
Proletari din toate țările, uniți-vă! Ședința Consiliului de
în ziua de 29 ianuarie a.c., 

la Palatul Republicii a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicola» 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Constanța Crăciun 
și Ștefan Peterfi, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Anton 
Breitenhofer, Ion Cosma. Con
stantin Daicoviciu, Vasile 
Daju, Suzana Gâdea, Nicolae 
Hudițeanu, Athanase Joja, Ion 
Popescu-Puțuri, Gheorghe 
Stoica, Ludovic Takacs și la- 
cob Teclu, membri ai Consi
liului de Stat.

La ședință au participat, ca

invitați, tovarășii Cornel O- 
nescu, ministrul afacerilor in
terne, Virgil Pîrvu, ministrul 
finanțelor. Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice; Mi
hai Suder, ministrul economiei 
forestiere, Bucur Șchiopu, mi
nistrul industriei alimentare, 
Aurel Moga. ministrul sănătă
ții, Petre Blajovici, ministrul 
muncii, Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, A- 
drian Dimitriu, ministrul jus
tiției, și Vasile Maiinschi, gu
vernatorul Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România.

Consiliul de Stat a adoptat 
următoarele decrete în legă
tură cu intrarea în vigoare a 
noii legislații penale : decret 
pentru modificarea Codului

silvic; decret pentru modifi
carea Decretului nr. 210 din 17 
iunie 1960 privind regimul mij
loacelor de plată străine, me
talelor prețioase și pietrelor 
prețioase ; decret privind mo
dificarea articolelor 54 și 55 
din Legea nr. 6/1961 pentru re
glementarea regimului vamal 
al Republicii Socialiste Româ
nia : decret privind modifica
rea Legii nr. 5 din 23 decem
brie 1965 cu privire la protec
ția muncii ; decret privind mo
dificarea Decretului nr. 43 din 
16 februarie 1954 pentru re
glementarea pescuitului și 
protecția fondului piscicol; 
decret privind modificarea 
Decretului nr. 76 din 31 mar
tie 1950 pentru producerea,

Stat
transportul, distribuția și vân
zarea energiei electrice; de
cret pentru modificarea De
cretului nr. 504 din 21 octom
brie 1957 privind producția, 
vinzarea, circulația și desfa
cerea băuturilor alcoolice.

De asemenea, a fost adoptat 
decretul pentru modificarea 
unor dispoziții din Codul de 
procedură civilă, precum și 
decretul privind instituirea 
ordinului și medaliei „Meri
tul Sanitar".

Consiliul de Stat a ratifi
cat Acordul de colaborare 
culturală între guvernul Re
publicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Argenti
na, semnat la Buenos Aires, 
la 5 noiembrie 1968,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI Ședința Biroului

NICOLAE CEAUȘESCU
Executiv al Consiliului
Național al Frontului

LA PLENARA CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE
Unității Socialiste

A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție a dezbă
tut pe larg activitatea desfă
șurată în anul 1968 în sectorul 
cooperatist al agriculturii. Au 
fost evidențiate rezultatele po
zitive, au fost aduse și unele 
critici îndreptățite, s-au făcut 
numeroase propuneri pre
țioase. Atît Consiliul Superior 
al Agriculturii cît și Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor au sarcina de a studia 
propunerile, de a ține seama 
de criticile aduse și de a a- 
dopta, în continuare, măsuri 
pentru îmbunătățirea activi
tății în agricultura țării noas
tre.

Ședința dumneavoastră are 
loc în anul cind se împlinesc 
20 de ani de la hotărîrile ple
narei Comitetului Central al 
partidului din martie 1949 pri
vind transformarea socialistă 
a agriculturii. In acest sens, 
am putea spune că ea este și o 
ședință festivă, făcînd bilan
țul întregului proces de co
operativizare, al marilor 
succese obținute pînă acum 
în agricultura noastră nouă. Aș 
dori, cu acest prilej, să felicit 
Consiliul Uniunii Naționale, pe 
toți cooperatorii, pe toți lucră
torii din agricultura socialistă 
a patriei noastre.

Bilanțul acestor 20 de ani 
este deosebit de grăitor. El 
demonstrează că linia trasată 
de Partidul Comunist pentru 
unirea țărănimii în coopera
tive agricole, pentru unirea e- 
forturilor materiale și a mun
cii țărănimii noastre a dat re
zultate bune. Astăzi putem 
spune cu îndreptățită mîndrie 
că agricultura noastră a par
curs, în acești 20 de ani, pe
rioada istorică de la mica pro
prietate — care nu asigura 
nici țărănimii posibilitatea im-, 
bunătățirii vieții, nici dezvol
tarea economiei naționale — 
la agricultura mare, socialistă, 
care s-a dovedit în stare să a- 
sigure creșterea bunăstării ță
rănimii, sporirea contribuției 
ei la dezvoltarea avuției na
ționale, la progresul României 
pe calea socialismului.

Dacă ne referim la reali
zările din ultimii 3 ani, care 
sînt primii 3 ani ai actualului 
cincinal, constatăm că progra
mul de dezvoltare multilatera
lă a patriei, elaborat de partid, 
sg înfăptuiește cu succes în 
toate domeniile de activitate.

Așa cum relevă Comunica
tul publicat astăzi în presă 
asupra îndeplinirii planului de 
stat, prin munca plină de ab
negație a clasei muncitoare, 
a țărănimii cooperatiste, a tu
turor lucrătorilor din agricul
tură, a intelectualității, se a- 
sigură progresul tot mai rapid 
al economiei socialiste și, pe 
această bază, ridicarea nivelu
lui de trai al populației de la 
orașe și sate, creșterea gradu
lui de civilizație materială și 
spirituală a patriei noastre.

întreaga experiență a dez
voltării României confirmă 
încă o dată că factorul fun
damental al progresului și ci
vilizației îl constituie indus
trializarea socialistă, care a- 
sigură creșterea în ritm rapid 
a întregii economii naționale, 
ridicarea tuturor regiunilor 
țării, lichidarea decalajului 
față de țările avansate eco
nomic, înflorirea generală a 
vieții sociale în patria noas
tră, apărarea și consolidarea, 
independenței naționale. Iată 
de ce partidul nostru va con
tinua să pună în centrul ac
tivității sale industrializarea 
țării, văzînd în aceasta calea 
sigură spre edificarea deplină 
a socialismului, spre crearea 
condițiilor pentru trecerea la 
construirea societății comu
niste în România.

în același timp, Comitetul 
Central al Partidului și guver
nul acordă o atenție deosebită 
agriculturii, ținînd seama de 
rolul important al acestei ra
muri în condițiile concrete ale 
țării noastre, pentru formarea

venitului național, pentru sa
tisfacerea nevoilor economiei, 
ale întregului popor. înfăptui
rea politicii agrare a partidu
lui și statului reprezintă o 
condiție esențială a realizării 
întregului program de dezvol
tare a României, aceasta fiind 
o parte componentă, deosebit 
de importantă, a operei gene
rale de edificare a socialismu
lui în patria noastră.

