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CONGRESULUI AL II-LEA 
AL UNIUNII NAȚIONALE 

A COOPERATIVELOR AGRICOLE
PRODUCȚIE

t

Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

JĂNOS KĂDĂR
prim - secretar ai Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

JENO FOCK 
președintele Guvernului Revoluționar

Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Congresul al II-lea al Uniunii Naționale * 
Cooperativelor Agricole de Producție, în numele 
celor 1 milioane de cooperatori, al întregii ță- 
rănimi, iși exprimă atașamentul nețărmurit față 
de Partidul Comunist Român, deplina adeziune 
față de politica sa internă și externă, politică 
clarvăzătoare, profund științifică, a cărei apli
care a permis poporului nostru să obțină vic
torii de seamă în opera de edificare a României 
socialiste, a ridicat la cote tot mai înalte presti
giul internațional al patriei noastre.

Reunind reprezentanții țărănimii cooperatiste 
din întreaga țară — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — congresul a analizat cu 
înaltă responsabilitate activitatea desfășurată de 
cooperativele agricole și uniunile cooperatiste 
pentru înfăptuirea politicii partidului și statului 
de intensificare și modernizare a producției în 
această importantă ramură a economiei româ
nești. Pe această bază, congresul a stabilit ca 
uniunile cooperatiste și consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole să desfășoare o acti
vitate susținută pentru mobilizarea întregii ță- 
rănimi, pentru folosirea rațională a întregului 
fond funciar, ridicarea capacității productive 
prin executarea unui volum sporit de hidroame
liorații și utilizarea judicioasă a bazei tehnico- 
materiale, in vederea creșterii continue a belșu
gului de produse agricole, sporirii contribuției 
agriculturii cooperatiste la formarea venitului 
național, la ridicarea nivelului de viață al celor 
ce muncesc.

Uniunile cooperatiste vor pune în centrul ac
tivității lor dezvoltarea conștiinței socialiste a ță
rănimii, în spiritul ordinii și disciplinei, al hăr
niciei și cinstei, pentru formarea trăsăturilor 
eticii corespunzătoare noilor relații statornicite 
în satul contemporan, in orînduirea noastră so
cialistă.

Pentru înțelepciunea, abnegația și exigența cu 
care conduceți destinele întregii țări, pentru 
perspectiva luminoasă pe care politica partidu
lui și statului o deschide progresului agriculturii 
cooperatiste, satului românesc, pentru indica
țiile prețioase date de dumneavoastră și cu acest 
prilej, participanții la congres, ca împuterniciți 
ai oamenilor muncii de la sate, vă adresează, din 
inimă, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai vii mulțumiri și recunoștința lor nețăr
murită.

în numele țăranilor cooperatori, al întregii ță- 
rănimi din patria noastră, ne exprimăm hotărî- 
rea fermă ca, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, să înfăptuim cu toată răs
punderea sarcinile deosebit de importante care 
revin agriculturii cooperatiste în lumina Direc
tivelor Congresului al X-lea ai P.C.R., a expu
nerii rostite de dumneavoastră în fața reprezen
tanților țărănimii — document de excepțională 
importanță teoretică și practică, program prețios 
pentru activitatea noastră de viitor.

Congresul al II-lea al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Tovarășul Jănos Kădăr, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, s-a născut la 26 mai 1912, 
într-o familie de țărani săraci. De 
timpuriu, la virsta de 17 ani,- a in
trat în mișcarea muncitorească. In 
anul 1932 a devenit membru al 
partidului comunist. De mai multe 
ori a fost arestat.

După eliberarea țării, tovarășul 
Jănos Kădăr a organizat miliția 
democratică. Timp de mai mulți 
ani a fost secretarul organizației 
din Budapesta a Partidului Co
munist Ungar, apoi a devenit mi
nistru al afacerilor interne. La 
Congresul al III-lea al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria a 
fost ales secretar general adjunct 
al partidului. In 1951 a fost arestat 
pe baza unor acuzații false. Tova
rășul Jănos Kădăr este apoi reabi
litat. Este ales secretar al Comite
tului de partid al sectorului 13 al 
Capitalei, iar, după aceea, prim- 
secretar al Comitetului de partid 
al județului Pest. In iulie 1956 
este ales membru al Biroului Po
litic și secretar al conducerii cen
trale a Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria.

In timpul contrarevoluției a ini
țiat reorganizarea partidului și 
formarea guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc, al cărui pre
ședinte a fost în 1958 și între anii 
1961—1965. Din 1957 este prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Din noiembrie 1965 este 
membru al Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare. Este deputat 
al Adunării de Stat.

Tovarășul Jănos Kădăr a fost 
oaspetele țării noastre de mai
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multe ori și s-a întîlnit în repetate 
rinduri cu conducătorii de partid 
și de stat ai Republicii Socialiste 
România.

Conducător al partidului și om 
de stat, tovarășul Jănos Kădăr 
desfășoară o bogată activitate în 
slujba operei de edificare a socia
lismului în Republica Populară 
Ungară, pentru întărirea continuă 
a colaborării și prieteniei frățești 
dintre țările socialiste, pentru 
cauza colaborării internaționale și 
a păcii în lume.

Pentru merite deosebite în acti
vitatea sa, i s-a conferit, în 1962, 
titlul de Erou al Muncii Socialiste 
al Republicii Populare Ungare. In 
1964 a fost decorat cu „Ordinul 
Lenin".

Bun venit solilor poporului ungar!
Cu profunde sentimente de simpa

tie și căldură tovărășească întîm- 
pină astăzi poporul român sosirea 
delegației ungare de partid și gu
vernamentale, condusă de tovarășul 
Jănos Kădăr, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, care, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, face o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră. în per
soana înalților oaspeți, poporul nos
tru salută întregul popor ungar, con
structor al socialismului, de care se 
simte apropiat prin calde simțăminte 
de stimă și prețuire, prin lupta co
mună pentru idealurile socialismului, 
păcii și progresului în lume.

După cum e bine cunoscut. Parti
dul Comunist Român și guvernul 
României socialiste, pornind de la 
interesele fundamentale ale poporu
lui român, ale cauzei socialismului în 
lume, situează statornic în centrul 
politicii externe dezvoltarea relați
ilor de trainică prietenie, alianță și 
colaborare cu toate statele socialiste, 
de strînsă solidaritate cu toate parti
dele comuniste și muncitorești. în 
acest context, țara noastră, po
porul român atribuie o înaltă pre
țuire legăturilor frățești cu R. P. Un
gară. stat socialist vecin, cu ponorul 
ei harnic și talentat. Statornicite pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, ale in
dependentei și suveranității naționa
le. egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovără
șești. aceste legături — pentru care 
au militat de-a lungul vremurilor cei 
mai luminați și clarvăzători reDre- 
zentanți ai celor două popoare — au 
cunoscut și cunosc o amplă dezvol
tare.

Tovarășul Jeno Fock, președin
tele Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, s-a născut 
la 17 mai 1916. A fost mecanic. 
Din 1932 este membru al partidu
lui comunist. Din anul 1937 a lu
crat ca membru al Comitetului 
Național al Tineretului. A fost 
arestat în 1940, curtea marțială 
condamnîndu-l la trei ani închi
soare.

După eliberarea țării îndepli
nește mai multe funcții de răspun
dere pe linie de partid și de stat, 
în perioada 1952—1954 a fost ad
junct al ministrului industriei me
talurgice și construcțiilor de ma
șini. între anii 1955—1957 a fost 
secretar al Consiliului Național al

Factorul esențial al acestui curs 
îmbucurător al relațiilor româno-un- 
gare, chezășia adîncirii și extinderii 
lor pe cele mai diverse planuri, o 
constituie legăturile de solidaritate și 
colaborare tovărășească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, legături 
care s-au amplificat necontenit în 
interesul celor două popoare, al uni
tății mișcării comuniste internațio
nale. al cauzei păcii și socialismului.

O contribuție de excepțională în
semnătate la dezvoltarea raporturilor 
prietenești româno-ungare, atît pe li
nie de partid, cît și pe plan general, 
o aduc contactele, schimburile de vi
zite, întîlnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări. 
Caracterul fructuos și deosebit de 
util al acestor contacte a fost de
monstrat cu elocvență cu prilejul în- 
tîlnirii dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Jănos Kădăr, 
din mai 1967 de la Budapesta.

Spre satisfacția ambelor popoare, 
legăturile de colaborare româno-un
gare s-au amplificat în anii din urmă 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii, 
întărind baza materială a prieteniei 
dintre popoarele noastre, relațiile 
economice reciproce au cunoscut 
creșteri marcante atît pe plan canti
tativ. cît și calitativ. Aceasta își gă
sește o semnificativă ilustrare în spo
rirea și diversificarea continuă a 
schimburilor de mărfuri. în noile ac
țiuni perfectate sau în curs de fina
lizare privind cooperarea și speciali
zarea în producție intr-un șir de ra
muri industriale de bază cum sint 
metalurgia, chimia, energia electrică, 
construcțiile de mașini și utilaje. Cu
nosc, de asemenea, extindere cola
borarea tehmco-științifică. conlucra
rea intre savanți și specialiști in di

Sindicatelor și adjunct al secreta
rului general. Intre 1958—1967 
este deputat al județului Gyor.

După contrarevoluția din 1956 a 
luat parte la reorganizarea parti
dului. Din ■ februarie 1957 este 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, iar din iunie 1957 este 
membru al Biroului Politic. între 
anii 1957—1961 a fost secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. La 
13 septembrie 1961 este ales vice
președinte al guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar, 
iar la 14 aprilie 1967 a fost ales 
președinte al acestuia.

ferite domenii, schimburile de expe
riență pe variate planuri. Toate a- 
cestea constituie forme de întrajuto
rare tovărășească rodnică, contribu
ții efective la dezvoltarea economii
lor naționale și la progresul operei 
de construcție socialistă în ambele 
țări. Concomitent se intensifică și ra
porturile pe tărîm cultural, contac
tele și schimburile de vizite între re
prezentanți ai literaturii, artei, învă- 
țămîntului, contribuind și pe această 
cale la adîncirea apropierii și cu
noașterii reciproce a realizărilor și 
valorilor spirituale ale celor două po
poare. la întărirea legăturilor lor fră
țești.

Ca state socialiste vecine, prietene 
și aliate. România și Ungaria, de- 
monstrindu-și atașamentul față de 
cauza păcii, promovează o politică de 
destindere și colaborare internaționa
lă, militează pentru eliminarea foca
relor de încordare și conflict, pen
tru zădărnicirea acțiunilor agresive 
ale imperialismului și soluționarea în 
interesul popoarelor a principalelor 
probleme care confruntă lumea de 
azi. Situate în aceeași arie geografi
că a Europei, țările noastre conlu
crează, împreună cu alte state socia
liste, pentru înfăptuirea marelui de
ziderat al securității pe acest conti
nent.
Poporul nostru are ferma convin

gere că actuala vizită în România a 
delegației de partid și guvernamen
tale ungare, convorbirile pe care le 
va prilejuj vor reprezenta o nouă 
contribuție la întărirea alianței și 
colaborării frățești, a prieteniei re
ciproce Tn. acest spirit, poporul 
român adresează tovarășului Jâ- 
nos Kădăr și celorlalți soli ai Un
gariei prietene un călduros „Bun ve
nit pe pămîntul României socialiste 1“

Miercuri, în ultima zi a celui de-al 
II-lea Congres al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, lucrările s-au desfășurat în 
plen.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nesou, Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Leonte Răutu, 
Miron Constantineseu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Cornel Burtică.

La-sosirea în sală-conducătorii da 
partid și de stat au fost salutați cu 
aplauze.

în sală se aflau, de asemenea, nu
meroși invitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații de 
masă și obștești.

Au asistat delegațiile de peste 
hotare care iau parte la lucrările 
congresului.

La deschiderea ședinței, președin
tele prezidiului a adresat, în numele 
congresului, călduroase mulțumiri 
delegațiilor străine participante la 
lucrări, pentru mesajele de prietenie 
adresate congresului și cooperației 
agricole din țara noastră, precum și 
pentru darurile simbolice oferite 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din partea 
organizațiilor pe care le reprezintă.

S-a anunțat apoi că au fost adresa
te congresului felicitări și urări de 
succes din partea Alianței Coopera
tiste Internaționale, Ministerului A- 
griculturii din R. P. Albania. Uniunii 
Naționale a Fermierilor din Anglia,

în Editura politică

a apărut :

NICOLAE

CEAUȘESCU

Cuvîntare la Congresul 

al II-lea al Uniunii Na

ționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție 
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în paginile II și III

REZOLUȚIA 
Conferinței pe țara a cadrelor 
de conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de 

construcții

Comitetului Central Cooperatist din 
Danemarca. Uniunii întrajutorării 
Țărănești din R. D. Germană. Uniu
nii „Raiffeisen" din R. F. a Germa
niei. Comitetului de Administrație 
al Cooperativelor Agricole de pe lin
gă Comitetul Agricol Central din 
R. D. Vietnam.

Președintele prezidiului a mulțu
mit, de asemenea, pentru urările a- 
dreșate.

Mesajele" și urările de succes adre
sate congresului de delegațiile 
străine participante la lucrări, de or
ganizațiile agricole cooperatiste și 
țărănești și de instituțiile de peste 
hotare sint o expresie a sentimente
lor de prietenie și stimă pe care 
aceste organizații le nutresc față de 
cooperația agricolă din România, o 
manifestare a relațiilor de colabora
re promovate în interesul păcii și 
progresului in lume.

Au continuat apoi dezbaterile ge
nerale la punctele înscrise pe ordi-.- 
nea de zi a congresului. Au luat 
cuvîntul tovarășii : Vasile Boldea, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Fizeș. județul 
Caraș-Severin. Cornel Bernat, pre
ședinte și inginer-șef al cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Vărăști, județul Ilfov. Rozina Briiss, 
cooperatoare din comuna Apoldu. ju
dețul Mureș. Constantin Bădiță, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Salcia, jude
țul Mehedinți. Angelo Miculescu, 
ministru-secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, Pavel Tur
cii, președintele cooperativei agri

VIZITA SECRETARULUI GENERAI Al PARTIDULUI 
COMISE ROMÂN, PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE STAT Al REPUBLICII

La invitația președintelui Consi
liului Revoluției, președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare, Houari Boumediene, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 

cole de producție din comuna To- 
tești, județul Hunedoara, Clara Po
pescu, șefă de fermă, secretară a Co
mitetului U.T.C. la cooperativa agri
colă de producție din comuna Ogra
da, județul Ialomița, Ioan Coroiu, 
președintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție — 
Arad, Nicolae Mitrut, președintele 
cooperativei agricole de producție din 
.comuna Șutești, județul Vîlcea. Vio
rica Roman, președintele cooperati
vei agricole de producție din comu
na Tăuți-Măgherăuș, județul Maramu
reș, Simion Horobeanu, președintele 
cooperativei agricole de producție din 
comuna Domnești, județul Argeș, 
Constantin Apetrei, secretar al comi
tetului comunal de partid — Roznov, 
județul Neamț, lacob Săplăcan, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Braniștea, ju
dețul Bistrița-Năsăud, Cornel'a Di- 
nescu, secretară a Consiliului Națio
nal al Femeilor, Fătu Socariceanit, 
Erdu al Muncii Socialiste, președin
tele cooperativei agricole de produc
ție din comuna Ianca, județul Brăila, 
Margareta Roman, inginer-șef și vice
președinte al cooperativei agricole de 
producție din comuna Topalu. jude
țul Constanta, Nicolae Babicl. 
director general al Direcției ju
dețene a agriculturii, industriei 
alimentare și apelor — Satu- 
Mare, Lazăr Berindan, director al 
Stațiunii pentru mecanizarea agri- 
culturii-Beiuș, județul Bihor, Ion 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, va efectua 
o vizită oficială, de partid și de 
stat, în Algeria, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în luna mar
tie a.c.

•A
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R E Z O L U
CONFERINȚEI PE ȚARA A CADRELOR DE CONDUCERE DIN 
ÎNTREPRINDERI Șl CENTRALE INDUSTRIALE Șl DE CONSTRUCȚII

în zilele de 17—19 februarie 1973 
«-au desfășurat la București lucră
rile Conferinței pe tară a cadrelor 
de conducere din.- întreprinderi și 
centrale industriale și de construcții.

Convocată pe baza hotărîrii Comi
tetului Executiv al C.C. al Partidu
lui Comunist Român și a Consiliu
lui de Miniștri, din inițiativa secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conferința 
a dezbătut pe larg stadiul aplicării 
măsurilor stabilite de Conferința Na
țională și de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, privind 
perfecționarea conducerii, organi
zării și planificării activității econo
mice în domeniul industriei și con
strucțiilor.

Au fost examinate multilateral 
sarcinile ce revin organizațiilor de 
partid și conducerilor unităților in 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan, folosirea rațională a capa
cităților de producție și a forței de 
muncă, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, sporirea 
productivității muncii, înnoirea și 
modernizarea producției, înfăptuirea 
integrală a programului de inves
tiții, îmbunătățirea desfacerii pro
duselor și a activității de comerț 
exterior, creșterea eficienței în toa
te ramurile economiei.

Conferința a constituit un eveni
ment important in viața țării, în- 
scriindu-se în practica profund de
mocratică a conducerii partidului și 
statului de a se consulta cu cadrele 
de bază din diferite domenii de ac
tivitate, cu masele largi de oameni 
ai muncii, în problemele majore 
privind dezvoltarea economică și so- 
ctal-politică a societății românești 
pe calea socialismului.

tn munca desfășurată de organele 
și organizațiile de partid, de colecti
vele întreprinderilor, centralelor ți 
ministerelor pentru îndeplinirea sar
cinilor izvorîte din hotărîrile Confe
rinței Naționale și ale Congresului al 
X-lea al P.C.R.. s-au obținut succese 
remarcabile care au contribuit la 
dezvoltarea potențialului economic 
el României, s-a acumulat o bogată 
experiență.

Conferința a constatat eu satisfac
ție justețea politicii partidului de 
perfecționare a conducerii, organiză
rii și planificării economiei, care își 
găsește cea mai vie ilustrare in re
zultatele dobîndite. in creșterea im
petuoasă și modernizarea continuă a 
economiei naț.ionaleț^Toate ramurile 
de activitate cunosc un puternic di
namism ; în ansamblul său economia 
se dezvoltă armonios, echilibrat, asi
gurând ridicarea sistematică a nive
lului de trai material «?i cultural al 
populației.

Lucrările conferinței, desfășurată 
intr-un spirit de înaltă răspundere 
și principialitate, au pus in lumină 
rezultatele pozitive obținute, au pri
lejuit un bogat schimb de experiență 
între toate unitățile din industrie și 
construcții. In cadrul dezbaterilor, a- 
tît în plenară cît și în comisii, au fast 
criticate totodată o serie de deficien
țe existente în activitatea ministere
lor. centralelor și întreprinderilor, 
făcindu-se numeroase propuneri pen
tru ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii activități economice.

Participant!! la conferință au ur
mărit cu deosebit interes cuvlntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, ade
vărat program de muncă pentru con
tinuarea în ritm susținut a operei de 
industrializare a țării, pentru valori
ficarea la un nivel mereu mai înalt 
a resurselor materiale și umane de 
care dispunem, prin dezvoltarea și 
modernizarea industriei și construc
țiilor. Indicațiile și sarcinile cuprinse 
in acest document reprezintă un pre
țios îndreptar teoretic și practic în ac
tivitatea tuturor organelor și organi
zațiilor de partid, organizațiilor sin
dicale și de tineret, a ministerelor, 
centralelor’ și întreprinderilor, a tu
turor oamenilor muncii în vederea 
îndeplinirii cu succes a planului cin
cinal, ridicării hotărîte a eficienței 
economice a producției. Cei 6 000 de 
delegați prezenți la conferință con
sideră că obiectivele fixate de se
cretarul general al partidului trebuie 
să stea în centrul preocupărilor fie
cărei unități economice, deoarece în
făptuirea lor constituie condiția pri
mordială pentru sporirea contribuției 
colectivelor din industrie și construc
ții la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

I

1. Conferința apreciază că măsu
rile de perfecționare a conducerii, 
organizării și planificării economici, 
dezbătute și aprobate de clasa mun
citoare. de întregul nostru popor, 
și-au dovedit deplina viabilitate in 
confruntarea cu practica, au stimu
lat dezvoltarea tuturor domeniilor 
construcției socialiste, creșterea efi
cienței muncii sociale.

Aceste măsuri — bazate pe princi
piile marxist-leniniste, pe legitățile 
obiective ale dezvoltării sociale — a- 
firmă tot mai puternic rolul Parti
dului Comunist Român ca forță con
ducătoare a întregii societăți : fac 
să crească rolul statului în organiza
rea și conducerea tuturor laturilor 
activității eoonomico-sociale, asigură 
îmbinarea armonioasă a conducerii 
unitare a societății cu o largă au
tonomie și inițiativă a unităților de 
bază în cadrul centralismului demo
cratic, determină folosirea judicioa
să a mijloacelor materiale și de 
muncă în dezvoltarea planificată * 
economiei ; creează cadrul organiza
toric corespunzător pentru o partici
pare tot mai largă » oamenilor 

muncii la conducerea tuturor dome
niilor de activitate.

2. Prin înființarea centralelor, per
fecționarea organizării și funcționă
rii întreprinderilor și ministerelor, au 
fost înlăturate o serie de verigi in
termediare, paralelisme și suprapu
neri, au fost definite mai clar rolul 
și sarcinile fiecărei trepte organiza
torice, s-a îmbunătățit repartizarea 
atribuțiilor și competențelor, s-a rea
lizat o apropiere a conducerii de pro
ducție ; centralele s-au dovedit or
ganisme corespunzătoare etapei ac
tuale de dezvoltare a economiei na
ționale. în întreaga economie au fost 
instituționalizate forme de conducere 
colectivă, expresie a dezvoltării de
mocrației socialiste în țara noastră.

3. Participants la conferință au 
criticat tendința unor ministere și 
centrale de a-și menține un aparat 
greoi, precum și practica unor cen
trale de a absorbi din întreprinderile 
componente cadre valoroase de spe
cialiști.

Conferința cere să se ia în conti
nuare măsuri de eliminare a com
partimentelor administrative care nu 
se justifică economic, să se transfere 
integral asupra centralelor — con
form prevederilor legale — atribu
țiile necesare conducerii activității e- 
oonomice ; să se analizeze experiența 
pozitivă a centralelor organizate pe 
structura unei întreprinderi de bază, 
în vederea extinderii acestei forme 
de integrare organizatorică.

Conferința cere să fie întărit ro
lul întreprinderilor ca unități de bază 
ale activității de producție, să fie 

. asigurate cadrele necesare în între
prinderi și să 1’ie degrevate de unele 
activități funcționale, astfel incit să 
se poată ocupa cu eficiență sporită de 
conducerea și organizarea procesu
lui de producție. Centralele și unită
țile asimilate acestora trebuie să 
preia integral sarcinile ce le revin 
conform legii in domeniul cercetării- 
proiectării. al investițiilor, aprovizio
nării și desfacerii, comerțului exte
rior.

Consiliul de Miniștri are datoria să 
analizeze experiența dobindită și să 
adopte in continuare măsuri pentru 
perfecționarea structurilor și atribu
țiilor ministerelor, centralelor și în
treprinderilor, pentru așezarea re
lațiilor dintre ele pe baza legii, în 
vederea exercitării în condiții tot 
mai bune a funcțiunilor ce revin fie
cărei unități pe toate treptele ierarhi
ce. în structura organizatorică a eco
nomiei naționale.

4. In centrul atenției colegiilor mi
nisterelor și organelor de sinteză, a 
consiliilor și comitetelor oamenilor 
muncii, trebuie să se situeze îmbu
nătățirea în continuare a activității 
de planificare, prin atragerea largă a 
oamenilor muncii la elaborarea pro
punerilor de plan, fundamentarea 
mai temeinică a acestora pe baza 
valorificării tuturor rezervelor de 
creștere economică, îmbinarea ac
tivității curente cu cea de perspec
tivă, elaborarea de prognoze, introdu
cerea metodelor moderne în planifi
care.

Dezvoltarea armonioasă economi- 
co-socială a tuturor regiunilor țării 
impune să se acorde o atenție din ce 
în ce mai mare planificării în profil 
teritorial, pe județe, municipii, orașe 
și Comune.

5. Participanții la conferință au 
criticat faptul că în unele întreprin
deri se efectuează un mare număr 
de controale, de către diverse organe 
și de multe ori pe aceleași proble
me. Ministerul Finanțelor, băncile, 
împreună cu ministerele economice 
și centralele, să ia măsuri pentru 
simplificarea, coordonarea și crește
rea eficienței controlului.

Conferința consideră necesar să se 
organizeze în mai bune condiții — 
pe toate treptele organizatorice
— munca de urmărire, analiză și 
control a îndeplinirii planului. S-a 
criticat practica unor centrale de a 
modifica planul unităților compo
nente. Ministerele și centralele să 
asigure o mai mare stabilitate a pre
vederilor de plan în întreprinderi, 
șantiere și celelalte unități economi
ce și să acorde sprijin concret în asi
gurarea condițiilor corespunzătoare 
pentru îndeplinirea integrală a aces
tora.

Trebuie urmărită in continuare 
îmbunătățirea activității financiare, 
creșterea rolului factorilor economi- 
co-financiari. Ministerul Finanțelor 
băncile, ministerele de producție și 
centralele să acorde unităților asis
tența necesară în aplicarea legilor 
și rezolvarea tuturor problemelor 
economico-financiare.

6. Conferința atrage atenția că 
ministerele au obligația de a re
zolva cu promptitudine și spirit de 
inițiativă solicitările centralelor, în
treprinderilor și șantierelor, de a le 
sprijini mai îndeaproape în asigu
rarea cu cadre corespunzătoare și în 
rezolvarea problemelor aflate în com
petența acestora, de a le acorda asis
tență tehnică și economică de înaltă 
calificare.

7. Colegiile ministerelor să ia — pe 
toate treptele organizatorice, de la 
minister la centrală și întreprindere
— măsuri hoiărîte de reducere a co
respondenței, circulărilor și instruc
țiunilor, de lichidare a practicilor bi
rocratice, de raționalizare a eviden
ței. simplificarea muncii de birou, 
introducerea metodelor și tehnicii 
moderne de conducere, și organizare, 
în vederea rezolvării mai operative 
și competente a tuturor problemelor 
da gestiune economică, să acorde in 
acest scop un ajutor mai substanțial 
întreprinderilor și centralelor..

Comisia guvernamentală pentru 
raționalizarea sistemului de evidență 
în unitățile socialiste să ia măsuri 
pentru îndeplinirea integrală, în ter- 

rneneie stabilite prin programul »- 
probat de Consiliul de Miniștri pri
vind raționalizarea și simplificarea 
sistemului de evidență.

Conferința consideră imperios ne
cesară mărirea operativității și efi
cienței sistemului informațional eco
nomic și subliniază răspunderile care 
revin în acest sens : Direcției Cen
trale de Statistică și Comitetului de 
Stat al Planificării în domeniul ra
ționalizării urmăririi statistice a în
deplinirii planului ; Ministerului Fi
nanțelor, Băncii Naționale, Băncii de 
investiții, Băncii pentru agricultură 
și _ industrie alimentară. Băncii ro
mâne de comerț exterior în dome
niul evidenței contabile, financiare și 
bancare ; Comitetului de stat pentru 
prețuri în domeniul evidenței prețu
rilor și Ministerului Muncii in dome
niul raționalizării muncii de birou. 
Toate aceste organe centrale au obli
gația de a îmbunătăți îndrumarea, 
asistența tehnică și de a întări con
trolul în vederea respectării riguroase 
de către ministere, centrale și între
prinderi a prevederilor legale în a- 
cest domeniu ; de a elabora, potrivit 
sarcinilor lor organizatorice, propu
neri pentru simplificarea și perfec
ționarea evidențelor și a muncii de 
birou.

8. Conferința apreciază că aplicarea 
consecventă a principiului muncii și 
conducerii colective, trebuie să în
deplinească un rol esențial in per
fecționarea metodelor de conducere, 
fundamentarea temeinică a deciziilor 
și îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 
de plan ce revin unităților economice. 
Este necesar să se îmbunătățească în 
continuare organizarea și să se îm
bogățească conținutul adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, astfel in
cit acestea să-și exercite din plin atri
buțiile ce le-au fost conferite prin 
lege, să devină o tribună de afirmare 
efectivă a capacității și inițiativei 
creatoare a celor ce muncesc.

9. Comitetele județene, municipale 
și orășenești ale partidului, organiza
țiile de partid trebuie să acționeze 
cu mai multă fermitate pentru per
fecționarea continuă a stilului și me
todelor de conducere, in concordanță 
cu sarcinile complexe de dezvoltare 
a economiei. Tn centrul activității de 
partid să se situeze creșterea răspun
derii cadrelor, a tuturor factorilor 
pentru exercitarea competentă a atri
buțiilor ce le revin. Organele și or
ganizațiile de partid sînt chemate 
să-și exercite cu exigență sporită 
dreptul de control în unitățile eco
nomice,' să urmărească aplicarea 
neabătută a normelor democratice în 
activitatea comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii.

O contribuție de seamă la realiza
rea sarcinilor economice și sociale 
trebuie să aducă organizațiile sindi
cale și de tineret, chemate să desfă
șoare o muncă susținută de educare 
a oamenilor muncii în vederea mobi
lizării lor la îndeplinirea exemplară 
a planului de stat, întărirea disciplinei 
în producție, dezvoltarea grijii față 
dc avutul obștesc.

II
1. Dezbaterile cdnferinței au scos 

în evidență succesele importante în
registrate în dezvoltarea economiei 
naționale prin înfăptuirea prevederi
lor planului pe 1971, primul an al 
actualului cincinal. Totodată, au fost 
relevate neajunsurile determinate de 
neîndeplinirea de către unele unități 
a obligațiilor de plan.

Ministerele, centralele și întreprin
derile care nu „și-au îndeplinit în în
tregime sarcinile de plan pe 1971 în 
domeniul producției, exportului, pu
nerilor în funcțiune a noilor obiective 
de investiții, creșterii productivității 
muncii și reducerii cheltuielilor ma
teriale trebuie să stabilească măsuri 
hotărîte de recuperare în arest an a 
restanțelor în vederea îndeplinirii in
tegrale a prevederilor planului cinci
nal.

2. Conferința cere colegiilor minis
terelor, consiliilor și comitetelor oa
menilor muncii să acționeze cu 
întreaga răspundere pentru înfăptui
rea în cele mai bune condiții a tutu
ror prevederilor de plan pe 1972. In 
mod deosebit se impun măsuri co
respunzătoare pentru realizarea rit
mică a producției la toate sortimen
tele, înnoirea și modernizarea aces
teia, punerea in funcțiune a noilor 
obiective la termenele stabilite, res
pectarea strictă a graficelor de li
vrări la fondul pieței în scopul apro
vizionării populației cu întreaga 
gamă de mărfuri prevăzută, execu
tarea ireproșabilă a obligațiilor de 
export — în condițiile creșterii pro
ductivității muncii și reducerii chel
tuielilor de producție planificate.

Conferința consideră că înfăptuirea 
riguroasă a prevederilor planului 
constituie pentru fiecare unitate so
cialistă o sarcină de înaltă responsa
bilitate. Gradul de îndeplinire a 
sarcinilor cantitative și calitative de 
plan constituie supremul criteriu de 
apreciere a activității oricărei între
prinderi, centrale și minister.

3. Concomitent cu îndeplinirea 
sarcinilor pe 1972, întreprinderile, 
centralele și ministerele vor trebui 
să treacă la pregătirea condițiilor 
pentru planul pe 1973, potrivit pre
vederilor din cincinal ; în mod deo
sebit, se impun asigurarea din timp 
a documentațiilor pentru investiții și 
asimilarea fabricației noilor produse, 
încheierea contractelor economice in
terne și externe, recrutarea și for
marea cadrelor, adoptarea măsurilor 
legate de îndeplinirea indicatorilor 
calitativi.

4. Conferința cheamă comitetele și 
consiliile oamenilor muncii, colegiile 
ministerelor să ia măsuri hotărîte și 
să urmărească cu perseverență ridi
carea gradului de utilizare a mașini

lor, utilajelor și instalațiilor ; extin
derea aepunii de autodotare pentru 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției cu costuri reduse ; creșterea co
eficientului de schimburi ; înlătura
rea stagnării mașinilor și utilajelor ca 
rezultat al indisciplinei în muncă, al 
întîrzierilor și absențelor din produc
ție ; crearea condițiilor care să asi
gure desfășurarea normală a proce
selor de producție în toate schimbu
rile ; îmbunătățirea activității în sec
toarele de sculărie. Gospodărirea ra
țională a potențialului productiv, care 
materializează eforturile întregului 
popor, reprezintă o îndatorire funda
mentală pentru toate cadrele, de con
ducere.

5. Coleotivul fiecărei Întreprinderi 
trebuie să acționeze cu toată fermi
tatea pentru respectarea strictă a 
normativelor de întreținere și repa
rare a mașinilor și instalațiilor, ela
borarea unor planuri judicioase de 
reparații, executarea în termene cît 
mai scurte și de calitate a acestor lu
crări.

6. Conferința atrage atenția că cen
tralele și ministerele au obligația de 
a controla și analiza sistematic mo
dul în care sînt utilizate capacitățile 
de producție din toate unitățile sub
ordonate ; de a asigura condițiile ne
cesare atingerii în termene cît mai 
scurte a parametrilor proiectați la 
noile obiective date în exploatare ; 
de a perfecționa specializarea între
prinderilor, concentrarea fabricației 
și oooperarea in producție între dife
ritele unități.

Comitetul de Stat al Planificării și 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe au obligația să con
troleze modul de folosire a capaci
tăților de producție și să nu avizeze 
noi lucrări de investiții decît după 
ce au fost epuizate toate posibilită
țile de sporire a producției prin fo
losirea la maximum a capacităților 
existente.

7. Organizațiile de partid, de sindi
cat și ale U.T.C. să îndrume și să 
sprijine conducerile unităților pentru 
buna gospodărire și utilizare a po
tențialului productiv, respectarea dis
ciplinei tehnologice și de muncă, a- 
sigurarea desfășurării ritmice a pro
ceselor de producție, transpunerea e- 
fectivă in viață a lozincii „Nici o ma- 
șfttă și nici un utilaj sub randamen
tul planificat, nici un minut nelu
crat". .

8. —. Conferința consideră că Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al 
Planificării, ministerele și centralele 
au obligația să ia măsuri neîntîrziate 
de înlăturare a neajunsurilor din a- 
provizionare și desfacere, promovînd 
ferm — pe baza unei activități de 
perspectivă — relații stabile între 
producători și consumatori, concre
tizate în contracte de lungă durată.

