-zise dintre repre
zentanții celor două organizații. In 
urma schimbului de vederi care a 
avut loc cu acest prilej s-a stabilit 
ca a . doua întîlnire de lucru să aibă 
loc la 24 februarie, menționează 
A.C.T.C.

muniștii se află la putere, pe plan 
local și regional, ca in regiunea Emi
lia ttomagna și in alte părți, noi de
monstrăm că administrăm și guver
nam bazindu-ne pe cea mai largă 
participare populară pe care o cu
noaște Italia.

Referindu-se la consolidarea unui 
nou proces unitar — un proces de 
unitate sindicală și de unitate poli
tică de stingă, Luigi Longo a spus : 
„Mi se pare evident că s-au făcut 
mari pași înainte in această direc
ție, după cum rezultă din marile 
nifestații antifasciste din ultima 
me, din luptele muncitorești, 
luptele populare pentru un trai
ridicat și civilizat (în domeniul lo
cuințelor, școlii, sănătății, securității 
muncii), pentru progresul și dezvol
tarea zonei Mezzogiorno".

Astăzi, a arătat în continuare Luigi 
Longo, ne aflăm în plină bătălie 
cu o situație complet deschisă în 
fața noastră și in mișcare. Recurgerea 
de către P.D.C. la guvernul monoco- 
lor și apelul de sprijin față de libe
rali nu reprezintă o dovadă de forță, 
ci o demonstrație a slăbiciunii de- 
mocrației-creștine. Bătălia pentru rea
lizarea unei politici reformatoare, 
pentru o nouă majoritate care să o 
sprijine, pentru o nouă conducere 
politică a țării . sînt astăzi mai actu
ale ca oricînd. Astăzi, unitatea largă 
ce se manifestă între forțele de 
stingă derivă din sublinierea autono
miei și particularităților proprii fie
cărui partid și fiecărei forțe.

generalul Mobutu Șese, a 
schimbările intervenite în 
nența guvernului. Din cei 19 
ai cabinetului precedent,

LONDRA 21 (Agerpres). — Șansele 
reglementării integrale a conflictului 
de muncă dintre Uniunea națională 
a minerilor și Consiliul național al 
cărbunelui, care a dus Ia declanșarea 
cu peste șase săptămîni in urmă a 
grevei minerilor britanici, au fost din 
nou puse sub semnul incertitudinii 
după ce, duminică, Consiliul Execu
tiv al sindicatului minerilor din co
mitatul Kent a refuzat propunerile 
prezentate de „Tribunalul de anche
tă" guvernamental, condus de lordul 
Wilberforce. Jack Collins, purtătorul 
de cuvînt al minerilor din Kent, a 
afirmat că nici aceste propuneri nu 
satisfac revendicările greviștilor.

Dimpotrivă, a spus Collins, după a- 
plicarea tuturor impozitelor și taxe
lor și în contextul creșterii prețurilor 
la scară națională, veniturile nete ale 
minerilor sînt și mai scăzute decît 
înainte de declanșarea acțiunii reven
dicative. Consiliul Executiv al sindi
catului minerilor din Kent — a adău
gat liderul sindical — va protesta 
față de hotărirea conducerii Uniunii 
naționale a minerilor, care a dispus 
înlăturarea pichetelor greviștilor din 
preajma depozitelor și minelor de 
cărbuni, inainte ca membrii organi
zațiilor sindicale din cadrul uniunii 
să se pronunțe, prin vot, asupra pro
punerilor avansate de guvern.

KINSHASA 21 (Agerpres), — La 
Kinshasa a avut loc o reuniune co
mună a Biroului Politic al Partidului 
Mișcarea Populară a Revoluției și a 
guvernului Republicii Zair, în cadrul 
căreia a fost adoptată hotărirea cu 
privire la remanierea actualului ca
binet, relatează agenția „Zaire 
Presse", reluată de agențiiile Reuter 
și France Presse. La sfînșitul reu
niunii, președintele Republicii Zair, 

anunțat 
compo- 
membri 

numai
șapte au fost incluși în noul gu
vern. Președintele Mobutu Șese de
ține funcțiile de prim-ministru, mi
nistru al apărării și ministru pentru 
problemele veteranilor. Portofoliul a- 
facerilor externe a fost încredințat 
lui Jean Ngunza, cel al finanțelor — 
lui Baruti Wa Nduali, iar cel al «- 
oonomiei — lui Ndongola Tadi.