Partidul a stabilit un plan 
de măsuri pentru dezvoltarea 
multilaterală, intensivă a a- 
griculturii. Pentru lărgirea 
bazei ei tehnico-materiale au 
fost alocate în ultimii ani im
portante mijloace . și fonduri 
financiare. Numai în primii 
trei ani ai cincinalului, statul 
a investit în agricultură aproa
pe 20 miliarde lei, la care se 
adaugă peste 9 miliarde lei 
investiți din fondurile proprii 
ale cooperativelor agricole.

Una din liniile directoare ale 
programului de dezvoltare a 
agriculturii este dotarea cu 
tractoare și mașini agricole, 
extinderea și diversificarea 
lucrărilor executate mecanizat. 
Cooperativele agricole sînt de
servite în prezent de 289 între
prinderi pentru mecanizarea 
agriculturii, care dispun de 
66 700 tractoare, 45 800 semă
nători mecanice, 33 800 com
bine de recoltat păioase și alte 
mașini agricole. Statul face e- 
forturi mari pentru dezvolta
rea într-un ritm rapid a in
dustriei chimice, asigurîndu-se 
agriculturii cantități sporite 
de îngrășăminte și alte sub
stanțe pentru combaterea boli
lor și dăunătorilor. Numai în 
industria de îngrășăminte în 
perioada 1966—1968 s-au inves
tit 4 miliarde 200 milioane lei. 
De asemenea, pentru extinde
rea irigațiilor și a celorlalte 
îmbunătățiri funciare necesare 
creșterii producției agricole, 
statul a alocat în cei trei ani 
ai cincinalului 4 miliarde 100 
milioane lei.

Sprijinul material acordat 
de stat agriculturii s-a con
cretizat în 1968 și prin cheltu
irea de la buget a 1 miliard 
200 milioane lei pentru comba
terea dăunătorilor și epizoo
tiilor, pentru stațiunile de 
montă, întreținerea pășunilor 
comunale și alte acțiuni agro- 
zooveterinare. Totodată, s-au 
asigurat cantități sporite de se
mințe de productivitate ridi
cată la principalele culturi, 
material săditor vitipomicol, 
animale de rasă pentru îmbu
nătățirea șeptelului.

în scopul dezvoltării produc
ției agricole vegetale și ani
male, statul acordă, în condiții 
foarte avantajoase, coopera
tivelor agricole, importante 
credite pe termen lung pentru 
investiții. în perioada 1966— 
1968, volumul acestor credite 
s-a ridicat la peste 2 miliarde 
200 milioane lei. La acestea 
se adaugă creditele acordate 
pe termen scurt, sub formă de 
avansuri, sau pentru lucrări 
de întreținere a culturilor. A- 
dunînd toate acestea, consta
tăm că anual agricultura co
operatistă este creditată cu 
4—5 miliarde lei, din care o 
bună parte reprezintă credit 
fără dobîndă. Subliniez acea
sta, tovarăși, pentru a evi
denția efortul pe care îl face 
statul pentru dezvoltarea agri
culturii noastre, pentru a evi
denția că progresele pe care 
le-am realizat în agricultura 
socialistă se datoresc în pri
mul rînd grijii partidului și 
statului pentru crearea și dez
voltarea bazei ei materiale, 
care are rolul hotărîtor în spo
rirea și modernizarea produc
ției.

Un sprijin puternic pentru 
țărănime îl constituie faptul 
că statul achiziționează la pre
turi bune, ferme, produsele 
agricole. în 1968, țărănimea 
a primit pentru produsele vîn- 
dute statului 16 miliarde 600 
milioane lei, ceea ce reprezintă 
o creștere 
de 1965.

Eforturi 
nu numai

producției agricole ci și pentru 
asigurarea unor condiții de 
viață mai bune țărănimii, 
pentru introducerea în sate 
a unor elemente de civi
lizație urbană. Se dezvoltă 
tot mai mult rețeaua de în- 
vățămînt și asistență sanitară 
în mediul rural, așezămintele 
culturale, se extinde rețeaua 
comercială, activitatea de pres
tații de servicii, electrificarea 
și alte activități edilitar-gos- 
podărești. în satele noastre, an 
de an se construiesc zeci de 
mii de case noi, radioul și tele
viziunea pătrund în tot mai 
multe locuințe țărănești, toate 
acestea demonstrînd că nivelul 
de viață și de cultură al satu
lui crește continuu.

Ca urmare a cooperativizării, 
a eforturilor făcute de statul 
socialist pentru asigurarea 
condițiilor materiale necesare 
progresului continuu al agri
culturii, precum și a pruncii 
harnice, entuziaste a țărănimii 
noastre, a tuturor lucrătorilor 
din agricultură, producția glo
bală agricolă a țării pe primii 
trei ani ai cincinalului a fost, 
în medie, cu circa 24 la sută 
anual mai mare decît media a- 
nilor 1961—1965. Producția a- 
nuală medie de 13,3 milioane 
tone cereale, obținută în pri
mii trei ani ai cincinalului, de
pășește cu 220 000 tone preve
derile planului pentru acești 
ani și cu 2,4 milioane tone 
realizările anuale din cei cinci 
ani anteriori. Creșteri impor
tante s-au obținut la producția 
de floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și alte culturi. Realizări 
s-au dobîndit și în dezvoltarea 
zootehniei, în creșterea pro
ducției animaliere. Față de 
1965, anul trecut producția to
tală pe țară a crescut cu 18 la 
sută la carne, 19,8 la sută la 
lapte, cu 18,1 la sută la lînă, 
cu 14,8 la sută la ouă. In ul
timii ani s-au extins plantați
ile de pomi și vii, s-a dezvol
tat legumicultura. în anul 1968, 
față de media anuală reali
zată în perioada 1961—1965 a 
crescut cu 38,8 la sută produc
ția de legume, cu 40,6 la sută 
de cartofi, cu 30 la sută la 
struguri și cu 14,2 la sută de 
fructe.

O influență pozitivă asupra 
sporirii producției vegetale și 
animale au avut-o măsurile a- 
doptate de partid și guvern 
pentru perfecționarea condu
cerii, planificării, finanțării și 
organizării unităților agricole 
de .stat. întreprinderile și fer
mele agricole de stat obțin re
zultate superioare în creșterea 
producției și a rentabilității, 
îndeplinindu-și tot mai bine 
îndatoririle ce le revin în asi
gurarea nevoilor de produse 
agroalimentare ale țării. în 
1968, ponderea întreprinderi
lor agricole de stat în fondul 
central total de produse agri
cole s-a ridicat la 40 la sută 
la grîu, aproape 30 la sută 
la floarea-soarelui, âproape 
32 la sută la carne.

de 31 la sută față

serioase face statul 
pentru sprijinirea

Tovarăși,
în perioada care a trecut de 

la încheierea transformării so
cialiste a satului, agricutura 
noastră cooperatistă a parcurs 
un proces continuu de dezvol
tare și consolidare, afirmîn- 
du-și tot mai evident superiori
tatea,. demonstrîndu-și marile 
rezerve de care dispune pen
tru creșterea producției agri
cole,' pentru asigurarea bună
stării țărănimii. Cooperativele 
agricole — forma de producție 
care reunește milioane de ță
rani din România — ocupă as
tăzi, prin suprafața de teren 
de care dispun și prin ponde
rea pe care o au în producția 
agricolă, locul cel mai impor
tant în agricultura țării noas
tre.