Centralele și întreprinderile răs
pund nemijlocit de aprovizionarea u- 
nităților în cele mai bune condiții, in 
mod operativ, ritmic și ieftin : o 
atenție mai mare trebuie să se acorde 
aprovizionării cu piese de schimb.

Fiecare întreprindere și șantier 
să-și determine în mod riguros nece
sarul de materii prime și materiale, 
de combustibil și energie, în raport 
cu programele de producție și cu nor
mele de consum și de stoc aprobate 
prin plan. Este necesar să fie curmată 
practica supraaprovizionărilor și for
mării, pe această cale, de stocuri su- 
pranormative.

Toate centralele trebuie să organi
zeze o evidență exactă și operativă a 
stocurilor ; materiile prime, materia
lele și utilajele care depășesc norma
tivele șă fie redistribuite unităților 
în care acestea lipsesc.

Ministerele și centralele poartă în
treaga răspundere pentru aplicarea 
prevederilor legale referitoare la gos
podărirea stocurilor ; este inadmisibil 
să se consume din stocurile normate 
pentru realizarea de depășiri de plan 
sau pentru acoperirea consumurilor 
suplimentare cauzate de nerespecta- 
rea normelor de consum.

Conferința cere ca pe toate trep
tele organizatorice, de la» întreprin
dere la minister, să ss instaureze o 
disciplină fermă în domeniul consu
murilor materiale. Pentru toate ma
teriile prime și materialele princi
pale trebuie folosite norme republi
cane de consum ; ministerele să se 
ooupe cu mai multă răspundere de 
modul în care sînt elaborate și fun
damentate normele de consum din 
nomenclatorul centralelor, să-și 
exercite cu mai multă exigență atri
buțiile conferite prin lege, spre a se 
evita orice risipă și a se asigura fo
losirea cât mai rațională a materiilor 
prime și materialelor.

Pretutindeni să fie încheiate la 
timp contractele, să se realizeze in
tegral obligațiile asumate, să fie în
tărită disciplina contractuală, prin 
aplicarea strictă a prevederilor legii 
contractelor economice.

In acest scop, conferința consi
deră necesar să se analizeze și orga
nizarea Arbitrajului de Stat, în ve
derea îmbunătățirii și ridicării efi
cienței activității acestuia.

9. Conferința apreciază că ridica
rea calității tuturor produselor con
stituie un obiectiv central al întregii 
activități economice.

Realizarea unei strinse și perma
nente legături între institutele de 
proieetare-cercetare, învățămîntul 
tehnic și economic superior și pro
ducție reprezintă o condiție de bază 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere stabilite în dome
niul înnoirii și modernizării produc
ției, ridicării calității produselor. In
stitutele de cercetări și proiectări au 
datoria de a pregăti din timp pro
ducția viitoare, prin perfecționarea 

tehnicilor’ și tehnologiilor, prin pro
iectarea produselor la nivelul perfor
manțelor atinse pe plan mondial.

Industria trebuie să facă pași se
rioși in direcția scurtării timpului 
necesar pentru trecerea rezultatelor 
cercetării in producția de masă. In a- 
cest scop, ministerele și centralele 
au datoria să promoveze o largă co
laborare între institutele de cerce- 
tare-proiectare și serviciile de con
cepție din unitățile productive în în
treaga perioadă de efectuare a cer
cetării, să folosească laboratoarele 
uzinale pentru verificarea unor ipo
teze de lucru și definitivarea solu
țiilor tehnice.

întreprinderile și centralele tre
buie să compare sistematic produsele 
lor cu cele similare care apar pe 
piața internă sau externă, să stu
dieze atent preferințele consuma
torilor și să îmbunătățească în 
mod corespunzător produsele pe 
care le fabrică.

Cu deosebită atenție trebuie pla
nificată și pregătită asimilarea noi
lor produse. Comitetele și consiliile 
oamenilor muncii, colegiile minis
terelor trebuie să aibă permanent în 
vedere că realizarea sarcinilor de pu
nere în fabricație a unor noi produse 
este condiționată de pregătirea din 
timp și temeinică a fazelor de asi
milare, de asigurare a bazei tehnico- 
materiale și a cadrelor necesare.

10. Conferința apreciază că trebuie 
depus, un efort sporit pentru conti
nua ridicare a productivității mun
cii, pentru promovarea factorilor in
tensivi ai creșterii economice.

Comitetele și consiliile oamenilor 
muncii, colegiile ministerelor trebuie 
să considere drept minimale sarci
nile de creștere a productivității 
muncii stabilite prin planul pe 1972 
și pe întregul cincinal. Este necesar 
să se acționeze cu răspundere pen
tru organizarea științifică a produc
ției și a muncii în fiecare unitate, 
crearea condițiilor materiale, tehnice 
și organizatorice in fiecare schimb, 
astfel îneît toți salariații să aibă 
posibilități de folosire deplină, pro
ductivă, a timpului de lucru.

11. Participanții la conferință au 
dat o înaltă apreciere grijii perma
nente a partidului pentru stimularea 
materială a oamenilor muncii. Tot
odată, au fast ridicate în cursul lu
crărilor unele probleme referitoare 
la ierarhizarea ramurilor, și în ca
drul ramurilor a unor sectoare de 
importanță tehnică deosebită* co
relarea remunerării aceleiași meserii 
practicate în ramuri diferite de ac
tivitate.

In procesul de elaborare a legilor 
salarizării și normării, Consiliul de 
Miniștri trebuie să se preocupe de 
găsirea soluțiilor corespunzătoare 
pentru o mai bună așezare a 
ramurilor și înfăptuirea strictă 
a principiului echității socia
liste, prin stabilirea unui' raport just 
între veniturile diferitelor categorii 
de oameni ai muncii, aplicarea exi
gentă și corectă a cointeresării mate
riale in producție în raport cu con
tribuția fiecăruia, cu eforturile și 
grija pentru interesele generale ale 
economiei socialiste.

12. Stadiul actual de dezvoltare a 
economiei, schimbările care intervin 
in structura producției și a muncii 
sociale ca urmare a extinderii meca
nizării și automatizării proceselor de 
producție, a introducerii progresului 
tehnic cer mai mult ca oricind asi
gurarea întreprinderilor cu cadro 
avînd o pregătire cît mai ridicată, 
capabile să se adapteze rapid la 
aceste transformări.

întreprinderile, centralele și minis
terele au datoria să se preocupe per
manent de asigurarea condițiilor pen
tru desfășurarea normală a procesu
lui de învățămînt, îndeosebi în învă
țămîntul profesional și tehnic ; să 
pună accentul pe îmbunătățirea pre
gătirii practice a elevilor; să se 
ocupe de conținutul programelor și 
de calitatea cadrelor care fac instru
irea.

Conferința cere conducerilor unită
ților economice să ia măsuri cores
punzătoare pentru aplicarea întocmai 
a prevederilor legii privind perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
lucrătorilor din unitățile socialiste ; 
recrutarea și formarea din timp a 
cadrelor necesare la noile obiective 
ce urmează să intre în funcțiune și 
pentru generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului III ; folosi
rea mai judicioasă a cadrelor de in
gineri și tehnicieni în sectoarele de 
concepție și proiectare a produselor 
și tehnologiilor, în asigurarea asisten
ței tehnice a producției.

Conferința cheamă colegiile minis
terelor, consiliile și comitetele oa
menilor muncii să se preocupe cu 
mai mult spirit de răspundere de 
crearea condițiilor pentru o mai lar
gă antrenare a femeilor în activitatea 
din industriile electrotehnică și elec
tronică, de mecanică fină, optică, 
activitatea de servicii și în alte sec
toare, de promovarea lor in munci 
de conducere din întreprinderi, cen
trale și ministere.

Organele și organizațiile de partid, 
de sindicat și ale U.T.C. să îndrume 
și să sprijine conducerile unităților 
economice in înfăptuirea unei juste 
politici de cadre, corelată cu dezvol
tarea de perspectivă a întreprinde
rilor, în întronarea unei stricte dis
cipline de muncă și dezvoltarea spi
ritului de răspundere al întregului 
colectiv pentru îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu ; să acorde o atenție deo
sebită educației socialiste, ridicării 
gradului de conștiință a oamenilor 
muncii în spiritul hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971.

13. Conferința subliniază că pentru 
cheltuirea cu eficientă superioară a 
resurselor existente în unități tre
buie să se stabilească și să se În
făptuiască măsuri hotărîte de redu

cere a costurilor de producție șl, tn 
principal, a cheltuielilor materiale. 
Numai producînd rentabil, fabricind 
mărfuri de înaltă calitate cu costuri 
cit mai reduse, vom reuși ca marele 
efort de dezvoltare economico-socială 
a țării pe care îl facem să dea efec
tele așteptate.

întreprinderile și centralele trebuie 
să îmbunătățească programele de mă
suri vizînd reducerea cheltuielilor 
materiale de producție ; să includă in 
ele atit programele tchnico-organiza- 
torice curente, cît și pe cele de pers
pectivă, reproiectarea produselor cu 
gabarite și caracteristici depășite, îm
bunătățirea tehnologiilor și rețetelor de 
fabricație, valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, ex
tinderea folosirii înlocuitorilor și a 
deșeurilor in condiții de eficiență 
sporită, reducerea continuă a consu
murilor specifice.

14. Conferința dă o înaltă apreciere 
grijii permanente a partidului și sta
tului pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă ale întregului 
popor. In actualul cincinal se vor 
crea circa un milion de noi locuri de 
muncă, se vor construi și da in fo
losință peste 500 mii apartamente, 
veniturile din salarii ale populației 
vor spori cu peste 50 la sută, se va 
îmbunătăți aprovizionarea populației 
cu mărfuri și servicii ; însemnate 
fonduri vor fi alocate pentru lărgi
rea și modernizarea bazei materiale 
a învățămintului și culturii, pentru 
asistență sanitară și odihnă, pentru 
buna gospodărire și înflorire a loca
lităților.

Conferința cere colegiilor ministe
relor, consiliilor și comitetelor oame
nilor muncii să asigure aplicarea în
tocmai a prevederilor planului cinci
nal, a legilor, hotărîrilor de partid și 
'de stat privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în fiecare unitate, a 
protecției muncii și asistenței medi
cale ; să fie judicios gospodărite mij
loacele alocate pentru construcția de 
cantine-restaurant, creșe și grădinițe 
pentru copii, cămine și locuințe pen
tru oamenii muncii din unități ; să 
informeze, conform normelor legale, 
asupra modului în care au fost solu
ționate propunerile făcute în adună
rile generale ale oamenilor muncii.

Organizațiile de partid și de sindi
cat să se preocupe de modul în care 
conducerile unităților înfăptuiesc a- 
ceste măsuri ; să vegheze la îndepli
nirea angajamentelor și prevederilor 
din contradtele colective ; să asigure 
prin toate mijloacele cunoașterea de 
către toți oamenii muncii a sensului 
și conținutului legilor, a hotărîrilor 
de partid și de stat ; să se ocupe în
deaproape de transpunerea lor în 
practică.

15. întreaga muncă politică și or
ganizatorică, desfășurată de organi
zațiile de partid, trebuie să fie 
orientată spre realizarea tuturor in
dicatorilor de plan. In acest scop 
este necesar ca eforturile să fie în
dreptate spre antrenarea comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii, la 
folosirea integrală a capacităților de 
producție, realizarea și depășirea sar
cinilor de creștere a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale, asigurarea unei eficiențe spo
rite în toate întreprinderile.

III
1. Conferința reafirmă justețea po

liticii partidului de menținere a unei 
rate Înalte a acumulării și subliniază 
că înfăptuirea vastului program de 
investiții prevăzut reprezintă o 
sarcină de mare răspundere pentru 
dezvoltarea în ritm susținut a eco
nomiei naționale.

Titularii de investiții, proiectanții, 
constructorii, furnizorii de utilaje și 
materiale trebuie să acționeze cu 
hotărîre pentru realizarea ritmică a 
planului de investiții și punerea în 
funcțiune a tuturor obiectivelor la 
termenele planificate sau înainte de 

■ termen, concomitent cu reducerea 
cheltuielilor de investiții și îmbună
tățirea calității lucrărilor.

2. Conferința consideră că un o- 
biectiv de prim ordin îl constituie 
creșterea eficienței investițiilor, folo
sirea cu maximă chibzuință a fon
durilor spre a se obține de pe urma 
fiecărui leu investit un volum cît 
mai mare de producție, acumulări 
bănești, aport valutar.

Ministerele, centralele, întreprin
derile și institutele de proiectări au 
obligația să aprofundeze studiile 
pentru fundamentarea și optimizarea 
profilului, capacităților, soluțiilor 
tehnice de realizare a noilor investi
ții. Este necesar să se continue cu 
toată hotărîrea acțiunea de reducere 
a ponderii lucrărilor de construcții- 
montaj in totalul investițiilor, de 
folosire intensivă a suprafețelor de 
producție existente și a terenurilor.

3. Toate organizațiile de construc
ții și montaj trebuie să ia măsuri 
energice pentru realizarea în pri
mul trimestru a cel puțin 20 Ia sută 
din planul anual de investiții și de 
construcții-montaj, pentru respecta
rea cu strictețe a graficelor de exe
cuție și de punere în funcțiune a 
obiectivelor de investiții. în acest 
scop, este necesar să se acorde mai 
multă atenție metodelor moderne 
de organizare, conducere și urmărire 
a execuției pe șantiere, pregătirii și 
folosirii raționale a forței de mun
că, precum și extinderii acordului 
global.

Trebuie întărite preocuparea și 
răspunderea pentru folosirea cu 
randamente superioare a mașinilor 
și utilajelor de construcții ; respec
tarea normelor de consum ; gospo
dărirea rațională a materialelor și 
evitarea risipei ; îmbunătățirea ca
lității lucrărilor de construcții- 
montaj.

♦. Conferința cere titularilor d« 

investiții, organelor de sinteză eco
nomică, centralelor și trusturilor 
de construcții să acorde o mai mare 
atenție concentrării forțelor și mij
loacelor pe un număr limitat de 
șantiere, evitînd începerea conco
mitentă a prea multor lucrări noi.

5. Realizarea decalajului intre 
momentul asigurării documentației 
tehnico-economice și cel al începe
rii lucrărilor, sarcină primordială 
pentru îndeplinirea în bune condi
ții a planului de investiții, impune 
intensificarea elaborării documen
tațiilor, executarea unui volum mai 
mare de proiecte de către unitățile 
centralelor și întreprinderilor, rezol
varea promptă de către titularii de 
investiții a problemelor de coope
rare cu alte organe. Trebuie perfec
ționată conlucrarea intre proiectant!, 
titularii de investiții și organele de 
avizare, folosite forme mai operative 
de muncă — în vederea scurtării 
duratei de avizare și de definitivare 
a documentației.

In mod deosebit se impune urgen
tarea întocmirii studiilor tehnico- 
economice și a proiectcloi’ de execu
ție pentru obiectivele prevăzute în 
planul pe 1972 și luarea de măsuri 
pentru definitivarea în cel mai scurt 
timp a studiilor tehnico-economice 
pentru anul 1973.

G. Conferința cheamă proiectanții 
și ■constructorii să-și intensifice efor
turile in vederea scurtării duratei dc 
execuție și reducere a costului lu
crărilor. In acest scop, trebuie să se 
aplice pe scară largă proiectele tip, 
soluțiile constructive simple, mo
derne, cu structuri ușoare și econo
mice, să se dimensioneze construc
țiile la strictul necesar, să se eli
mine finisajele exagerate. Este nece
sar să se acționeze in continuare 
pentru sporirea gradului de indus
trializare a tuturor construcțiilor, 
prin folosirea pe scară largă a pre
fabricatelor și mecanizarea lucrărilor; 
să sporească și să se diversifice pro
ducția de materiale de construcții 
atit în cadrul unităților republicane, 
cit și în industria locală.

7. Conferința cere ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor să se 
îngrijească de încheierea la timp a 
contractelor și întărirea răspunderii 
uzinelor constructoare de mașini 
pentru livrarea în termen și de cali
tate ireproșabilă a utilajelor nece
sare obiectivelor de investiții. Pen
tru simplificarea relațiilor dintre be
neficiarii investițiilor și unitățile 
furnizoare de utilaje, să se treacă Ta 
introducerea furnizorului general.

Se impune luarea măsurilor pen
tru respectarea riguroasă a sarcini
lor stabilite cu privire la livrarea 
utilajelor din țară și import pe anul 
în curs și pentru corelarea termene
lor de livrare a utilajelor cu grafi
cele de execuție pentru anul 1973.

Proiectanții, titularii de investiții 
și furnizorii de utilaje au datoria să 

’valorifice în mai mare măsură cer
cetarea proprie pentru reducerea im
porturilor la striotul necesar.

8. Comitetele județene, municipale 
și orășenești de partid vor trebui să 
se preocupe în permanență de întă
rirea organizațiilor de partid din in
stitutele de proiectări și de pe șan
tierele de construcții, să le ajute la 
îmbunătățirea conținutului muncii 
politice, să orienteze întreaga activi
tate a acestora spre realizarea la 
timp a documentațiilor tehnice și pu
nerea în funcțiune a tuturor obiecti
velor la termenele planificate.

O atenție deosebită trebuie acorda
tă realizării ritmice a planului, întă
ririi ordinii și disciplinei, îmbunătă
țirii folosirii forței de muncă, com
baterii risipei și neglijenței în gos
podărirea materialelor de construcție 
și utilajelor.

IV
1. Dezvoltarea producției materiale 

și modernizarea structurilor econo
mice, ca rezultate ale industrializă
rii și promovării progresului tehnic, 
creează premisele participării mereu 
mai intense și mai eficiente a Româ
niei la diviziunea internațională » 
muncii, creșterea in actualul cincinal, 
în ritm înalt, a schimburilor comer
ciale externe.

Conferința subliniază necesitatea 
de a se lua toate măsurile pentru ca 
înfăptuirea planului de comerț ex
terior să asigure o balanță comercia
lă excedentară, obiectiv de mare în
semnătate pentru realizarea echili
brului balanței de plăți externe.

2. Fiecare unitate economică tre
buie să considere prevederile planu
lui de export ca sarcini minimale, să 
ia toate măsurile pentru realizarea 
lor integrală. Pe toate treptele ierar
hice, de la întreprinderi și centrate 
pînă la ministere și organele 
de sinteză, trebuie să se urmă
rească aplicarea de măsuri care 
să asigure fondul corespunzător de 
mărfuri pentru export, îmbunătățirea 
structurii acestuia prin fabricarea 
unor sortimente superioare la care 
se pot obține prețuri ridicate, valo
rificarea în condiții de eficiență spo
rită a produselor pe piețele externe.

Conferința consideră esențiale sar
cinile privitoare la prospectarea 
competentă și studierea atentă a pie
ței externe, promovarea contractelor 
de lungă durată cu partenerii străini, 
consolidarea pozițiilor cîștigate p<» 
piețele externe, asigurarea de noi 
debușeuri și menținerea acestora, 
perfecționarea rețelei de comerciali
zare.

Se impune să se acționeze cu mal 
multă fermitate în direcția speciali
zării unor unități productive pentru 
export și adaptarea operativă a pro
ducției la cerințele oieței interna
ționale.

(Continuare in pag. a III-a>
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ÎNCHEIEREA lucrărilor congresului al ii-lea
Conferinței pe țară a cadrelor de conducere 

din întreprinderi și centrale industriale 
și de construcții

I NAȚIONALE A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE

(Urinare din pag. a n-a)
Este necesar să se acționeze hotă- 

rît pentru realizarea unor produse 
cu înalte performanțe, care să se 
impună pe piețele externe și să asi
gure valorificarea superioară a re
surselor noastre materiale și a mun
cii naționale.

3. O importanță deosebită are ex
tinderea cooperării economice și teh- 
nico-științifice cu țările membre ale 
C.A.E.R., în cadrul „Programului 
complex" adoptat anul trecut la se
siunea C.A.E.R. de la București, 
precum și cu toate, celelalte țări so
cialiste.

Se vor lărgi relațiile de cooperare 
cu toate țările, fără deosebire de o- 
rînduire socială, asigurîndu-se par
ticiparea tot mai intensă a României 
la diviziunea internațională a muncii.

Conferința cheamă ministerele și 
centralele să-și intensifice, în con
dițiile prevăzute de lege, preocu
pările în acest domeniu și să dea do
vadă de mai multă inițiativă. pentru 
valorificarea cît mai deplină a avan
tajelor cooperării internaționale, prin 
realizarea unui număr mai mare de 
obiective prevăzute în plan și dezvol
tarea producției de serie mare, cu 
eficiență ridicată.

4. în activitatea ministerelor, cen
tralelor, institutelor de cercetări și 
proiectări și a unităților de produc
ție trebuie să ocupe un Ioc tot mai 
important extinderea exportului de 
instalații complexe, licențe, proiecte, 
prestări de servicii și alte activități 
inginerești de înaltă tehnicitate, care 
asigură o valorificare superioară a 
resurselor materiale și umane, a 
concepției proprii.

5. Conferința subliniază obligația 
ministerelor, centralelor și întreprin
derilor exportatoare de a respecta cu 
rigurozitate toate angajamentele a- 
sumate prin contractele externe, de 
a lua măsuri pentru a asigura ritmi
citatea producției și a livrărilor la 
export.

Toți cei care lucrează pentru export 
să privească cu răspundere modul 
în care sînt respectate clauzele de 
calitate din contractele economice cu 
străinătatea, să acționeze pentru a 
ridica gradul de competitivitate al 
mărfurilor noastre, în scopul conso
lidării prestigiului firmelor și produ
selor românești pe piețele externe.

6. Ministerele, centralele, întreprin
derile producătoare și de comerț ex
terior trebuie să-și intensifice preo
cupările pentru reducerea importului 
Ia strictul necesar și pentru realiza
rea. acestuia în condițiile de calitate 
și. economicitate impuse .de cerințele 
economiei naționale. încadrarea.stric
tă în limitele fondurilor valutare pre
văzute în plan, aplicarea unor măsuri 
eficiente de economisire a acestora 
trebuie să devină o normă de con

duită absolut obligatorie . pentru toți 
factorii responsabili din toate unită
țile.

7. Conferința apreciază că, pentru a 
se obține rezultate scontate de pe 
urma măsurilor de îmbunătățire a 
organizării activității de comerț ex
terior, ministerele și centralele 
trebuie să asigure în continuare 
întărirea unităților și compartimen
telor de comerț exterior cu cadre 
corespunzătoare. Vor trebui îmbună
tățite, în continuare, activitatea re
prezentanților permanenți din străi
nătate ai centralelor și întreprinde
rilor de comerț exterior, repartiza
rea judicioasă a acestora pe țări și 
zone geografice.

8. Pentru sporirea eficienței acti
vității de comerț exterior, ministe
rele, centralele și unitățile de co
merț exterior trebuie să se preo
cupe mai intens de laturile calita
tive ale exportului și importului, să 
studieze continuu nivelul prețurilor 
externe și tendințele conjuncturale, 
să ia măsuri în vederea optimizării 
operațiunilor de export-import și 
realizării unui aport net în valută 
cît mai ridicat pentru economia na
țională.

9. Organele și organizațiile de 
partid trebuie să considere ca una 
din sarcinile lor principale realiza
rea exemplară a planului de export, 
să militeze cu mai multă perseve
rență pentru creșterea răspunderii 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii față de calitatea produselor 
destinate exportului, creșterea efi
cienței și competitivității mărfurilor 
noastre pe piețele externe.

★
Ținlnd seama de numeroasele ob

servații, propuneri și sugestii formu
late în ședințele plenare și în co
misii, conferința stabilește : Consi
liul de Miniștri, Consiliul Economic, 
ministerele și organizațiile econo
mice centrale vor examina atent 
toate aceste probleme, vor adopta 
neîntîrziat măsuri de îndreptare a 
lipsurilor și de transpunere în viață 
a propunerilor judicioase : centralele 
și ministerele vor asigura rezolva
rea problemelor aflate în competen
ta lor în decurs de 2—3 luni ; pro
blemele cu caracter general, de an
samblu, vor fi sintetizate și supuse 
forurilor superioare spre examinare 
și aprobare ; în toate cazurile, con
ducerile unităților economice vor fi 
informate în decurs de 3 luni asu
pra modului în care au fost solu
ționate problemele ridicate în cursul 
conferinței sau asupra motivelor care 
au determinat neadoptarea propune
rilor-făcute.

*
Participanții Ia Conferința cadrelor 

de conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de construcții

dau — în numele muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor, al tuturor oa
menilor muncii din fabrici, uzine și 
șantiere — o înaltă apreciere și își 
exprimă totala lor adeziune fată de 
politica partidului și statului nostru, 
îndreptată spre dezvoltarea susținută 
a economiei naționale și făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Ritmurile înalte de dezvoltare a 
pioducției materiale și ridicarea efi
cienței întregii activități economice 
determină creșterea sistematică a 
venitului național, baza trainică pen
tru sporirea veniturilor oamenilor 
muncii, îmbunătățirea aprovizionă
rii populației, a condițiilor de mun
că și de locuit, învățămint. asisten
ță sanitară și odihnă, de făurire a 
unui mereu mai înalt nivel de viată 
și civilizație pentru întregul nostru 
popor — țelul suprem al întregii po
litici a Partidului Comunist Român.

Participanții la conferință își ex
primă, și cu acest prilej, aprobarea 
unanimă, solidaritatea lor deplină 
cu politica externă a partidului și 
statului nostru, politică de întărire 
a prieteniei și alianței cu toate ță
rile socialiste ; de solidaritate inter
naționaliste cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu toate forțe
le progresiste, democratice și antiim- 
perialiste ; de dezvoltare a colaboră
rii cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor respectării independenței și 
suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc — în interesul cauzei păcii și 
progresului în lume.

Conferința adresează o caldă che
mare către toți muncitorii, tehnicienii, 
inginerii, economiștii și ceilalți spe
cialiști, către toți oamenii muncii ca, 
în cadrul întrecerii socialiste în care 
este angajat întregul nostru popor, 
dînd dovadă de un înalt patriotism 
și spirit de dăruire, să-și pună în 
valoare întreaga lor energie creatoa
re pentru îndeplinirea și depășirea 
planului la toți indicatorii, folosirea 
rațională a capacităților de producție, 
modernizarea și înnoirea continuă a 
produselor, reducerea cheltuielilor de 
producție, sporirea eficienței produc
ției, a investițiilor și a comerțului 
exterior, ridicarea rentabilității fie
cărei unități economice.

Participanții la conferință asigură 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii 
din industrie și construcții își unesc 
toate forțele în jurul partidului, vor 
munci cu elan și abnegație pentru a 
da viață hotărîrilor Congresului al 
X-lea în vederea ridicării patriei 
noastre pe noi culmi ale progresului 
și civilizației.

(Urmare din pag. I)

0 Puterea și adevărul (ambele se
rii) : PATRIA — 10; 16; 19,45, FA
VORIT — 9; 12,30; 16; 19,30, CA
PITOL — 9,15; 12,45; 16,15; 19,45.
0 Viața de familie : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Războiul subteran : LUMINA — 
9—20,15 în continuare.
0 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.
0 Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
o Locotenentul Bullitt : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16;

MELODIA — 9; 11,15; 
18.30; 20,45, MODERN — 

13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Farmecul ținuturilor sălbatice : 
TIMPURI NOI — 9—20,15 în con
tinuare.
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
0 Pădurea de mesteceni : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Ultimul războinic î VICTORIA
— 8,45; 11; 13,30; 16;
EXCELSIOR — 9; 11, 
18,30; 20,45, GLORIA 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
0 Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : GIULEȘTI — 15; 17,45; 
20, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
0 Trenul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
0 Poveste de dragoste ; PACEA — 
15,45; 18; 20.
0 Aventuri în Ontario : GRIVIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

20,15, FLAMURA
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Richard al III-lea
14,15, Henry al V-lea — 16,30, Fer
mecătorii inocenți — 18,45, Ura — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
o Pe poteca nețărmuritei iubiri 5 
FLACARA - 15,30; 17,45; 20.
e Mirii anului II : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Fuga : MIORIȚA — 10,30; 15; 19. 
0 Marele premiu : UNIREA — 
15,30; 19.
0 Vis de dragoste : VIITORUL — 
15,45; 19.
0 Decolarea : COSMOS — 15,30; 
18: 20,15.
0 Love Story : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, BUZEȘTI
— 15,30; 18: 20,15.
0 Waterloo : CRÎNGAȘI —
19.
0 Misiunea tinerel Nhung : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
0 B. D. Ia munte ș! Ia mare j 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
0 Cea mai frumoasă soție : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
0 Mihail Strogoff : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.
0 Hello, Dolly ! : DRUMUL SĂ
RIT - 16; 19.
0 Floarea de cactus : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15.
0 Vagabondul : FERENTARI — 
9,30: 13: 16: 19.15.
0 Dreptul de a te naște : MUNCA
— 15,30; 17,45; 20.

Cher

13,30;

0 Opera română : Carmen — 19,30. 
© Radioteleviziunea română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert

simfonic. Dirijor : Paul Popescu. 
Solist : Erdely Csaba (R.P.U.) — 20.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" : Recital in
strumental, susținut de Domnița 
Stoenescu — violoncel și Tiberiu 
Kovacs — vioară — 20.
0 Teatrul de operetă : Țara su- 
rîsului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Părinții te
ribili — 20.
0 Teatrul dramatic din Brașov (în 
sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Unchiul nostru 
din Jamaica — 17; 20.
Î Teatrul de Comedie : 

ntoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Transplantarea inimii 
necunoscute — 20: (sala din 
Alex. Săhia) : Vicarul — 20.
• Teatrul Mic : Vicleniile 
Scapin — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara 
Magheru) : Omul care... -
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea —• 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Cara- 
giaie, o soacră și... alții — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : Cartea cu Apolo- 
dor — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică 
19,30.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 19,30.

Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Konya Zoltan, președintele coopera
tivei agricole de producție din comu
na Turia, județul Covasna, Ion Lă- 
ceanu, secretar al comitetului comu
nal de partid-Gîrbovi, județul Ilfov, 
și Aurelia Jianu, șefă de fermă la 
cooperativa agricolă de producție din 
comuna Izbiceni, județul Olt.

Președintele prezidiului a anunțat 
că la discuții s-a înscris un mare nu
măr de delegați și invitați din care, 
în plenul congresului și pe comisii, 
au luat cuvintul 624.

Congresul a aprobat, în unanimi
tate, Darea de seamă a Consiliului 
Uniunii Naționale și sarcinile ce re
vin cooperativelor agricole de pro
ducție și uniunilor cooperatiste pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al X-lea al P.C.R. și a planului 
cincinal de dezvoltare a agriculturii 
cooperatiste în perioada 1971—1975, 
precum și raportul Comisiei de re
vizie.

Tovarășul Gheorghe Popa a pre
zentat, apoi, concluziile comisiei de 
amendamente la proiectele statute
lor, pe baza propunerilor făcute în 
cadrul dezbaterilor la congres.

Cu amendamentele propuse, con
gresul a adoptat în unanimitate, 
Statutul cooperativei agricole de 
producție, Statutul uniunilor coope
rativelor agricole de producție și 
Statutul Casei de pensii și asigurări 
sociale.

în continuare, tovarășul Bela Cse- 
resnyes a prezentat propunerile Co
misiei de rezoluție formulate potri
vit observațiilor făcute cu prilejul 
discuțiilor.

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipanții au adoptat, in unanimitate, 
Rezoluția celui de-al II-lea Congres 
al Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție.

Trecîndu-se la ultimul punct de pe 
ordinea de zi, congresul a ales, prin 
vot secret, Consiliul Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, alcătuit din 251 de mem
bri și 24 membri supleanți, precum 
și Comisia de revizie a uniunii, al
cătuită din 17 membri.

în prima sa ședință plenară, con
siliul a ales Comitetul Executiv, Bi
roul său permanent și a desemnat Co
mitetul Casei de pensii și asigurări 
sociale. Președinte al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție a fost ales tovarășul 
Gheorghe Petrescu, iar președinte al 
Comitetului Casei de pensii și asi
gurări sociale a fost desemnat to
varășul Vasile Vaida.

în ședința de constituire a Comi
siei de revizie a fost ales președin
te tovarășul Ștefan Matei.

într-o atmosferă însuflețitoare, s-a 
dat apoi citire telegramei adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de participants la con
gres.

întrunind asentimentul unanim și 
entuziast al miilor de delegați și invi
tați, textul telegramei a fost aplaudat 
îndelung. în sală se aud ovații și 
urale îndelungi. Se scandează, so 
ovaționează pentru Partidul Comu
nist Român și Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului, pentru continua înflorire 
a României socialiste.

în această atmosferă de mare însu
flețire a avut loc ședința de închidere 
a lucrărilor Congresului al Ii-lea al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Rostind cuvîntul de închidere, to
varășul Gheorghe Petrescu, președin
tele Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, a spus : După trei zile de ample 
și fructuoase dezbateri în plenul său 
și pe comisii, cel de-al II-!ea Congres 
al U.N.C.A.P. se apropie de sfîrșit. 
Ceea ce a caracterizat lucrările con
gresului a fost spiritul responsabil, 
deschis, în care s-au abordat proble
mele de bază ale agriculturii coope
ratiste.

Manifestînd o înaltă exigență față 
de activitatea desfășurată de coope
rativele agricole și uniunile coopera
tiste, delegații și invitații care au 
luat cuvîntul de la înalta tribună a 
congresului au făcut o profundă 
analiză a problemelor complexe pe 
care le ridică înaintarea și mai 
rapidă a agriculturii cooperatiste pe 
calea modernizării și intensificării

producției. In acest scop, au fost 
propuse măsuri și soluții eficiente 
menite să ducă la promovarea largă 
a tot ceea ce este nou și înaintat, 
la înlăturarea lipsurilor ce mai per
sistă în unele unități, Ia sporirea con
tribuției agriculturii cooperatiste la 
opera de edificare a socialismului în 
patria noastră.

O importanță deosebită pentru ac
tivitatea noastră viitoare o are ex
punerea făcută în fața congresului 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, însuflețitor program de 
muncă ce deschide largi perspective 
de afirmare a forțelor creatoare ale 
țărănimii. Considerăm de datoria 
noastră a delegaților la congres, a 
întregii țărănimi cooperatiste, să ne 
angajăm în fața conducerii partidu
lui, în fața poporului, că vom depune 
eforturi stăruitoare pentru traducerea 
în viață a prețioaselor indicații date 
de secretarul general al partidului, a 
tuturor hotărîrilor pe care le-am a- 
doptat, asigurînd astfel îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce revin agri
culturii cooperatiste din actualul plan 
cincinal.