în cadrul reuniunii au fost efec
tuate, de asemenea, schimbări în con
ducerea Partidului Mișcarea Populară 
a Revoluției. Conform hotărîrii a- 
doptate, din Biroul Politic' al parti
dului fac parte 15 membri, preci
zează agențiile Reuter și United 
Press International. Tn fața parlamentului britanic a avut loc o puternică manifestație la care 

au participat mineri aflați în grevă și muncitori londonezi care s-au so
lidarizat cu aceștia. Demonstranții au cerut satisfacerea revendicărilor 

greviștilor
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Agricultorii vest-germani

împotriva Pieței comune
tn principalele orașe 

ale R.F. a Germaniei, 
printre care și la 
Bonn, au avut loc, zi
lele acestea, puternice 
demonstrații de pro
test ale agricultorilor. 
Veniți din toate colțu- 

*rile țării, cei aproape 
400 000 de participanți 
purtau pancarte 
lozinci împotriva 
liticii agrare a . 
ței comune. 1 
de toate, agriculi 
au protestat împotriva 
prețurilor de achiziție 
a produselor agrare, 
propuse la începutul 
lunii februarie de 
C.E.E. pentru viitoa
rea campanie agricolă. 
Ținind seama de con
dițiile climaterice din 
R.F.G., unde costul 
producției este mai 
ridicat decit în alte 
țări membre ale Pie
ței comune. aceste 
prețuri nu sînt sa
tisfăcătoare, în primul 
rind, pentru țăranii 
mici și mijlocii. Luînd 
cuvîntul la unul din 
mitinguri, C. Heere
man, președintele Fe

pină 
încă

ale 
sînt 
sta-

cu 
po- 

Pi e- 
Inainte 
cultorii

derației agricultorilor 
vest-germani, a arătat 
ca „politica agrară a 
C.E.E. aduce grave 
prejudicii agriculturii 
R.F. a Germaniei".

Aceste cuvinte 
lui Heerem-an 
ilustrate de cifre
tiștice. publicate nu de 
mult in ziarul „Die 
Welt". In 1971, arată 
publicați-a amintită, a- 
proximativ 82 000 de 
gospodării individuale, . 
mici și mijlocii, și-au 
încetat existența da
torită 'dificultăților fi
nanciare. De remarcat, 
că in perioada 1959— 
1970, media anuală a 
gospodăriilor lichidate 
era de „numai" 33 100. 
In decurs de două 
decenii, această soar
tă a fost împărtășită 
de 778000 de gospodă
rii, său 40 la sută din 
totalul existent acum 
douăzeci de ani. Po
trivit planurilor C.E.E. 
privind „întărirea gos- 

rentabile" 
marilor 
agricole 
urmează

podăriilor
— de fapt a 
întreprinderi
— in R.F.G.

să fie eliberate 
in 1980 cel puțin 
uri milion de brațe de 
muncă din acest sec
tor. Cu alte cuvinte, o 
mare parte a locuito
rilor satelor vor fi 
nevoiți să ia calea o- 
rașelor in căutarea u- 
nor posibilități de trai, 
în condiții cind și in 
regiunile urbane șoma
jul cunoaște o creș
tere simțitoare, tn a- 
fară de aceasta, po
trivit ziarului . „Gene
ral Anzeiger", dato
riile agricultorilor se 
ridică in prezent la 32 
miliarde de mărci, 
fiind în continuă creș
tere datorită 
dobînzi.