Utilizînd gospodărește spri
jinul acordat de stat, valorifi- 
cînd resursele proprii, organi- 
zîndu-și bine munca, cea mai 
mare parte a cooperativelor a-

gricole obțin succese însem
nate în sporirea producției și 
dezvoltarea proprietății ob
ștești, în creșterea veniturilor 
cooperatorilor. în fiecare ju
deț, atît în zonele cu fertili
tate ridicată a pămîntului, cît 
și în zonele de deal și pre- 
montane, cea mai mare parte 
a cooperativelor au devenit 
puternice unități agricole care 
dețin suprafețe însemnate, 
mari efective de animale și 
fonduri materiale, ce repre
zintă o serioasă forță econo
mică. In perioada 1963—1967 
valoarea proprietății coopera
tiste. raportată la suta de 
hectare, a crescut cu aproape 
68 la sută. în cadrul acesteia, 
valoarea fondurilor fixe la 100 
de hectare s-a mărit în peri
oada respectivă cu peste 66 
la sută.

Creșterea producției agrico
le și dezvoltarea proprietății 
cooperatiste au determinat 
sporirea veniturilor coopera
torilor. în perioada anilor 
1963—1968, valoarea totală a 
zilei-muncă a crescut cu 23 la 
sută, iar sumele plătite co
operatorilor reprezentînd re
tribuția în bani au crescut cu 
aproape 54 la sută.

Rezultatele de seamă obți
nute în dezvoltarea coopera
tivelor se datoresc și faptu
lui că a crescut experiența ță
ranilor cooperatori în buna 
gospodărire a mijloacelor ma
teriale și financiare de care 
dispun. Din rîndul țărănimii 
cooperatiste s-au ridicat nu
meroase cadre de gospodari 
destoinici, care îndeplinesc cu 
succes funcții de răspundere, 
rezolvă cu pricepere proble
mele 
mari 
liste.

Ca 
dezvoltării noilor relații so
cialiste de producție, s-au pro
dus transformări adînci în 
mentalitatea țărănimii, în ati
tudinea față de muncă, față de 
proprietatea obștească, față de 
interesele generale ale statu
lui. Țărănimea cooperatistă 
este o clasă nouă, omogenă, 
care, împreună cu clasa mun
citoare, cu întregul popor, con
tribuie cu succes Ia progresul 
și prosperitatea patriei, la de- 
săvîrșirea construcției socia
lismului în România.

Trecînd cu succes examenul 
practicii, agricultura coopera
tistă s-a dovedit forma obiec
tiv necesară de organizare a 
muncii țărănimii în condițiile 
orînduirii socialiste. Expe
riența țării noastre de
monstrează convingător că 
transformarea socialistă a agri
culturii este o condiție funda
mentală a succesului întregii 
opere de construcție socialis
tă, calea pe care se asigură 
generalizarea relațiilor de 
producție socialiste în întrea
ga economie, lichidarea defi
nitivă și sub orice formă a 
exploatării omului de că
tre om. Cooperativizarea agri
culturii este una din legile ge
nerale ale transformării revo
luționare a societății, unul din 
principiile fundamentale ale 
concepției 
cu privire la construcția noii 
orînduiri. în același timp, ex
periența arată că încheierea 
cooperativizării reprezintă 
doar premisa ridicării nivelu
lui agriculturii, modernizării 
și creșterii producției, îmbu
nătățirii condițiilor de trai ale 
țărănimii. Pentru a realiza 
acest scop sint necesare efor
turi materiale susținute din 
partea statului socialist, a ță
rănimii, dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii, 
întărirea economico-organiza- 
torică a fiecărei cooperative a- 
gricole de producție. Intr-un 
cuvînt, tovarăși, pentru a avea 
o agricultură modernă, în sta
re să satisfacă din plin ne
voile de consum ale populației,

complexe ale acestor 
unități agricole socia-

rezultat al consolidării și

marxist-leniniste

*
sa contribuie din plin la creș
terea avuției naționale, este 
nevoie de investiții tot mai 
mari. Numai astfel agricultu
ra va deveni, ca să spunem 
așa, o ramură a producției in
dustriale. Numai așezînd for
ma cooperatist-socialistă a 
marii proprietăți pe o bază 
tehnico-materială avansată 
vom putea crea o agricultură 
modernă, demnă de orîndui- 
rea socialistă și comunistă.

Forța, dinamismul agricul
turii noastre cooperatiste, ca
pacitatea ei de a asigura, în 
mod constant, producții ridi
cate, au fost probate cu deplin 
succes și în condiții naturale 
nefavorabile, în special în îm
prejurările secetei din 1968. 
Generațiile mai vîrstnice își 
aduc aminte ce însemna în 
trecut seceta pentru țărănime, 
pentru țara întreagă. Ea adu
cea foamete-și mizerie în ca
sele milioanelor de familii ță
rănești, provoca o adevărată 
calamitate economică în lu
mea satelor, avînd totodată 
grave repercusiuni asupra ni
velului de viață al întregii 
populații, asupra consumului 
general. Anul trecut, în con
dițiile unei secete care, așa 
cum spun specialiștii, și mulți 
țărani, în unele zone a fost 
mai accentuată chiar decît cea 
din anii 1946—1947, țărănimea 
noastră cooperatistă, toți lu
crătorii din agricultură, bene
ficiind de puternicul sprijin al 
statului, au trecut cu succes 
obstacolul ridicat de natură și 
au asigurat produsele agricole 
necesare aprovizionării popu
lației și industriei. Deși, după 
cum se vede din Comunicatul 
statistic de astăzi, producția a- 
gricolă este cu ceva sub reali
zările anului 1967, ea a putut 
asigura, în condiții bune, ne
voile de consum ale întregii 
țări.

Tabloul de realizări pe care 
îl înfățișează agricultura noas
tră socialistă constituie o pu
ternică ilustrare a justeții po
liticii agrare marxist-leninis
te a partidului nostru, de
monstrează în mod convingă
tor realismul măsurilor adop
tate de partid și de stat, mă
suri care corespund pe deplin 
condițiilor și posibilităților ță
rii noastre, necesității asigu
rării avîntuluî continuu al a- 
griculturii socialiste în pas cu 
dezvoltarea generală a patriei.

Stimați tovarăși,
Se împlinesc șapte ani de Ia 

încheierea muncii de coopera
tivizare a agriculturii în țara 
noastră. Așa cum am arătat, 
în această 
nut multe 
nizarea și 
producției
ționarea organizării muncii în 
cooperative, în continua lor în
tărire economică. Analiza re
zultatelor obținute în produc
ție și a situației economico- 
financiare a cooperativelor din 
diferite zone ale țării, arată

în ziua de miercuri, 29 ia- 
0 nuarie, a avut loc sub pre

ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința Biroului 

V Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So- 
cialiste.