Congresul nostru a adoptat în una
nimitate modificările la statutele 
cooperativelor agricole de producție, 
ale uniunilor cooperatiste și al Casei 
de pensii și asigurări sociale.

Să milităm consecvent pentru res
pectarea cu strictețe a prevederilor 
acestora, să veghem Ia întărirea ordi
nii și disciplinei în toate unitățile, 
să asigurăm dezvoltarea continuă a 
democrației cooperatiste, în vederea 
participării maselor largi ale țărăni
mii la dezbaterea și rezolvarea com
plexelor probleme ce stau în fața 
agriculturii cooperatiste.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, să mulțumesc delegaților și invi- 
taților participant la congres pentru 
contribuția adusă la desfășurarea lu
crărilor.

Mulțumim, de asemenea, stimaților 
noștri oaspeți de peste hotare, repre
zentanți ai organizațiilor agricole, 
cooperatiste și țărănești, care ne-au 
onorat cu prezența la congres și le 
dorim noi succese în muncă, rugîn- 
du-i să transmită organizațiilor lor 
dorința noastră de a dezvolta în con
tinuare relații prietenești de colabo
rare.

Declar închise lucrările celui de-al 
Ii-lea Congres al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

★
Miercuri seara, Biroul permanent 

al Comitetului Executiv al Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție a oferit un 
dineu în cinstea delegațiilor, de peste 
hotare, care au participat la congres.

(Agerpres)

Comitetul Executiv al Uniunii

Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție
Maria Amarghioalei, președintele 

C.A.P. Itești — Bacău ; Marin Argint, 
președintele U.J.C.A.P. Ilfov; Andrei 
Balint, președintele C.A.P. Săcele — 
Brașov ; Mihai Bîrliga, președintele 
C.A.P. Roma — Botoșani; Nicolae 
Cicloșan, activist U.N.C.A.P. ; Bela 
Cseresnyes, activist U.N.C.A.P. ; Ale
xandru Czege, președintele C.A.P. 
Salonta — Bihor ; Dumitru Di- 
nișor, președintele C.A.P. Goi- 
cea Mare — Dolj ; Tudor Done, 
președintele U.J.C.A.P. Suceava; Ale
xandru Dumitru, președintele C.A.P. 
Tătăranu — Vrancea ; Mircea Gogioiu, 
activist U.N.C.A.P.; Gheorghe Goina, 
președintele C.A.P. Sîntana — Arad; 
Nicolae Hudițeanu, președintele C.A.P. 
Comana — Constanța ; Leaua Ifrim, 
președintele C.A.P. Puiești — Buzău; 
Stelian Ionescu, activist U.N.C.A.P. ; 
Ștefania Ionescu, președintele C.A.P. 
Putineiu — Teleorman ; Peter Kovacs, 
președintele C.A.P. Ditrău — Har
ghita ; Ruvin Mastan, președintele 
C.A.P. Românași — Sălaj ; Vasile 
Martin, președintele U.J.C.A.P. — la-

★

Consiliul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție a ales în funcția de președinte al 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție pe 
tovarășul Gheorghe Petrescu.

In funcția ele vicepreședinți ai 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție au

★

Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale a desemnat Comitetul Casei de 
pensii și asigurări sociale, compus 
din tovarășii : Ion Apostolescu, Eu
gen Baratoși, Nicolae Bildea, Cata
lina Blaga, Barbu Buga. Ion Cioran, 
Georgeta Ciucă, Ion Coman, Ion 
Costache, Iuliana Csiki, Dumitru 
Dragomir, Traian Dumbravă, Maria 
Filimon, Arpad Furca, Alexandru 
Gavriliuc, loan Gîrjabu, Lazăr Goz
man, Ivan Zamfir Chiriceanu, 
Gheorghe Kraus, Aglaia Lupu, loan

lomița; Costică T. Mișcă, președin
tele asociației intercooperatiste, sere
— Prahova ; Violeta Mureșan, pre
ședintele consiliului intercooperatist 
Halmeu — Satu-Mare; Eugen Nemeș, 
președintele C.A.P. Acățari — Mureș; 
Luxița Nicolae, economistă la ferma 
C.A.P. Braniștea — Dîmbovița ; Ion 
Negoiță, președintele C.A.P. Pechea — 
Galați ; Ion Oprișan, activist 
U.N.C.A.P. ; Ion Peteanu, preșe
dintele C.A.P. Juc — Cluj ; Gheorghe 
Petrescu — București ; Gheorghe 
Popa, activist U.N.C.A.P. ; Titus Po
pescu, activist U.N.C.A.P. ; Maria 
Proca, președintele C.A.P. Răducă- 
neni — Iași ; Simion Both, președin
tele C.A.P. Miercurea — Sibiu ; Pa
vel Schadt, președintele C.A.P. Da- 
rova — Timiș ; Denisa Sereanu, pre
ședintele consiliului intercooperatiist 
Măgurele — București ; Fătu Soca- 
riceanu, președintele C.A.P. Ianca — 
Brăila ; Dumitru Tudose, președin
tele C.A.P. Sloicănești — Olt ; Anica 
Urzică, președintele C.A.P. Vinători
— Neamț ; Vasile Vaida, președin
tele Casei de pensii U.N.C.A.P.

★

fost aleși tovarășii : Bela Cseresnyes, 
Nicolae Hudițeanu, Ștefania Ionescu, 
Gheorghe Popa, Titus Popescu, Si
mion Roth, Dumitru Tudose.

Din Biroul permanent al Comite
tului Executiv fac parte : Gheorghe 
Petrescu, Bela Cseresnyes, Gheorghe 
Popa, Titus Popescu, Vasile Vaida 
Nicolae Cicloșan, Stelian Ionescu, 
Mircca Gogioiu, Ion Oprișan.

★

Mereuță, Maria Petrie, Ștefan Popa, 
Radu Rîciu, Ana Spîneanu, Georgeta 
Stoian, Istvăn Tokacs, Vasile Vaida, 
Gheorghe Zamfir.

★
în funcția de președinte al Comi

tetului Casei de pensii și asigurări 
sociale a fost desemnat tovarășul 
Vasile Vaida.

în funcția de vicepreședinți au 
fost desemnați tovarășii : loan Gîr
jabu, Ștefan Popa, Ion Coman, Geor
geta Ciucă.

La 1 martie

TRAGERE 
SPECIALĂ 

PRONOEXPRES
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează, pentru 
ziua de 1 martie, o tragere spe
cială „Pronoexpres", la care se 
acoi-dâ, în număr nelimitat, ciș- 
tiguri în numerar, autourisme 
„DACIA-1100", „DACIA-1300" și 
„SKODA S 100“. Se vor atribui, 
de asemenea, excursii în Ceho
slovacia, cu trenul și autocarul 
(durata circa 12 zile) și în Aus
tria, eu avionul, (durata circa 
8 zile). Se vor efectua 5 extra
geri. în total, se vor extrage 31 
de numere cîștigătoare. Parti
ciparea la această tragere se 
poate face cu bilete în valoare 
de 3 lei, 6 lei și 15 Iei, ultima 
variantă avînd dreptul de par
ticipare la toate cele 5 extrageri.

t V

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață.
Telex.

9,05 Curs de limba engleză (lec
ția a 4-a).

9,35 Muzică și dansuri populare 
românești.

în jurul orei 10,00, transmi
siune directă de la sosirea în 
Capitală, într-o vizită oficială 
de prietenie, la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a 
delegației ungare de partid și 
guvernamentale, condusă de 
tovarășul Jânos Kâdăr, prîm- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

11,00 Muzică populară românească.

11,10 Ritm, tinerețe, dans.
12,05 Telejurnal.
15.30 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
16,30—17,00 Curs de limba germană 

(lecția a 3-a) — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază.
17.35 Emisiune în limba maghiară.
18.35
18,55

gia); Franck Schdbel (R.D.G.; 
Margareta Pîslaru (România); 
Beauty Milton (S.U.A.); Edith 
Pieha (U.R.S.S.) ; Grupul vo
cal Vajback (Olanda).

22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL H

Confruntări.
Medalion coral : Gheorghe 
Cucu.

19,15
19,20

Publicitate.
1001 de seri : „Povestea lui 
Rumcajs".
Telejurnal.
Reflector.

19,30
20,10
20,25 Tinerii despre ei înșiși.
21,15 Pagini de umor : Retrospec

tivă Charlie Chaplin. In su
mar : Chariot spărgător ; 
Chariot în parc ; Chariot va
gabond.

21,55 Muzica unul an 
lizat de 
R.D.G., cu 
ga lume : 
(Franța) ;

film rea-
Televiziunea din 
vedete din întrea- 

Gilbert Btâcaud 
Lisbeth List (Bel-

20,00 Concertul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii. Dirijor : 
Paul Popescu. Solist : Erdely 
Csaba. In program : Suita 
„Priveliști moldovenești" de 
Mihail Jora ; Concert pentru 
vioară și orchestră de William 
Walton (primă audiție).
Desene animate : „Memoria 
trandafirului" — scurt metraj 
realizat de Studioul „Alexan
dru Sahia". Regia : Sergiu 
Nicolaescu.

21,00

21,10
21,20

21,40

32,10

Agenda.
Emisiune muzical-distractivă 
realizată de Televiziunea 
bulgară.
Cărți și idei. „Logică, auto
matizare, informatică" — cu
legere de studii sub redacția 
acad. Gr. C. Molsil.
Film serial : „Planeta glgan- 
ților" (reluare).

(

j

I

ă

Ieri, Jn timpul lucrdrilor congresului Foto : S. Crlstia»



SCINTEIA — joi 24 februarie 1972PAGINA 4
crame»

CONGRESUL AL ÎI-LEA AL UNIUNII NAȚIONALE
I

D/n cuvîntul participanfilor la dezbateri
Cooperativa pe care o reprezint — 

• arătat Vasil© Boldea, Pre^' 
dintele C.A.P. din Fizeș, jud. Caraș- 
Severin — este așezată într-o zonă 
de deal, cu pămînt mai puțin darnic. 
Experiența noastră ne-a dovedit, 
însă, că nu există pămînt bun și pă- 
mint rău, ci numai pămînt folosit 
rațional și folosit nerațional. în anul 
1960, cînd ne-am propus să producem
2 000 kg porumb boabe la hectar, 
mulți s-au îndoit, iar cei mai scep
tici decretau : „Așa ceva pe pămîn- 
tul nostru nu se va vedea". în toam
na trecută, însă, cînd de pe cele 600 
hectare cultivate cu porumb am re
coltat o producție medie de aproape
3 000 kg porumb boabe la hectar, iar 
pe unele parcele 4 000 și chiar 5 000 
kg, unii se minunau, iar bătrînii a- 
veau lacrimi în ochi. Salturi mari 
am făcut și în sporirea producției de 
griu, care a crescut de la 700—800 
kg la ha în 1960, la aproape 2 000 
kg în anul trecut. în ceea ce privește 
dezvoltarea zootehniei, prin profila
rea pe creșterea oilor și îngrășarea 
tineretului taurin, care valorifică cel 
mai bine condițiile naturale și tra
diția existentă, am ajuns la un efec
tiv de 3 000 ovine și 500 capete de 
tineret taurin îngrășat anual.

Asemenea rezultate nu ar fi fost 
posibile dacă nu am fi avut la înde- 
mînă ajutorul permanent al partidu
lui și statului, care ne-au asigurat 
tractoare și mașini agricole tot mai 
perfecționate, cantități tot mai mari 
de îngrășăminte chimice, precum și 
semințe din soiuri productive. Din 
producțiile obținute, noi am contri
buit la fondul central al statului, 
numai în anul trecut, cu peste 1 000 
tone cereale și peste 200 tone carne.

Cu toate acestea mai avem multe 
de făcut, mai ales în ceea ce pri
vește valorificarea superioară a pă- 
mîntului.

De-abia tn ultimii ani am plantat 
o suprafață de 125 hectare cu pomi 
și vie, am făcut prea puțin pentru 
îmbunătățirea fertilității solului. 
Deși ne bucurăm de acordarea gra
tuită a amendamentelor, întîmpinăm 
unele greutăți în aducerea lor, trans
portul din alte județe fiind foarte 
greoi și anevoios. Ne-am gindit să 
rezolvăm această problemă impor
tantă organizînd exploatarea și pre
lucrarea calcarului în cadrul consi
liului intercooperatist, din vechea ca
rieră a orașului Bocșa, situată numai 
Ia 18 km de noi, care ne-ar da posi
bilitatea ca, în decurs de 10 ani. să 
amendăm întreaga suprafață cu 
cheltuieli mult mai mici.

în anii ce urmează vom extinde 
suprafețele de plantații, în așa fel, 
ca pînă în 1975 să avem 100 de hec
tare vie și 400 hectare livezi. în a- 
ceastă direcție solicităm să fim aju
tați cu mașini adecvate și mai ales 
cu pluguri reversibile, necesare pen
tru lucrările pe terenurile situate în 
pantă. Folosind experiența cîștigată 
vom extinde îngrășarea animalelor 
la 600 capete tineret- taurin și la 800 
berbecuți.

Pentru a răspunde cum se cuvine 
sprijinului acordat țărănimii de către 
partid, în numele cooperatorilor din 
Fizeș — a spus în încheiere vorbito
rul — mă angajez să depunem .toate 
eforturile pentru realizarea’ exem
plară a sarcinilor ce ne. revin pentru 
sporirea producției agricole și a con
tribuției la fondul central al statului.

în cei 12 ani ce s-au scurs de ia 
constituirea cooperativei noastre, din 
comuna Vărăști, situată în bazinul 
legumicol din lunca Argeș-Sabar — 
a arătat ing. COiWl BCMOt — 
ne-am străduit, sub conducerea și 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
să folosim priceperea țăranilor în 
cultivarea legumelor și sprijinul a- 
cordat de stat, pentru a moderniza 
producția de legume, profilînd-o co
respunzător cu nevoile populației 
Capitalei.

Recoltele bune pe care le-am obți
nut, beneficiul realizat au determi
nat adunarea generală a cooperativei 
să hotărască extinderea suprafeței 
cultivate cu legume și să se preocupe 
de aplicarea unor tehnologii superi
oare, de a introduce în cultură soiuri 
noi, pentru a spori producția fie
cărui hectar în parte. Această hotă- 
rîre se înscrie în preocuparea gene
rală de a asigura creșterea gradului 
de intensificare a agriculturii — cale 
esențială de folosire cu eficiență spo
rită a mijloacelor de producție și a 
forței de muncă. în acest fel coope
ratorii au posibilitatea de a obține 
venituri mai mari, iar populația 
orășenească și industria pot să fie a- 
provizionate cu mai multe produse 
agroalimentare.

în asigurarea aprovizionării cu se
mințe de calitate am avut și unele 
greutăți, așa cum a fost cazul semin
ței de varză și conopidă, cumpărată 
de la Agrosem.

Sîntem convinși că noua lege apro
bată de M.A.N. referitoare la con
trolul calității semințelor, va nune 
ordine în această direcție, iar Minisr 
terul Agriculturii va asigura un con
trol mai riguros în recunoașterea și 
aprobarea loturilor semincere.

După cum arată și propria noastră 
experiență, a produce legume nu în
seamnă totul. Recoltatul și, în spe
cial, valorificarea lor sînt acțiuni de
osebit de importante. Nouă nu ne-a 
rămas prea multă producție nevalo
rificată — ca la alte cooperative în
vecinate — deoarece din experiența 
anilor trecuți am Învățat că pentru 
a vinde toate legumele produse tre
buie să faci o eșalonare a producției 
care să corespundă cu cererea pieței, 
să te pui întotdeauna în situația 
cumpărătorului și atunci vei Învăța 
că trebuie să livrezi legume de cali
tate superioară, care îți asigură și 
venituri mari. Totuși, și la noi au ră
mas nevalorificate unele produse 
care nu au fost preluate de I.L.F., 
fiind nevoiți să le destinăm furajării 
animalelor cooperativei, ceea ce, 
bineînțeles, a dus la o diminuare a 
veniturilor, atît ale cooperativei cit 
și ale cooperatorilor.

Aș vrea să mă folosesc de acest 
prilej, a spus în continuare vorbito
rul, pentru a releva unele greutăți, 
a căror înlăturare ar influența în 
bine activitatea noastră de producție. 
Amintesc astfel dificultățile pe care 
le intimpinăm în aprovizionarea cu 
îngrășăminte chimice, faptul că gra
ficele de livrare nu sînt respectate 
de furnizori. în acest an. de exem
plu. din îngrășămintele planificate 
pentru legume nu am primit pină în 
prezent nimic, cu toate că în această 
perioadă erau condiții optime pentru 
aplicarea lor. întrebăm pe tovarășii 
de la Ministerul Industriei Chimice 
cum vom realiza noi sarcinile de 
producție, care sînt mult sporite 
față de ani! trecuți. dacă se va mai 
întîrzia mult cu livrarea Îngrășă
mintelor chimice, și cine va sunorta 
nerealizarea sarcinilor de plan ?

De asemenea avem greutăți mari 

în aprovizionarea cu combustibil li
chid — strict necesar centralei ter
mice pentru producerea de răsaduri. 
Cantitățile stabilite în plan sînt mic
șorate în mod arbitrar de Baza de 
aprovizionare, iar cantitățile minime 
aprobate sosesc cu întîrziere. Vreau 
să reamintesc tovarășilor care răs
pund de această problemă că, în 
condiții de iarnă, o singură zi fără 
combustibil echivalează cu distruge
rea răsadurilor și compromiterea 
producției de legume pe un an în
treg, nemaivorbind de pagubele pe 
care le cauzează gerul instalațiilor 
existente.

Noi înțelegem că avem obligația 
de a realiza sarcinile de plan și a 
respecta contractele încheiate, dar 
considerăm că și tovarășii de la Mi

nisterul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale trebuie să simtă aceeași răs
pundere.

Deși industria noastră constructoa
re de mașini cunoaște o puternică 
dezvoltare, problema mecanizării lu
crărilor — în special în legumicul
tura —' prezintă încă unele rămîneri 
în urmă. Astfel s-au construit unele 
mașini cum sînt cele de plantat ră
sad, dar tractorul corespunzător cu 
reductor s-a construit mult mai tîr- 
ziu, iar în prezent setul este incom
plet. Se simte nevoia asigurării unor 
mașini care să execute lucrări de 
nivelare în legumicultura, este ne
cesară asimilarea in producție a unor 
mașini de sortat legume.

Pe linia valorificării producției este 
necesar ca tovarășii de la Centrala 
de~ legume și fructe să stabilească 
măsuri care să înlăture neajunsurile 
manifestate în anii trecuți. Consider 
necesar, ca I.L.F. să preia întreaga 
producție peste cea contractată pen
tru că altfel aplicarea acordului glo
bal nu se poate face în condiții co
respunzătoare. Vreau să amintesc că 
legumele nu sînt cereale, ele nu se 
pot păstra în magazia cooperativei 
peste iarnă șî, ca atare, ele trebuie 
preluate imediat, altfel se creează 
mari pagube.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mi-a produs o vie emoție 
și satisfacție — a spus cooneratoarea 
Rozina Brass de 13 CAP 
Apold, județul Mureș. Aprecierile 
date participării femeilor la îndepli
nirea sarcinilor de producție în coo
perative ne va mobiliza și mai mult 
la muncă, pentru obținerea unor re
zultate și mai bune. Mai ales că pe o- 
goarele înfrățite ale celor două așezări 

Apold și Saeș — din cei aproape 
300 cooperatori de naționalitate ger- 

cate Partic!Pă 'a muncă peste -00 sîntem femei. Grija permanentă 
a partidului și statului nostru, îm
preună cu hărnicia locuitorilor de 
pe aceste meleaguri, au făcut ca, an 
de an, unitatea noastră să cunoască 
o continuă dezvoltare, ajungînd ca 
astăzi valoarea averii obștești să 
depășească 7,5 milioane lei. In fie
care an am aplicat în producție cele 
mai noi forme și metode de lucru 
și retribuire. Pot să apreciez acum 
că sistemul de retribuire la ziua 
muncă era un„ sistem învechit și 
neechitabil. Nu o. dată, cooperatorii 
alergau pur și simplu după cit mai 
multe zile muncă, neglijînd calita
tea lucrărilor, ceea ce a dus la ob
ținerea de producții scăzute la ha. 
La noi, majoritatea terenurilor sînt 
situate în pantă, dar, ca urmare a 
creșterii cantităților de îngrășăminte 
chimice, a mecanizării, a introduce
rii unor soiuri valoroase în cultură, 
cit și a aplicării în viață a formelor 
organizatorice și de retribuire reco
mandate de partid. în anul în care a 
trecut, ogoarele s-au dovedit mult 
mai rodnice.

Producțiile mari au influențat și re
tribuirea membrilor cooperatori. 
Astfel, în anul trecut, față de 20 de 
lei cit a fost prevăzută valoarea 
unei norme, s-au realizat 25 lei, 
cooperativa noastră achitîndu-și 
toate obligațiile față de fondul cen
tralizat al statului. Toate acestea își 
găsesc oglindirea în îmbunătățirea 
continuă a vieții cooperatorilor. în 
înfățișarea pe zi ce trece tot mai 
frumoasă a satelor noastre. La noi. 
ca de altfel în toate satele țării, a 
devenit mai ușor să numeri casele 
vechi decît pe cele construite în ul
timii ani.

Desigur, tabloul realizărilor obți
nute ca urmare a muncii înfrățite 
între familiile de români și germani 
este cu mult mai vast. M-aș opri 
însă, in citeva cuvinte, asupra grijii 
pe care ne-o poartă partidul, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nouă, oamenilor muncii din rîndul 
naționalităților conlocuitoare. Prin 
condițiile create, prin deplina înțe
legere și egalitate în drepturi de 
care ne bucurăm. ne păstrăm 
și dezvoltăm obiceiurile, tradițiile, 
folclorul. Prin munca noastră, noi 
ne aducem contribuția modestă Ia 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă România.

Am ascultat cu viu interes ampla 
expunere făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în acest important forum 
al țărănimii cooperatiste — a spus 
tovarășul constantin Bădiță, 
președintele C.A.P. Salcia, jud. Me
hedinți. Exprimînd gîndurile și senti
mentele de dragoste și caldă recunoș
tință ale țăranilor cooperatori din 
comuna Salcia, față de secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija deo
sebită pe care o acordă dezvoltării 
agriculturii, doresc să raportez con
gresului că în rîndul unităților coope
ratiste din țara noastră care au ob
ținut rezultate bune, se înscrie și 
cooperativa noastră. Experiența Acu
mulată de-a lungul anilor ne-a de
monstrat că sporirea puterii econo
mice a cooperativei, creșterea veni
turilor și a bunăstării cooperatorilor 
sînt condiționate, în mare măsură, de 
folosirea cu maximă eficiență a in
vestițiilor. Convinși că fără alocarea 
unei părți din veniturile noastre la 
fondul de acumulare nu se poate asi
gura dezvoltarea continuă a coopera
tivei, noi am repartizat în fiecare an 
20 la sută din producția netă la fon
dul de acumulare, dezvoltînd princi
palele ramuri de producție.

Fondurile proprii și împrumutate 
au fost destinate în primul rind dez
voltării zootehniei, ramură aducătoa
re de mari venituri în tot timpul anu
lui. Avem în prezent 1 000 de tau
rine. 500 fiind vaci și juninci ges- 
tante. 5 200 de oi cu lină fină și semi- 
fină. Creștem anual circa 35000 de 
păsări, iar în cooperare cu C.A.P. 
Obirșia de Cimp și Aurora. îngrășăm 
anual 6 000 de porci.

Permanentizarea îngrijitorilor si 
cointeresarea lor materială au stat la 
baza succeselor noastre în zootehnie. 
Avem îngrijitori cu o vechime de 
peste 20 de ani. Alături de ei au în
vățat meserie alți cooperatori.

Creșterea continuă a producției ne-a 
dat posibilitatea să livrăm anul tre- 

eut la fondul de stat 1 250 tone de 
grîu, 2 000 tone de porumb, 1 500 tone 
de sfeclă de zahăr, 2 500 tone de le
gume, 550 tone de carne, 15 tone de 
lină și 45 de vagoane de lapte de vacă 
și oaie.

Convins fiind că sporirea producției 
de bunuri materiale, și de servicii va 
duce la folosirea mai deplină a re- 
surselor locale și a forței de muncă, 
asigurind, totodată, venituri supli
mentare cooperatorilor, consiliul de 
conducere a antrenat un însemnat 
număr de oameni și la activități nea
gricole. Anul trecut am obținut in 
sectorul de activități industriale și 
prestări de servicii o producție mar
fă de aproape 5 milioane lei.

Unitatea noastră dispune de ate
liere de tîmplărie, mecanic, de dogă- 
rie, tinichigerie, lăcătușerie, tapițerie, 
împletituri de nuiele și papură : pro
ducem cărămidă, spalieri, garduri din 
beton, dale pentru irigat și trotuare, 
țiglă, executăm, în același timp, o 
gamă largă de prestări de servicii 
pentru populație și pentru unitățile 
socialiste.

Realizările cooperativei noastre se 
datoresc în mare măsură și faptului 
că prin crearea consiliului intercoo
peratist s-a reușit o mai bună am
plasare a culturilor, o folosire mai 
eficientă a mașinilor agricole. în ace
lași timp, în cadrul consiliului inter
cooperatist am întreprins acțiuni de 
cooperare în domeniul creșterii și în- 
grășării porcilor. Cele șase unități 
care compun consiliul intercoopera
tist Obirșia de Cîmp au construit în 
cooperare două complexe care în
grașă anual peste 12 000 de porci. Re
zultatele sînt bune ; noi ne dăm însă 
seama că mai avem încă multe de fă
cut, mai ales pe linia reducerii chel
tuielilor cu care obținem tona de car
ne. Trebuie să acționăm în așa fel 
încît fiecare leu cheltuit să aibă o 
eficiență maximă.

Consiliile intercooperatiste ar pu
tea șă aducă o contribuție mai mare 
pe linia cooperării și specializării 
dacă pentru aceste organisme s-ar 
elabora un statut sau un regulament 
de funcționare. într-un astfel de re
gulament trebuie precizate atribuțiile 
și modul concret cum trebuie să ac
ționeze consiliile în cadrul relațiilor 
pe care Ie au cu copperativele agri
cole care le alcătuiesc, a spus în în
cheiere vorbitorul.

Organizarea agriculturii pe principii 
socialiste, dezvoltarea continuă a ba
zei tehnico-materiale, hărnicia țără
nimii, care a urmat cu încredere po
litica partidului, au făcut ca agricul
tura cooperatistă să se încadreze în 
mod organic în ansamblul dezvoltă
rii unitare a economiei naționale, 
a spus tovarășul Angej0 Mjcu. 
ISSCU, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor. Evoluția aces
teia a fost continuu ascendentă, fapt 
demonstrat de creșterea producției 
globale și a avuției obștești. In 1971, 
de pildă, producția globală în coope
rativele agricole a fost mai mare eu 
52 la sută în comparație cu media 
anilor 1961—1965 și cu 17,8 la suta 
față de media anilor. 1966—1970.

Succesele obținute în dezvoltarea 
agriculturii cooperatiste au la teme
lia lor multilateralul sprijin mate
rial și financiar, acordat de stat, atît 
direct, prin credite de producție și de 
investiții, prin repartizarea a 15 000 
specialiști, plătiți de stat, care lu
crează în cooperative și unități agri
cole de deservire, stațiuni de meca
nizare și circumscripții veterinare ; 
asigurarea prețurilor ferme și stimu
latorii la produsele ce se cumpără di
rect de către stat, cit și prin organi
zarea și dotarea susținută a stațiuni
lor de mecanizarea agriculturii, creș
terea suprafeței amenajate pentru 
irigat și a cantităților de îngrășăminte 
chimice livrate cooperativelor.

După cum este cunoscut, anul tre
cut producția globală agricolă a fost 
cu 14,1 la sută mai mare față de 
media anuală în perioada 1966—1970. 
Deși realizările obținute de coopera
tivele agricole de producție mar
chează O' creștere continuă, exâmi- 
nînd mai atent situația activității 
noastre trebuie arătat că aceasta nu 
se ridică încă, atît pe ansamblu, dar 
mai ales în unele județe ale tării, la 
nivelul potențialului de producție pe 
care îl deținem, a eforturilor mari ne 
care, atît aceste unități, cît și statul, 
le-au făcut pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale.

Dintre cauzele care au condus la 
această situație trebuie numită. în 
primul rind. insuficienta noastră 
preocupare, a ministerului, a orga
nelor agricole județene, conducerilor 
cooperativelor, a specialiștilor agri
coli din cooperative și unități de 
deservire pentru mai buna gospo
dărire a pămîntului — principalul 
nostru mijloc de producție — ceea 
ce a avut ca urmare directă menți
nerea în ultimii ani a unui mare 
exces de umiditate pe suprafețe în
tinse. Iată de ce acțiunile începute, 
de scurgere a apelor de pe tot terito
riul agricol al țării, vor trebui con
tinuate. în mod susținut, pină la ter
minare, pentru a putea obține re
colte de pe întreaga suprafață.

De asemenea, la obținerea unor 
rezultate încă nesatisfăcătoare con
tribuie și greșelile care se mai fac 
de unele conduceri de cooperative, 
de specialiștii acestor unități, care 
nu țin seama, peste tot. la ampla
sarea culturilor de cerințele agro
tehnice, de rotația necesară, de asi
gurarea unei densități corespunză
toare, întîrzie executarea lucrărilor 
de întreținere și combatere a dău
nătorilor și chiar a celor de recol
tare, ceea ce evident conduce la 
micșorarea producției.

în zootehnie, efectivele de ani
male cresc față de anii anteriori în
tr-o proporție însemnată. în special 
la porci și păsări ; corespunzător 
a sporit și producția marfă realizată 
de acest sector. Și aici însă rezulta
tele puteau fi mult mai bune, dacă 
procesul de producție, întreținere și 
furajare a animalelor s-ar fi făcut, 
în toate unitățile, in mod corespun
zător.

Cele mai mari carențe, in acest 
sector, sînt datorate lipsurilor în pro
ducerea și gospodărirea furajelor. în
deosebi a celor de volum. Mai sînt 
unii specialiști care au o preocupare 
redusă pentru creșterea producției și 
folosirea rațională a suprafețelor de 
pă'uni și finețe naturale, in cultiva
rea cu randament ridicat a terenuri
lor destinate producerii furajelor de 
volum, care dau un bun furaj pentru 
perioada de stabulație. Lipsuri ase
mănătoare am avut și în folosirea 
corespunzătoare a volumului însem
nat de furaje grosiere.

A fost nevoie și aici, ca și în ce
lelalte probleme-cheie ale agricultu
rii noastre, de. intervenția conducerii 
partidului, personal a tovarășului se
cretar general, Nicolae Ceausescu, 
pentru a se trece la schimbarea și 
îmbunătățirea concepției in acest do

meniu, pentru a , da un curs cores
punzător rezolvării acestei probleme 
de bază în producția animală.

In cincinalul actual, agricultura, în 
ansamblul său, și corespunzător agri
cultura cooperatistă, va cunoaște o 
dezvoltare deosebită, ea urmînd să-și 
aducă o contribuție și mai importan
tă la edificarea societății noastre so
cialiste multilateral dezvoltate.

In realizarea acestor sarcini va tre
bui .să gospodărim mult mai chibzuit 
fondurile de investiții pentru a rea
liza capacități de producție moderne, 
cu tehnologii de un înalt potențial 
productiv, atît prin modernizarea și 
extinderea celor existente, cît. și prin 
realizarea de noi obiective de pro
ducție de mare randament. O aten
ție deosebită va trebui să acordăm 
îmbunătățirii modului de folosire a 
suprafețelor amenajate pentru irigat 
și dotării sporite cu tractoare și 
mașini agricole.

Efectivele de reproducție, deosebit 
de valoroase, la taurine, porci, ovine 
și păsări, existente in sectorul de 
stat, vor trebui să fie mai eficient 
folosite și pentru ridicarea rapidă a 
potențialului productiv al șeptelului 
din cooperative.

Realizările actuale din numeroase 
cooperative dovedesc efectiv' poten
țialul de producție existent, ne dau 
încrederea deplină în posibilitățile 
realizării și depășirii prevederilor 
din planurile cooperativelor, pen
tru acest cincinal.

Specialiștii agricoli, care lucrează 
în unitățile cooperatiste și al căror 
număr, așa cum se cunoaște, va 
crește în continuare an de an, re
prezintă un sprijin tehnic de nă
dejde al consiliilor de conducere. 
Este nevoie să li se creeze condiții 
care să-i lege mai mult de coope
rativa în care lucrează, pentru a-și 
putea desfășura cu spor treaba de 
dimineață și pînă seara. Consider, 
de pildă, că asigurarea unei cazări 
corespunzătoare, construirea casei 
specialistului agricol, așa cum au fă
cut deja unele cooperative, este o 
primă cerință și poate de cea mai 
mare importanță.

Activitatea economică a coopera
tivelor va trebui să ne preocupe îri- 
tr-un grad mai ridicat. Specialiști
lor și economiștilor le revin respon
sabilități deosebite în activitatea 
cooperativelor. Toate acțiunile teh
nice trebuie gîndite mai întîi eco
nomic și apoi executate, asigurîn- 
du-se în permanență o relație co
respunzătoare între producție, veni
turi și cheltuieli.

în actuala etapă este nevoie să 
valorificăm mai bine experiența 
unităților fruntașe, să se colaboreze 
strîns, în acțiuni concrete de coope
rare și asociere, cu sectoarele de 
stat ale agriculturii, să folosim cu 
eficientă cit mai ridicată sistemul 
de organizare și retribuire a mun
cii în acord, atît cu membrii coope
ratori, cît și cu mecanizatorii din 
stațiunile de tractoare.

Lucrările agricole de , primăvară 
ce au început să se desfășoare deja 
pe ogoarele țării continuă bătălia, 
pornită încă din toamnă, pentru 
producția anului 1972. Trebuie să 
acționăm rapid, să muncim cu toate 
forțele pentru ă pregăti terenul și 
însămînța la timp și în mai bune 
condiții culturile din această pri
măvară — de aceste rezultate depin- 
zînd, în mare măsură, producția 
agricolă a acestui an.

In încheiere, vorbitorul a spus : In 
numele conducerii ministerului, ca 
șef al departamentului agriculturii 
cooperatiste și al gospodăriilor popu
lației, asigur conducerea de partid și 
de stat. pe tovarășul Nicolae 
Ceau-escu. personal, ca, in lumina 
îndrumărilor pline de învățăminte ce 
s-au desprins din expunerea făcută 
la deschiderea congresului, a nume
roaselor indicații date pentru bunul 
mers al agriculturii, lucrătorii din a- 
gricultură iși vor pune toată price
perea și puterea de. muncă în sluj
ba propășirii continue a agriculturii 
noastre, in interesul creșterii aportu
lui ei la sporirea venitului^ național, 
la progresul economic al țării, la e- 
dificarea în ritm susținut a societă
ții noastre socialiste.