In aceste 
devine limpede de ce 
numeroși vorbitori care 
au luat cuvîntul la 
mitingurile amintite au 
arătat că dacă nu vor 
fi satisfăcute reven
dicările agricultorilor, 
se vor organiza noi 
demonstrații, 
la Bonn și 
xelles.

marilor
condiții

la
inclusiv 
i Bru-
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Hotărirea Comitetului
Executiv al Organizației

CONVORBIRILE
LUI GUNNAR JARRING pentru Eliberarea Palestinei

Recenta Declarație de la Praga a țărilor socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia continuă să se bucure de un larg ecou în rîndul 
oamenilor politici și al opiniei publice de pe întreg continentul. In le
gătură cu însemnătatea acestui document și cu acțiunile practice, ime
diate, care se impun în momentul de față pentru traducerea în viață a 
ideii securității europene, publicăm interviul cu președintele Comisiei 
naționale ungare pentru securitate și colaborare europeană, tovarășul 

Gyula Kăllai, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președin
tele Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic.

și securității și duce la intensificarea
ai acestui ecou 

a Prezidiului 
al Păcii, ținută 
participanții au 
unanim Declara-

— în ce consiă, după părerea 
dumneavoastră, însemnătatea 
„Declarației de la Praga privind 
pacea, securitatea și colaborarea 
in Europa", în efortul de în
făptuire a securității europene, 

■ în acțiunea de pregătire a con
ferinței general-europene 7

— Declarația de la Praga din- 2B 
ianuarie 1972 a țărilor socialiste par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia a întrunit, după cîte știu, apro
barea forțelor sociale progresiste ale 
continentului. Tot astfel s-a întîm- 
plat și în cazul Declarației de la 
București din 1966, al Apelului de la 
Budapesta din 1969 și al Declarației 
de la Berlin din 1970. în legătură cu 
Declarația de. la Praga este nou fap
tul că, luînd în considerare schimbă
rile pozitive care au avut loc între 
timp, țările socialiste au elaborat un 
program mai concret de propuneri, 
care exprimă, pe larg, interesele fun
damentale. ale popoarelor. Nou este și 
faptul că acum există forțe sociale 
mai mari, mai conștiente, mai orga
nizate, cu o influență creșcindă, care 
sprijină traducerea în viață a princi
piilor fundamentale cuprinse în de
clarație.

Acțiunile comune ale țărilor socia
liste frățești ■ în interesul securității 
europene și colaborării fructuoase au 
dus deja Ia rezultate încurajatoare. 
Avem convingerea că acțiunea comu
nă, în spirit unitar, a țărilor noastre, 
este o chezășie importantă a progre
sului in continuare a ideilor secu
rității europene.

Coexistența, pașnică a țărilor euro
pene cu orînduiri sociale diferite se 
impune tot mai mult ca o practică 
din ce in ce mai largă. Acest lucru 
este dovedit de tratatele încheiate de 
Uniunea Sovietică și de Republica 
Populară Polonă cu Republica Fede
rală a Germaniei, de acordul cvadri- 
partit cu privire la Berlinul occiden
tal și de convențiile dintre cele două 
state germane, precum și dintre Re
publica Democrată Germană și Sena-

tul Berlinului occidental. Acest curs 
este evidențiat, de asemenea, de în
ceputurile promițătoare ale colaboră
rii economice și de altă natură dintre 
țările socialiste și cele capitaliste din 
Europa. Toate acestea întrunesc ade
ziunea și sprijinul aprobator al tutu
ror celor care sînt interesați în dez
voltarea. în continuare, a destinderii 
și colaborării și, în primul rînd, spri-

activității lor.
Am foșt martori 

la recenta sesiune 
Consiliului Mondial 
la Helsinki, unde 
apreciat in mod

■ ția de la Praga, ca un pas înainte 
pe linia sprijinirii în continuare a 
luptei forțelor sociale, în vederea 
securității și păcii în Europa. Merită 
relevat și faptul că ținerea la Ver
sailles, în Europa, a Conferinței mon
diale de solidaritate cu lupta popoare^ 
lor din Indochina pune în evidență 
legătura indisolubilă dintre securitatea 
europeană și pacea mondială