" Biroul Executiv a aprobat 
Manifestul Consiliului Națio- 

A nai al Frontului Unității So- 
w cialiste adresat cetățenilor țării 

cu prilejul alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Națio-

nală și consiliile populare ju
dețene, municipale, orășenești 
și comunale. Manifestul va fi 
dat publicității în zilele ur
mătoare.

Biroul Executiv a ascultat 
o informare despre desfășu
rarea campaniei electorale și a 
stabilit măsurile care urmează 
să fie luate în continuare de 
către Consiliile Frontului Uni
tății Socialiste.

perioadă am obți- 
succese în moder- 
ridicarea eficienței 
agricole, în perfec-
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însă că posibilitățile create 
prin organizarea socialistă a 
agriculturii și prin asigurarea 
de către stat a unei puternice 
baze tehnico-materiale nu sînt 
peste tot valorificate în 
aceeași măsură.

Făcînd bilanțul activității 
noastre nu putem să nu ne 
oprim și asupra neajunsurilor £ 
și lipsurilor care s-au mani- " 
festat și continuă să se mai 
manifeste în agricultura noas
tră în general și în agricultu
ra cooperatistă. Evidențiind 
rezultatele bune, trăgînd în
vățăminte și generalizînd 
ceea ce a fost bun, și anali- 
zînd, totodată, lipsurile și ne
ajunsurile, luînd măsuri pen
tru lichidarea lor în cel mai 
scurt timp, putem asigura îm
bunătățirea activității noastre, 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid pentru progresul A 
continuu al agriculturii socia- w 
liste.

Doresc, în primul rînd, să ț 
remarc faptul că cooperative
le agricole de producție au cu
noscut o dezvoltare neunifor
mă. Dacă cele mai multe co
operative au progresat în 
ritm rapid, sînt unele care au 
înregistrat progrese lente și 
allele chiar au bătut pa
sul pe Ioc. Or, știți bine, to
varăși, că dacă stai pe loc în
seamnă că de fapt rămîi în 
urmă. Această situație este 
ilustrată de datele privind 
gruparea cooperativelor după
indicatorii economici de bază. ț 
Mă voi referi la situația pro
prietății obștești la 100 hec- 
tare teren agricol în anii 1963— 9 
1967. în 1963 existau 1 748 de 
cooperative cu pînă la _ 
100 000 lei proprietate obșteas- 9 
că. în 1967, în această situație 
au fost numai 553 de coope
rative, deci numărul lor a 
scăzut simțitor. Acest feno- Q 
men pozitiv este caracteristic 
atît cooperativelor din zonele 
de șes cît și celor din zonele V 
de deal și munte. în 1963, 
2 205 cooperative, adică 45,3 la 
sută din total, aveau între W 
100 000—200 000 lei proprietate 
obștească. Acum această cate- — 
gorie cuprinde 1 660, reprezen- O 
tînd 35,5 la sută din totalul 
cooperativelor; în schimb, _ 
numărul cooperativelor cu o 0 
avere obștească între 200 000— 
300 000 lei a crescut de Ia 
724 (14.9 la sută) la 1 285 (27,5 V 
Ia sută), iar al celor cu peste 
300 000 lei avere obștească de — 
la 193 (4 la sută) la 1 180 (25,2 
la sută).

Desigur, analizînd aceste a 
date, reiese că a crescut mult • 
numărul cooperativelor care 
dețin în momentul de față pes- 
te 200 000 lei proprietate 
obștească la suta de hectare, ț 
Dar mai există încă un număr 
mare de unități — circa 12 la 
sută — care au sub 100 000 lei 
la suta de hectare, ceea ce 
arată, tovarăși, că mai avem 
mult de făcut pentru ca toa
te cooperativele să se dezvol
te intens. Trebuie să mențio-

(Continuare in pag. a Ii-a)

Buzăul anului 1969, 
în care 60 la sută din 
populafia 
lucrează în 
trie, pare 
iecție aproape neve
rosimilă pentru cel 
care cunoaște istoria 
chinuită a tîrgului de 
provincie în care atita 
amar de vreme nu s-a 
întîmplat nimic deo
sebit în afara scurge
rii anotimpurilor.

Dintre toate noută
țile pe care mi le-a o- 
ferit ieri Buzăul ne-am 
oprit la una singură 
— și anume, la spo
rul spectaculos înre-

salariată
indus- 

o pro-

gistrat de corpul elec
toral. Listele electo
rale spun că la 2 mar
tie 1969 vor vota peste 
45 000 cetățeni, deci 
cu 10 000 mai mult 
decît la ultimele ale
geri din anul 1965. 
Cine sînt de fapt, cei 
10 000 de noi alegă-

1." T—.3 statisti-
marca 

acestui

tori ? Toate 
cile spun că 
majoritate a 
contingent masiv de 
noi cetățeni ai muni
cipiului Buzău sint ti
neri și încă tineri care 
vor vota acum pentru 
prima oară în viată. 
O hună parte din ei

sînt muncitori în una 
din acele salbe indus
triale a orașului ; la 
Uzina de sîrmă ji pro
duse din sîrmă, la Fa
brica de zahăr, Cen
trala termoelectrică, 
Fabrica de electrozi, 
Uzina de mase plas
tice, pe șantierele vii
toarei fabrici de prefa
bricate din beton, ale 
Fabricii de produse 
lactate, sau sînt elevi 
ai liceelor din locali
tate. Pe cîțiva din a. 
cești tineri btizoieni, 
ATANASIE TOMA

(Continuare 
în pag. a V-a)

PRIMIRE U PREȘEOINTE1E

miSIUlIUII BE illlNIȘERI
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit miercuri la 
amiază pe președintele Comi
siei Economice a O.N.U. pen
tru Europa, Emanuel Treu, 
care face o vizită în țara noas- 
tră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 

_ au participat Mircea Malița, 
9 adjunct al ministrului aface

rilor externe, Gheorghe Dobra, 
• vicepreședinte al Comisiei gu

vernamentale de colaborare și

cooperare economică și tehni
că, precum și Eduard Tschop, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost dis
cutate unele probleme privind 
activitatea Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru Europa în 
domeniul extinderii relațiilor 
de cooperare economică și ro
lul său în crearea unui climat 
de destindere și pace pe con
tinentul european.

(Aeerpres)
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năm că asemenea cooperative 
slab dezvoltate nu se află nu
mai în zona de deal și munte. 
106 din ele sînt în cîmpie. în 
același timp, în zona de deal 
există 564 cooperative care de
țin o proprietate obștească de 
200 000—300 000 lei, iar 392 de 
pe. te 300 000 lei la suta de 
hectare. Aceasta demonstrea
ză că și cooperativele din zo
nele de deal,' în măsura în 
care sînt bine gospodărite și 
conduse, pot obține rezultate 
bune în dezvoltarea lor eco
nomică.

Dacă am analiza și venitu
rile bănești și retribuția la 
zi-muncă, am ajunge la a- 
ceeași concluzie. Voi da numai 
o cifră privind valoarea zilei- 
muncă. Din ' totalul coopera
tivelor care au asigurat o va
loare a zilei-muncă de pest? 
30 de lei, 154 cooperative sînt 
situate în zona de cîmpie și 
133 în zona de deal, ceea ce 
arată că și la deal sînt posi
bilități de creștere a produc
ției, de sporire a veniturilor.