Te simți plin de încredere în viitor, 
atunci cînd știi că partidul nostru, 
în frupte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, promo
vează o politică justă în domeniul a- 
griculturii, se îngrijește ca un pă
rinte de interesele țărănimii noastre 
cooperatiste, iar clasa noastră mun
citoare sprijină cu prisosință efortu
rile îndreptate spre dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agriculturii, 
a spus Pqve| ȚurCU, Pre$edintele 
C.A.P. din comuna Totești, județul 
Hunedoara. Din aceste considerente 
aduc mulțumiri călduroase conducerii 
partidului și statului nostru, clasei 
muncitoare, pentru grija ce ne-o 
poartă. Exprim adeziunea tuturor ță
ranilor cooperatori de pe plaiurile 
Țării Hațegului față de politica in
ternă și externă a partidului și sus
țin. în numele lor, documentele pre
zentate la acest congres.

în cei zece ani care au trecut, de 
la încheierea cooperativizării agricul
turii, producția medie în cooperativa 
noastră a crescut de aproape două 
ori la griu, de peste două ori la po
rumb, iar la cartofi de la producții 
de 6—7 tone la hectar, recolta medie 
a ajuns în anul 1971 la aproape 20 
tone pe cele 100 hectare cultivate. A- 
nul trecut, cooperativa noastră a 
contribuit la fondul centralizat al 
statului cu 166 tone de griu, 86 tone 
porumb boabe. 1 100 tone cartofi. Cu 
veniturile realizate pe această bază 
am reușit să dublăm valoarea unei 
norme convenționale față de anul 
1960.

Expunerea cuprinzătoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu a abordat 
pe larg problemele dezvoltării de
mocrației cooperatiste, ale perfec
ționării cadrului de manifestare și 
inițiativelor țăranilor cooperatori și 
exprim aici nu numai aprobarea de
plină față de ideile cuprinse în cu- 
vintarea secretarului general al 
partidului, dar si angajamentul meu 
de a milita neabătut, pentru tradu
cerea lui in viață. în cadrul unității 
in care lucrez.

Experiența noastră a confirmat că 
de felul in care consiliul de condu
cere știe să muncească cu oamenii, 
se preocupă1- de asigurarea cîștigului 
acestora, le cere îp același timp să 
respecte disciplina, organizează bine 
munca depinde în cea mai mare 
măsură realizarea cu succes a sarci
nilor de producție. Cît de valoroasă 
este consultarea cooperatorilor ne-o 
confirmă și următorul exemplu : co
operativa noastră este situată într-o 
zonă în care au existat din totdea
una preocupări pentru pomicultură. 
Cooperatorii au cerut să se dezvolte 
acest sector. Ca urmare. în mai pu
țin de 5 ani am reușit să înființăm 
o livadă intensivă pe o suprafață de 

105 hectare, plantată cu meri, peri 
și gutui din soiuri valoroase.

Consider că nu in suficientă mă
sură sîntem ajutați in ceea ce pri
vește aprovizionarea cu unele mate
riale, cu îngrășăminte, cu erbicide. 
De asemenea, se simte nevoia dotării 
într-o proporție mai mare a sec
țiilor de mecanizare a agriculturii cu 
mașini pentru combaterea dăunăto
rilor, cit și pentru extinderea meca
nizării lucrărilor în pomicultură și 
legumicultura. Ar fi deosebit de util, 
totodată, ca. de la centru, să se sim
plifice pe cît posibil situațiile și for
mularele ce ni se cer și să fie redus 
pe cit se poate numărul acestora.

secretară a 
cooperativa 

jude-

Ca șefă de fermă și 
organizației U.T.C. la _____
agricolă din comuna Ograda. j„J„ 
țul Ialomița, a spus tovarășa 
PopCSCU, am cautat să-mi aduc
contribuția la mobilizarea tuturor 
cooperatorilor și în primul rind a 
tineretului, pentru ca, urmînd 
exemplul comuniștilor, să efectueze 
toate lucrările la timp și de calitate 
superioară. M-am străduit ca munca 
ce am desfășurat-o pe linie econo
mică s-o îmbin cu activitatea poli
tică, de educare comunistă a tine
rilor, în spiritul dragostei față de 
muncă, cultivîndu-le trăsăturile pe 
care trebuie să le manifeste în so
cietate, în relațiile ce le au zi de zi 
în procesul de producție, acasă.

Doresc să informez congresul că 
organizația noastră de tineret din 
C.A.P. a_ obținut bune rezultate. în 
sensul, că tinerii au o înaltă ținută 
morală, manifestă preocupare și 
răspundere în îndeplinirea sarcini
lor de producție, devenind fruntași 
în muncă.

Sectorul zootehnic, In care îmi 
desfășor și eu activitatea ea specia
list. una din principalele ramuri 
care aduc venituri importante în 
cooperativele agricole, are în unita
tea noastră un efectiv de 520 tauri
ne, din care 218 vaci cu lapte, 2 300 
ovine și 20 000 păsări. Pentru reali
zarea și depășirea producției din 
acest, important sector, organizația 
de tineret a sprijinit consiliul de 
conducere prin numărul de tineri de 
la brigada de furaje, deoarece aici 
se cere un. efort mai mare. Rezul
tatul muncii lor s-a materializat în 
recoltarea și depozitarea unei canti
tăți însemnate de lucerna.

Pentru anul 1972 ne-am propus ca, 
prințr-o muncă susținută, să obținem 
furaje în cantități mai mari și prin 
extinderea culturilor duble. Avînd 
asigurată baza furajeră, aplicînd ri
guros programul de grajd am reu
șit în anul 1971 să obținem producții 
sporite și să livrăm la fondul de stat 
1 600 hl lapte de vacă, 23 tone car
ne de bovine, 10 tone carne de ovine 
și peste un milion de ouă.

întrunit este știut că în activitatea 
politică și economică o contribuție 
de seamă aduc și organizațiile 
U.T.C., mă voi strădui ca. în calitate 
de secretară a organizației de ti
neret, prin antrenarea tinerilor în 
procesul de producție să sprijinim 
permanent consiliul de conducere, 
cadreje de .specialitate și alți fac
tori de răspundere din cooperativă, 
pentru a realiza ceea ce ne-ăm 
propus.

Ca _ și celelalte organizații U.T.C., 
în întîmpinarea semicentenarului 
creării organizației noastre revolu
ționare sîntem angajați in desfășu
rarea u.nor multiple acțiuni politico- 
ideologice și cultural-educative, de 
popularizare în rîndul tineretului a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru. menite să 
contribuie la ridicarea nivelului de 
conștiință al tinerilor, Ia educarea 
lor comunistă, revoluționară. De 
asemenea, ținem o legătură strînsă 
cu pionierii din satul nostru, dîn- 
du-le sprijin în organizarea unei 
micro-cooperative pe 2 ha teren 
arabil. Sprijinul este concretizat în 
întocmirea planului de producție. în 
organizarea muncii și în aplicarea 
tehnologiilor moderne de cultivare a 
plantelor, pentru a-i obișnui cu 
multiple deprinderi încă de la 
această vîrstă.

Tn deceniul care s-a scurs de la 
încheierea cooperativizării agricul
turii, în cele 160 cooperative agricole 
din județul Arad au avut loc pro
funde transformări — a spus jjjțjrj 
COrOÎU președintele U.J.C.A.P. 
Arad. Ele se materializează in creș
terea cu peste 90 la sută a producției 
globale în 1971, față de 1962. și cu 125 
Ia sută a averii obștești. Producțiile 
medii la principalele culturi au cu
noscut creșteri simțitoare. De aseme
nea, au crescut mult efectivele de 
animale.

Bucurîndu-se de sprijinul perma
nent al partidului și statului, sporin- 
du-și continuu forța economică, pro- 
ducind și vînzînd statului cantități 
mereu mai mari de produse, coopera
tivele agricole din județul nostru au 
reușit să-și creeze asemenea resurse 
materiale încît au devenit principala 
bază economică a ridicării nivelului 
de viață a țărănimii.

Analizînd în mod realist rezultatele 
obținute, trebuie să spunem că în a- 
gricultura cooperatistă a județului se 
manifestă încă rămîneri in urmă. In 
unele unități se obțin rezultate sub 
posibilități în producția vegetală și 
animală, în activitatea economico-fi- 
nanciară. Aceasta reflectă și modul 
în care uniunea județeană a coope- 

.rativelor agricole, alături de celelalte 
organe agricole, a acționat pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin. 
Noi nu ara înțeles clar indicația dată 
de conducerea partidului că a con
duce țărănimea cooperatistă, a-i re
prezenta pe țărani, înseamnă, în pri
mul rind. a-i organiza să îndeplineas
că sarcinile de producție, să realizeze 
veniturile stabilite, într-un cuvînt să 
realizeze și să depășească planurile 
de producție și financiare ce le stabi
lesc la începutul anului.

Am ascultat cu multă atenție pre
cizările aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu aportul și 
răspunderile organelor agricole și 
uniunilor cooperatiste Considerăm 
că stabilirea atribuțiilor acestor or
gane va determina lichidarea para
lelismelor ce existau pînă de curînd 
în activitatea lor și va avea ca efect 
o mai eficientă folosire a forțelor 
de care dispune atît direcția agri
colă. cît și uniunea județeană a coo
perativelor agricole de producție.

în activitatea noastră s-au mani
festat multe neajunsuri și în ceea 
ce privește investițiile. Ne-am an
trenat în construirea unor complexe 
mari, pe care nu le-am susținut în 
suficientă măsură cu bani și forță 
de muncă. în timp ce nu feste folo
sită cu întreaga capacitate baza ma
terială pe care o avem. în legătură 
cu investițiile propun orcanelor de 
proiectare să dea mai multă atenție 
rezolvării unor probleme reclamata 

de tehnologia creșterii animalelor în 
complexele zootehnice industriale.

Neajunsuri s-au manifestat în ac
tivitatea noastră și în ceea ce pri
vește folosirea completă și rațio
nală a fondului funciar, organizarea 
producției, aplicarea legilor statului 
și prevederilor statutare. Vorbitorul 
a propus Ministerului Agriculturii 
să dea mai multă competență orga
nismelor de la nivelul județului, 
care se ocupă de inspecția sanitar- 
veterinară, protecția plantelor, fond 
funciar și care trebuie să aplice cu 
maximum de exigență prevederile 
statutului și să ia poziție fermă față 
de orice încălcare a acestora.

în lumina indicațiilor date de oon- 
ducerea partidului, noi am înțeles 
că, în etapa actuală, modernizarea 
și industrializarea treptată a agri
culturii a făcut necesar ca, paralel 
cu măsurile pentru consolidarea eco
nomică și organizatorică a fiecărei 
cooperative agricole, să se organi
zeze acțiuni de cooperare în produc
ția agricolă. Pornind de la rezultate
le înregistrate de primele asociații 
intercooperatiste, în ultimul an coo
perativele agricole din județul nostru 
au organizat 15 asociații, din care 6 
pentru producerea legumelor. 6 cu 
profil zootehnic, 2 pentru prestări de 
servicii și reparații și una pentru 
valorificarea produselor agricole.

La sfirșitul anului 1971. cu excep
ția asociațiilor pentru cultivarea le
gumelor în solarii, toate celelalte 
asociații au încheiat bilanțul cu be
neficii care au fost repartizate coo
perativelor agricole. Un exemplu 
bun, a arătat vorbitorul, l-a consti
tuit cooperarea dintre un număr de 
13 cooperative cu întreprinderea 
agricolă de stat Avicola, pentru pro
ducerea de ouă și carne de pasăre. 
Bilanțul de anul trecut al acestei 
cooperări a înregistrat un beneficiu 
net de 6 544 000 lei. care au fost re
partizați cooperativelor asociate. 
Aceste venituri. realizate într-un 
singur an, demonstrează rezervele 
considerabile de care dispune agri
cultura cooperatistă atunci cînd se 
aplică o tehnologie corespunzătoare, 
cînd munca este bine organizată, 
cînd există spirit de ' răspundere.

în legătură cu această cooperare 
n-am avut nici un fel de statut, nici 
un fel de instrucțiuni din partea 
forurilor centrale. Ne-am întrunit 
însă cu președinții cooperativelor 
agricole, cu conducerea întreprinde
rii Avicola și am căutat împreună 
să găsim cele mai bune soluții. Si 
după cum ați văzut. am reușit. 
Consider că în rezolvarea sarcinilor 
ce ne revin pe linia asociațiilor in
tercooperatiste, a cooperării, trebuie 
lăsată mai multă libertate de acțiune 
unităților în cauză, organelor jude
țene.

Membrii cooperativei noastre, a 
spus tovarășul ^'tC0jae Miîruț, 
președintele C.A.P. Șutești, jud. Vil— 
cea, m-au însărcinat să aduc parti
dului nostru, conducerii sale, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde mulțumiri pentru ajutorul pe 
care îl acordă țărănimii. Recentele 
măsuri sociale, cum Bint : mărirea 
pensiilor, acordarea gratuită a hiedi- 
camentelor, spitalizare și tratament 
în stațiunile balneo-climaterice, aju
toare pentru incapacitate temporară 
de muncă, concediu plătit pentru sar
cină și lehuzie. ajutoare pentru copii, 
au fost primite cu o fierbinte recu
noștință de către țăranii cooperatori 
din Șutești, care le-au privit ca pe o 
nouă și concludentă dovadă a grijii 
permanente a partidului și statului 
pentru continua îmbunătățire a con,-., 
dițiilor de muncă și viață ale țără
nimii.

După ce a arătat că in proiectele 
de statut ale cooperativei agricole, al 
uniunilor cooperatiste, precum și al 
casei de pensii sint oglindite intere
sele și năzuințele țăranilor coopera
tori, vorbitorul a spus : Cooperativa 
agricolă pe care o reprezint la con
gres e situată în inima podgoriei 
Drăgășani, iar în cei 15 ani de exis
tență am reușit să-i înscriem numele 
pe un loc fruntaș in județul Vîlcea. 
Localitatea din care provin a suferit 
în acest timp transformări radicale, 
în prezent, peste 60 la sută din, țăra
nii cooperatori locuiesc în case noi, 
50 la sută au televizoare, întreaga 
populație are aparate de radio și alte 
bunuri de folosință îndelungată. In 
cei 15 ani care s-au scurs de la în
ființarea cooperativei, averea obșteas
că a crescut cu 18 milioane lei ; au 
sporit producțiile de grîu și porumb 
la hectar. Dacă in anul 1965, în uni
tatea noastră s-au obținut numai 
1 000 kg griu și doar 700 kg porumb 
la hectar, in anul trecut am realizat 
peste 3 000 kg griu și 4 380 kg porumb 
la hectar, pe teren neirigat și pe 
soluri situate în pantă. Cu toate 
acestea, consider cu totul îndreptățite 
criticile aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ampla sa expunere, in 
legătură cu modul in care noi am 
foîosit tractoarele și mașinile agri
cole, cum ne-am ocupat de folosirea 
eficientă a principalului mijloc tie 
producție din agricultură — pămîntul. 
de producerea semințelor și a mate
rialului sădi tor.

Socotim că nu am acordat atenția 
cuvenită producerii materialului să- 
ditor, executării plantațiilor și între
ținerii acestora în primii ani de la 
plantare ; au fost abandonate <’U 
multă ușurință soiurile locale de mare 
productivitate, ceea ce a dus la scă
derea potențialului productiv al pod
goriei Drăgășani. Vorbitorul a arătat 
că in ultimii ani s-a trecut la refa
cerea plantațiilor iar pentru creșterea 
producțiilor de struguri și reducerea 
cheltuielilor în viticultură, s-au extins 
plantațiile în sistem semiindustrial..

Referindu-se la mecanizarea lucră
rilor agricole, vorbitorul a arătat că 
nu s-a reușit decît în mică măsură 
să se mecanizeze, lucrările în sectoa
rele viticol și pomicol. Tractoarele și 
mașinile agricole sint puține și insu
ficient diversificate : se resimt greu
tăți în executarea lucrărilor de com
batere a dăunătorilor în plantații, 
deoarece pompele de stropit existen
te în unități au un înaintat grad de 
uzură fizică, iar cele aflate în dota
rea S.M.A.-urilor au o productivitate 
scăzută. Consider că Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, in 
colaborare cu Ministerul Agriculturii, 
trebuie să ne ajute în mai mare mă
sură în rezolvarea acestor probleme. 
Totodată. în vederea îmbunătățirii 
fertilizării plantațiilor existente și a 
reducerii consumului de fo-*ă de 
muncă, am dori să f>m sprijinit) de 
Ministerul Industriei Chimice p-in a- 
sieurarea cantităților necesare de în
grășăminte chimice și erbicidcle re
comandate de specialiști pentru a- 
gri cultură.

După ce a evocat însemnătatea 
deosebită. programatică, a cnvîntă- 
rii rostite de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu la congres, VidrlCCJ 
Roman, Pre?edinta c.a.p. Tăuțt- 
Măgherăuș, județul Maramureș, s-a 
referit la rezultatele obținute de a- 
ceastă cooperativă în cei 10 ani de 
activitate, rezultate reflectate în mod 
deosebit în valoarea averii obștești, 
care a crescut de la 2 milioane lei 
in 1962, la 7 milioane lei în 1971.

Anul 1971 a constituit pentru coo
peratorii din comuna noastră o peri
oadă de muncă intensă, al cărei o- 
biectiv principal a fost aplicarea 
măsurilor adoptate de conducerea de 
partid și de stat în vederea organi
zării producției și a muncii. Acordul 
global a asigurat executarea la timp 
și în bune condiții a lucrărilor. 
Prin stabilirea de tarife diferenția
te, în funcție de fertilitatea naturală 
a solului, de volumul de muncă ne
cesar a fi prestat, de gradul de me
canizare și chimizare, am așezat pro
ducția și retribuirea pe principiile 
echității socialiste, „la muncă și re
zultate egale, retribuire egală".

Valorificind corespunzător terenu
rile în pantă, cu o fertilitate naturală 
scăzută, în cadrul unității noastre în 
ultimii ani s-au extins suprafețele 
cu pomi și arbuști fructiferi, ajun
gînd ca în prezent să dispunem de 
243 ha de livadă. Activitatea în acest 
important sector a fost organizată pe 
principiul fermei cu gestiune inter
nă, existînd premisa realizării unor 
importante venituri în anii următori.

In recenta adunare generală, mem
brii cooperatori și-au spus deschis 
părerea asupra activității desfășurate 
de consiliul de conducere, criticind 
unele aspecte negative în stilul lui 
de muncă, tendința unor cooperatori 
si chiar cadre cu munci de răspun
dere de a-și însuși din averea ob
ștească. Totodată, au fost stabilite, 
măsuri corespunzătoare care să asi
gure înlăturarea lipsurilor care au 
existat și îmbunătățirea activității or
ganizatorice și de producție. Bazată 
pe cele de mai sus, consider că nu 
ar fi rău dacă în completările ce 
se propun a fi aduse statutului coo
perativelor agricole de producție ar 
fi făcute și unele precizări cu pri
vire la trăsăturile morale și politice, 
capacitatea profesională și organiza
torică a cadrelor cărora cooperatorii 
le încredințează munci de răspun
dere aceasta influențînd, în mod 
direct atmosfera de muncă în ca
drul cooperativelor agricole de pro
ducție.

Cele peste 1 1)00 de femei membre 
cooperatoare din comuna noastră 
mi-au dat mandatul să exprim de la 
această tribună prețuirea și stima pe 
care o poartă conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru grija ce o poartă bunăstă
rii întregii tărănîmi. Noi. femei
le. vom ști să răspundem acestei 
griji printr-o muncă. intensă pentru 
consolidarea cooperativei. Sîntem 
conștiente că depinde de rezultatele 
noastre ca mîine să trăim mai bine 
decît azi. ca fui noștri pe care îi 
creștem în spiritul nețărmuritei dra
goste față de patrie si partid, să urce 
trepte noi de bunăstare materială 
si snîri’uală. șă devină cetățeni' de 
nădejde ai României socialistei'

Sint. deosebit de bucuros că pot 
participa la lucrările celui de-al 
II-lea Congres al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție și că mi s-a oferit posibilitatea de 
a înfățișa de la această înaltă tribună 
unele din realizările și preocupările 
cooperatorilor din comuna Domnești, 
județul Argeș — a spus în cuvihtul 
său Simian Hcroâennu, pre_ 

^ședințele cooperativei agricole de 
producție din comuna Domnești, ju
dețul Argeș.

Activitatea cooperativei noastre, 
situată într-o zonă de deal, are o 
structură specifică, determinată de 
aceste condiții naturale, care ne o- 
feră mari posibilități de dezvoltare 
a zootehniei și pomiculturii. Pe lîhgă 
pomicultură și creșterea animalelor, 
dispunem, de asemenea, în cadrul 
cooperativei de 2 varnițe, de o sec
ție de teracotă, atelier de confec
ționat Jădițe. pentru fructe, un atelier 
mecanic, atelier de fierărie, rotârie 
și tîmplărie. Rezultatele obținute 
pînă în prezent ne îndreptățesc să 
afirmăm că diversificarea activități
lor reprezintă o cale eficientă de 
sporire a veniturilor, cu efecte din
tre cele mai pozitive, atît asupra re
zultatelor cooperativei, cît și aie 
cooperatorilor.

Pentru anul 1972 ne-am propus să 
realizăm din fonduri proprii o plan
tație intensivă de meri in suprafață 
de 10 ha, folosind în acest scop ex
periența bună pe care am acumuiaț-o 
în anii anteriori. De asemenea, cbn- 
tinuînd să ne preocupăm de valorifi
carea cît mai economică a pămintu- 
lui mai puțin productiv, în următorii 
2 ani vom extinde plantația de căp
șuni, de la 15 Ia peste 20 ha, obți- 
nînd, chiar în condiții nefavorabile, 
un venit de 20—34 mii lei la hectar.

Tntrucît pomicultura constituie una 
din ramurile de bază, cooperativa a- 
gricolă de producție dispunînd de 
plantații în suprafață de 260 ha, 
vorbitorul s-a oprit și asupra acestui 
sector.. La lucrările de îngrijire și 
stropire, a spus el. folosim tractoare 
speciale, atît pe șenile, cît și pe 
roți. Stropirile le-am făcut și cu a- 
vionul. Aviația ne-a fost de un mare 
folos. Ea are un randament mai 
mare și credem că folosirea aces
teia trebuie extinsă, dînd bune re
zultate și în combaterea cărăbușu
lui de mai.

în ce privește activitățile indus
triale din cooperativa noastră, do
resc să informez congresul că in 
anul trecut am realizat față de 1.5 
milioane lei, cît era blanificat, suma 
de 1,8 milioane lei. în anul în curs 
vom dezvolta o secție de cărămidă- 
rie. lucrul la domiciliu pentru obiec
te din lînă, vom extinde echipele de 
zidari, dulgheri, fierari.

Aș vrea să arăt că dezvoltarea 
activităților industriale în unitatea 
noastră a făcut ca în timpul anului 
să avem în permanență bani în 
cont, putînd să achităm lunar mem
brilor cooperatori avansul de 15 Iei 
la norma convențională în același 
timp, membrii cooperatori pensio
nari și-au primit pensiile cu regu
laritate.

în prezent, averea obștească a coo
perativei noastre, care la înființare 
era de numai 540 000 lei. a ajuns, la 
sfîrsitul anului 1971. la aproape 
9 000 000 lei. iar valoarea unei norme 
conveniionrde a fost. în anul trecut, 
de 32 5? lei

Vorbind desore modificările la sta
tutul cooperativelor agricole de pro
ducție. Simion Horobeanu a pro
pus. între altele, să se atribuie 500 
mp și acelora cnre s-au stabilit în 
comună și nu au posibilitatea să-și 
construiască locuință pe terenul pă
rinților, dar sînt angajați perma
nent într-o întreprindere de stat 
de pe raza comunei.
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Comitetul comunal de partid Roz- 

nov, județul Neamț, birourile orga
nizațiilor de bază, a spus tovarășul 
CoEnsWnfin Apetrei, secrefcarul 
comitetului de partid al comunei, 
au întreprins o susținută activitate 
politico-educativă strins legată de 
cerințele producției, de necesitățile 
de înțelegere și asimilare a cunoș
tințelor politice, economice, științifi
ce, juridice, de sarcinile dezvoltării 
multilaterale a personalității umane.

Militînd pentru ridicarea valorii 
educative a adunărilor de partid, 
U.T.C, și ale cooperatorilor am reu
șit să dezvoltăm opinia înaintată a 
locuitorilor, responsabilitatea comu
niștilor, a cooperatorilor față de în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin. Munca politico-educativă 
este subordonată, in tot mai mare 
măsură, sarcinilor complexe puse de 
partid și stat în fața agriculturii co
operatiste.

Conștienți fiind că, în creșterea 
producției, un rol esențial il are 
pregătirea profesională a oamenilor, 
ne-am preocupat de organizarea și 
desfășurarea in bune condiții a 
cursurilor agrozootehnice.

Apreciind ca fiind corespunzător 
sistemul pregătirii profesionale a ță
rănimii cooperatiste prin cursuri de 
3—4 săptămini, doresc să relev fap
tul că la nivelul comunelor, al coope
rativelor, materialul didactic ajută
tor de care dispunem este insuficient, 
uneori acesta nu evidențiază cele 
mai noi cuceriri ale științelor agri
cole. Noi am elaborat pe plan local 
o serie de materiale ilustrative ne
cesare. Cred că este necesar ca și pe 
plan central să se organizeze și rea
lizeze mai multe lucrări, planșe, gra
fice, scheme, filme, diafiltne, diapozi
tive. care să pună in evidență expe
riența celor mai buni cooperatori, 
modalitățile de aplicare a tehnolo
giilor moderne în agricultură.

O preocupare de seamă a comite
tului comunal de partid o constituie 
popularizarea și cunoașterea legilor, 
adeosebi a celor ce privesc activi

tatea' din agricultură și a celor vi- 
zind etica și echitatea socialistă. In 
această direcție, locul principal l-au 
deținut acțiunile organizate in cămi
nul cultural, în planul căruia am cu
prins un număr sporit și variat de 
manifestări, mai ales în cadrul acțiu
nii de amploare a județului Neamț 
— „Zilele culturii juridice". In mij
locul cooperatorilor au fost invitați 
cu acest prilej numeroși specialiști. 
Am dori, in scopul intensificării ac
tivității politico-educative, un și mai 
bogat și eficient sprijin din partea 
factorilor de răspundere de la nivel 
central și îndeosebi a celor care se 
ocupă cu orientarea programelor de 
radio și televiziune, tipărirea și di
fuzarea cărții.

Aplicăm cu bune rezultate măsu
rile stabilite de Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din noiembrie 1971. De pildă, 
pentru cei ce desfășoară muncă poli
tică de masă din comună am organi
zat un cabinet de științe sociale și 
răspîndirea cunoștințelor științifice, eu 
un centru de informare și documen
tare care se îmbogățește mereu cu 
noi materiale. In cadrul acestuia, prin 
studiul individual, expuneri, consul
tații, schimburi de experiență, de
monstrații practice, cei care desfășoa
ră activități politico-educative își 
pregătesc tot mai temeinic acțiunile 
pe care le susțin în fața cooperato
rilor.

Măsurile întreprinse de partid în 
domeniul agriculturii, intensa activi
tate politico-organizatorică și cultu- 
ral-educativă desfășurată de organele 
și organizațiile de partid din comună 
și-au demonstrat eficiența, determi- 
nind o puternică angajare a tuturor 
cooperatorilor la înfăptuirea sarcini
lor ce le revin îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan ne-au o- 
ferit posibilitatea să vindem statu
lui cantități suplimentare de produ
se : 400 tone porumb. 200 tone griu, 
circa 500 tone sfeclă de zahăr și pes
te 700 000 ouă.

Realizările la care m-am referit nu 
constituie motiv să nu vedem că in 
munca noastră mai persistă unele 
neajunsuri, mai cu seamă în direcția 
cuprinderii la activitățile politico- 
educative și culturale de masă, care 
nu ne satisface întotdeauna, a nive
lului calitativ la care se desfășoară. 
Animați de îndemnul partidului, de 
sarcinile trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul nostru general, 
vom mobiliza energia comuniștilor, a 
tuturor cetățenilor pentru a contri
bui într-o măsură mai mare la edi
ficarea societății socialiste.

Cooperativa pe care o reprezint, a 
spus tovarășul SaplăCUil,
președintele C.A.P. Braniștea, jude
țul Bistrița-Năsăud. fiind situată în 
partea de nord-est a țării, in ime
diata vecinătate a confluenței celor 
două Someșuri, dispune de terenuri 
de deal.

Valorificînd condițiile naturale fa
vorabile culturii pomilor și frumoa
sele tradiții de hărnicie și pricepere 
ale membrilor cooperatori, avem 
astăzi în cooperativă 1 300 hectare 
livezi de pomi în sistem clasic și 50 
hectare în sistem intensiv. Faima 
fructelor de Braniște a trecut de mult 
granițele județului nostru și ale ță
rii. ele impunîndu-se prin coloritul, 
gustul și calitatea lor superioară. 
Principalele specii pomicole cultiva
te în unitatea noastră sint mărul, 
care cuprinde 60 la sută din suprafață, 
cireșul și vișinul 26 la sută.

Consiliul de conducere al coopera
tivei, cu sprijinul și îndrumarea or
ganizației de partid, s-a preocupat 
in permanență de efectuarea între
gului complex de lucrări la timp și 
de calitate, de instruirea membrilor 
cooperatori.

Cu toate că anul 1971 nu a fost un 
an bun pentru pomicultură, informez 
congresul că unitatea noastră a rea
lizat din acest sector venituri bănești 
însumînd aproape 5 milioane lei, 
ceea ce ne-a permis să asigurăm, pe 
lingă acoperirea cheltuielilor de 
producție, și o retribuire corespun
zătoare membrilor cooperatori.

în cuvintarea sa ținută la acest 
congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, pe bună dreptate, că este 
necesar să acordăm mai multă aten
ție dezvoltării pomiculturii, ramură 
importantă a economiei, pentru care 
avem condiții deosebit de favorabile. 
In legătură cu aceste indicații, infor
mez congresul că ne preocupăm in 
continuare pentru intensificarea pro
ducției in acest sector, astfel incit 
în anul 1978 toată suprafața de li
vezi să fie replantată cu specii și 
soiuri valoroase, lucrare care o să ne 
coste circa 33 milioane lei și pe care 
ne, propunem să o realizăm in între
gime prin forțe proprii, fără a apela 
la împrumuturi de la stat.

Dată fiind dezvoltarea în perspec
tivă a sectorului pomicol, considerăm 
necesar ca stațiunile de mecanizare 
a agriculturii să fie dotate cu un nu
măr mai mare de tractoare și mașini 
agricole specifice. De asemenea, con
sider că trebuie să se acorde o mai 
mare atenție valorificării fructelor, 
dindu-se posibilitatea producătorilor 
să valorifice o parte din ele direct 
către industria prelucrătoare. Consi

der că actualul sistem, cînd întreaga 
producție de fructe este preluată de 
întreprinderea de legume și fructe, 
nu stimulează în măsură suficientă 
pe producători. Oricît de bine facem 
sortatul fructelor, intîmpinăm mari 
greutăți la recepție. In prezența 
noastră ni se recepționează unele 
cantități la calități inferioare și sint 
livrate către industrie la alte cali
tăți.

Avantajele de care se bucură ță
rănimea cooperatistă — a menționat 
vorbitorul — la care se adaugă re
centele înlesniri sociale acordate a- 
cesteia precum și posibilitatea par
ticipării active la întreaga politică 
economică, socială a satelor patriei 
noastre ne determină să adresăm 
conducerii partidului și statului ade
ziunea noastră totală față de politica 
ce o promovează, mulțumirea și re
cunoștința față de grija permanentă 
pe care o poartă dezvoltării agricul
turii și ridicării nivelului de trai al 
țărănimii cooperatiste.

tenacitate și 
conducerea superioară 
chibzuiește noi și noi 
construcție materială,

Cu neprecupețită 
consecvență, 
a partidului 
acțiuni de 
stimulează noi și noi factori de pro
gres, de perfecționare morală, de
termină o largă activitate de dezvol
tare a cohștiinței socialiste a maselor 
— a spus în cuvîntul său tovarășa 
Cornelia Dinescu, secretar 31
Consiliului Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România. Avînd 
în vedere acest proces complex de 
transformare a gîndirii, a vieții mate
riale și spirituale a oamenilor 
muncii. Consiliul Național, comitete
le și comisiile femeilor au dato
ria să intensifice activitatea poli- 
t.ico-ideologică în rîndul maselor de 
femei de la sate — cooperatoare, teh- 
niciene, inginere, cadre didactice, sa
nitare — să promoveze tot mai. activ 
principiile moralei comuniste, să 
cultive atitudinea socialistă față de 
muncă și avutul obștesc, respectul 
față de legalitatea socialistă, cinstea 
și dreptatea, fără de care nu este po
sibilă construcția vieții noi socialiste.

Sporirea producției globale agri
cole reprezintă o intensă participare 
a tuturor femeilor de la sate la 
muncă, efectuind lucrări de înaltă 
calitate, la timpul optim, atît in pe
rioada de întreținere, cit și în cea 
de recoltare a culturilor, participînd 
la înfăptuirea programelor naționale 
de dezvoltare a zootehniei și de îm
bunătățiri funciare. Dezvoltarea le- 
gumiculturii, aviculturii, sericicultu
rii și a unor activități cu caracter in
dustrial, de prelucrare a unor pro
duse agricole, confecționarea de co
voare, tricotaje, țesături, obiecte din 
ceramică, împletituri va da posibili
tate unui număr important de coo
peratoare să participe permanent la 
muncă.

Organizațiile femeilor vor desfă
șura o activitate permanentă pentru 
ca tot mai multe cooperatoare și ță
rănoi din satele necooperativizate să 
crească și să livreze prin unitățile de 
stat un număr sporit de animale și 
să realizeze și alte produse din gos
podăriile lor personale, contribuind 
astfel la îmbunătățirea aprovizionării 
populației.