Declarația vorbește cu sinceritate 
de faptul că mai există piedici im
portante pe calea destinderii politice 
în Europa. Unii factori guvernamen-

NICOSIA 21 (Agerpres). — Gun
nar Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat, care a so
sit duminică seara la Nicosia, ve
nind din capitala egipteană, a decla
rat că vizita sa oficială de două zile 
in Egipt a fost rodnică. La Cairo, 
Jarring a avut convorbiri cu minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Arabe Egipt, Murad Ghaleb, cu care 
a discutat probleme referitoare la 
evoluția acțiunilor politice și diplo
matice în legătură cu criza din 
Orientul Apropiat.

Luni, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U. pentru 
Orientul Apropiat a avut o întreve
dere cu Rahamin Timor, ambasadorul 
Israelului .la Nicosia.

★
MANAMA 21 (Agerpres). - Bah- 

reinul și Libanul apreciază că o pace 
stabilă in Orientul Apropiat reclamă 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate și respectarea 
drepturilor populației palesținene, se 
arată în comunicatul dat publicității 
la încheierea vizitei în Bahrein a mi
nistrului de externe libanez, Khalil 
Abu Hamad.

în interesul popoarelor, al diferite
lor clase sociale, al reprezentanților 
păturilor sociale, al acelora, din ce 
in ce mai mulți, care doresc să 
lupte' pentru obiectivele nobile des
pre care Declarația comună a țărilor 
socialiste vorbește cu o convingătoa
re putere.

— Ce considerați că vor a- 
duce anul 1972 și perioada ur-' 
matoare in privința realizării 
dezideratului securității și 
laborării europene ?

co-

— Convingerea mea personală este 
că în anul 1972 procesul de înainta
re pe calea securității și colaborării 
europene se va accelera. Firește, a- 
cest lucru se va realiza pe mă
sura soluționării mai multor pro-

„Este necesar să înceapă neîntîrziat
pregătirea multilaterală 
a conferinței europene11

jinul oamenilor muncii, al popoare
lor.

Declarația de la Fraga, exprimînd 
poziția comună a țărilor socialiste, a 
conceput și a propus, în interesul nor
malizării situației în Europa și al or
ganizării conferinței statelor euro
pene consacrate securității, un șir de 
principii fundamentale care deschid 
in fața colaborării, pe plan continen
tal a statelor posibilități mai mari ca 
niciodată. Acest lucru trezește, deo
potrivă. interesul statelor socialiste și 
capitaliste, al națiunilor, al popoare
lor europene, a! muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor, al ateilor și creș
tinilor. al tinerilor și vîrstnicilor, al 
bărbaților. și al femeilor Tocmai de 
aceea, documentul întărește în con
tinuare alianța, acțiunea unitară a 
maselor interesate în întărirea păcii

Interviu cu președintele Comisiei na
ționale ungare pentru securitate 
și colaborare europeană, tovarășul

Gyula KÂLLAI

tali. îndeosebi cercurile conducătoa
re ale N.A.T.O.. caută noi și noi 
motive pentru a tărăgăna începutul 
pregătirii multilaterale a Conferin
ței pentru securitate. Evident, aceas
tă atitudine de „tărăgănare" nu este 
motivată de nimic, în afară de faptul 
că mai există forțe interesate în 
menținerea încordării. Aceste tendin
țe reacționare trebuie să fie învinse 
din punct de vedere politic — și 
acest lucru nu este, numai în inte
resul guvernelor ci, în primul rind.

bleme concrete, printre care amintesc: 
ratificarea și intrarea în vigoare a 
tratatelor Încheiate de Uniunea Sovie
tică și de Republica Populară Polo
nă cu Republica Federală a Germa
niei ; desfășurarea tratativelor dintre 
R. S Cehoslovacă și Republica Fede
rală a Germaniei cu privire la regle
mentarea problemelor încă nerezolva
te între cele două țări ; așezarea re
lațiilor dintre cele două state germa
ne pe baza dreptului international și 
primirea ambelor state 
O.N.U.