Așa cum rezultă din datele 
prezentate, în toate zonele 
țării se află atît cooperative 
bune, cu indicatori economici 
ridicați, cit și cooperative mai 
slab dezvoltate. Desigur, con
dițiile naturale concrete în 
care se găsesc cooperativele 
agricole reprezintă un factor 
important care determină di
ferențierea lor economică. Dar, 
așa cum am arătat, cifrele 
demonstrează că rămînerea in 
Urmă a unor cooperative a- 
gricole, chiar și a celor din 
zonele de deal și premontane, 
nu poate fi explicată numai 
prin condițiile pedoclimatice 
mai puțin prielnice. în mare 
măsură, situația economică ne
corespunzătoare a unor coo
perative se datorește neajun
surilor existente în organiza
rea producției și a muncii, in
suficientei preocupări pentru 
sporirea averii obștești, pen
tru buna gospodărire a fon
durilor materiale și bănești.

Viața, experiența a nume
roase cooperative agricole a- 
rată că și în zonele de deal 
și premontane se pot obține 
rezultate bune prin organiza
rea corespunzătoare a produc
ției, prin dezvoltarea ramuri
lor specifice, tradiționale, cum 
sînt creșterea animalelor, po
micultura, viticultura. Nu aș 
dori să mă refer la exemple 
concrete. Aici mai mulți pre
ședinți de cooperative, secre
tari de partid au prezentat 
fapte grăitoare în această di
recție. Rămînerea în urmă a 
unor cooperative se datorește 
și neajunsurilor în îndruma
rea și sprijinirea acestora de 
către organele agricole, de că
tre uniunile cooperatiste, de 
către alte organizații de stat, 
de către întreprinderile de 
mecanizare.

Dacă organele noastre agri
cole ar fi acționat cu mai 
multă fermitate și hotărîre în 
realizarea măsurilor stabilite 
de partid și guvern, dacă ar fi 
ajutat în mai mare măsură, în 
mod concret, fiecare coopera
tivă în parte să-și organizeze 
producția, corespunzător con
dițiilor în care își desfă
șoară activitatea, am fi putut 
de mult lichida rămînerea în 
urmă a cooperativelor slab 
dezvoltate. Trebuie deci să în
țelegem că nu despre lipsa po
sibilităților de dezvoltare a 
unor cooperative din diferite 
zone se poate vorbi, ci despre 
munca slabă a organelor care 
au sarcina să îndrume și să 
asigure dezvoltarea agricultu
rii, despre munca slabă din 
cooperativele respective, des
pre activitatea deficitară a or
ganelor și organizațiilor de 
partid din județele și comu
nele în care avem asemenea 
situații.

M-aș referi la Maramureș, 
despre care am auzit că s-a 
spus ieri că ar avea coopera
tive lipsite de condiții de dez
voltare. Cine nu cunoaște tra
diția care a existat în Mara
mureș în creșterea animale
lor ? Rasa brună, Schwitzul 
de Maramureș, cum i se spu
nea, formată și dezvoltată în 
această zonă, se bucura de o 
apreciere deosebită în toată 
țara. Pe pășunile bogate ale 
Maramureșului crescătorii de 
animale reușeau să obțină ve
nituri mari. Trebuie să se ia 
măsuri ca Maramureșul șă re
devină o bază a producției 
noastre de animale selecțio
nate. Și nu numai Maramure
șul este în această situație, 
tovarăși. Nu se poate admite 
ca unele județe de munte și 
de deal, cu suprafețe mari de 
pășuni și finețe, cu tradiții bo
gate în zootehnie să realizeze 
producții de lapte mal mici 

/'dealt ta zânele de șes.

Voi mai reveni la problema 
animalelor. M-am oprit însă la 
ea pentru a sublinia că nu sînt 
îndreptățite părerile că în zo
nele de deal și munte sînt 
condiții mai puțin prielnice 
pentru sporirea producțiilor și 
veniturilor în cooperative. Este 
adevărat că dacă vom pune 
gnu și porumb pe munți, n-o 
să obținem nimic. Trebuie să 
organizăm agricultura în ra
port de condițiile geografice 
diferențiate ațe țării noastre, 
să punem grîu și porumb, car
tofi și floarea-soarelui acolo 
unde cresc mai bine și să dez
voltăm zootehnia acolo unde 
avem condiții natflrale prielni
ce și unde țăranii au crescut 
animale nu de sute, ci de mii 
de ani.

Renunțînd la părerea că în 
zonele de deal și munte nu sînt 
condiții prielnice pentru agri
cultură, să ne apucăm serios 
de treabă pentru a organiza o 
agricultură științifică în toate 
cooperativele, în toate zonele, 
astfel ca în cel mai scurt timp 
să lichidăm neajunsurile la 
care m-am referit.

Stimați tovarăși,

Discutînd acum, la începutul 
anului, despre activitatea coo
perativelor agricole de produc
ție, problema principală care 
trebuie să stea în fața noastră 
este aceea a măsurilor pentru 
creșterea producției agricole.

Mă voi referi în primul rînd 
la sectorul producției vegetale, 
unde' rezultatele, în ansamblu, 
sînt mai bune. Este pozitiv că 
în cooperative producția medie 
la hectar a crescut la grîu de 
Ia 1 250 kg în 1963 la 1 580 în 
1968, la porumb de la 1 750 în 
1963 la 2 000 kg la hectar în 
1968, la floarea-soarelui de la 
1 020 kg la 1 270. la sfecla de 
zahăr de la 13 000 kg la 
20 000 kg la hectar. Dar, tova
răși, aceste creșteri ne pot oare 
mulțumi? Realitatea arată că 
ele sînt sub posibilități, că nu 
corespund bazei tehnico-mate- 
riale pe care am creat-o.

La cereale problema semin
țelor este rezolvată ; la porumb 
avem hibrizi buni, iar la grîu, 
în mare parte, se utilizează să- 
mînță din soiuri de producti
vitate ridicată. De asemenea, 
lucrările la cultura griului sînt 
mecanizate aproape în între
gime, iar la porumb în bună 
măsură. An de an s-au folo
sit cantități sporite de îngră
șăminte chimice. Cu toate a- 
cestea, avem un număr de co
operative care obțin producții 
de grîu sub 1 000 kg la hectar, 
și de porumb sub 1 500 kg. Se 
impune adoptarea unor măsuri 
hotărîte pentru creșterea mai 
rapidă a producției de cereale 
în toate cooperativele. Spun a- 
ceasta, tovarăși, pentru că mi-a 
făcut impresia că unii tovarăși 
din Consiliul Superior al Agri
culturii și de la Uniunea Na
țională a Cooperativelor A- 
gricole s-au declarat oarecum 
satisfăcuți de rezultatele ob
ținute.