Creșterea firească a ponderii for
ței de muncă feminine în cooperati
vele agricole impune o preocupare 
permanentă și sistematică pentru 
pregătirea culturală și .profesională, 
ă cooperatoarelor, capabile _ astfel să 
aplice în ' practică cele măi noi cu
ceriri ale științei agricole. în același 
timp, credem că un număr însemnat 
de cooperatoare, alături de bărbați, 
își vor însuși îndeletniciri noi, co
respunzătoare progresului tehnic în
registrat an de an în agricultură — 
devenind mecanizatori, mînuitori dd 
agregate și instalații la cimp. în zoo
tehnie. legumicultura sau pomicul
tură, in sistemele de irigații.

Constatăm cu bucurie că în adu
nările generale ale cooperatorilor și 
în conferințele județene ale uniuni
lor cooperativelor agricole, care au 
avut loc în iarna aceasta, au fost 
alese mai multe femei în foruri de 
conducere. Trebuie să recunoaștem 
însă că numărul femeilor este încă 
mic în raport cu ponderea și rolul 
lor în unitățile cooperatiste. Există 
încă puține președinte de coopera
tive agricole, șefe de ferme, briga
diere, contabile. De aceea, credem 
că consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole, Consiliul Natio
nal, comitetele și comisiile femeilor 
trebuie să se preocupe mai mult de 
selecționarea și pregătirea sistema
tică a cooperatoarelor care dovedesc 
competentă politică și profesională, 
spirit organizatoric, pricepere în 
muncă, spre a fi promovate în dife
rite funcții de conducere în coope
rativele agricole și în viață obștească 
a satelor.

Participarea tuturor cooperatoarelor 
la muncă constituie una din condi
țiile hotărîtoare ale înfloririi coope
rativei. în cazul cooperatoarelor cu 
copii mici, participarea la_ muncă 
este determinată, într-o măsură din 
ce în ce mai mare, de preocuparea 
consiliilor de conducere ale coope
rativelor agricole pentru a asigura 
îngrijirea și educarea copiilor in 
creșe și grădinițe. în darea de seamă 
prezentată de tovarășul Gheorghe 
Petrescu s-a arătat că la sate func
ționează peste 8 400 de grădinițe șl 
creșe. Alături de celelalte înlesniri 
acordate femeii cooperatoare. a- 
ceastă realizare reprezintă grija 
sporită a partidului și statului pen
tru continua îmbunătățire a condi
țiilor de viață ale țărăncii. Conside
răm însă că, pe timpul verii, ar tre
bui mărit numărul grădinițelor sezo
niere în care se asigură masă și în
grijire copiilor, fapt ce le-ar da ast
fel posibilitate _ mamelor să parti
cipe la lucru oricînd e nevoie de ele. 
Din lipsa de preocupare a uniunilor 
cooperatiste, ca și a unor consilii de 
conducere ale unor cooperative, în 
unele județe s-a redus simțitor nu
mărul grădinițelor sezoniere cu 
masă.

Propun ca atît consiliile populare 
comunale, cît și consiliile de con
ducere ale cooperativelor agricole 
să valorifice in mai mare măsură 
posibilitățile și resursele locale pen
tru soluționarea radicală a proble
mei grădinițelor sezoniere. în ceea 
ce Ie privește, comitetele și comisiile 
femeilor vor sprijini efectiv buna 
lor funcționare și gospodărire.

Pentru organizația femeilor — a 
arătat în încheiere vorbitoarea — 
este clară indicația Congresului al 
X-lea al P.C.R., anume că opera de 
continuă dezvoltare a civilizației 
noastre implică nu numai planuri în
drăznețe la dimensiunea epocii pe 
care o trăim, dar și o neistovită ac
tivitate de zi cu zi a tuturor nunților 
și brațelor, la care și noi. femeile, ne 
aducem si trebuie să ne aducem și 
mai mult, și mai din plin contribuția.

Expunerea prezentată în congresul 
nostru de către secretarul general al 
partidului reprezintă un document 
de mare însemnătate poetică, a 
spus în cuvîntul său fyjy Soctl’i* 
ceanu Erou al Muncii Sociaiiste> 
președinte ai C.A.P. Ianca, județul 

Brăila. Ampla analiză făcută activi
tății desfășurate in agricultura coo
peratistă. aprecierile pozitive privind 
contribuția țărănimii la dezvoltarea 
social-economică a patriei noastre, 
observațiile critice asupra rezervelor 
mari existente încă in acest sector al 
economiei naționale, indicațiile pre
țioase date vor duce în perioada ur
mătoare la ridicarea agriculturii pe 
noi trepte de dezvoltare, corespun
zător cerințelor făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, în primul an al actualului cinci
nal, cooperativa a obținut rezultate 
cu mult superioare celor din anii din 
urmă. Producția globală realizată s-a 
ridicat la 30 milioane lei, iar sumele 
încasate din valorificarea produselor 
s-au cifrat la peste 18 milioane lei.

Ca urmare a rezultatelor economice 
și financiare obținute s-au creat con
diții să se repartizeze în medie peste 
35 lei la o normă convențională.

Referindu-se la angajamentele lua
te in 1972, președintele C.A.P. Ianca 
a arătat că și-au propus astfel să 
realizeze la hectar — tot în condiții 
de teren neirigat — peste 3 500 kg 
grîu, 5 000 kg porumb, 2 200 kg floa
rea-soarelui, 55 000 kg sfeclă, iar în 
sectorul creșterii animalelor să ob
țină peste 3 000 litri lapte de la fie
care vacă furajată la un efectiv de 
700 de vaci capete și să livreze sta
tului peste 2 500 tone cereale, 1 000 
tone floarea-soarelui, peste 5 500 tone 
sfeclă, 800 tone carne și 18 000 hl lap
te de vacă.

Vorbitorul s-a referit apoi la re
zervele de care dispune cooperativa 
în direcția valorificării pămîntului, 
bazei tehnico-materiale, a forței de 
muncă, la necesitatea extinderii me
canizării unor procese care solicită un 
volum mare de muncă și la diversi
ficarea sistemei de mașini existente 
în agricultură.

După mai bine de 20 de ani de la 
înființarea primelor cooperative și 10 
ani de la încheierea cooperativizării, 
a arătat vorbitorul, este cazul intro
ducerii unei evidențe economice mai 
precise și în agricultura cooperatistă. 
Dar, pentru realizarea acestui dezide
rat, se simte o nevoie acută de eco
nomiști cu pregătire corespunzătoare 
pentru cooperativele agricole.

Am ascultat cu atenție cuvîntul to
varășului Giosan, referitor la preocu
parea Academiei pentru realizarea u- 
nor soiuri de semințe de mare pro
ductivitate, credem însă că ar fi util 
dacă atît. Academia, cît și stațiunile 
experimentale, ar avea mai multă le
gătură cu practica, ar crea baze de 
cercetare și puncte de sprijin în uni
tăți pentru experimentarea soiurilor 
create in condiții specifice ale zonei 
în care ne desfășurăm activitatea. îi 
asigur pe tovarășii cercetători că din 
partea noastră se vor bucura de tot 
sprijinul, că ne vom uni eforturile 
cu ale lor pentru a realiza o muncă 
utilă și eficientă.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
angajamentul cooperatorilor din lan- 
ca de a depune eforturi susținute 
pentru ridicarea gradului de conștiin
ță și creșterea responsabilității fie
cărui cooperator in îndeplinirea sar
cinilor ce le revin, de a milita pen
tru educarea cetățenilor în vederea 
formării unei concepții înaintate față „ 
de muncă și avutul obștesc, in spiri
tul dreptății și echității socialiste.

In, cuvîntul, său, Margareta
Roman inginer-șef, vicepreședinte
al cooperativei agricole de producție 
Topalu, din județul Constanța, uni
tate care a livrat anul trecut la fon
dul do stat peste 8 000 tone produse 
agroalimentare, asigurînd un venit 
de 18,5 milioane lei, s-a ocupat pe 
larg de contribuția pe care trebuie 
s-o aducă specialiștii la organizarea 
muncii in cooperativele agricole, la 
ridicarea producției, la creșterea ni
velului de trai al cooperatorilor, pre
cum și de proiectul de statut al coo
perativei agricole de producție.

Producția medie de 4,3 kg lină ob
ținută de la fiecare din cele 8 500 de 
oi, producția de 2 560 litri lapte de 
la fiecare vacă furajată și toate cele
lalte bune rezultate de pînă acum, 
a spus vorbitoarea, demonstrează că 
în cooperativa noastră problema per
manentizării cadrelor are o deose
bită importantă.

In altă ordine de idei, a spus vor
bitoarea, consider că un factor, care a 
contribuit, de asemenea, la rezulta
tele bune pe care le-am obținut, îl 
reprezintă relațiile specialiștilor cu 
consiliul de conducere și comitetul 
de partid. în cooperativa noastră 
nimeni nu și-a pus vreodată între
barea : „Care este mai mare ?“. Fie
care își exercită funcția și atribu
țiile, dar cind luăm o hotărîre teh
nică ne consultăm cu președintele, 
după cum, la rîndul lui, ne consultă 
întotdeauna pe noi. In cooperativa 
noastră s-a creat bunul obicei ca nici 
o cerere adresată de cooperatori con
siliului de conducere să nu rămină 
nerezolvată. Atunci cind posibilități
le noastre ne împiedică să soluționăm 
o cerere sau alta, cooperatorii sint 
încunoștințați de acest fapt.

După ce a relevat condițiile bune 
de viață create de cooperativa agri
colă din Topalu specialiștilor săi, 
construirea de case care rivalizează 
cu apartamentele de la oraș, ing. 
Margareta Roman a făcut o serie de 
propuneri, legate de folosirea cît mai 
judicioasă a specialiștilor agricoli. 
Criticînd faptul că unii specialiști a- 
gricoli se mărginesc să primească o 
situație operativă sau să transmită o 
notă telefonică, iar alții să lucreze 
în domenii străine de agricultură, vor
bitoarea a spus : Vă rog să conside
rați propunerea pe care o fac, ca 
majoritatea specialiștilor să lucreze 
în producție, drept o chemare a ingi
nerilor care lucrează în cooperativele 
agricole din județul Constanța, adre
sată tuturor acelora care au posibi
litatea și datoria să contribuie direct 
la ridicarea agriculturii noastre so
cialiste. în acest sens, vorbitoarea a 
propus să se stabilească obligația ca. 
după terminarea facultății de agricul
tură, absolvenții să muncească cinci 
ani in producție și numai după a- 
ceasta să poată lucra in stațiuni ex
perimentale sau în cadrul organelor 
superioare ale agriculturii. Vorbitoa
rea a ridicat, totodată, problema fer
mierilor, exprimîndu-și părerea că în 
această muncă trebuie aleși, de către 
cooperatori, acei specialiști care cu
nosc bine problemele pe care le ridică 
producția.

în ce privește retribuția suplimen
tară a mecanizatorilor, vorbitoarea a 
subliniat că ea trebuie să se acorde 
de către cooperative in urma con
sultării secției de mecanizare și a 
directorului S.M.A. Ing. Margareta 
Roman a propus, de asemenea, ca 
președinții care au o vechime de 
peste 15—20 de ani să primească o 
pensie în raport cu valoarea produc
ției globale realizate în ultimii cinci 
ani de unitatea din care fac parte 
și cu vechimea în această muncă.

Asigur congresul, condu :erea par
tidului nostru, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, a spus vorbitoa
rea in încheiere, că mă voi preocnia 
cu mai multă străduință de înfăptui

rea hotăririlor partidului și statului 
nostru, contribuind în felul acesta 
la prosperitatea României socialiste.

în perioada care a trecut de la în
cheierea cooperativizării agriculturii, 
în unitățile cooperatiste producția 
globală, vegetală și animalieră, din 
județul Satu-Mare, a spus J^ÎCOÎaS 
BabiCi director general al Direc
ției generale a agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, a crescut 
an de an, atingînd în 1971 un nivel 
neintilriit pe meleagurile sătmărene. 
Paralel cu activitatea curentă de pro
ducție, trebuiau vindecate rănile pro
vocate de inundațiile catastrofale 
din mai—iunie 1970, care au produs 
pagube nebănuit de mari.

Prezența în mijlocul nostru a con
ducerii de partid și de stat, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, în 
acele clipe grele ale luptei cu furia 
apelor, sprijinul material și moral 
acordat de partid și de stat, precum 
și de întreaga populație a țării ne-au 
ajutat să refacem rapid potențialul 
economiei județului.

Astfel, raportăm conducerii supe
rioare de partid și de stat, congresu
lui că activitatea agriculturii județului 
Satu-Mare, in anul 1971, s-a încheiat 
cu rezultate bune. Au fost realizate 
și depășite producțiile medii și totale 
la principalele culturi, precum și 
în sectorul creșterii animalelor, a 
sarcinilor de livrare la fondul cen
tralizat al statului, adueîndu-ne astfel 
și noi un modest aport la succesele 
obținute de agricultura țării. Paralel 
cu activitatea de producție, am reușit, 
să refacem toate obiectivele distruse 
de calamități, inclusiv șeptelul de 
animale. Totodată, cu excepția unei 
singure unități, toate întreprinderile 
aparținînd M.A.I.A.A. și-au realizat 
și depășit sarcinile de plan.

Marile investiții alocate pentru îm
bunătățiri funciare, de care benefi
ciază în primul rind agricultura 
cooperatistă, vor face ca, Ia sfirșitul 
cincinalului, întreg teritoriul județu
lui Satu-Mare să fie scos complet de 
sub efectul negativ al apei.

Primele sisteme au intrat în func
țiune pe o suprafață de 80 000 ha. 
Acolo unde altă dată bălteau aoele 
se obțin acum producții de 5 000—7 000 
kg porumb boabe, 8 000—10 000 kg 
cinepă la ha, 40 tone sfeclă de za
hăr etc., ceea ce s-a răsfrînt nemijlocit 
asupra bunei stări materiale a ță
rănimii cooperatiste.

Considerăm că activitatea noastră 
nu se poate aprecia decit prin tone 
grîu, porumb, came și alte produse 
necesare economiei naționale. Nu 
trebuie să ne oprim însă la realiza-- 
rea producțiilor prevăzute în plan, 
ci să ne străduim să obținem canti
tăți tot mai mari, pe măsura condiți
ilor naturale și dotării tehnico-ma- 
teriale de care dispunem, cu cheltu
ieli minime. Pentru aceasta este ne
voie de perseverență, voință, o ati
tudine demnă față de muncă, față 
de obligațiile pe care le avem. In 
multe unități, cu greutăți financiare, 
s-au obținut, în ultimii ani, rezultate 
superioare anilor precedenți. S-a îm
bunătățit într-o oarecare măsură si
tuația economică a acestora, ceea ce 
a permis să se reducă volumul da
toriilor. Sîntem conștienți că situația 
economico-financiară a unităților 
slabe din jșpna.de deal, și munte se 
poate îmbunătăți mult prin ridicarea 
necontenită a producțiilor vegetale și 
animaliere și dezvoltarea activităților 
industriale și reducerea la maximum 
a cheltuielilor materiale și bănești.

Consider insă că ar fi bine să se 
revizuiască actualul sistem de credi
tare și finanțare, să se găsească so
luții care să stimuleze producția coo
perativelor agricole cu greutăți eco- 
nomico-financiare.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Un loc important în multitudinea 
problemelor ridicate în ampla expu
nere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îl ocupă cele privind perfecționarea 
conducerii și organizării agriculturii 
în vederea valorificării mai depline 
a potențialului agricol ai țării.

Or, rezultatele pe ansamblu puteau 
fi și mai bune, dacă munca noastră, 
a lucrătorilor din direcția generală 
județeană, de la Uniunea județeană 
a cooperativelor de producție, din Mi
nisterul Agriculturii și Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, ar fi mai operativă, mai 
plină de viață, cu intervenții prompte 
în rezolvarea problemelor.

în ceea ce privește lărgirea compe
tenței județelor, consideram că este 
timpul să se țină cont mai mult de 
propunerile noastre, să fim mai mult 
consultați într-o serie de probleme 
majore, de principiu, pentru că nu 
întotdeauna ce se gîndește la organul 
tutelar e posibil de aplicat integral în 
toate județele. Să se clarifice de unde 
începe și unde se termină competenta 
și atribuțiile direcției generale ju
dețene. Pentru conducerea unitară 
a agriculturii județului este necesară 
elaborarea unui regulament de orga
nizare și funcționare a acesteia prin 
care să se stabilească sarcinile și 
răspunderile concrete pentru fiecare 
sector.

în momentul de față, unele măsuri 
care se iau de către departamente 
sau centrale, fără să fie cunoscute și 
de direcțiile generale județene, duc 
la acțiuni unilaterale, în defavoarea 
unor sectoare, apar multe neajunsuri. 
Experiența a dovedit că o strînsă co
laborare, cooperare, între diferite 
unități, indiferent din ce sector fac 
parte, duc la succese superioare și 
sigure.

Pentru anul 1972 ne-am prevăzut 
sarcini mult sporite față de realiză
rile. anilor precedenți. Ne angajăm in 
fața conducerii de partid și de stat 
că lucrătorii din agricultura județu
lui Satu-Mare nu vor precupeți nici 
un efort pentru ca bilanțul anului 
1972 să fie și mai bogat.

De aproape 20 de ani — a spus ing. 
Lazăr Berindnn ~ lucrez in 
partea de vest a Țării Moților. în 
depresiunea Beiușului — într-o zonă 
de deal și munte, unde natura e mai 
puțin generoasă, totuși. în anul care 
a trecut, și noi am obținut cea mai 
mare producție de grîu și porumb 
din ultimii 10 ani. .Ca director al 
Stațiunii de mașini agricole Be- 
iuș, nu pot scăpa prilejul de a 
aduce mulțumiri conducerii de par
tid și de stat pentru faptul că de la 
1 ianuarie 1971 ni s-a creat posibili
tatea, datorită reorganizării noastre, 
să intervenim mult mai concret în 
tot ceea ce cooperativele agricole ne 
cer. Zic ne cer. dar ne-ar putea 
cere mai mult. îmi dau perfect de 
bine seama ce se poate face cu pă- 
mîntui ca să producă mai mult

Mecanizarea principalelor lucrări 
în zonele de deal și munte nu se 
poate asigura cu sistema de mașini 
actuală ; randamentul și calitatea 
lucrărilor sînt scăzute, cu implicații 
în produc-ia globală în detrimentul 
productivității muncii Am propune 
ca. în următorii ani. să se producă 
tipuri de mașini și tractoare care să 

rezolve mecanizarea în zona de deal 
și munte, cum ar fi pregătirea tere
nului, apoi recoltatul cerealelor, al 
furajelor, întreținerea culturilor, 
transportul de îngrășăminte natu
rale, care este o neoesitate Impe
rioasă.

Cred că este îndreptățită crearea 
unei batoze de cereale cu dispozitiv 
pentru semințe mici (trifoliene) ne
cesară îndeosebi în zonele de deal, 
unde se recoltează mult grîu și se
cară manual. La ora actuală avem 
încă în exploatare batoze, care prin 
numărul lor nu satisfac cerințele 
beneficiarilor, treieratul amînîndu-se 
pînă după epoca optimă de însă- 
mînțări de toamnă. Aceste batoze 
ar asigura treieratul trifolienelor, 
care în zonele de deal trebuie să 
completeze baza furajeră și să con
tribuie la îmbunătățirea solului, 
la realizarea unor venituri importan
te prin semințele ce le obținem de la 
trifoiul așa zis de Transilvania. Con
sider că este absolut necesar să in
tervenim în acest sens, întrucît ac
tualele combine, prin adaptările ce le 
facem, aduc pierderi economiei na
ționale, cooperativelor agricole de 
producție. Am convingerea că se pot 
construi astfel de batoze chiar în ju
dețul nostru sau oriunde.

în ceea ce privește recenta reorga
nizare a mecanizării, consider că 
forma este foarte bună, în afară de 
faptul că la nivel de județ, prin sche
ma mult crescută față de necesar, se 
adună un număr tot mai mare de 
specialiști care ajung să birocrati
zeze activitatea.

Ar fi mult mai bine să se reducă 
acest număr și sint de acord cu to
varășa de la Constanța, iar oamenii 
pregătiți să fie cit mai aproape de 
producție, de holde, de tractor, ma
șină, să semneze condica jos, unde 
producția are nevoie de ei. Nu este 
normal ca în condițiile înființării 
stațiunilor de mașini agricole ca în
treprinderi, acestea să aibă un ingi
ner, maximum doi, iar la județ să 
fie cite 15—16 specialiști la mecani
zare, care cer hîrtii — hîrtii, situații 
și dau note telefonice. Vom ajuta 
cooperativele agricole de producție, 
asigurînd cadrul necesar desfășurării 
activității mecanizatorilor, edueîndu-i, 
învățîndu-i concret, zi de zi pe o- 
goare, nu cu circulare, ordine, pro
cese verbale, ca ei să preia munca 
grea pe ogoare.

Cred că ar fi bine să se extindă 
metoda reținerii din salariu pînă la 
20 la sută pentru indicatorii de pro
ducție nerealizați tuturor aoelor care 
răspund de realizarea planului eco
nomic din agricultură, de îndrumarea 
și conducerea acesteia.

Informez că la această dată aș
teptăm semnalul de începere a cam
paniei agricole de primăvară. Sin- 
tem hotărîți să efectuăm lucrări la 
timp și de foarte bună calitate, să 
contribuim la sporirea recoltelor.
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Cei peste 500 000 uteciști care 
crează in agricultura cooperatistă
și în sectorul de mecanizare și de 
cercetare — a spus Pq.
PSSCU secretar al C.C. al U.T.C. 
— sînt pe deplin angajați în efortu
rile pentru înfăptuirea programului 
partidului și statului de creștere a 
producției agricole vegetale și ani
male,, de folosire rațională a pămîn
tului și de întărire economico-organi- 
zatoricâ a unităților agricole. Ac- 
ționînd în spiritul hotăririlor Con
gresului al IX-lea al U.T.C., organi
zațiile noastre desfășoară o sus
ținută activitate politică și educativă 
pentru dezvoltarea spiritului coope
ratist de muncă, pentru orientarea 
tinerilor spre sectoarele-cheie 
producției materiale, spre noile 
fesii ale satului.

Asupra participării tineretului 
activitățile economioo-productive din 
agricultură o inriurire pozitivă a exer
citat măsura adoptată acum un an 
de a se constitui consilii ale tine
retului sătesc, cit și reprezentarea ti
nerilor în organele colective de con
ducere ale cooperativelor 
S-au creat astfel condiții 
pentru legarea activității __
țiilor U.T.C. de sarcinile cooperati
velor agricole și participarea mai 
largă a tinerilor la muncă, la solu
ționarea problemelor economice și 
obștești pentru inițierea unor ac
țiuni concrete care să materialize
ze entuziasmul și capacitatea de 
muncă a tineretului. Printre mo
dalitățile de activitate ale orga
nizațiilor U.T.C. s-au impus cu deo
sebită forță șantierele și acțiunile de 
muncă patriotică ale tineretului. în 
cursul anului 1971 au funcționat peste 
300 șantiere locale ale tineretului, 
îndeosebi la lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Este cunoscută, de aseme
nea, contribuția adusă de elevi și 
studenți la efectuarea lucrărilor a- 
gricole, în special în campaniile de 
vară și toamnă Hotărîrile pe care le 
va adopta congresul, a spus vorbi
torul. vor avea, desigur, o mare în
semnătate și pentru tinerii satelor.

Iată de ce sîntem hotărîți să acțio
năm cu stăruință în spiritul sarcini
lor trasate de secretarul" general al 
partidului — tovarășul 
Ceaurescu — in vederea 
muncii educative în rîndul tineretu

Nicolae 
întăririi

lui sătesc, a dezvoltării respectului 
față de munca productivă, a dragos
tei față de comuna în care tinerii 
s-au născut și in care lucrează pă
rinții și frații lor.

Apropiata aniversare a 50 de ani de 
Ia crearea Uniunii Tineretului Co
munist va constitui un prilej de bi
lanț al drumului străbătut de la crea
rea sa pină in prezent, de evaluare a 
activității desfășurate, a experiențe
lor bune acumulate, de mobilizare a 
tuturor forțelor in vederea sporirii 
contribuției organizației de tineret, a 
întregului tineret la înfăptuirea pro
gramului partidului. Vom pune în 
centrul activității noastre dezvolta
rea conștiinței socialiste a tinerilor, 
educarea lor prin muncă și pentru 
muncă, înarmarea tuturor tinerilor 
cooperatori cu politica partidului, 
sprijinirea acțiunilor de propagandă 
agricolă și instruire profesională la 
care vom adăuga activități proprii în 
cadrul ciclului „Tineretul și agroteh
nica", vom acționa pentru antrenarea 
tinerilor cooperatori la cursurile și 
cercurile de invățare a conducerii 
tractorului și de minuire a mașinilor 
și utilajelor aflate în dotare. Anul 
acesta vom deschide noi șantiere na
ționale ale tineretului în mat multe 
județe ; tinerii cooperatori și elevii 
de la sate vor fi antrenați Ia cons
trucția complexelor interoooperatiste. 
la dezvoltarea și întreținerea fondului 
forestier, amenajarea drumurilor și 
șoselelor, la realizarea unor obiec
tive socîal-culturale și de înfrumu
sețare a satelor, la construcția si do
tarea ateHerelor-scoală. în cadrul 
întrecerii ce se desfășoară între co
munele patriei noastre.

In continuare, vorbitorul a rele- 

vat necesitatea soluționării unor 
probleme ce interesează in mod deo
sebit tineretul : elaborarea unui 
nomenclator de meserii in care să 
se poată califica tinerii de la sate, 
și care să le ofere posibilități de 
atestare a calificării obținute, îmbu
nătățirea reglementării încadrării 
absolvenților școlilor tehnice și li
ceelor agricole, manifestarea unei 
mai mari solicitudini față de proble
mele de muncă și de viață ale me
canizatorilor, ale tinerilor specia
liști și ale familiilor nou create.

Măsurile stabilite de conducerea 
partidului in vederea dezvoltării 
economice și social-culturale a sate
lor, oontinuei ridicări a nivelului 
lor de viață și civilizație, a spus în 
încheiere vorbitorul, reprezintă un 
program de muncă însuflețitor pen
tru țărănimea noastră, pentru tine
retul sătesc, a cărui înfăptuire va 
determina profunde prefaceri către 
care au năzuit cele mai îndrăznețe 
ginduri. Unei asemenea opere cu 
adevărat istorice și revoluționare, ti
neretul nostru îi va consacra toate 
forțele. întreaga capacitate de mun
că și creație.

Marile schimbări sociale petrecute 
!n agricultură, datorită organizării ei 
pe baze socialiste, instaurării pro
prietății cooperatiste pe baza hotări- 
rii Plenarei Comitetului Central al 
partidului nostru din 3—5 martie 
1949, au făcut ca și locuitorii comu
nei Turia, din județul Covasna. în 
frunte cu comuniștii, să treacă încă 
din august 1949, la o viață nouă, 
constituind cooperativa agricolă de 
producție, a spus președintele 
e.A.p., Konya Zolîtan.

Datorită ajutorului multilateral și 
continuu acordat de partid și de stat, 
de la înființare și pină în prezent, 
cooperativa noastră a cunoscut o as
censiune economică considerabilă, a 
crescut simțitor gradul de mecanizare, 
chimizare și încadrare a unităților cu 
specialiști.

In momentul de față cooperativa 
noastră deține o suprafață de 4 790 
hectare de teren agricol, din care 
2 786 hectare teren arabil. Culturile 
prășitoare dețin o pondere de circa 
50 la sută, din care numai cultura 
cartofului ocupă 650 hectare. De ase
menea, cultivăm pe suprafețe destul 
de mari mac, sfeclă de zahăr și alte 
culturi.

La cultura cartofului am realizat 
producții mari, situîndu-ne printre 
primele unități din țară, înregistrind 
în anul trecut 25 260 kg la hectar, 
ceea ce ne-a permis să livrăm în 
acest fel statului 3 000 tone peste 
plan. Datorită acestor rezultate, în 
special la cultura cartofului, ni s-a 
conferit „Ordinul Muncii" clasa I.

Pentru dobîndirea acestor realizări, 
noi am acordat atenție aplicării mă
surilor agrotehnice, pregătirii cu grijă 
a terenului, fertilizării lui cu îngră
șăminte naturale și chimice, folosirii 
materialului semincer corespunzător, 
respectării densității plantelor la hec
tar. executării la timpul optim a tu
turor lucrărilor de întreținere și efec
tuării la timpul potrivit a lucrărilor 
de combatere a buruienilor și dăună
torilor.

Altă ramură aducătoare de veni
turi în cooperativa noastră este și 
zootehnia, care cuprinde, in momen
tul de față, peste 1 500 bovine, din 
care 760 vaci și juninci, 900 porcine, 
din care 110 scroafe, și peste 3 000 oi. 
în zootehnie am încheiat bilanțul 
anului 1971 cu peste 1 milion lei be
neficii peste plan. Au fost realizate 
efectivele la toate speciile de ani
male. iar la fondul de stat am livrat 
cantitățile planificate de carne. lînă, 
lapte.

Informez conducerea de partid și 
de stat, congresul, că fondul de bază 
al C.A.P. Turia a crescut de la 
187 000 lei. cît aveam în 1950. la peste 
13 milioane lei în 1971. Indicațiile 
date de tovarășul secretar general ăl 
partidului nostru, cu privire la dez
voltarea continuă a avutului obștesc 
-T- baza creșterii rapide a produc
ției cooperativelor și a bunăstării 
țărănimii — o considerăm ca o sar
cină permanentă a noastră, a orga
nizației de partid, privind valorifi
carea tuturor resurselor de care dis
pune cooperativa.

în încheiere, permiteți-mi ca, în 
numele cooperatorilor din comuna 
noastră, să mulțumesc încă o dată 
Comitetului Central al partidului și 
Consiliului de Stat, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
decernarea înaltei distincții unității 
noastre, pentru grija ce o poartă 
dezvoltării și întăririi cooperative
lor agricole de p"oducție. angaiîn- 
du-ne, totodată, să nu precupețim 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a politicii Partidului Comunist 
Român, pentru obținerea de rezul
tate și mai bune pe măsura condi
țiilor create. Vom face totul ca, în 
anul 1972, să obținem producții mai 
mari și să vindem statului în plus 
fată de anul trecut. 45 tone carne, 
3 000 hl lapte de vacă și 500 tone 
cartofi.

în numele țăranilor cooperatori 
din comuna noastră, mă angajez că 
vom munci neobosit, cu dragoste și 
devotament, cu responsabilitatea pe 
care ne-o impune măreața operă în 
care este antrenat întregul nostru 
popor, pentru înfăptuirea obiective
lor stabilite de partid, pentru a ne 
îndeplini în mod exemplar angaja
mentele luate, de a contribui la dez
voltarea multilaterală a agricultu
rii. la înflorirea continuă a Repu
blicii Socialiste România — patria 
noastră dragă.

Ca toate cooperativele agricole 
de producție din țară și cooperativa 
din Gîrbovi, a spus j051 LăceOIIU, 
secretarul comitetului comunal ele 
partid Gîrbovi, județul Ilfov, a pri
mit un substanțial ajutor din partea 
statului. Cantitatea de îngrășăminte 
a crescut de la 600 tone în 1966 la 
1 500 tone în 1971. Numărul tractoa
relor care deservesc cooperativa 
noastră a crescut de la 48 Ia 72. iar 
al mașinilor agricole depășește cifra 
de 300.

Folosind mai bine creditele acor
date de stat și fondurile proprii, coo
perativa agricolă de producție a reu
șit să-și sporească parcul de mașini 
și utilaje propriu, să se dezvolte 
multilateral. Pe lingă culturile cerea
liere. avem o fermă proprie de 10 000 
porci, față de 1 500 cît cuprindea in 
1966, o ingrășătorie de taurine cu a- 
pi'oape 2 000 animale și peste 3 000 oi. 
Cultivăm peste 1 500 ha plante teh
nice : suprafața de grădină a aiuns 
la 130 ha. Am dezvoltat activitățile 
industriale si prestările de servicii 
către populație, care în 1971 au adus 
venituri de aproape 3 milioane lei, 
iar in 1972 ne-am propus să dezvol
tăm aceste activități și să ne aducă 
un venit de aproape 7 000 000 lei. 
Creștem anual 20—25 mii păsări și 
asigurăm anual pește 100 mii pui de 
o zi și aproape 1 000 purcei pentru a 
fi crescuți în gospodăriile populației.

Țăranii cooperatori din comuna 
noastră răspund ajutorului dat de 
către partid, de către ciasa munci

toare, vînzînd statului peste 1 two tone 
carne, 3 000 tone cereale, peste 20 000 
tone'sfeclă de zahăr și alte plante 
tehnice, 1 500 tone legume și fructe. 
De asemenea, livrăm peste 4 500 hl 
lapte și alte produse.

Deși din cauza ploilor în ultimii doi 
ani a fost băltită o suprafață de 
peste 1 500 ha teren, producțiile și 
veniturile realizate au crescut an de 
an.

Pentru a înlătura efectul negativ 
al apelor pe baza indicațiilor con
ducerii partidului nostru, comitetul 
comunal de partid, consiliul popu
lar, folosind specialiștii din coopera
tivă și experiența vîrstnlcilor, a în
tocmit un program propriu de ac
țiune pentru desecare. Mobilizind 
toți locuitorii comunei, am reușit să 
redăm în circuitul agricol 1 350 ha, 
efectuînd manual canale pe 27 km, 
dislocînd peste 60 000 mc pămint. A- 
ceastă suprafață a fost arată, iar o 
parte însămînțată în toamna trecută.

Rezultatele obținute se datoresc și 
modului în care comitetul comunal 
de partid și organizațiile de partid 
au condus și sprijinit concret activi
tatea cooperativei agricole de pro
ducție. Pe lingă analizele ce le fa
cem, a ajutorului direct la fața locu
lui în soluționarea unor probleme, 
noi am acordat mai multă atenție în
tăririi răspunderii consiliului de con
ducere al cooperativei, a rolului adu
nării generale, respectării democra
ției cooperatiste.

Adunările generale se țin cu regu
laritate, dezbat, analizează și hotă
răsc asupra tuturor problemelor 
cooperativei, respecting statutul 
propriu, incadrîndu-se în legislația in 
vigoare obligatorie pentru noi toți.

Pe lîngă aceasta, comitetul de 
partid a luat o serie de măsuri pen
tru activizarea tuturor formelor și 
mijloacelor muncii politice de masă, 
punind accent pe munca concretă de 
la om la om. Dezbatem deschis cu 
țăranii cooperatori problemele și 
preocupările partidului și statului 
nostru, hotăririle ce se adoptă și ii 
mobilizăm la îndeplinirea lor. înce- 
pind din acest an, comitetul de par
tid a hotărît ca toți comuniștii pină 
la virsta de 40 de ani și alți coope
ratori să-și completeze studiile ge
nerale de 8 și 10 clase. Astfel, în a- 
cest an școlar sint înscriși aproape 
100 de tovarăși. 60 de țărani coope
ratori urmează cursuri de scurtă du
rată pentru calificarea ca mecaniza
tori.