Trebuie să înceapă, 
pregătirea multilaterală 
ței europene, la nivelul 
pentru securitate și . ..
vederea căreia propunerile guvernu
lui finlandez pot servi ca o bază 
bună. Țările socialiste. în declarația 
lor, s-au arătat din nou gata să-și

germane in

neîntîrziat. 
a conferin- 
guvernelor, 

colaborare, in

DAMASC 21 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a hotărit, in 
unanimitate, să unifice forțele revo
luționare palesținene pe plan mili
tar, politic și financiar, — anunță un 
comunicat difuzat la încheierea reu
niunii de la Damasc.

Pe de altă parte, numeroși mem
bri ai Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
au fost însărcinați să ia contact cu 
conducătorii țărilor arabe, pentru a 
le expune punctul de vedere al re
zistenței palesținene față de alege
rile municipale pe care autoritățile 

‘ israeliene de ocupație intenționează 
să le organizeze pe malul de vest al 
Iordanului și în teritoriul Gaza, a 
anunțat purtătorul de cuvint al 
O.E.P., Kamal Nasser. După cum s-a 
mai anunțat, la începutul acestei 
luni Comitetul Executiv al O.E.P. a 
dat publicității un comunicat in care 
denunță organizarea acestor alegeri, 
considerîndu-le ca „o tentativă de 
subminare a dreptului la autodeter
minare al populației palesținene".

numească reprezentanții care să par
ticipe la reuniunile pregătitoare 
multilaterale.

Ca și pină acum. Republica Popu
lară Ungară va fi prezentă și pe 
viitor la toate acțiunile, inițiativele 
îndreptate în favoarea păcii și secu
rității europene. Partidul și guvernul 
nostru doresc să promoveze cauza j 
securității și colaborării europene, 
în primul rînd prin dezvoltarea coj’- J 
laborării bi și multilaterale a țărilor ' 
socialiste, prin întărirea unității și 
coeziunii lor. Convingerea noastră | 
este că acestui scop. îi va servi in 
mod eficace și pe multiple planuri 
și apropiata vizită a delegației noas
tre de partid și guvernamentale
în Republica Socialistă România
prietenă, întărind și prin aceasta 

' legăturile bilaterale, întreaga comu
nitate socialistă și contribuind la re
zolvarea pozitivă a problemelor in
ternaționale.

— Cum vedeți rolul ce revine 
opiniei publice in promovarea 
nobilului țel al securității ?

— Este cunoscut faptul că înfăptui
rea păcii și securității europene, dez
voltarea colaborării multilaterale în
tre statele și popoarele continentului 
sînt larg sprijinite de cele mai dife
rite forțe sociale și organizații ob
ștești, de personalități de seamă din 
fiecare țară europeană. în acest sens, 
Adunarea de la Bruxelles va consti
tui . un eveniment de seamă pe linia 
continuării eforturilor depuse de opi
nia publică în sprijinirea ideii secu
rității europene.

După părerea mea, și știu că a- 
ceasta este și părerea organizatorilor 
și susținătorilor Adunării generale, 
misiunea acesteia constă, înainte de 
toate, in a exprima interesul funda
mental al popoarelor, al diferitelor 
forțe sociale față de cauza păcii, 
securității și colaborării europene, de 
a da glas în această problemă celei 
mai largi angajări și responsabilități 
sociale.

Sînt sigur că Adunarea generală 
a reprezentanților opiniei publice eu
ropene de la Bruxelles va sprijini, cu 
forța de convingere a unei largi miș
cări sociale, eforturile pentru atinge
rea marilor țeluri concrete ale secu
rității europene. Comisia națională 
ungară pentru securitate și colabo- ' 
rare europeană activează in acest spi
rit,. fiind gata să facă totul pentru 
atingerea acestor nobile țeluri.

Interviu consemnat
Al. PINTEA
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