Pentru creșterea recoltelor 
trebuie să se asigure, în primul 
rînd, folosirea cu mai multă 
grijă a pămîntului — principa
lul mijloc de producție în a- 
gricultură. Datele ne arată că 
în ultimii 3 ani suprafața a- 
rabilă a cooperativelor agrico
le s-a diminuat cu peste 40 000 
de hectare, din care mare par
te s-a folosit pentru construc
ții și drumuri. în unele coo
perative continuă să se facă 
risipă de pămînt. Avem dato
ria și răspunderea față de ge
nerația de astăzi ca și față de 
generațiile de mîine de a apăra, 
păstra și lărgi continuu su
prafața arabilă a țării. Proble
ma suprafeței arabile, a • su
prafeței agricole, în general, 
este o problemă a întregului 
nostru popor, o problemă a 
dezvoltării națiunii noastre so
cialiste și nu este nimănui în
găduit să manifeste lipsă de 
răspundere față de acest bun 
național.

Este necesar ca atît coopera
tivele agricole cît și consiliile 
populare comunale și județe
ne să acționeze pentru îndepli
nirea cu sfințenie a le
gii privind apărarea fondului 
funciar. De asemenea, tova
răși, trebuie să se facă mai 
multă ordine în privința lotu
rilor deținute de cooperatori, 
să nu se diminueze sub nici 
un motiv suprafața de teren 
proprietate obștească, iar lo
turile să nu depășească pre
vederile din statut și totodată 
să se asigure ca ele să fie 
muncite în bune condiții.

Aceasta este însă doar o la
tură a problemei folosirii efi
ciente a pămîntului. O deose
bită importanță o are, în ace
lași timp, ridicarea continuă a 
fertilității solului. Este de în
țeles că dacă lucrările de îm
bunătățire și fertilizare a so
lului nu sînt efectuate, nici 
pămîntul nu va da roadele pe 
care le dorim. Considerăm că 
în privința aceasta a scăzut 
preocuparea cooperativelor, a 
organelor agricole, a specia
liștilor pentru continuarea și 
dezvoltarea acțiunilor — ini
țiate cu cîțiva ani în urmă — 
de fertilizare a solului. Acti
vitatea de ameliorare a solu
lui trebuie bine organizată și 
condusă în fiecare cooperati
vă, în fiecare sat, pentru a se 
evita orice degradare a tere
nurilor agricole. Problema îm
bunătățirii și fertilizării solu
lui este valaDilă atît pentru 
șes cit și pentru deal și 
munte.

Trebuie, apoi, tovarăși, să 
acordăm mai multă atenție 
executării la timp a lucrări
lor de însămînțare și mai cu 
seamă a lucrărilor de întreți
nere. Să nu ne mai întîlnim 
cu situațiile din anii trecuți 
cînd mii de hectare cu po
rumb și alte culturi au rămas 
neprășite. Aceasta este una 
din cauzele recoltelor slabe pe 
care le-au obținut unele uni
tăți agricole. Lucrările de re
coltare a porumbului, cartofu
lui, sfeclei de zahăr, furajelor, 
fructelor, se fac cu întîrzieri, 
durează prea mult. Dumnea
voastră știți bine că dacă po
rumbul nu este strîns la timp, 
dacă rămîne mai mult decît 
trebuie pe cîmp își pierde din 
calitățile nutritive. Au fost 
cazuri cînd unele cooperative 
se plîngeau de lipsa furajelor 
în timp ce porumbul era încă 
nestrîns. Problema executării 
la timp și de calitate a mun
cilor agricole este o problemă 
hotărîtoare pentru sporirea 
producției. Dumneavoastră cu
noașteți zeci de exemple de 
cooperative alăturate, cu con
diții similare de sol și climă, 
care obțin unele 2 000—3 000 
de kg porumb la hectar și 
altele sub 1 500 kg. Dacă exa
minăm lucrurile atent, vom 
observa că la primele s-au fă
cut toate prașilele la timp, 
iar la celelalte nu. Aseme
nea situații se pot întîlni și la 
cîmpie și la deal.

Consider că propunerea fă
cută aici de a se stabili obli
gații ferme privind executa
rea lucrărilor agricole, este 
pe deplin îndreptățită. Trebuie 
să înțelegem că în societatea 
noastră socialistă, ca de alt
fel în orice societate, executa
rea lucrărilor agricole este o 
necesitate și deci o obligație 
pentru toți cei ce lucrează în 
acest domeniu — fie că este 
vorba de proprietate colectivă, 
de stat sau particulară. Pă
mîntul este un bun al între
gii națiuni, el trebuie să asi
gure hrana tuturor oamenilor 
muncii, întregii țări. Este ne
cesar ca, în cel mai scurt 
timp, Consiliul Superior al 
Agriculturii și Uniunea Na
țională a Cooperativelor A- 
gricole să elaboreze mă
suri pentru legiferarea o- 
bligațiilor legate de lucrarea 
pămîntului. în același timp 
este necesar ca în regulamen
tele interioare ale cooperative
lor să fie prevăzută obligati
vitatea pentru toți cooperatorii 
de a participa la muncă, nu 
după bunul plac, ci corespun
zător nevoilor cooperativei.

în perioadele de vîrf este 
necesar ca toți cooperatorii, 
inclusiv cadrele de conducere, 
în frunte cu președintele, să 
muncească efectiv la execu
tarea lucrărilor agricole. Nu 
se poate admite, tovarăși, ca 
porumbul sau grîul să rămînă 
pe cîmp, să se strice, iar pre
ședinții, brigadierii, socotito
rii și alte cadre cu munci ad
ministrative — 30—50 de oa
meni în fiecare cooperativă 
— să stea prin birouri.

Se caută pe alocuri să se 
justifice neexecutarea lucrări
lor agricole prin lipsa bra
țelor de muncă. Dar putem 
oare vorbi de lipsă de forță 
de muncă în România, cînd 
peste 50 la sută din populația 
activă lucrează în agricultu
ră ? în plus, trebuie spus că 
în agricultură se lucrează în 
medie doar 110—120 de zile 
pe an. Trebuie să înțelegem 
că în agricultură trebuie să 
se muncească atît și atunci 
cînd este nevoie. Dacă n-ai 
strîns astăzi grîul, mîine îl 
poți pierde. în privința reali
zării lucrărilor agricole, con
form regulilor agrotehnice, în 
unele cooperative situația nu 

este corespunzătoare. Trebuie 
să punem capăt unor aseme
nea stări de lucruri negative, 
pentru că numai astfel putem 
asigura ca agricultura noastră 
socialistă să meargă tot mai 
bine.