Avem, însă, încă multe de făcut. 
Considerăm că o producție mai mică 
de 5 000 kg porumb la hectar și 4 000 
kg grîu, pentru pămîntul oe-1 avem, 
este încă puțin. De aceea, in cadrul 
întrecerii pe țară între comune pe 
1972 ne-am angajat să obținem 6 000 
kg porumb la ha in cultură neirigată 
și 4 500 kg grîu la hectar.

Mergînd pe linia stabilită de con
ducerea partidului nostru, a indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la conferința pe țară a se
cretarilor comitetelor de partid și 
președinților consiliilor populare co
munale, cu privire la mai buna folo
sire a forței de muncă din comune, 
ne adresăm Uniunii Naționale, mi
nisterelor, întreprinderilor și altor 
unități industriale să ne ajute să or
ganizăm în comună secții industriale, 
cu caracter permanent sau numai pe 
perioada noiembrie—aprilie, care să 
execute repere necesare activității 
lor. Putem executa lucrări de- tîm- 
plărie, de binale, ambalaje, prefa
bricate de beton, piese metalice pen
tru diferite instalații, articole de ti- 
nichigerie, descongestionînd astfel 
spațiile de producție ale unor între
prinderi din Capitală sau din alte o- 
rașe. In felul acesta, tineretul din lo
calitate ar putea ca de la absolvirea 
școlii să fie angajat în activități in
dustriale.

v Cooperativa agricolă de producție 
Izbiceni, județul Olt, unde lucrez 
ca șefă de fermă, a spus tovarășa 
Aurelia Jsanu, disPune de o su
prafață de teren arabil de 3 700 ha, 
din care 1 500 ha irigat, are 1 100 
taurine, din care 520 vaci cu lapte și 
2 000 ovine. De asemenea, aici func
ționează o fabrică de cărămidă cu 
o capacitate anuală de 3,5 milioane 
bucăți, un atelier de reparații și un 
atelier de împletituri. Valoarea 
producției globale realizate în 
1971 s-a ridicat la 25 milioane lei, 
iar averea obștească a ajuns la 34 
milioane.

Ca urmare a aplicării acordului 
global, in 1971 s-au obținut cu 1 300 kg 
griu, 1 100 kg porumb, 400 kg orez, 
869 kg floarea-soarelui și 12 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar mai mult 
decit în 1970.

Deși rezultatele arătate sînt supe
rioare anilor anteriori, ele nu ne 
mulțumesc. Am fi putut realiza pro
ducții mult mai mari dacă toți co
operatorii înțelegeau de la început 
avantajele aplicării acordului global, 
atît pentru C.A.P. cît și pentru ei. 
Plecînd de la analiza temeinică a 
potențialului terenului pe care-1 are 
cooperativa noastră și de la rezulta
tele record obținute în anul 1971, 
de unii cooperatori care au lucrat 
în acord global, consiliul de condu
cere a propus și adunarea generală 
a aprobat ca în anul acesta să preve
dem realizarea a 3 600 kg griu, 6 000 
kg porumb, 2 500 kg floarea-soarelui 
și 40 000 kg sfeclă de zahăr la hec
tar; țăranii cooperatori sînt hotărîți să 
realizeze și să depășească aceste pro
ducții.

întrucît anul trecut am întimpinat 
greutăți cu transportul producției din 
cimp, fact care a dus la prelungi
rea recoltatului. întîrzieri in elibera
rea terenurilor și diminuarea produc
ției, este necesar ca Ministerul A- 
giiculturii să se îngrijească de livra
rea la timp a carburanților pentru 
mijloacele de transport din dotarea 
unității.

în comuna noastră au fost execu
tate amenajări pentru irigații în sis
tem local. Cooperatorii au hotărît să 
amenajeze și un bazin de acumulare 
pentru a asigura apa necesară in 
toate stadiile de creștere a plantelor. 
Lucrez și trăiesc laolaltă cu coope
ratorii de zece ani, încă din anul ab
solvirii facultății, și apreciez că un 
specialist își poate face pe deplin da
toria față de țară și față de el în
suși numai dacă este pasionat de 
meserie, dacă cunoaște omul și pă
mîntul, muncind zi de zi în unitatea 
respectivă. In același timp însă con
sider că și cooperativele agricole de 
producție trebuie să se îngrijească 
mai mult de asigurarea condițiilor 
pentru ca specic’istul să se stabileas
că in comună. Și de aceea, cred că 
ar fi bine să studieze posibilitatea a- 
cordării și pentru specialiști a unui 
lot de cîțiva ari pe care să-și poată 
construi o locuință, să-și organizeze 
o gospodărie. De ademenea, tovarășii 
din orcanele agricole centrale și ju- 
detene ar trebui să vină mai mult in 
unități, să ne ajute efectiv, concret 
în soluționarea problemelor.
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FAPTUL Industria ușoară

DIVERS
a devenit propriul său...

Test... cu lux
lumilor de utilaje

de amănunte
Se poate merge la sigur pe 

urmele fiecărei abateri de la 
regulile de circulație ? E foarte 
greu — vor spune cei convinși 
că ei sînt în stare totuși să se 
strecoare neobservați. Spre 
dezamăgirea lor, din capul lo
cului trebuie să le spunem că 
se înșală. Dovadă următorul 
test efectuat de către Inspecto
ratul județean de miliție Argeș 
în orașul Pitești : două seri la 
rînd, restaurantele, locurile de 
parcare și diverse străzi ale 
orașului au fost luate sub ob
servație de lucrători de miliție, 
care, find îmbrăcați în haine 
civile, nu-și făceau simțită pre
zența în locurile respective. în
zestrați însă cu stații de emisie, 
ei semnalau echipajelor din a- 
propiere toate abaterile obser
vate. în total, testul a 
durat doar 4 ore. Au fost 
depistați 154 de contravenient!, 
din care 38 au rămas fără per
mise de circulație. Dar nu asta 
este important, ci faptul că în 
zonele respective nici o abatere 
n-a rămas nedepistată. De unde 
concluzia că șoferii care vor să 
ajungă neapărat unde și-au 
propus n-au decît o singură 
cale : să respecte necondiționat 
regulile de circulație.

în cuvîntarea rostită la recenta Conferință pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Este necesar ca fiecare minister, centrală indus
trială și întreprindere să acționeze pentru a rezolva cit mai rapid, prin eforturi 
proprii, problemele modernizării și dezvoltării capacităților de producție. In 
această privință, poate fi dat ca exemplu Ministerul Industriei Ușoare, care 
și-a dezvoltat o puternică bază proprie de producere a utilajului de care au 
nevoie întreprinderile din această ramură". în rîndurile care urmează ne pro
punem să înfățișăm — în datele ei esențiale — experiența 
Centralei industriale de utilaje textile 
a devenit principalul furnizor de utilaje

valoroasă a 
și articole casnice care, în ultimii ani, 
pentru industria ușoară.

La ieșirea 
din spital...

1 
____  a 

fost internat aici copilul Marian 
Zbora. in virstă de 3 ani și 5 
luni, din satul Preajba. comuna 
Malu Mare (Dolj). Nu prezenta 
nici o afecțiune deosebită. Intr-o 
zi, desculț fiind, călcase intr-un 
mărăcine și i se infectase picio
rul. După efectuarea tratamen
tului prescris, într-una din zi
lele trecute, i s-a făcut ieșirea 
din spital. La scurt timp după 
aceasta insă copilul s-a urcat pe 
geam să vadă dacă i-au venit 
părinții. Dar această bucurie 
avea să fie curmată in chip tra
gic. Pentru că. pierzîndu-și echi
librul, copilul a căzut și cum 
camera în care era internat se 
afla la etajul IX, a decedat. In 
prezent, organele de resort efec
tuează o anchetă pentru a stabili 
cu precizie împrejurările in care 
a avut loc acest tragic accident 
fi. mai ales, de $e„.și din vina 
cui n-a nutrit fi evitat.

S-a Intlmplat la spitalul nr. 
din Craiova. Acum citeva zile,

Minunea
de la hotel

— O cameră, vă rog I
— Nu avem.
— Atunci, un singur pat.
— Nu avem.
— Poate mai pleacă cineva.
— Nu înțelegi, tovarășe, că nu 

avem absolut nimic ?
Discuția, strict autentică, a 

avut loc în holul hotelului „Se- 
menic" din Reșița între un tu- 

I rist și recepționerii Gabriel 
Schmaller și Adelheid Geishei- 
mer. Anunțat imediat la telefon, 
inspectoratul comercial de stat 
a făcut un control. Rezultatul ? 
Minune : zece camere, cu cîte 
două paturi, erau libere 1 Drept 
pentru care celor doi recepțio- 
neri li s-au aplicat amenzi în va
loare de cîte 1 000 lei. Pentru 
ca, în viitor, să nu se mai întîm- 
ple asemenea minuni 1

Uzurpatorul
Neavind încă nici o ocupație, 

Emil Mircea Ursache din Brașov 
s-a gindit că n-ar fi rău să de
vină... ofițer de miliție. Din 
clipa tind a luat însă această 
hotărîre, prima lui grijă era să 
evite orice intilnire cu vreun 
lucrător din această instituție ! 
Normal ; atribuindu-și cu de la 
sine putere această calitate, el 
nu făcea altceva decît să șanta
jeze persoanele pe care le tra
casa pentru fel de fel de cerce
tări imaginare. După citeva 
„anchete" de acest gen, „anche
tatorul" a compărut zilele tre
cute in instanța de judecată. La 
sfirșitul dezbaterilor, „cariera" 
sa a fost „încununată" cu 8 ani 
de închisoare !

Cîteva dintre întreprinderile Cen
tralei industriale de utilaje textile 
și articole casnice (C.I.U.T.A.C.) —
aparținînd de Ministerul Industriei 
Ușoare — produc, în prezent, majo
ritatea mașinilor și instalațiilor teh
nologice de care are nevoie indus
tria noastră ușoară în plină dezvol
tare. în cincinalul trecut, diverșilor 
beneficiari le-au fost livrate 38 000 
tone de asemenea utilaje. în aproxi
mativ 600 de tipodimensiuni diferi
te (dintre care 196 noi), cu o va
loare totală de 1,3 miliarde lei. care 
au permis atît sporirea producției 
de bunuri de larg consum, cît și îm
bunătățirea calității acestora. S-a 
renunțat, pe aceeași bază, la un 
volum important de im
porturi. Pentru o centrală *
a industriei ușoare toate 
acestea reprezintă o ade
vărată performanță, dat 
fiind faptul că este vor
ba de o activitate dife
rită de specificul industriei ușoare 
în ansamblul ei.

în perioada 1971—1975, C.I.U.T.A.C. 
urmează să producă și mai multe ma
șini și echipamente tehnologice pen
tru industria ușoară : peste 80 000 de 
tone in valoare de peste 3,3 miliarde 
lei. Spre deosebire de anii preceden
tului cincinal, cînd efortul principal al 
centralei a fost axat cu precădere spre 
dezvoltarea bazei materiale a uni
tăților producătoare de utilaje pen
tru industria ușoară, începînd din 
acest an specialiștii din centrală și 
din întreprinderi sînt preocupați, în 
primul rînd, de lărgirea și îmbună
tățirea structurii nomenclatorului de 
produse, prin asimilarea în fabrica
ție — atît pentru nevoile interne, cit 
și pentru export — a noi mașini și 
echipamente tehnologice de înaltă 
tehnicitate și complexitate, prin mo
dernizarea celor din producția 
rentă,

în scopul scurtării duratei me
dii a lucrărilor de asimilare, în 
prezent se preconizează organiza
rea proiectării și a execuției proto
tipurilor pe subansamble, așa incit 
execuția și verificarea pe standuri 
de probă a acestora să se suprapună 
cit mai mult — în timp — cu pro
iectarea. Sînt în curs de elaborare 
măsuri pentru întărirea și organiza
rea corespunzătoare a sectoarelor de 
concepție, redistribuirea unor ma- 
șini-unelte și, mai ales, dotarea uzi
nelor cu noi.1 asemenea utilaje de1 
mare precizie și capacitate. înființa
rea unor noi ateliere de prototipuri 
și standuri de probă.

Conducerea centralei și-a asumat 
sarcina de mare răspundere de a 
îmbunătăți. în continuare, profilarea 
și de a adinei 
prinderilor din 
cum acest lucru 
utilaje specifice . ___ ___ __
ale industriei ușoare. Din acest an, 
însă, accentul se va pune și pe spe
cializarea după criterii tehnologice 
de fabricație. Este vorba de concen
trarea producției — în vederea creș
terii seriilor de fabricație — de rea
lizarea într-un singur loc a cît mai 
multor categorii de repere sau sub
ansamble, ca și a unor procedee 
tehnologice (tratamente termice spe
ciale, acoperiri, turnări de precizie 
ș. a.). Urmează să se organizeze, de 
asemenea, și să se extindă coope
rarea interuzinală atît în cadrul cen
tralei. cît și cu unități ale industriei 
construcțiilor de mașini.

Se. poate aprecia că în prezent po
sibilitățile concrete de adîncire a 
specializării și. mai ales, de extin
dere a cooperării interuzinale în 
producție la nivelul centralei sînt 
foarte numeroase. Consiliul oameni
lor muncii, numeroase cadre tehni
ce din centrală cu care am discutat 
pe această temă ne-au relatat că 
sînt decise să urmărească, de aceea, 
cu maximă consecvență și perseve
rență respectarea unor principii și 
orientări tehnice și economice cum 
ar fi, bunăoară, continua adîncire a 
normalizării și tipizării ca premisă 
a măririi seriilor de fabricație, a 
specializării producției și. în gene
ral. a progresului tehnic, utilizarea

pe scară largă a S.D.V.-urilor capa
bile să asigure o calitate constantă 
a produselor șî o înaltă productivi
tate a' muncii, o participare judicios 
sincronizată a tuturor uzinelor care 
concură Ia realizarea mașinilor și in
stalațiilor complexe pentru industria 
ușoară, adincirea conlucrării dintre 
proiectanți și personalul care se o- 
cupă de aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, lucrul „pe stoc" în cazul 
semifabricatelor și subansamblelor 
cu o anumită frecvență de utilizare.

Nevoia unei mai strînse colabo
rări se simte și în sfera cercetării 
științifice și a proiectării, a muncii 
de concepție, între cadrele de pro
iectare și cele de execuție. Ea ur-

tribuna experienței înaintate

cu

mează să fie asigurată în așa fel 
Incit- produsele de concepție româ
nească să permită, prin însuși mo
dul în care au fost gîndite, o cît 
mai largă cooperare interuzinală. 
Specialiștii centralei au în vedere 
organizarea unui flux informațional 
corespunzător intre diferitele com
partimente de concepție și execuție, 
judicioasa coordonare a întregii ac
tivități de cercetare-proiectare le
gate de producția de utilaje com
plexe pentru industria ușoară.

în lumina recomandărilor făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei de lucru din septem
brie 1970 în întreprinderea „Metalo
tehnica" din Tîrgu Mureș, ca și a 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului la consfătuirea de 
la începutul anului trecut privind 
activitatea de' comerț exterior, con
ducerea centralei a urmărit și ur
mărește sistematic extinderea 
perării în producție cu firme 
specialitate de peste hotare, 
baza unui aranjament bilateral, 
C.I.U.T.A.C. și organismul similar 
din R. P. Bulgaria își livrează reci
proc, începînd din 1970, diferite uti
laje, piese de schimb și accesorii, în 
felul acesta ambii parteneri avînd 
posibilitatea să restrîngă gama sor
timentală și să beneficieze de avan
tajele unor serii de fabricație mai 
mari. De asemenea, în ultimul timp 
reprezentanții. centralei . au . purtat 
numeroase tratative. . îndeosebi - cu 
producătorii de asemenea utilaje din 
Ungaria. Polonia, R. D. Germană și 
Cehoslovacia, și au semnat o serie 
de noi protocoale bilaterale de coo
perare și colaborare tehnico-științi- 
fică reciproc avantajoase.

coo- 
de
Pe

tă

Trebuie arătat, de asemenea, în 
aceeași ordine de idei, că C.I.U.T.A.C. 
realizează o serie de utilaje în coo
perare cu firme de specialitate din 
străinătate, în condiții reciproc a- 
vantajoase. în schimbul părților de 
mașini realizate în uzinele noastre, 
partenerii externi livrează fie sub- 
ănsamblele de completare care nu 
se execută în tară, fie utilaje în
tregi. Așa se procedează, bunăoară, 
în cazul războaielor automate pen
tru țesut fire de lînă și bumbac.' în 
cooperare cu firma „Officine Gali
leo" din Italia, întreprinderea de 
utilaje pentru industria ușoară din 
Tg. Mureș a livrat iii trei ani peste 
1 000 de asemenea războaie. La 
început, gradul de integrare a fa
bricației acestor războaie a fost de 
numai 35 la sută. în 1971 a ajuns la 
peste 80 la sută, iar în 1972 războa
iele se vor realiza integral în țară. 
O altă întreprindere mureșeană din 
cadrul centralei. „Metalotehnica". a 
asimilat în fabricație într-un singur 
an, tot în cooperare cu o firmă ita
liană, 11 tipodimensiuni de mașini 
de tricotat rectilinii cu comandă- 
program, un utilaj de „vîrf" pentru 
industria modernă a tricotajelor.

Avantajele acestor coo
perări sînt multiple și 
substanțiale. Aceasta per
mite Centralei industriale 
pentru utilaje textile și 
articole casnice ca. fără a 
achiziționa de peste ho

tare costisitoarea documentație teh
nică necesară, să asimileze extrem de 
rapid în fabricație utilaje complexe 
care nu s-au mai produs în țara 
noastră. Sînt asigurate, astfel, în 
timp util, mașinile și instalațiile teh
nologice necesare industriei ușoare, 
se evită însemnate importuri și se 
creează, totodată, premisele oferirii 
unor noi produse la export. Așa se 
explică, deci, de ce anul acesta au 
fost intensificate eforturile centralei 
menite să asigure extinderea coope
rării cu întreprinderi de specialitate 
de peste hotare.

Realizările Centralei industriale de 
utilaje textile și articole casnice re
prezintă, fără doar și poate, o garan
ție a dezvoltării. în continuare, a sec
torului de înzestrare cu mijloace teh
nice a industriei ușoare, a îndepli
nirii sarcinilor tot mai mari care re
vin în acest domeniu. Bogata expe
riență acumulată merită să fie stu
diată, extinsă și generalizată în toate 
celelalte ramuri ale economiei A- 
ceastă măsură s-ar circumscrie întru 
totul indicațiilor conducerii de partid 
cu privire la amplificarea acțiunii de 
autodotare. la dezvoltarea, In 
sectoarele, a producției 
piese de schimb pentru 
prii, precum și pentru 
sau pentru export.

toate ■ 
de utilaje și . 
nevoile pro- 
alte șectoare

De ce fac oamenii între 
ei schimb de locuință ? Fi
rește. nu din simplu capri
ciu, din dorința absurdă de 
a-și pune „casa" pe roate 
mutîndu-se în altă parte a 
orașului. Cercetînd cererile 
formulate, în acest scop, 
către sectoarele spațiului 
locativ, constatăm că ma
joritatea solicitanților in
vocă apropierea de locul 
de muncă. în condițiile u- 
nui oraș de proporțiile 
Bucureștiului o asemenea 
doleanță este pe deplin jus
tificată. Scurtarea drumului 
de-acasă pină la locul de 
muncă înseamnă economie 
de timp, odihnă în plus, 
degrevarea, într-o anumită 
măsură, a mijloacelor de 
transport.

Cum se face, în prezent, 
un schimb de locuință ? Ce 
formalități se cer îndepli
nite ?

— în urma apariției Legii 
nr. 10 din 1968 și a instruc
țiunilor de aplicare a ei, e- 
laborate de C.S.E.A.L., lu
crurile s-au simplificat 
mult — e de părere tovară
șul Vasile Nicolae, inspec
tor principal în Direcția de 
spațiu locativ a munici
piului București. O cerere 
tip, în două exemplare, 
purtînd avizul I.A.L. și 
acordul soțului sau al so
ției este tot ce se cere.

— în cît timp se rezolvă 
o asemenea cerere ?

— în 5 zile, dacă este 
vorba de adrese din același 
sector, și în 5—10 zile, în 
sectoare diferite.

Am vizitat citeva sec
toare ale spațiului locativ 
pentru a vedea la fața lo
cului cum se face schimbul 
de locuință.

Sectorul 2.
— Ce acte trebuie pentru 

un schimb de locuință ?
— Cererea tip cu avizul 

I.A.L.-ului, ordinele de re
partiție, contractele de în
chiriere, buletinele membri
lor majori ai familiei, cer
tificatele de naștere ale ce
lor minori.

— Și în cît timp se re
zolvă ?

— în 3 zile dacă schimbul 
e în sectorul nostru, în 30 
de zile dacă locuințele sînt 
în sectoare diferite.

— Dați-mi, vă rog, o ce
rere tip !

— Nu avem... E plecată 
tovarășa dactilografă...

Sectorul 8. Cel puțin 20 
de persoane se îngrămă
desc in fața a două ghișee 
(din 4 cîte există), ambele 
deservite de același func
ționar, care abia prididește 
să răspundă întrebărilor ve
nite, simultan, din două di
recții. Chiar pentru o sim
plă întrebare, ca aceea pusă 
de noi, cu privire la actele 
necesare unui schimb de 
locuință, trebuie să aștepți 
la rînd, dar în fine răspun
sul sună categoric :

— Ordinul de repartiție, 
contractul de închiriere, ce
rerea tip, ne lămurește dîn- 
sul.,

— Doar atît ? întrebăm a- 
mintindu-ne că in urmă cu 
•j jumătate de oră ni se în
șirase un pomelnic mai 
lung.

— Atît...
Sectorul 7. Punem aceeași

întrebare : Ce acte sînt ne
cesare ?

— Cererea tip, purtînd 
semnăturile membrilor ma
jori ai familiei, avizul I.A.L., 
o declarație din care să re
zulte că solicitantul nu are 
contract cu O.C.L.P.P., con
tractul de închiriere, ordi
nul de repartiție, buletinele 
de identitate...

Ne întoarcem la 
ția de spațiu locativ 
nicipiului.

— Ce părere aveți
ceste, „inițiative locale" ? — 
l-am întrebat pe 
Nicolae Vasile.

-—Nu putem fi 
cu ele. în primul
tru că contravin instrucțiu
nilor în acest sens și, în 
al doilea rînd. pentru că

direc- 
a mu-

de a-

tovarășul

de acord 
rînd pen-

de obicei Ia serviciile „micii 
publicități". Un asemenea 
anunț declanșează 
telefoane, tot atitea 
vizite la diferite 
pînă cînd omul 
ceea ce caută (nu totdeau
na de la primul anunț). Ni 
s-a mai atras atenția și a- 
supra faptului că. în calea 
cetățeanului pornit după un 
schimb de locuință, se ațin, 
uneori, intermediari dubioși 
care promit încheierea unor 
asemenea „tranzacții", bi
neînțeles, nu pe gratis, ci 
contra unor sume de mii 
de lei. De aceea, am consi
derat interesantă propune
rea tovarășei Pelaghia Ra
dulescu, inspector la secto
rul 1.

— în prezent, ne spune»

zeci de 
zeci de 
adrese, 
găsește

Schimbul de locuință nu 
ar mai fi necesar dacă, de 
la bun început, locuința re
partizată salariatului s-ar 
afla în preajma întreprin
derii unde lucrează. Or, a- 
cest lucru nu este posibil, 
deocamdată, în toate cazu
rile. Construcțiile de lo
cuințe sînt concentrate în 
trei cartiere mari ale Capi
talei — Titan, 
berei. Berceni, 
întreprinderile 
sînt răspîndite 
șui. Repartiția 
telor din blocurile noi 
face în ordinea în care ele 
sînt predate de constructor 
ș> a înscrierilor pe listele de 
cereri de locuință din 
treprinderi. Problema 
este însă insolubilă, 
preajma acestor mari 
tiere se află platforme

Drumul Ta
in timp ce 

și instituțiile 
în tot ora- 
apartamen- 

se

Criminalul
a fost
arestat

într-una din zilele trecute, bă- 
trîna Sultana Costache, în virstă 
de 81 de ani. a fost găsită dece
dată în locuința sa din Berești 
(Galați). După plăgile pe care le 
prezenta, organele de resort au 

vorba de o 
investigațiilor

stabilit că era 
crimă. în urma 
întreprinse a fost descoperit și 
autorul. Este Ion Preda, în 
virstă de 19 ani, din aceeași 
localitate. La primele cercetări, 
el a recunoscut că, după ce i-a 
aplicat bătrinei mai multe lovi
turi. i-a luat din casă o basma, 
un vas în care se aflau doi litri 
de vin și suma de 150 lei. După 
terminarea cercetărilor, dosarul 
penal va fi înaintat instanței 
judecată.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii

SCHIMBUL
DE LOCUINȚĂ

Cîteva sugestii pentru
ușurarea acestei operațiuni

de larg interes

fiecare hîrtie înseamnă 
complicații în plus pentru 
cetățean.

Dacă legea, instrucțiunile 
nu sînt respectate, există 
pericolul ca, puțin cîte pu
țin, dosarul schimbului de 
locuință să se umfle din 
nou, în ciuda prevederilor 
în vigoare care urmăresc 
simplificarea.

în ce privește termenele, 
în interiorul cărora se re
zolvă cererile de schimb de 
locuință, progresul este e- 
vident. în scurt timp de la 
depunerea cererii, mai scurt 
chiar de cît prevede legea 
— 30 de zile — cetățeanul 
primește repartiția pentru 
noua adresă.

E limpede că schimbul 
de locuință este, în prezent, 
mai lesnicios, că se poate 
efectua repede și fără prea 
multe complicații pentru 
cetățean, dacă legea este 
respectată, iar sectoarele 
spațiului locativ își fac con
știincios datoria. Dar, pen
tru a ajunge la întocmirea 
formalităților, cetățeanul 
trebuie să-și găsească, mai 
întîi, partenerul de schimb. 
PentruPRODAN

specializarea intre- 
subordine. Pînă a- 
s-a făcut numai pe 
diferitelor sectoare

Ing. Adrian

Nicuță TANASE

AMPRIMITSCRISOAREADV.!

marchea- 
pietoni"

intim plat cam a- 
poveste. Ambele 

au depus eforturi 
abaterea apei spre 

de scurgere. A

nostru Gri
din Sla- 

discuție

DUMNEAVOASTRĂ 
VĂ VĂITAȚI ?

Asociația locatarilor blo
cului nr. 3 din Aleea Mo
ruzi, nr. 4, zice că pe timp 
de iarnă nu e prea bine să 
stai într-o casă ori bloc 
netencuit pe dinafară. 
Vintul, ploaia, cică pă
trund printre cărămizile 
fațadelor și o dată cu a- 
ceastă pătrundere printre 
cărămizi, se duce dracului 
(scuzați) și tencuiala inte
rioară.

— Dragă asociație, nu 
mi-ai spus nimic nou. Cu
nosc chestia cu tencuiala 
exterioară și nenorocirile 
ei, cum cunosc mirosul de 
țuică de Priboeni.

— Nu cunoști altceva.
— Anume ?
— Că noi posedăm a- 

dresa 4681 din 27 IV 1971, 
prin care I.C.R.-ul secto
rului 4. telefon 16 35 15. ne 
informează : cu privire la 
executarea fațadelor la 
blocurile dv. vă comuni
căm că vor fi executate 
conform graficului: blocul
1 în luna iulie 1971, blocul
2 — august, blocul 3 — 
septembrie 1971 și sem
nează ing. șef Jipa A.

Dacă ați fost cuprinși în 
grafic. aveți semnătura

aceasta se apelează

dînsa, noi, salariații de 
spațiul locativ, luăm act 
dorința cetățenilor de 
schimba locuința între 
și, dacă totul este în 
gulă, întocmim formalită
țile necesare. Prețuim ser
viciile și utilitatea „Micii 
publicități" în stabilirea 
contactelor între partenerii 
de schimb. Dar, cred că nu 
ar fi lipsită de interes ideea 
înființării unui birou de 
prestări de servicii, profilat 
pe intermedierea schimbu
rilor de locuință, tutelat 
chiar de direcția de resort 
a consiliului popular muni
cipal. Acolo cetățeanul să 
spună ce dorește și să i se 
ofere, pe loc, variante posi
bile de schimb, plătind, fi
rește, o taxă 
ciul prestat.

Propunerea 
demnă de a 
către forurile 
ființarea unui asemenea bi
rou ar putea să însemne o 
posibilitate în plus pentru 
cetățean, în efortul lui de 
a-și apropia domiciliul de 
locul de muncă, eliminarea 
din competiție a interme
diarilor iliciți și speculanți.

la
de 
a 

ei 
re-

pon tru servi

ni se pare 
fi studiată de 
de resort. în-

în- 
nu 
In 

car- 
---- -----------  in

dustriale cu zeci de mii de 
salariați. Mulți, așa cum 
arătam la început, locuiesc 
în zone mai îndepărtate și 
ar fi bucuroși să se mute în 
apropiere, cedînd locuința 
altor salariați care, la rîn- 
dul lor, doresc să se apro
pie de locul de muncă. Deci, 
tot de un schimb este vor
ba. Dar cine să se ocupe de 

necesare ? 
experimental 
demonstrează 
poate fi to- 
popular al

intermedierile 
Un sistem, 
deocamdată, 
cit de simplu 
tul; Consiliul ___
municipiului, prin direcția 
de resort, a pus recent la 
dispoziția uzinelor „23 Au
gust" 30 apartamente, afla
te într-un bloc la cinci mi
nute de uzină, pretinzind în 
schimb 30 de apartamente 
în alte cartiere ale orașului. 
Comitetul oamenilor muncii 
din uzină a preluat ini
țiativa discutării în gru
pele sindicale. în decurs de 
10 zile, incluzînd și muta
tul celor 30 de familii, 
schimbul s-a încheiat.

— Rezultatele acestui ex
periment sînt foarte burz* 
apreciază tovarășul Nicolae 
Ivănescu, director al uzi
nei pentru probleme de 
personal și invățămînt. Am 
profitat de acest prilej pen
tru a apropia de uzină sala
riați de bază, din diferite 
secții, care locuiau în car
tiere îndepărtate — Giulești, 
Drumul Taberei, Bucureștii- 
Noi etc. Sperăm că experi
mentul o să se mai repete. 
Noi am întocmit o evidentă 
cu alte cazuri depistate în
tre timp, pregătite pentru 
un eventual schimb. Apro
pierea locuinței de uzină 
este un element de stabili
tate și ne-ar ajuta foarte 
mult in eliminarea fluctua
ției de cadre.

Date fiind rezultatele po
zitive obținute, ne-am inte
resat dacă există intenția 
extinderii acestui sistem de 
schimb. Răspunsul a fost a- 
firmativ:.se va proceda 
identic și în alte zone (în 
viitorul mai apropiat, în 
Drumul Taberei). Acest pas 
ar fi pe măsura importanței 
de care schimbul de locuin
ță, ca mijloc de apropiere 
a salariaților de locul de 
muncă, trebuie să se bucure 
din partea autorităților.

Rodica ȘERBAN

Artă populară autentică
RĂZBOIUL„RĂZBOIULif
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Producție a studiourilor din R. P. ChinezăProducție a studiourilor din R. P. Chineză

inginerului Jipa A., aveți 
chiar și numărul de tele
fon al întreprinderii, ce vă 
mai frămintați? Tencuiala 
exterioară e un mizilic. 
Sînteți tari dacă aveți 
semnătura inginerului șef! 
Ce-ați face dacă ați fi în 
situația locatarilor blocu
lui G-3 din str. Crinul de 
pădure, nr. 1, Drumul Ta
berei, unde sînt sparte cî
teva conducte de apă cal
dă și din care cauză circa 
60 de garsoniere stau ne
încălzite pentru că — zice 
inginerul Ionel Dumitres
cu — cei care trebuie să 
repare ce e de reparat nu 
au un aparat de sudură 
autogenă.

Să vă căinăm noi pe 
dumneavoastră, care, to
tuși, aveți ceva „reali
zări"?

PETROLUL
Șl ARSUL GAZULUI 

DE... POMANĂ
I.I.S. „1 Septembrie" 

Satu-Mare a scos pe piață 
niște sobe „Confort 1“ care 
funcționează cu petrol. A- 
ceste sobe au ajuns și în 
comuna Apahida-Cluj și 
posesorii lor. prin tovară
șul Irimie Frăteanu. ne

sau artificii din plastic ?

roagă să-i felicităm pe fa
bricanții acestor sobe. Sînt 
foarte, foarte mulțumiți 
de...

Pînă aici am făcut re
clamă sobelor „Confort 1", 
iar de aici încolo vom face 
„reclama" cooperativei de 
consum din această comu
nă, care a uitat de o peri
oadă de vreme să mai a- 
ducă petrolul necesar 
funcționării sobelor „Con
fort 1“. Eu, ca abonat al 
rețelei de termoficare, 
cred că în povestea asta 
cu petrolul cineva arde 
gazul cam de pomană.

COMERȚUL 
Șl SLĂTINENII 

NEPITICI
Cititorul 

gore Crăciun 
tina aduce în 
două probleme:

1) De ce nu se 
ză cu „trecere 
locurile mai aglomerate, 
stațiile de autobuze etc. ?

2) De ce comercianții 
presupun că la Slatina 
trăiesc numai pitici ?

Tovarășe Crăciun, la 
punctul 1 problema e ca și 
lămurită. Sint sigur că o 
să plătești și dumneata

într-un viitor nu prea în
depărtat, amendă pentru 
că n-ai respectat „trece
rea. pietonilor". în ceea ce 
privește chestia cu piticii, 
n-am înțeles mare lucru. 
Despre ce e vorba ?

— Slătinenii mai nepi
tici au probleme cu îm
brăcatul. Nu găsesc că
măși de la nr. 41 în sus, 
ciorapi supraelastici de 21 
de lei. nu găsesc (scuzați!) 
indispensabili vătuiți pe 
măsura lor, precum și 
altele... Cine-i de vină ?...

— Dacă-mi spui ce înăl
țime au tovarășii care se 
ocupă cu aprovizionarea, 
îți răspund la această în
trebare.