O altă problemă la care aș 
dori să mă refer este aceea 
a activității întreprinderilor 
de mecanizare a agriculturii. 
Desigur, acestea au rezultate 
bune. Au însă și lipsuri. Nu 
ne-am propus să analizăm ac
tivitatea lor, dar nici nu pu
tem vorbi de agricultura co
operatistă fără a pomeni de 
ele, căci activitatea întreprin
derilor de mecanizare se re
simte în cooperativele noas
tre. Avea deplină dreptate to
varășul de la cooperativa Cro- 
vu din Dîmbovița în cele ce 
a spus despre munca acestor \ 
întreprinderi. întreprinderea ' 
de mecanizare trebuie să exe
cute lucrările în condiții 
bune, contractul pe care-1 în
cheie cu cooperativa trebuie 
să fie ferm, iar președintele, 
inginerul care semnează con
tractul trebuie să verifice de 
zece ori dacă lucrarea a fost 
efectuată conform prevederi
lor contractului și apoi să plă
tească. Să nu credem că dacă 
se închid ochii la neajunsu
rile unor întreprinderi de me
canizare se aduce vreun ser
viciu cooperativei, întreprin
derii sau statului. Dimpotrivă, 
se provoacă daune atît statu
lui cît și membrilor coopera
tivei respective. întreprinde
rile de mecanizare au obliga
ția să execute în condiții 
bune lucrările agricole, în ter
menele stabilite. Obligațiile 
prevăzute în contracte trebuie 
să fie clare, relațiile cu co
operativa trebuie bazate pe 
principii economice, iar plata 
trebuie să se facă cores
punzător volumului și ca
lității lucrărilor prestate. 
Din unele locuri ni s-a sem
nalat că nu se acordă atenție 
calității lucrărilor contractate, 
fapt ce influențează negativ a- 
supra producției agricole. Con
sider că este necesar să se or
ganizeze o discuție serioasă pe 
această temă cu lucrătorii din 
întreprinderile de mecanizare.

în ședință s-au mai ridicat 
și alte probleme legate de 
mecanizare. Este adevărat, 
lipsesc unele tipuri de mașini. 
Nu trebuie să vedem însă cau
za acestei situații numai în in
dustria construcțiilor de ma
șini. Trebuie spus că tovară
șii care se ocupă de acest sec
tor în agricultură se decid a- 
nevoios în alegerea diferitelor 
sisteme de mașini ; în decursul 
anilor au schimbat multe tipuri 
și la unele nici pînă astăzi nu 
s-au hotărît pentru a fi puse 
în fabricație. Criticînd con
strucția de mașini pentru lip
surile ei, trebuie să vedem și 
răspunderile organelor agrico
le și mai cu seamă să stabilim 
măsuri pentru a definitiva în
treaga sistemă de mașini ne
cesară lucrărilor în pomicultu
ră, legumicultură, viticultură 
și zootehnie. Aceste măsuri 
trebuie luate deîndată, știut 
fiind că de la adoptarea unui 
tip de mașină pînă la fabrica
rea lui în serie durează cel 
puțin doi ani.

O altă problemă care condi
ționează creșterea producției 
agricole este aceea a irigații
lor. Și în acest domeniu s-au 
obținut rezultate bune. Pînă în 
prezent au fost amenajate în 
sectorul cooperatist al agricul
turii peste 360 de mii de hec
tare. Anul acesta mai este pre
văzută irigarea a încă 100 000 
hectare. Dintr-un control fă
cut la 2 000 de cooperative s-a 
constatat însă că circa 30 la 
sută din suprafețele amenaja
te nu au fost utilizate cores
punzător. Aceasta înseamnă că 
în unele cooperative s-au chel
tuit bani, s-au depus eforturi, 
dar nu s-au obținut rezultate. 
De aceea, avînd în vedere pro
gramul general de irigații pe 
care îl preconizăm, este nece
sar ca, paralel cu extinderea 
suprafețelor amenajate, atît 
pentru anul acesta cît și pen
tru anul 1970 și anii următori, 
să se acorde mai multă aten
ție folosirii suprafețelor res
pective.

Cred că au dreptate acei 
tovarăși care au criticat faptul 
că nu a existat preocuparea 
necesară pentru pregătirea ca
drelor de specialiști care să 
asigure exploatarea rațională 
și eficientă a sistemelor de iri
gații. Această problemă va 
trebui să fie rezolvată de ur
gență, pentru că de ea depinde 
în bună măsură folosirea efi
cientă a irigațiilor.

S-a vorbit aici, pe drept cu- 
vînt, despre planificarea în a- 
gricultură. Este nevoie să pla
nificăm și în continuare pro
ducția agricolă, să stabilim di
recțiile ei principale de dez
voltare. Trebuie să existe o 

legătură strînsă între suprafa
ța cultivată, producție și fon
dul central al statului. De a- 
ceea se impune stabilirea prin 
plan a suprafețelor la princi
palele culturi. Desigur, în ca
drul județelor, repartizarea 
suprafețelor pe cooperative 
trebuie să se facă de către or
ganele locale în raport cu con
dițiile existente. Aproape o 
treime din cooperative nu au 
contracte la grîu și porumb, 
acestea cultivînd cereale nu 
pentru fondul central, ci pen
tru acoperirea nevoilor proprii 
de hrană. E firesc, ca aceste 
cooperative să-și asigure nece
sarul din producție proprie. 
Cînd vom obține producții mai 
mari, și sperăm că nu peste 
mulți ani, vom putea merge pe 
linia de a acoperi nevoile lor 
de cereale din fondul central. 
Chiar și pînă atunci ne gîn- 
dim să venim în ajutorul unor 
cooperative care cultivă car
tofi, de exemplu, dîndu-le ceva 
cereale pentru stimularea dez
voltării creșterii animalelor, 
pentru sporirea producției de 
carne și lapte. Desigur pe a- 
ceastă cale nu vom putea re
zolva integral necesarul de 
hrană al acestor cooperative. 
De aceea, culturile de cereale 
trebuie menținute și în coope
rativele care nu participă la 
formarea fondului central de 
grîu și porumb.

Trebuie ca, treptat, să ajun
gem la o anumită profilare, și 
chiar specializare, în coopera
tive, dar aceasta este o proble
mă de perspectivă pe care nu 
o putem rezolva astăzi — și 
nici într-un an sau doi.

Această problemă se va pu
tea pune atunci cînd vom ob
ține la șes cel puțin 3 000 kg 
grîu și 4 000 kg porumb la 
hectar. Am arătat aceasta, 
pentru a înțelege realitatea, 
așa cum este ea. Nu este su
ficient să dorim un lucru, ci 
trebuie să avem și posibilita
tea de a-1 face, și pentru a- 
ceasta trebuie să acționam, să 
luăm măsuri concrete.

S-a vorbit aici mult de sec
torul creșterii animalelor. Și 
din referatul prezentat de to
varășul Vîleu și din cele spu
se de tovarășul Giosan și de 
alți tovarăși, a reieșit că sec
torul zootehnic în cooperative 
nu a crescut pe măsura posi
bilităților. In 1964, mi se pare, 
aveam un milion nouă sute și 
ceva de mii de bovine și as
tăzi avem două milioane trei
zeci și șapte de mii, dar față 
de sfîrșitul anului 1967, numă
rul bovinelor s-a diminuat cu 
circa 30 000. Dacă ne-am refe
ri și ia sarcina de plan care 
prevede o creștere de 100 000 
capete, înseamnă că față de 
plan efectivul este mai mic cu 
130 000 de bovine. Este adevă- 
tat că pe ansamblul agricultu
rii prevederile planului cinci
nal cu privire la dezvoltarea 
zootehniei și creșterea produc
ției animaliere se realizează. 
Aceasta nu poate asigura însă 
satisfacerea pe deplin a nevoi
lor economiei și consumului. 
La aceasta contribuie în mare 
măsură situația nesatisfăcătoa
re a creșterii efectivelor de a- 
nimale în agricultura coope
ratistă.