Aștept

LE URĂM 
„VÎNT BUN"... 
DE PE SCHEMĂ

în dreptul casei docto
rului Constantin Tonu, de 
pe str. Nicolae Bălcescu 
nr. 15 — Brăila, zice că 
s-a spart într-o nbapte o 
conductă de apă. Apa s-a 
infiltrat pe lingă zidul ca
sei și a intrat în bucătărie. 
A anunțat, cu mai multe 
telefoane, uzina de apă, 
care, după o pauză, a tri-

mis o echipă. S-a nimerit 
ca această echipă să nu 
ghicească de unde se o- 
prește apa. A plecat și a 
venit altă echipă, dar după 
o pauză, bineînțeles ! E- 
chipa „busolatâ" a reme
diat defecțiunea și a astu
pat groapa conductei re
parate. provizoriu. Acum 
se reparase conducta, dar 
rămăsese o groapă unde 
se aduna apa care intra la 
demisolul clădirii. în 21 
ianuarie s-a spart și con
ducta vecinului de la nr. 
13. S-a 
ceeași 
familii 
pentru 
canalul 
vehit și o echipă de „ne- 
paparudiști", au oprit apa, 
au adus și două basculan
te cu nisip, au făcut ce-au 
făcut, dar groapa veche, 
în care se scurgea apa Ia 
demisol, tot a rămas. A- 
ceastă echipă a fost ru
gată să arunce cîteva lo- 
peți cu nisip și acolo. N-a 
vrut. A chemat o bascu
lantă, a încărcat nisipul 
rămas și le-a urat „nau- 
tragiaților" „vînt bun".

Același „vînt bun" urăm 
și noi. de pe schemă, ce
lor care au lucrat astfel.

*

î i

ț

3

Produsele de artă populară și arti
zanat, prin calitățile lor funcțional- 
estetice, necesită condiții specifice de 
prezentare și desfacere. Dar în pofi
da acestui adevăr, cunoscut și recu
noscut de toată lumea, într-un ma
gazin cu produse de artă populară și 
artizanat se poate vinde acum orice 
— de la un obiect autentic de artă 
populară pînă la pisicuțe din jenilie 
sau papuci de damă, cu talpă de 
plută, fotografii cu artiști sau 
din plastic !

Astăzi, dacă amatorul unor 
de artă populară și artizanat 
să cumpere acele splendide 
care i-au îneîntat privirea 
interior țărănesc, într-un han 
sau muzeu etnografic, cu ocazia unor 
tirguri sau sărbători populare, nu 
prea are de unde să și Ie procure. Se 
oferă, în schimb, 
în marea majori
tate a magazine
lor de specialita
te, în afară de 
mărunțișurile a- 
mintite, 
de slabă factură 
artistică, care se ““
realizează pe ban
dă. Dar cit de departe sînt ele de 
veritabila creație populară, trans
misă prin secole, din genera
ție în generație, expresie a ta
lentului poporului 1 Păstrarea ne
alterată a unui asemenea ne
prețuit patrimoniu național este 
o datorie de onoare a actualilor 
meșteri populari, dar și a celor care, 
în condițiile comerțului modern, se 
ocupă cu valorificarea produselor lor. 
în mod normal nu ar trebui să exis
te nici o incompatibilitate între rea
lizarea unor obiecte autentice de artă 
populară și cererile mari ale comer
țului, pentru că există sute, mii de 
meșteri populari care își păstrează 
ca sursă de inspirație filonul de aur 
al tradiției. Practic însă această pro
ducție de serie aparține, de regulă, 
marilor unități ale cooperației meș
teșugărești. Nu vreau să se înțeleagă 
că producția marilor unități nu are ce 
căuta in sectorul de artizanat. Nu. 
Dar să fie producții de artizanat, nu 
paliative ! Avem motive temeinice 
să reproșăm unităților cooperației a- 
dapțarea greoaie la condițiile forme
lor noi de producție artizanală. De 
pildă, ar putea produce mobilier sti
lizat, confecții cu motive populare, 
diverse obiecte din metal forjat, piele, 
ceramică. Dar în loc să se ocupe in 
special de această producție, la care 
componentul tehnic este substanțial 
și poate fi pe deplin realizat în u- 
nități mari, cooperația produce și ea 
mărunțișuri (tot pe bandă). De ce 
trebuie, oare, să cumpărăm un „lin
gurar moldovenesc" din lemn de tei 
strunjit și incizat, după nu știu ce 
tehnică, avînd eticheta cooperativei 
„Arta lemnului" din București, de 
exemplu, cînd am putea avea același 
obiect făcut de un meșter din zona

obiecte

ghiocei
obiecte 
dorește 
obiecte 
intr-un 

vechi

puncte de vedere

Vrancei, cu certificat de autenticitate 
și de bun gust ? Răspunsul la aceas
tă întrebare nu trebuie căutat prea 
mult : de vină e comoditatea. E mult 
mai ușor să comanzi prin telefon o 
serie de piese lucrate pe bandă și să 
le zici „articole de artizanat", decît 
să-1 cauți pe artistul autentic, să-l 
încurajezi, într-un cuvînt, să te zbați, 

înnoirea ce se impune în acest sec
tor necesită, prin urmare, o analiză 
critică a cauzelor care au generat si
tuația existentă. Ar trebui, în afară 
de comoditatea despre care vor
beam, să recunoaștem că și lipsa de 
gust și de pregătire a merceologilor 
și a celorlalți „specialiști" în achizi
ționarea și desfacerea produselor de 
artă populară a determinat acest 
amestec de artă cu. contrafaceri și cu 
mărunțișuri din plastic.

Nu trebuie să 
__________ omitem nici fap

tul că prezenta 
slabă a produse
lor artizanale au
tentice în rețeaua 
de magazine este 
o urmare a necu
noașterii specifi
cului acestei ra

muri de către comercianți. Dar tre
buie să ne gîndim că toate acestea 
la un loc pot aduce artei populare 
autentice mari daune. Nepromovind 
lucrările valoroase, obiectele de artă 
populară, cu timpul, dezvoltarea res
pectivelor meșteșuguri. în cadrul fa
miliilor de la sate, poate fi 

în legătură cu desfacerea 
categorii de produse se mai 
întrebare : poate fi rentabil 
gazin specializat cu obiecte
populară și artizanat fără a se apela 
și la alte grupe de mărfuri la des
facere ? Cred că răspunsul nu poate 
fi decît pozitiv. Cu anumite condiții 
însă : magazinele respective să 
ofere un fond de marfă format din 
produse de bună calitate, autentice, 
care să respecte specificul local. 
După părerea mea, la un magazin 
s-ar putea aronda 3—4 județe vecine 
ca așezare geografică și cu tradiții 
comune de etnografie, ele urmind 
să desfacă, in principal, produse 
din respectiva zonă. Această acțiu
ne va atrage, cred. după sine, 
și perfecționarea rețelei existente, 
prin desființarea unor unități neco
respunzătoare, reprofilarea altora. 
Se va putea astfel obține și un stu
diu mai calificat al cererii, magazi
nele arondate urmind, ele însele, să 
influențeze furnizorii din județe pe 
baza informațiilor ce le capătă asu
pra structurii producției.

frînată. 
acestei 
pune o 

un ma
de artă

Nicolae FEOREA 
•conomist — București

firmativ:.se
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PLECAREA DELEGAȚIEI
MILITARE A R. S. F. IUGOSLAVIA

Miercuri la amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația militară condusă de gene
ralul de armată Nikola Liubicici, se
cretar federal pentru Apărarea Na
țională a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, care, la invitația 
generalului de armată Ion loniță, mi
nistrul Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de generalul

de armată Ion loniță. ministrul For
țelor Armate, generalul-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui Forțelor Armate și șef al Marelui 
Stat Major, generalul-colonel Marin 
Nicolescu și generalul-colonel Vasile 
Ionel, adjuncți ai ministrului, de ge
nerali și ofițeri superiori. Erau pre- 
zenți ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, lso Njegovan. precum 
și atașatul militar aero și naval iu
goslav. colonelul Branko Damjanovic.

Cronica zilei
Cu prilejul plecării sale definitive 

din țara noastră, miercuri, ambasa
dorul Franței la București, Pierre 
Pelen, a oferit o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări Naționa
le, Constantin Stătescji, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, Gheorghe Cioară, Dan Enă- 
chescu, Mircea Malița, miniștri, oa
meni de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

PRONOEXPRES

Numerele extrase Ia Concursul nr. S 
din 23 februarie 1972

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
3 807 098 lei. din care 1 493 585 lei 
report

Extragerea I : 17 42 1 22 4 13
FOND DE CIȘTIGURI : 1 674 053 lei, 

din care 995 278 lei report categ. 1.
Extragerea a II-a : 40 36 37 3 30
FOND DE CIȘTIGURI : 1 133 043 lei, 

din care 498 307 lei report categ. A.

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut închisă și relativ călduroasă. 
Au căzut precipitații sub formă de 
ploi temporare în Maramureș, 
Crișana și Banat. Ploi slabe, izola
te și burniță s-au semnalat în Ol
tenia și Muntenia, iar în zona de 
munte din vestul țării a nins. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 1 grad Ia Sulina și 12 
grade la Dumbrăveni. S-a semna
lat ceață, cu caracter local, în Mol
dova și în suduî țării și. izolat, în 
Munții Apuseni. La București : 
Vremea s-a menținut închisă. A 
plouat slab. Vîntul a suflat slab, 
pînă Ia potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 și 27 februarie. In țară : 
Vremea va continua să se amelio
reze treptat în toate regiunile țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros în primele zile ale intervalului, 
în sudul și sud-estul țării, unde se 
vor semnala ploi locale. Tn rest, 
precipitații izolate. Vînt potrivit. 
Temperatura va înregistra o scă
dere ușoară, mai ales în jumătatea 
de nord-est a țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, iar maximele 
intre minus 1 și plus 9 grade. Pe 
alocuri, ceață. La București : Vre
me în curs de ameliorare. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi 
slabe, la începutul intervalului. 
Vîrit potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară.

**
I

*

I*
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Cu prilejul
Forțelor Armate
Cu prilejul celei de-a 54-a aniver

sări a Forțelor Armate ale U.R.S.S.. 
miercuri dimineața, la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Consiliului popular a! municipiului 
București și a Garnizoanei militare 
a Capitalei.

A fost depusă, de asemenea, o co
roană de flori din partea Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

La solemnitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Forțelor Ar
mate, Ministerului Afacerilor Externe 
și Consiliului popular al municipiu
lui București.

Au luat parte V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București,

★

Cu prilejul celei de-a 54-a aniver
sări a Forțelor Armate ale U.R.S.S., 
atașatul militar aero și naval al 
Uniunii Sovietice la București, colo
nelul A. F. Musatov, a oferit, 
miercuri seara, o recepție.

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major, general-locotenent Gri- 
gore Răduică, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Securității Statului, Nico- 
lae Ecobescu, adjunct al ministrului

aniversării 
ale U. R. S. S.

colonel A. F. Musatov, atașatul mi
litar aero și naval al Uniunii Sovie
tice, și membri ai ambasadei.

Au fost prezenți, de asemenea, ata
șați militari și membri ai corpului 
diplomatic.

Coroane de flori și jerbe au mai 
fost depuse la cimitirele militarilor 
sovietici de Ia Jilava și Herăstrău, 
precum și la monumentele și cimi
tirele din țară ale ostașilor sovietici,

★
Tot cu ocazia aniversării Armatei 

Sovietice, la casele prieteniei româ- 
no-sovietice din București. Brașov și 
Constanța au fost organizate seri ale 
filmului.

♦

afacerilor externe. Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., membri ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
reprezentanți ai A.R.L.U.S., ai altor 
organizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, oameni de cultură și 
artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

l

Ansamblul Operai „Phîbada“
din Phenian a

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala ansamblul Operei „Phibada" 
din Phenian care, la invitația Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, a întreprins un turneu în țara 
noastră.

Ansamblul coreean a prezentat, la 
București și Iași, mai multe specta
cole cu opera revoluționară „Marea 
de sînge“, care s-au bucurat de un 
frumos succes, fiind primite cu căl
dură de publicul român.

Colectivul Operei „Phibada" a fost 
însoțit de Zang Ciăl, adjunct al mi-

părăsit Capitala
nistrului culturii din R.P.D. Co
reeană.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții coreeni au fost conduși de 
Ion Brad, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
de membri ai conducerii Operei 
Române și interpreți ai primei noas
tre scene lirice, de alte personali
tăți ale vieții culturale.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R. P. D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• SI»dRr e SPORT « SPORT « SPORT • SPblRT • SPORT « SțPRT # SPORT • SPORT • Ș>ORT

ATLETISM DE SALĂ
1

„CUPA DE CRISTAL
repetiție pentru campionatele europene

• ASTAZI SOSESC PRIMII OASPEȚI • LA START 
Șl-AU ANUNȚAT PARTICIPAREA ATLETE 

ȘI ATLEȚI DIN 12 ȚARI

Actualitatea la tenis
• ECHIPELE DE JUNIORI ȘI DE TINERET ALE ȚARII NOAS
TRE PARTICIPA LA DOUA MARI COMPETIȚII INTERNA

ȚIONALE IN ITALIA ȘI,

Unul dintre evenimentele 
marcante ale acestui început de 
sezon atletic românesc îi con
stituie competiția internaționa
lă organizată (anul acesta pen
tru a cincea oară) . de către 

sub denumirea de 
' ' L, întrecerea 

sîmbătă și duminică
F.R.A.
„Cupa de cristal", 
va reuni
in sala de atletism „23 August' 
din Capitală sportive și sportivi 
din elita atletismului din 12 
țări europene. Pentru astăzi — 
ni s-a comunicat din partea or
ganizatorilor — sint așteptați 
să sosească primii oaspeți, din 
Anglia, Austria, Elveția. Și-au 
anunțat participarea, de aseme
nea, atleți și atlete din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Grecia, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică. 
Tuturor acestora li se vor ală
tura cei mai buni reprezen
tanți ai atletismului nostru, din 
rîndul cărora nu vor lipsi Ca
rol Corbu (la triplusalt), 
lentin .Turcă (la săritura în lun-

Va-

leri la Voios

Almanah muzeistic

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

■BbrâșovW

Noi hoteluri
turistice

k La Brașov se desfășoară In ritm 
k intens lucrările de construcție ale 
L unui nou hotel cu S niveluri și o ca- 
L pacltate de 350 locuri. Noul hotel 
f este prevăzut cu un restaurant de 
f 750 locuri și va dispune de o linie 
? cu autoservire, un bar de zi etc. La 
> rindul său, Poiana Brașov își va 

îmbogăți zestrea cu noi hoteluri tu- 
k ristice insumind circa 800 locuri.

^BUZĂU^

Model in muncă
și in viață

ta Fabrica de confecții din Rim- 
nicu-Sărat s-a constituit o brigadă 
care dorește să devină un model in 
muncă șt in viață. Brigada și-a pro
pus să acționeze astfel incit preocu
parea pentru perfecționarea profe
sională, spiritul de echitate, stima 
și respectul reciproc, comportarea 
ireproșabilă în familie, societate si 
la locul de muncă să devină compo- 

' nente esențiale ale vieții cotidiene 
a tuturor membrilor colectivului. 
Inițiativa s-a extins In toate sec
țiile și schimburile fabricii și a fost 
preluată și de alte unități econo
mice buzoiene.

Roade ale hărniciei
La Zalău s-a deschis primul ma

gazin „Agrocoop", prin care Coope
rativele agricole din județ își valo
rifică produsele executate în ane
xele lor. Pot fi găsite aici produse 
dintre cele mai diverse : cusături, 
covoare, obiecte de artizanat și al
tele. Printre cooperativele agricole 
cu cele mai bune și mai multe ar
ticole prezentate in magazin se nu
mără cele din Nușfalău, Vîrșolț. 
Șlmleu, Borta. Buciumi. Dragu. 
Prodănești.

Poduri peste apele
Tîrnavei

Trecerea peste apele Tîrnavei In 
zona comunei Mihalț nu mai con
stituie o problemă. Aici a fost ter
minată construcția unui modern pod 
de beton. in 
în acest an, 
se vor mai 
poduri din ...........
lungime de 110 metri), unul in ora
șul Blaj și celălalt intre localitățile 
Cenade și Valea Lungă.

acum toți locuitorii comunei este 
că bătrina Maria Uța, in virstă de 
aproape 90 de ani, care trăia sin
gură in casa de la marginea sa
tului, nu se mai simte „singură 
pe lume“ și nu mai e nevoită 
să-și aducă apă, să spargă lemne, 
să-și cumpere cele necesare de la 
magazinul sătesc. Toate aceste tre
buri gospodărești sint făcute, prin 
rotație, de pionierii detașamentu
lui din clasa a Vl-a. Inițiativa 
„cravatelor roșii" din Stejaru a 
fost preluată de unități de pionieri 
din mai toate comunele Gorjului.

lungime de 120 metri, 
peste riul Tlmava 
construi incă două 

beton (fiecare cu o

Cercul
micilor geografi
Profesoara Viorica Grapini de la 

Școala generală din comuna Șanț, 
preocupindu-se ca lecțiile de geo
grafie pe care le predă să fie cit 
mai strins legate de activitatea 
practică, a luat inițiativa inființării 
unui cerc al micilor geografi. Cer
cul funcționează cu trei secții : de 
meteorologie, documentare și carto
grafie. în cadrul acestor secții, ele
vii observă schimbările meteorolo
gice, întocmesc referate, planuri, 
hărți. Cercul micilor geografi a stâr
nit un viu interes nu numai 
ci și în alte școli din județ.

Muzeul județean s inițiat o inte
resantă formă de popularizare a va
lorilor istorice, arheologice, cultura
le și artistice de care dispune. Este 
vorba de „Almanahul muzeistic", 
care și-a făcut debutul in comu
nele ' Groși și Seini, tn cadrul „Al
manahului". muzeografii prezintă 
la cămine culturale și cluburi mun
citorești expuneri însoțite de do
cumente istorice și arheologice, ex
poziții de artă plastică, de etnogra
fie si artă populară menite să cul
tive dragostea față de trecutul isto
ric și realizările de astăzi ale po
porului nostru, față de comorile 
creației artei culte și populare, a 
tradițiilor maramureșene.

Ovaslui^

aici.

Nu se mai simt

„singuri pe lume"
Cum a pornit inițiativa pionieri

lor din clasa a Vl-a a Școlii gene
rale nr. 1 din comuna Stejaru nu 
se știe exact. Ceea ce știu însă

Acordul global... în

mii de exemplare
La Vaslui s-a editat o broșură 

intitulată „Acordul global — formă 
superioară de retribuire a muncii 
In cooperativa agricolă de produc
ție". Ea a fost difuzată in toate 
unitățile agricole cooperatiste. E- 
xemplele și datele privind aplicarea 
acestui sistem eficace de plată a 
muncii țăranilor cooperatori sint 
luate din unitățile fruntașe din ju
deț : Berezeni, Huși, Epureni-Huși, 
Tlrzii. Corni.

pe unele drumuri naționaleRESPECTIV, ÎN UNGARIA

concuren-

An-i Să- 
greufă- 

(la inălți-

în legătură cu circulația

ZAMBIA
în min. 65

ITINERARE AFRICANE

de grade 
care du-

De altfel, el a și 
dintr-o lovitură cu

Zilnic 4 000 articole
de marochinărie

gime). Csaba Dozsa și Șerban 
loan (la săritura în înălțime), 
Viorica Viscopoleanu si Elena 
Vintilă (la lungime), 
lăgean (la aruncarea 
ții), Roxana Vulescu 
me) etc.

Consultînd listele 
ților de peste hotare, întocmi
te pe baza confirmării inițiale 
de participare, am reținut .nu
mele unor vedete ale atletis
mului european. între care : 
săritorul cu prăjina Wolfgang 
Nordwig, triplusaltistul Jorg 
Drehmel, sprintera Renate 
Stecher (toți din R.D. Germa
nă), săritoarea in înălțime Bar
bara Inkpen (Anglia), săritorul 
cu prăjina Kravcenko (U.R.S.S.).

Competiția atletică de la sfîr- 
șitul acestei săptămîni — în 
ambele zile, întrecerile încep 
la ora 16 — prev de numai pro
be incluse în programul apro
piatelor campionate europene 
de sală (11—12 martie, la Gre
noble).

CUPA VALERIO", competi
ție de tenis rezervată. jucători
lor sub 18 ani, va reuni anul 
acesta echipe din 15 țări. Pre
liminariile vor avea loc între 
18 și 20 august. Turneul final 
este programat în localitatea 
italiană Lessa, între 25 și 27 
august.

Echipa , României va juca în 
zona italiană, în faza prelimi
nară. alături de selecționatele 
Iugoslaviei și Italiei.

O competiție similară rezer
vată junioarelor va începe la 
13 august și se va termina cu 
turneul final, programat între 
18 și 20 august la Malaga. Se
lecționata României va evolua

în zona italiană, alături de for
mațiile Iugoslaviei și Italiei.

★
„CUPA ANNIE SOISBAULT", 

competiție feminină pe echipe 
(rezervată jucătoarelor sub 21 
de ani) va cuprinde în primul 
său tur patru zone. Selecționata 
României a fost repartizată în 
zona B împreună cu formațiile 
Ungariei, R.F. a Germaniei și 
Iugoslaviei. Meciurile vor avea 
loc la Ketszthely sau Siofok 
(Ungaria), între 15 și 17 iulie.

Faza finală a competiției, la 
care participă direct finalistele 
ediției precedente (Franța și 
Cehoslovacia), se va desfășura 
între 21 și 23 iulie, in orașul 
francez Touquek

Departamentul transporturilor na
vale și rutiere și Inspectoratul gene
ral al miliției comunică sectoarele de 
drumuri naționale unde au fost in
troduse temporar restricțiile „Limi
tare de viteză 30 km/oră“ și „Drum 
îngustat" Măsurile respective au fost 
luate în vederea reglementării circu
lației rutiere pe șoselele unde se exe
cută lucrări de lărgire a părții caro
sabile, construirea de noi poduri sau 
pasaje denivelate, ameliorarea pante
lor și curbelor periculoase. In Munte
nia și Oltenia asemenea interdicții 
se găsesc pe șoselele București- 
Ploiești (km 40—53), Vălenii de 
Munte-Cheia (km 110—130). Pitești- 
Rm Vîlcea (km 152—153), Rm. Vilcea- 
Brezoi (km 195—196), Strehaia-Turnu 
Severin (km 303—304), Turnu Seve
rin-Tirgu Jiu (km 12—18 și 48—51).

Tg. Jîu-Rm. Vîlcea (km 131—132), iar 
în Moldova pe traseele Bistricioara- 
Bicaz (km 252—289), Bicaz-Piatra 
Neamț (km 292—293), Vaslui-Iași (km 
146—148 și 154—155).

De asemenea, în Transilvania și 
Banat, circulația rutieră are unele 
restricții pe rutele Predeal-Brașov 
(km 144—145), Sibiu-Sebeș (km 341- 
342), Gheorgheni-Lacul Roșu (krn 
19—20), Brașov-Sighișoara (km 72—7ă 
și 98—99), Sighișoara-Tg. Mureș (km 
118-119, 125—126, 129—130 și 147—
148). Turda-Tg. Mureș (km 29—30). 
Borsec-Bistricioara (km 213—214), 
Bran-Brașov (km 120—121), Beiuș- 
Oradea (km 147—148 și 160—161). Baia 
Mare-Sighet (km 40—41), Sighet- 
Borșa (km 96—98 și 126—131) și Bor- 
șa-Vatra Dornei (km 154—157 și 162— 

(Agerpres)

IULIA. — (Corespon- 
„Scînieii", Șt. Dinică) : 
de piele și marochină- 

„Căprioara"

ALBA 
dentul 
Fabrica 
rie „ 
plini anul viitor 130 de ani de 
existență. Zilnic, ' .. .
Sebeș se produc 4 000 articole de 
marochinărie : poșete. genți 
pentru voiaj, serviete, mape etc., 
într-o largă diversitate de mo
dele și culori. Colectivul de crea
ție al fabricii este preocupat să 
fie „la zi“ și chiar cu un pas 
înaintea cerințelor modei. Nu
mai în prima jumătate a acestui 
an. fabrica va produce 200 mo
dele articole de marochinărie, 
din care mai mult de o treime 
sint noi.

Sebeș va tm-
la „Căprioara"

FOTBAL:

Lotul nostra reprezentativ
Olympiakos 3-0

mometrul urcă pînă la 38 
și unul ploios și călduros, 
rează din noiembrie pină in aprilie.

POPULAȚIA : „O singură Zanibie, 
e singură națiune" — este deviza ce 
i-euneșțe cele 72 de triburi din a- 
ceastâ țară, a cărei populație se ri
dica în 1968 la 4.080.000 locuitori.

ISTORIA începe aici cu 25 de mi
lenii în urmă, mărturie fiind desco
peririle de la Broken-Hlll, unde s-au • 
găsit fosile asemănătoare cu tipurile 
neanderthaliene. Datele ce pot ti 
probate de mărturii provin dintr-o

ECONOMIA. Erele geologice au 
adunat in măruntaiele pămîntului 
Zajnbiei imense resurse, care o si
tuează printre cele mai bogate țâri 
de pe continent. In nord, teritoriul 
zambian este străbătut de centura 
de cupru pe o lungime de 200 km 
și o lățime de 100 de kilometri. Ză
cămintele de „aur roșu" din această 
zonă sint apreciate la un sfert din re
zervele mondiale. Cu o producție de 
700 000 tone cupru pe an, această 
țară se situează pe locul al treilea 
în lume după S.U.A. și U.R.S.S. Co-

cadrul primului plan de dezvol- 
a țării, Încheiat in anul 1970, 

Zambia și-a propus o serie de obiec
tive importante, transpuse cu suc
ces în viață. O preocupare centrală 
in aceasta perioadă a constituit-o 
diversificarea economiei, prin crea
rea a noi ramuri industriale, dez
voltarea agriculturii. învățămîntului, 
științei, culturii. Pe harta eco
nomică a țării au apărut noi fabrici 
și uzine. între care : fabrica de ci
ment de la Chilanga, care acoperă 
necesitățile întregii țări, fabricile de

telefon de la tr.im.i-VOLOS (Prin
sul nostru). — Fără îndoială, mulți 
amatori de fotbal de la noi din țară 
vor fi surprinși citind formația ali
niată, în prima repriză, de antreno
rul Angelo Niculescu în această ulti
mă partidă pe care lotul nostru re
prezentativ a susținut-o în Grecia : 
Adamache — Crețu, Lupescu. Sătmă- 
reanu II, Deleanu — Anca. Dinu — 

- Uifăleanu, lordănescu, Dumitrache, 
Lucescu. Patru din vedetele echipei 
au rămas pe banca rezervelor — Do
brin, Nunweiller Radu, Dumitru și 
Dembrowski. Tot așa de surprins a 
fost probabil și antrenorul echipei 
Ungariei. Ilovszky Rudolf, prezent în 
tribunele stadionului municipal din 
Volos, cind a văzut această formație a

■ României pentru a cărei evoluție (și 
studiu) făcuse drumul de la Buda
pesta pînă in acest micuț oraș de la 
Marea Egee.

O festivitate foarte frumoasă a
■ precedat lovitura de începere a me

ciului România — Olympiakos Voios, 
formație din prima divizie a fotbalu
lui grec. Deși într-o alcătuire neobiș
nuită, echipa noastră se mișcă ușor, 
pasează bine și, cu Dinu conducător 
de joc de pe postul de mijlocaș 
stingă, acționează rapid și sigur, în 
adîncime. După numai 8 minute. Dinu 
marchează printr-un șut bombă de la

25 de metri. Mai trec 12 minute !n 
care noi, cei ce-am urmărit selec- 
ționabilii români pe tot parcursul 
turneului, vedem că vor să-1 încheie 
frumos. Ei joacă rapid, spectaculos, 
creind multe faze de finețe tehnică, 
lordănescu înscrie cel de-al doilea 
gol. De altfel, lordănescu mai putea 
să înscrie și înainte și după acest 
minut. Remarcabil în această re
priză, ca de altfel în întreaga par
tidă, este jocul lui Dumitrache, 
foarte agil, prezent pe trei sferturi 
de teren, rapid și eficace. Foarte 
aproape de ceea ce_am dori să fie în 
viitorul apropiat.
marcat 
capul.

După 
Ștefan, 
Dobrin 
mas de 
intașii noștri au 
care și le-au creat, iar pe de altă 
parte, pentru că au vrut să ofere tot 
ceea ce știu celor 12 000 de spectatori 
din tribunele stadionului. în conclu
zie. se poate spune că. indiferent de 
valoarea adversarului, echipa noas
tră a făcut cel mai bun joc al tur
neului, aici, la Voios.

pauză au intrat in echipă 
Nunweiller VI, Dumitru, 

și Dembrowski. Scorul a ră- 
3—0, in parte pentru că îna- 

ratat ocaziile pe

Valentin PAUNESCU

în cîteva rînduri
FOTBAL. — Echipa maghiară de 

fotbal Tatabanya și-a început tur
neul in Iugoslavia, jucînd la Brcko 
cu formația locală Jedinstvo. Parti
da s-a încheiat cu un rezultat 
egalitate : 2—2 (1—1).

de

in 
doi

acestui concurs. Englezul Gerard 
Battrick l-a învins cu 6—1, 6—7. 6—3 
pe Milan Holecek, iar brazilianul 
Thomas Koch a dispus cu 6—3, 6—2 
de francezul Georges Goven. Marii 
favoriți — Năstase și Graebner — 
încă n-au susținut nici un, meci.

TENIS. — O primă surpriză, 
turneul de la New York. în turul 
al probei de simplu din cadrul tur
neului internațional de tenis de Ia 
New York, suedezul Ove' Bengtson 
l-a eliminat in două seturi cu 6—4. 
6—2 pe iugoslavul Zeliko Franulo- 
viei, cîștigătorul ediției Drecedente »

• La Moscova continuă turneul 
internațional de tenis pe teren aco
perit. Iată cîteva din principalele 
rezultate : simplu bărbați : Lihaciov 
(U.R.S S.) — Viorel Marcu (Româ
nia) 6—3. 6—0 ; Ghenov (Bulgaria) 
— Lamp (U.R.S.S.) 6—3, 3—6. 8—4.

COORDONATE GEOGRAFICE. A- 
șezată in centrul emisferei australa 
a continentului african, Zambia a- 
pare pe hartă ca un fluture uriaș, 
cu aripi ciudate, cind dantelate, cind 
trase cu rigla, acoperind o suprafață 
de 752 614 km pătrați. Cea mai mare 
parte a teritoriului este ocupată de 
podișul zambian, brăzdat de-o rețea 
decisă de ape. Podișul este secționat 
pe direcția nord-sud de tumultuosul 
Zambezi, fluviul care a dat numele 
tării. înalntind năvalnic peste toate 
obstacolele, el creează priveliști 
spectaculoase. Așa a apărut cascada 
Victoria, unde apele fluviului se 
prăvă'esc de la o înălțime de 120 
de metri (faimoasa Niagara are 
doar... 50 de metri). Savana zambia- 
nă este bogată în păduri cu lemn 
de esențe prețioase — tek, akaju, 
abanos — in special în nord, pentru 
ea apoi, pe măsură ce coboară către 
imensul lac artificial de la Kâriba, 
să cedeze locul pășunilor cu ierburi 
tropicale ce lasă sa se vadă doar spi
nările turmelor de elefanți, antilope 
și zebre. Zambia nu are anotimpuri, 
in accepțiunea europeană a cuvintu- 
lui. ci doar trei sezoane : unul „rece", 
care ține din mai pînă în iuiie. cu 
temperaturi variind între 16 și 27 de 
grade O. 
august

'. unul fierbinte și uscat, din 
pină in octombrie, cind ter-

perioadă situată cu un secol după 
înconjurul Africii de către Bartolo
meu Diaz, cind, rind pe rind, portu
ghezii, olandezii și englezii au ocupat 
aceste ținuturi.
* Istoria propriu-zisă a colonizării 
Zambiei este legată de numele lui 
Cecil Rhodes. întemeietorul compa
niei engleze
Țara a primit numele său. nume pe 
care l-a păstrat și după răscumpă
rarea. în 1923, a teritoriului de către 
Anglia și includerea lui în cadrul 
imperiului colonial britanic. Incer- 
cînd să contracareze avîntul mișcării 
de eliberare națională, autoritățile 
coloniale au creat in 1953 federația 
Rhodesiei și Nyasalandului, care cu
prindea și teritoriul actualei Zâmbii, 
sub denumirea de Rhodesia de Nord. 
Procesul revoluționar sub loviturile 
căruia imperiile coloniale s-au nă
ruit a dus la destrămarea acestei 
federații neocolonialiste. îndelungata 
luptă pentru neatirnare a poporului 
zambian a fost Încununată de victo
rie la 24 octombrie 1964, cind Zam
bia și-a proclamat independenta. 
Cîștigind alegerile care au precedat 
acest eveniment. Partidul Unit al 
Independenței Naționale, condus de 
Dr 
nit 
rul 
al 
prezent

a Africii de Sud.

Kenneth David Kaunda, a deve- 
partid de guvernămînt, iar lide- 
său a fost ales primul președinte 
țării, funcție ce o deține și in

mercializarea cuprului pe piața in
ternațională asigură Zambiei 90 la 
sută din totalul veniturilor obținute 
la export și jumătate din produsul 
național brut. Exploatările miniere 
și de prelucrare se înlănțuie ca per
lele unui șirag : Ndola, poarta Cop- 
perbeltului. Kitwe, important centru 
de prelucrare. Luandhy, Kalalushi, 
Chingola, Mufulira. Chililabombwe. 
De existența și exploatarea bogate
lor zăcăminte de cupru este legată 
nașterea in această țară a unei pu
ternice clase muncitoare.

Impunîndu-și suveranitatea asupra 
resurselor naturale ale țării, tînărul 
stat a trecut în vara anului 1969 sub 
controlul său companiile care se o- 
cupă cu exploatarea cuprului, guver
nul zambian preluind 51 la sută din 
acțiunile celor două societăți străine 
— „Roan Selection Trust" și „Anglo- 
American Corporation". „Zambia 
aparține zambienilor și tot 
multe bogății ale subsolului
vin bunuri ale cetățenilor noștri" — 
de.finea politica guvernului său pre
ședintele Kaunda. Curind după a- 
ceastâ măsură, au tost naționalizate 
o serie tie alte companii străine in 
domeniul industrial, al transportului 
și comerțului măsuri aprobate cu 
căldură de poporul zambian. In lo
cul companiilor străine au fost create 
corporații de stat pentru dezvoltarea 
industrială, transporturi și desface
rea bunurilor de consum.

textile și îngrășăminte de la Kafue, 
centrul siderurgic de la Kabwe etc. 
A luat ființă, de asemenea, o indus
trie chimică și farmaceutică zam- 
biană. In ultimii ani. ritmul de dez
voltare a economiei naționale a fost 
de 6,5 la sută, unui din cele mai ridi
cate din Africa. Realizări de seamă 
s-au înfăptuit și in domeniul social. 
S-au construit spitale în principalele 
orașe, zeci de dispensare la sate. 
Școala este prezentă acum pretutin
deni. Cursurile primare, care în a- 
nul independenței cuprindeau 365 000 
de copii, și-au dublat numărul ele
vilor in 1968, iar școlile secundare 
au crescut de Ia 9 000 Ia 40 000. Anul 
trecut 9 din 10 copii au fost înca
drați în rețeaua de invățămint. tn 
capitala țării, Lusaka, a fost creată _ 
o universitate, pe porțile căreia 
tră în fiecare an 300 de viitoâre 
dre cu pregătire superioară.

Noul plan de dezvoltare, aflat 
curs de realizare, urmărește, în pri
mul rînd, consolidarea independenței 
economice dezvoltarea industriei, di
versificarea în continuare a agricul
turii, prospectarea de noi bogății. 
O atenție deosebită se acordă dez
voltării căilor de comunicație. Se 
află în curs de realizare proiectul 
căii ferate TANZAM, menit să asi-r 
gure Zambiei ieșire la mare, prin 
portul Dar es Salaam (Tanzania). 
Această magistrală este socotită unul

in- 
ea-

!n

din principalele obiective ale viitori
lor ani, dînd posibilitate tinărului 
stat să nu mai depindă de căile de 
comunicație ce trec prin Africa de 
Sud și Rhodesia, precum și prin An
gola, aflată sub dominația colonia
liștilor portughezi.

RELAȚIILE ROMANO—ZAMBIE- 
NE. Poporul român a urmărit cu 
simpatie și solidaritate lupta dreaptă 
a poporului zambian pentru inde
pendență și suveranitate, pentru 
dreptul de a fi stăpîn pe destinele 
și bogățiile sale, salutînd cu satis
facție, încă de Ia început, apariția 
noului stat pe harta continentului a- 
frican. Deși sint situate la mii de 
kilometri una de alta, România și 
Zambia sint animate de sentimente 
de stimă și respect reciproc, de do
rința de a dezvolta continuu rela
țiile dintre ele. O expresie a cursului 
ascendent pe care l-au cunoscut re
lațiile româno-zambiene de-a lungul 
anilor o constituie semnarea unor 
importante acorduri și înțelegeri în 
domeniul minier, ai prelucrării lem
nului. al cooperării tehnico-științi- 
fice. In baza acestora, grupuri do 
geologi și tehnicieni români, aparți
nând întreprinderii GEOMIN,....... ....._____ ..........    ajută 
tînărul stat Ia prospectarea și valo
rificarea bogățiilor sale naturale.

Un impuls deosebit I-au dat rela
țiilor româno-zambiene vizita efec
tuată în tara noastră, in primăvara 
anului 1970, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceausescu, a președintelui Kenneth 
David Kaunda. Convorbirile purtate 
cu acest prilej au scos în relief ma
rile posibilități existente pentru ex
tinderea și dezvoltarea unei colabo
rări tot mai fructuoase. Cu ocazia 
vizitei au fost semnate un acord co
mercial și un acord de colaborare 
economică și tehnică, un acord cul
tural, De asemenea, a fost înființată 
o societate mixtă în domeniul minier.

Un factor stimulator al prieteniei 
și colaborării dintre România și 
Zambia îl constituie relațiile de co
laborare statornicite intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Unit al 
Independenței Naționale din Zambia.

Clădite pe temeliile trainice ale 
stimei și respectului reciproc, rela
țiile dintre România și Zambia au 
perspective din cele mai favorabile 
pentru continua dezvoltare a colabo
rării româno-zambiene, în interesul 
prieteniei dintre cele două țări ți 
popoare, al cauzei păcii și cooperării 
in lume.

Augustin BUMBAC



viața internațională
Vizita în R. P. Chineză 
a președintelui S. U. A.

• CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE

PEKIN 23 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, și președintele S.U.A., 
Richard Nixon, au continuat miercuri 
după-amiază convorbirile.

Din partea americană, la convorbiri 
au fost prezenți Henry Kissinger, 
consilier special al președintelui pen
tru problemele securității naționale, și

John Holdridge, membru al Consi
liului Securității Naționale. Din par
tea chineză au fost prezenți Ciao 
Kuan-h.ua, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

în aceeași zi, au continuat convor
birile ministrului afacerilor externe 
al R. P. Chineze, Ci Pin-fei, și se
cretarului de stat William Rogers.

IERI S-A DESCHIS

LA NAIROBI

Primul Tirg 
comercial 

al întregii 
Africi

Miercuri s-a deschis la Nairobi, 
capitala Kenyei, primul Tirg co
mercial al Africii. Desfășurată 
sub egida Organizației Unității 
Africane, această importantă 
manifestare din viața economică 
a continentului, la care iau parte 
toate statele care îl compun, se 
bucură de un deosebit interes.

Tîrgul de la (Nairobi marchea
ză un pas înainte în eforturile 
desfășurate de popoarele africa
ne pentru consolidarea indepen
denței economice, pentru dez
voltare și progres social. După 
cum se știe, Africa este conti
nentul în care în perioada post
belică și-au făcut apariția 38 de 
state independente. Anii de asu
prire colonială, de exploatare 
nemiloasă a bogățiilor naționale, 
au lăsat urme adinei în structu
ra economică și socială a conti
nentului, făcind ca Africa con
temporană să fie caracterizată 
printr-o evidentă disparitate 
între abundența resurselor natu
rale și stadiul forțelor de pro
ducție.

Pentru a pune capăt acestei 
situații, popoarele tinerelor sta
te depun eforturi susținute in 
vederea făuririi unei industrii 
proprii a valorificării pe scară 
cit mai largă a avuțiilor solului 
și subsolului, în folosul propriei 
dezvoltări. In ciuda greutăților 
pe care le du de înțimpinat, po
poarele africane au făcut o serie 
de pași importanți în direcția 
înfăptuirii aspirațiilor lor legi
time.

Tîrgul de la Nairobi este pri
lejul cel mai nimerit de a face 
cunoscute aceste realizări, care 
constituie o premisă favora
bilă pentru dezvoltarea coope
rării economice interafricane. In 
timpul expoziției va fi organizat 
un colocviu cu participarea a 
numeroși oameni de afaceri și 
economiști din Africa, ce va pri
lejui o trecere în revistă a nu
meroaselor probleme privind 
cooperarea dintre țările conti
nentului, Este Știut că menține
rea vechilor relații comerciale 
cu fostele metropole și lipsa de 
informare asupra 'comerțului po
tențial al țărilor africane au fă
cut ca nivelul comerțului inter- 
african să fie foarte scăzut. 
„Luînd în considerare potenția
lul vast de care dispun țările 
africane — scrie Diallo Telli, se
cretarul general al O.U.A., in
tr-un articol publicat de revista 
„Africa" — șefii de stat și gu
vern au hotărît organizarea Tîr- 
gului comercial de la Nairobi, 
pe care l-au conceput ca cel mai 
reprezentativ forum pentru cu
noașterea realizărilor fiecărui 
stat in parte, pentru schimbul de 
informații necesar dezvoltării 
comerțului interafrieah".

Nicolae N. LUPU

Comunicat 
cubanezo - coreean

HAVANA 23 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei oficiale în Cuba a 
unei delegații de partid și guverna
mentale a R.P.D. Coreene, condusă de 
Pak Sen Cer. membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, a fost dat 
publicității un comunicat. In cursul 
convorbirilor purtate de delegația 
coreeană cu Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al guvernului revoluționar 
al Cubei, Raul Castro, al doilea se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, mi
nistrul forțelor armate revoluționare, 
Osvaldo Dorticos Torrado, președin
tele Republicii Cuba, și alți condu
cători cubanezi, s-a procedat la un 
schimb de informații în legătură cu 
situația din R.P.D. Coreeană și Cuba 
și au fost examinate perspectivele de 
întărire și dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre cele 
două țări, se arată în comunicat.

Acțiuni revendicative
© ITALIA

ROMA 23 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Lupta 
oamenilor muncii din Italia pentru 
reforme social-economice împotriva 
șomajului, pentru condiții, mai bune 
de muncă și de trai, continuă cu in
tensitate în diferite regiuni ale țării. 
Marți, peste 10 000 de oameni ai 
muncii au participat la o demonstra
ție pe străzile orașului Siracuza (Si
cilia), revendicînd măsuri concrete 
pentru dezvoltarea economiei acestei 
zone, împotriva creșterii șomajului. 
Desfășurată in cadrul unei greve ge
nerale. organizată unitar de sindicate, 
demonstrația a reunit muncitorii din 
zona industrială a Siracuzei, pe mun
citorii din construcții edilitare și pe 
muncitorii agricoli. Tot marți, la Mi
lano, 180 000 de muncitori din con
strucții edilitare și industria lemnu
lui au declarat grevă pe timp de pa
tru ore, cerînd intervenția autorită
ților împotriva șomajului.

Miercuri s-a desfășurat greva ge
nerală a oamenilor muncii, din pro
vincia Ravenna, pentru satisfacerea 
revendicărilor privind lupta împotri
va creșterii vertiginoase a șomajului, 
în aceeași zi, pentru reforma asisten
ței medicale și a învățămîntului, 
a avut loc greva națională a medi
cilor și personalului auxiliar de la 
toate spitalele din Italia.

® CANADA

TORONTO 23 (Agerpres). — In Ca
nada continuă greva tehnicienilor 
care controlează echipamentul de na
vigație și telecomunicații din porturi 
și aeroporturi, declanșată în urmă cu 
185 de zile. Compania de aviație ci
vilă „Air Canada" a anunțat că 40 
la sută din zboruri au fost anulate 
la aeroporturile din Toronto și Mont
real. Greviștii au respins recent o 
serie de propuneri de compromis, pe 
marginea revendicărilor formulate, 
făcute de un comitet de conciliere.

Olof palme Trebuie să se pornească 

la pregătirea multilaterală a 
conferinței general-europene

BERLIN 23 (Agârpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei „Horizoni" 
din R. D. Germană, premierul sue
dez, Olof Palme, s-a pronunțat pen
tru o pregătire multilaterală a con
ferinței europene de securitate, la 
care să participe toate statele intere
sate. „în prezent trebuie să se por
nească Ia o pregătire activă a acestei 
conferințe", a spus el.

Olof Palme și-a exprimat acordul 
cu propunerea finlandeză privind 
pregătirile la nivelul șefilor de mi
siuni diplomatice de la Helsinki și 
s-a pronunțat pentru începerea lor 
cit mai grabnică. El a relevat că în

Europa există indicii vizibile ale des
tinderii și colaborării pașnice.

★
HAGA. — După cum informează 

agenția P.A.P., la Haga au loc con
vorbiri între reprezentanți ai guver
nelor R. P. Polone și Olandei. Dele
gațiile sînt conduse de Adam Wiî- 
Imann, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și, respectiv, de Van 
Linden, director general pentru pro
blemele politice.

în cursul convorbirilor au fost 
dezbătute probleme referitoare la 
pregătirea conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și colaborare, 
relatează agenția poloneză.

in Bundestagul vest-german au început dezbaterile privind

Ratificarea tratatelor cu U. R. S. S. 
și R. P. Polonă

BONN 23 (Agerpres). — Miercuri 
au început în Bundestagul vest-ger
man — Camera Inferioară a Parla
mentului — dezbaterile pe marginea 
tratatelor încheiate de R. F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică și cu 
R. P. Polonă.

Luînd cuvîntul, cancelarul federal 
Willy Brandt s-a referit la faptul că 
„cel mai important rezultat de la ul
timul raport asupra stării națiunii 
este primul acord încheiat între gu
vernul R.F.G. și guvernul R.D.G. Cele 
două guverne germane — a spus el 
— au inițiat, pe baza egalității în 
drepturi, reglementarea prin acord a 
unei probleme importante, și anume 
tranzitul spre Berlinul occidental. 
Sîntem gata ca, după un acord pri
vind transporturile, să reglementăm 
pe bază contractuală relațiile noastre 
generale cu R.D.G.".

Relevînd că tratatele încheiate la 
Moscova și Varșovia contribuie la 
îmbunătățirea relațiilor dintre Est și 
Vest, cancelarul federal a menționat 
că guvernul lasă în seama Bundes- 
tagului hotărîrea privind aceste tra
tate. Această hotărîre „va avea o în
semnătate covîrșitoare pentru viitor", 
a spus el în continuare. Brandt a 
subliniat apoi că guvernul R.F.G. 
„recunoaște faptele din Europa" și că 
„în aotivitatea sa politică viitoare va 
porni de la situația reală".

în continuare, a luat cuvîntul mi
nistrul afacerilor externe. Walter 
Scheel. După ce a arătat că parte- o 
nerii la tratate declară că nu au 
nici un fel de pretenții teritoriale, 
el a afirmat că tratatele R. F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și, respectiv,

cu R. P. Polonă, au ca scop norma
lizarea relațiilor dintre statele sem
natare. Destinderea și normalizarea 
— a spus Scheel — constituie te
melia procesului politic din Europa, 
al cărui scop este întărirea secu
rității.

în cadrul dezbaterilor a luat apoi 
cuvîntul liderul U.C.D.—U.C.S., Rai
ner Barzel, care, după ce a repetat 
îndoielile și rezervele opoziției față 
de tratate, a declarat că U.C.D.— 
U.C.S. va vota în Bundestag împo
triva tratatelor R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia.

Președintele fracțiunii parlamenta
re a P.S.D.G., Herbert Wehner, s-a 
pronunțat în sprijinul proiectelor de 
lege privind ratificarea tratatelor.

★
BONN 23 (Agerpres). — în ajunul 

primei lecturi în Bundestag a trata
telor semnate de R.F.G. cu U.R.S.S. 
și R.P. Polonă, Partidul Comunist 
German s-a pronunțat din nou pen
tru ratificarea grabnică și intrarea lor 
în vigoare, anunță agenția A.D.N.

★
BONN. — Purtătorul de cuvînt al 

guvernului R.F. a Germaniei, Conrad 
Ahlers, și-a exprimat convingerea că 
în Bundestag există majoritatea ne
cesară în favoarea tratatelor semnate 
de R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia, 
într-un interviu acordat ziarului 
„Pravda", Ahlers a declarat că, în 
opinia guvernului- federal, aceste tra
tate și ratificarea lor oferă posibili
tatea unei cotituri istorice în relațiile 
cu țările respective, iar această po
sibilitate nu trebuie să. se piardă.

VARȘOVIA

Semnarea unui acord 
de colaborare 

româno-polonez 
în domeniul folosirii paș

nice a energiei nucleare

VARȘOVIA 23. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La Varșovia a fost semnat miercuri 
un acord de colaborare între guver
nele României și Poloniei în dome
niul folosirii pașnice a energiei nu
cleare.

în aceeași zi, la Ambasada ungară 
din Varșovia, reprezentanții Bulga
riei, Cehoslovaciei, R.D.G., Poloniei, 
României, Ungariei și U.R.S.S. au 
semnat un acord privind crearea, in 
cadrul Instituitului centrai de cerce
tări fizice al Academiei ungare de 
științe, a unui colectiv temporar de 
cercetări științifice internaționale în 
sfera fizicii reactorului.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de prof. Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de stat pen
tru energia nucleară. din Republica 
Socialistă România.

BANGUI CONGRESUL

CONVORBIRILE PURTATE 
LA BAGDAD DE DELEGAȚIA 

P. C. ITALIAN
BAGDAD 23 (Agerpres). — Ziarul 

„l’Unitâ informează că delegația 
Partidului Comunist Italian, condusă 
de Giancarlo Pajetta, membru al Bi
roului Politic și al Direcțiunii P.C.Î., 
care se află în vizită la Bagdad, a 
continuat convorbirile sale cu dele
gația partidului Baas, condusă de 
Said Haidar, membru al Comanda
mentului interarab.

De asemenea, delegația P.C.I. s-a 
întîlnit cu o delegație a Partidului 
Comunist Irakian, .condusă de Aziz 
Mohammed, prim-secretar al Comi
tetului Central.

In seria de contacte, membrii dele
gației P.C.I. au avut o î-ntîlnire cu se
cretarul general adjunct al Partidului 
Baas din Irak, El Ayssami, și cu vice
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak, Saddam 
Hussein.

După aceste convorbiri, delegația 
P.C.I. a fost primită de reprezentan
ții Partidului Democratic al Kurdis
tan ului.

Temele convorbirilor le-au consti
tuit, îndeosebi, unitatea forțelor na
ționale și revoluționare ale l-umii a- 
rabe și lupta antiimperialistă, rela
tează ziarul „l’Unitâ".

Guvernul R. f. G. salută 
liotărîrea R. 0. Germane 
privind tranzitul spre 

Berlinul occidental
BONN 23 (Agerpres). — In numele 

guvernului R. F. a Germaniei, Con
rad Ahlers, purtătorul de cuvint o- 
ficial, a salutat hotărîrea R. D. Ger
mane de a aplica temporar regle
mentările ce devin operante după 
intrarea în vigoare a acordului din
tre R.D.G. și R.F.G. privind tranzitul 
spre Berlinul occidental, transmite a- 
genția D.P.A. Ahlers a menționat că 
aoeastă măsură confirmă că se poate 
ajunge treptat la reglementări avan
tajoase între guvernele celor două 
state germane.

BERLINUL OCCIDENTAL. — Re- 
ferindu-se la recenta hotărîre a R.D. 
Germane de a aplica temporar re
glementările acordului privind tran
zitul dintre R.F.G. și Berlinul occi
dental, precum și ale convenției din
tre. R.D.G. și Senatul vest-berlinez 
privind circulația călătorilor, Klaus 
Schiitz, primarul Berlinului occiden
tal, a apreciat acest pas „ca un 
indiciu favorabil pentru normalizarea 
și îmbunătățirea situației in Berlinul 
occidental", relatează agenția D.P.A.

PARTIDULUI MIȘCAREA 

EVOLUȚIEI SOCIALE 
A AFRICII NEGRE

BANGUI 23 (Agerpres).—La Ban
gui au început lucrările Congresu
lui partidului de guvernămint din 
Republica Africa Centrală — Mișca
rea evoluției sociale a Africii Negre 
(M.E.S.A.N.).

Luînd cuvintul cu acest prilej, pre
ședintele țării și al partidului, gene
ralul Jean Bedel Bokassa, a cerut 
delegaților la congres să acorde cea 
mai mare atenție problemei dezvol
tării economiei naționale. El a sub
liniat ■ că, prin consolidarea legături
lor sale cu întregul popor, partidul de 
guvernămint îiși va putea îndeplini 
sarcinile asumate pe plan economic, 
social și cultural.

agențiile
0 ședință comună ® c c 

al P.C. Bulgar, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale R.P. 
Bulgaria, a avut loc la Sofia. Cu 
acest prilej, Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pre-: 
zentat o informare despre recentele 
vizite efectuate în Egipt și Siria.

Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
miercuri pe Carlos Rafael Rodriguez, 
mempru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, aflat în vizită în 
Polonia cu ocazia celei de-a doua 
ședințe a Comisiei mixte polono-cu- 
baneze de colaborare economică și 
tehnico-ștaințifică. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire asupra prin
cipalelor probleme ale colaborării bi
laterale pe linie de partid și de 
stat. Totodată, relatează agenția 
P.A.P., Carlos Rafael Rodriguez a

Instalarea 
noului guvern 

finlandez
HELSINKI 23 (Agerpres).— In pre

zența președintelui Finlandei, Urho 
Kekkonen, la Helsinki a avut loc 
miercuri ceremonia instalării noului 
guvern, alcătuit cu o zi în urmă de 
premierul desemnat, Rafael Pâasio. 
Cu acest prilej, miniștrii care nu au 
mai făcut parte din vreun guvern 
precedent au prezentat jurămintul. 
Principalele portofolii au fost acorda
te lui Kalevi Sorsa — Ministerul de 
Externe, Mauno Koivisto — Ministe
rul de Finanțe, Jussi Linnamo — Mi
nisterul Comerțului Exterior, Mauri 
Viitanen — Ministerul de Interne, și 
Sulo Hostila — Ministerul Apărării.

La puțin timp după instalare, noul 
cabinet a ținut o primă ședință de lu
cru, la sfîrșitul căreia au fost făcute 
unele precizări în legătură cu progra
mul guvernamental. Pe plan extern, 
s-a afirmat că guvernul va promova, 
în continuare, politica tradițională de 
neutralitate, cunoscută sub numele de 
„Linia Paasikivi—Kekkonen", și va 
căuta să îmbunătățească relațiile de 
cooperare internațională, in special 
să extindă colaborarea economică cu 
țările nordice. Pe de altă parte, gu
vernul a declarat că va încerca să ne
gocieze un acord comercial cu Piața 
comună, care să nu prevadă însă an
gajamente politice.

Noul guvern finlandez a afirmat că 
va acționa intens pentru convocarea 
conferinței general-europene de secu
ritate și pentru normalizarea relații
lor cu cele două state germane.

La Lima este acum vara australă, 
o vară cu căldură umedă, moleși- 
toare. Nimic nu mai amintește insă 
de atmosfera acelor sezoane estivale, 
încă recente, cînd, in capitală, se 
instaura o totală vacanță politică, ca 
urmare a exodului aristocrației oli
garhice și politicienilor spre stațiu
nile de odihnă cele mai la modă. 
Dimpotrivă, la Lima poți constata o 
puternică efervescență a întregii 
vieți politice.

In ultimele zile ale lunii ianuarie 
s-a înființat un organism de stat, 
„Induperu", destinat coordonării ac- ’ 
tivității guvernamentale în toate sec
toarele industriei naționale. La di
recția pentru promovarea reformei 
agrare ne-au fost înfățișate proiec
tele privind definitivarea noilor for
me ale muncii și repartiției pe pă- 
minturlle expropriate. Atenția opi
niei publice este solicitată, de ase
menea. de noua lege a educației. Una 
din principalele căi pentru purtarea 
dialogului dintre guvern și mase o 
reprezintă mijloacele de comunicare 
— televiziunea, radioul, presa scrisă, 
în cadrul cărora o lege promulgată 
anul trecut a desființat concentrările 
monopoliste, dezmembrînd, astfel, 
importante centre politice ale reacțiu- 
nii. Cel de-al 11-lea congres al Fe
derației ziariștilor din Peru — la ale 
cărui dezbateri am avut, recent, pri
lejul să particip — a reflectat recep
tivitatea presei, a gazetarilor cu 
concepții înaintate, la ideile progre
sului economic și social, sprijinul pe 
care sînt hotărîți să-l acorde măsu
rilor întreprinse in acest scop de 
guvernul țării.

Trăsătura comună a evenimentelor 
enumerate, ca și a altora aflate în 
centrul actualității peruane, constă 
în eforturile depuse pentru corelarea 
schimbărilor structurale din econo
mie, cu o participare populară mai

activă, mai eficientă la opera eman
cipării naționale.

In domeniul restructurării econo
miei, datele esențiale ale actualei 
guvernări sint cunoscute — preluarea 
de către stat a unor sectoare esen
țiale ale industriei și comerțului 
exterior, dezarticularea sistemului 
latifundiar in. agricultură, elaborarea

deținea 6 la sută din acest pămînt. 
Reforma agrară acționează pentru 
desființarea acestei structuri anacro
nice a proprietății. Pînă acum au 
beneficiat de reforma agrară 90 000 
de familii, ceea ce înseamnă un nou 
orizont de viață pentru circa 450 000 
de persoane. Dar exproprierea nu 
rezolvă, prin ea însăși, nevoile mo-

LA. LIMA

Puls intens al vieții politice
CORESPONDENȚA SPECIALA DIN PERU

unor soluții ale dezvoltării, corespun
zător realităților peruane și con
solidării independenței naționale. 
Sincronizarea obiectivelor economice 
cu cele social-politice. interdependen
te in procesul general al dezvoltă
rii, apare pe primul plan al preocu
părilor guvernamentale. Să luăm 
cazul agriculturii peruane. După ul
timul recensămînt — anterior refor
mei agrare — o castă de latifundiari, 
reprezentind. pînă la 2 la sută din 
populație, stăpânea 75 la sută din 
pământul agricol, în timp ce marea 
masă a țăranilor, reprezentind 84 la 
sută din numărul „proprietarilor",

dernizării economiei și a relațiilor 
sociale. De aceea, se caută formele 
organizatorice — în special prin in
termediul asociațiilor de tip coope
ratist — care să corespundă necesi
tăților unei productivități ridicate și, 
totodată, să ofere un cadru adecvat 
pentru emanciparea socială a țăra
nului peruan, ținut de veacuri in 
ignoranță.

Este dificil, uneori foarte complex 
si sinuos, drumul care duce la trans
formarea mentalității, la o viziune 
nouă asupra vieții. învățămîntului îi 
revine, in acest domeniu, un rol e- 
sențial. Noua lege a educației, aflată

in dezbaterea cetățenilor, are în ve
dere nu numai extinderea rețelei 
școlare — analfabetismul fiind, încă, 
o mare problemă națională, doar 
parțial soluționată pină acum — ci, 
in primul rînd, introducerea unor 
noi programe de învățământ, adaptate 
necesităților dezvoltării naționale, po
trivit imperativelor progresului teh
nic și tehnologic. Un amănunt sem
nificativ : în cadrul dezbaterii refor
mei învățământului s-a făcut propu
nerea ca, în universități, studenții să 
urmeze și cursuri de limba „que- 
chua", graiul indienilor care formea
ză o mare parte a populației țării. 
Medicul, inginerul, agronomul și, în 
general, intelectualul care pleacă în 
regiunile rurale, trebuie să stabi
lească de la început un contact uman 
direct cu oamenii locurilor cărora 
trebuie să li se dedice.

Despre transformările structurale 
din societatea peruană ne-a vorbit, 
intre alții, și Hector Bera, fost con
ducător de guerilla, care îndepli
nește astăzi o funcție de conducere 
în „Sistemul național de sprijin și 
de mobilizare socială", (instituție 
creată in iunie 1971, care își propune 
să găsească formele cele mai adec
vate de participare populară mai 
largă la opera transformărilor între
prinse de guvern). „în prezent, ne-a 
spus interlocutorul nostru, se urmă
rește intensificarea dialogului dintre 
guvern și populație. In industrie și 
in agricultură există, de pe acum, 
cadrul organizatoric necesar pentru 
lărgirea acestui dialog, pentru o par
ticipare efectivă a maselor la viața 
publică".

Este o apreciere care își . găsește 
confirmarea in multiple prefaceri 
înnoitoare ce pot fi constatate as
tăzi in Peru.

Eugen POP
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O NOUĂ Șl REMARCABILĂ PERFORMANȚĂ

A ȘTIINȚEI SOVIETICE

„Luna-20" aduce 
mostre de roci selenare

Stația automată sovietică „Luna-20“ și-a încheiat miercuri cu 
succes programul de activitate pe Lună. Așa cum a anunțat agen
ția T.A.S.S., de pe treapta de aselenizare a stației și-a luat startul 
spre Pămînt o rachetă cosmică, prevăzută cu o capsulă recupera
bilă în care se află mostre de sol culese din regiunea selenară con
tinentală greu accesibilă.
După cum se știe, la 

21 februarie „Luna-20“ 
a aselenizat intr-o 
zonă muntoasă a pla
toului continental lu
nar dintre „Marea 
Belșugului" și „Marea 
Crizelor". După asele
nizare au fost verifi
cate sistemele de bord 
și s-a stabilit poziția 
stației pe 
Lunii. Cu 
unui aparat 
metric s-au 
pe Pămînt imagini ale 
suprafeței lunare, care 
au facilitat specialiști
lor alegerea 
precis de 
mostrelor 
Apoi, la 
transmisă 
mint, au început ope
rațiile de recoltare. In
stalația montată in 
acest scop la bordul 
stației a efectuat fora
jul în sol, întîmpinind 
o rezistență puternică 
a rocilor. Ca atare, 
forajul s-a efectuat în 
cîteva etape, cu opriri 
la anumite intervale.

au 
con- 
cos- 
unui 
apoi

siiprafața 
ajutorul 
telefoto- 
transmis

locului 
recoltare a 

de roci, 
o comandă 
de pe Pă-

la anumite 
Mostrele recoltate 
fost amplasate in 
teinerul rachetei, 
mice cu ajutorul 
manipulator și 
ermetizate.

La o comandă 
venită de la instalația 
de bord de programare 
a timpului, la 23 fe
bruarie, ora 12 și 58 de 
minute (ora Bucureș- 
tiului), racheta a por
nit spre Pămînt.

După cum anunță a- 
genția T.A.S.S., para
metrii traiectoriei ra
chetei sînt apropiați de 
cei prevăzuți prin cal
cul. La 25 februarie, în 
ultima etapă a zboru
lui pe traseul Lună — 
Pămînt, aparatul recu
perabil se va desprin
de de rachetă, va intra 
în păturile dense ale 
atmosferei: va efectua, 
o frînare automată, iar 
apoi va ateriza lin cu

par-

ajutorul unui sistem 
de parașute.

De ce doresc savan- 
ții să obțină mostre de 
roci de pe platoul 
continental al Lunii ? 
Răspunzind la această 
întrebare, A. Gurstein, 
candidat. în științe fi- 
zico-matematice, scrie 
într-un comentariu din 
ziarul „Pravda" că e- 
xistă temeiuri serioase 
să se presupună că 
tocmai continentele lu
nare sint formații ale 
celui mai vechi stadiu, 
pregeologic, de evolu
ție a Lunii, stadiul 
condensării materiei 
selenare din norul pri
mar, protoplanetar, al
cătuit din gaze și praf 
cosmic. Informațiile 
referitoare la structu
ra și componenta con
tinentelor lunare ar 
putea., astfel, da la o 
parte vălul de taină ce

acoperă încă anumite 
etape de evoluție a 
sistemului solar.

Evoluția stației „Lu- 
na-20“, reprezintă o 
nouă și remarcabilă 
realizare a cosmonau
ticii sovietice, un stră
lucit succes tehnico- 
științific menit să lăr
gească căile cunoaște
rii umane asupra Uni
versului. Studierea de 
către savanți, in labo
ratoarele de pe Pă
mînt, a mostrelor de 
roci lunare recoltate 
pentru prima oară de 
pe platoul continental 
al Lunii va extinde, 
fără îndoială, cunoș
tințele oamenilor nu 
■numai în ce privește 
Luna, dar și cele des
pre originile sistemu
lui solar în ansamblul 
său.

S. PODINA
Moscova

Locul unde a aselenizat și recoltat mostre de 
roci selenare „Luna-20“
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de presă transmit:
făcut cunoscut că Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, a acceptat invitația de a vizita 
Polonia în cursul acestui an.

SEARĂ CULTURALĂ 
ROMANEASCĂ 
LA CARACAS

In sala Teatrului Academiei 
Militare din Caracas a avut loc 
o seară culturală românească, 
organizată sub auspiciile Oficiu
lui Central de Informații (O.C.I.) 
din Venezuela și ale Ambasadei 
României din acea-stă țară. După 
ce ambasadorul României. în 
Venezuela, Octavian Bărbulescu, 
a ținut în fața asistenței o con
ferință despre limba poporului 
nostru, au fost prezentate o se
rie de filme documentare despre 
România. în aceeași seară, în 
holul teatrului a fost prezentată 
expoziția de fotografii „Româ
nia în cifre și imagini". La des
chidere au participat reprezen
tanți ai O.C.I. și ai altor orga
nisme culturale venezuelene, 
membri ai corpului diplomatic, 
ofițeri și elevi ai Academiei 
militare, ziariști și un numeros 
public. Expoziția s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Președintele Republicii
Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado,
a primit delegațiile oamenilor de 
știință care au participat la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 10-a 
aniversare a fondării Academiei de 
științe din Cuba, anunță agenția 
Prensa Latina. La festivități a luat 
parte și o delegație ă Academiei 
Republicii Socialiste România, con
dusă de acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei.

Convorbiri K. Gromîko- 
Hă Dam. L,a Moscova au început 
convorbirile dintre Andrei Gramiko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Hă Dam, ministrul de 
externe al R.P.D. Coreene, conducă
torul unei delegații guvernamentale 
aflate în vizită în capitala Uniunii 
Sovietice, la invitația guvernului so
vietic.

La Havana au început 
convorbirile intre Alegația 
R.D. Germane, condusă de Otto Wîn- 
zer, ministrul afacerilor externe, și 
o delegație cubaneză, condusă de 
Raul Roa Garcia, ministrul afaceri
lor externe al Cubei.

0 delegație ungară, con-
dusă de Lajos Lenart, adjunct al mi

nistrului agriculturii și industriei 
alimentare, a făcut o vizită in R.F. 
a Germaniei cu ocazia Săptămîriii 
Ungariei, organizată la Frankfurt, 
Koln și Hamburg, anunță agenția 
M.T.I. Lajos Lenart a fost primit de 
ministrul alimentației, agriculturii și 
silviculturii al R.F.G., Josef Ertl.

Un simpozion dedicai ro
lulm presei în lupta pentru
pace, securitate europeană și înțele
gere între popoare a luat sfirșit, 
miercuri, în localitatea slovacă Pezi- 
nok, de lingă Bratislava. Au partici
pat ziariști din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia. Roma
nia, Ungaria și Uniunea Sovietică.

Convorbiri între reprezentanți 
ai conducerii Frontului Unității Po
porului din Polonia și o delegație j a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, au avut loc ia 
Varșovia, anunță agenția P.A.P. 
Totodată, Jozef Tejchma, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., a avut 
o întrevedere cu membrii delegației 
iugoslave. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri în probleme ale 
construcției socialiste in cele două 
țări.

Sub auspiciile Comișelu
lui penlru promovarea co
merțului internațional al 
R.P.D. Coreene, recent a luat ființă 
Compania de export-import Coreea— 
Japonia, care va exercita funcția de 
reprezentanță comercială a R.P.D. 
Coreene în Japonia pînă la instituirea 
unui astfel de organism, informează 
A.C.T.C.

Egiptul a cerut oficial să 
devină membra M.P.E,C.r 
organizația țărilor arabe exportatoare 
de petrol — informează ziarul „Al 
Ahram". Ziarul relatează că un de
legat egiptean a fost deja invitat să 
participe, în calitate de observator, 
la viitoarea sesiune a A.O.P.E.C.

Artileria antiaeriană gui- 
neCZă 3 ^oborit două avioana 
portugheze care au pătruns în spa
țiul aerian al Republicii Guineea, in 
zona localității Kundara, a anunțat 
postul de radio Conakry — trans
mite agenția T.A.S.S.

întrunii în sesiune ex
traordinară, Pa'lamentul maro
can a hotărit sâ sprijine organizarea 
unui referendum, la 1 martie a.c., 
anunțat de regele Hassan al II-lea în 
vederea amendării constituției țării.
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