Cooperativele agricole dețin 
numai 39,7 la sută din totalul 
bovinelor, deși în raport cu 
suprafața ar trebui să dețină 
circa 62 la sută. La porcine 
ele dețin 25,7 la sută, la ovine 
38 la sută, iar la păsări 8,7 la 
sută. Este clar, tovarăși, că a- 
ceastă situație impietează asu
pra dezvoltării și consolidării 
unor cooperative agricole. Si
gur, sînt și greutăți în asigurl- 
rea furajelor, dar n-am putea 
spune că baza de care dispu
nem este folosită rațional. 
Mă refer la pășunile și fîne- 
țele de munte, la resursele pe 
care le-am putea avea prin 
cultivarea rațională a furaje
lor și extinderea culturilor 
duble, prin buna gospodărire 
și prelucrare a nutrețurilor. 
Chiar cu actualele posibilități, 
dacă am lucra mai bine, și va 
trebui să lucrăm mai bine, 
vom putea să obținem rapid 
sporirea numărului de animale 
și îmbunătățirea furajării lor.

Faptele demonstrează că 
dezvoltarea creșterii animale
lor oferă posibilități largi de 
sporire a veniturilor. Prețuri
le oferite de stat pentru achi
ziția de carne din cooperative 
sînt acoperitoare și stimulato
rii pentru crescătorii de ani
male. Creșterea animalelor 
poate fi nerentabilă numai a- 
colo unde se face risipă, unde 
această activitate nu se des
fășoară pe baza unor norme 
raționale.

în ce privește creșterea bo
vinelor i la noi, greutatea me
die a unui vițel tăiat este de 

279 kg. Dacă cei peste un mi
lion de viței cîți s-au taiat a- 
nul trecut ar fi fost îngrășați 
pînă la 300—310 kg. am fi a- 
vut un spor de circa 30 000 de 
tone de carne. S-ar fi îmbu
nătățit și aprovizionarea popu
lației, ar fi crescut și venitu
rile cooperativelor. Rezervele 
de rentabilitate în zootehnie 
constau în organizarea rațio
nală a creșterii îngrășării 
animalelor, In furajarea lor 
corespunzătoare.

Așa cum am arătat mai 
înainte, creșterea animalelor 
este unul din sectoarele deo
sebit de importante, mai cu 
seamă pentru cooperativele de 
deal și de munte. Dezvolta
rea acestui sector trebuie să 
stea în centrul activității noas
tre. O deosebită atenție va 
trebui acordată aplicării în 
toate cooperativele a măsuri
lor de prevenire și combatere 
a bolilor la animale și păsări 
în vederea reducerii la mini
mum a mortalității. înde
plinirea sarcinilor de plan 
în domeniul zootehniei im
pune îmburfătățirea activi
tății zootehnicienilor și medi
cilor veterinari, a Institutului 
de cercetări zootehnice și a 
sectorului care' se ocupă de 
creșterea animalelor la Con
siliul Superior al Agriculturii. 
Va trebui ca în cel mai scurt 
timp să se precizeze bine răs
punderea sectorului zootehnic 
din Consiliul Superior ai A- 
griculturii, sporindu-i-se rolul 
în dezvoltarea creșterii ani
malelor. Totodată este nece
sar să se stabilească mai clar 
sarcinile și răspunderea ingi
nerilor zootehniști din unită
țile agricole.

Trebuie să facem ca Insti
tutul de cercetări zootehnice 
să se ocupe într-adevăr de 
creșterea animalelor; el tre
buie să fie mutat din Bucu
rești pentru că în București 
nu se poate face zootehnie. 
Dezvoltarea zootehniei cere 
muncă și răspundere serioasă 
pentru îmbunătățirea raselor. 
Pe această linie s-au făcut 
unele începuturi, dar de mulți 
ani ele au rămas în umbră. 
Consiliul Superior al Agricul
turii trebuie să acționeze cu 
mai multă energie pentru or
ganizarea acestui sector, pen
tru organizarea cercetării și 
asistenței tehnice în zootehnie, 
elaborîndu-se un plan special 
pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor. Ridicarea bunăstă
rii, asigurarea hranei popu
lației e legată în bună măsu
ră de creșterea producției de 
carne, lapte și ouă. în cîțiva 
ani trebuie să lichidăm rămî- 
nerile în urmă existente în 
sectorul zootehnic.

în cadrul acestui program 
trebuie să ne preocupăm și de 
îmbunătățirea bazei furajere, 
de industrializarea producției 
de furaje. în cîțiva ani tre
buie să asigurăm și sectorul 
de stat și cel cooperatist cu 
furajele necesare. Avem toate 
condițiile și putem realiza în 
scurt timp acest lucru. Eu rog 
președinții de cooperative, u- 
niunile județene, primii se
cretari ai comitetelor județe
ne de partid să acorde o aten
ție deosebită acestei probleme, 
să treacă de îndată la măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
activității în zootehnie, să aju
te Consiliul Superior al Agri
culturii, Comitetul Central al 
partidului ca, pe baza pro
punerilor specialiștilor, a ță
ranilor, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, să se 
elaboreze un plan judicios de 
dezvoltare a zootehniei în țara 
noastră.

Va trebui, de asemenea, să 
analizăm și să reorganizăm în 
cel mai scurt timp activitatea 
medicilor veterinari, care au 
o mare răspundere în apăra
rea sănătății animalelor. As
tăzi avem un mare număr de 
medici veterinari. Dar trebuie 
să asigurăm ca ei să-și des
fășoare activitatea în condi
ții bune, să exercite un con
trol ferm și eficient asupra 
stării de sănătate a animale
lor, să asigure asistența și în
grijirea animalelor. Ei trebuie 
să ia măsuri severe acolo unde 
nu se respectă regulile veteri
nare, așa cum se proceda și 
în trecut, în țara noastră, și 
cum se procedează și în alte 
țări.

Tovarăși,
în această ședință s-a vor

bit și despre viticultură și po
micultură. în aceste sectoare 
s-au făcut mari investiții. 
După situațiile pe care le a- 
vem, numai în cooperative 
s-au plantat în ultimii 10 ani 
peste 150 000 de hectare cu 
pomi fructiferi și 108 000 hec
tare cu vii. Rezultatele nu sînt 
însă nici aici pe măsura efor
turilor făcute. în județul Ar
geș, de exemplu, s-au făcut 

mari plantații de pomi, dar 
unele nu au intrat încă pe 
rod. Această situație nu este 
numai în Argeș. De asemenea, 
multe vii nefiind îngrijite co
respunzător nu au dat randa
mentul scontat. Toate planta
țiile trebuie să fie îngrijite 
în mod exemplar. Rog pe pri
mii secretari, pe președinții 
uniunilor cooperatiste, direc
torii direcțiilor agricole jude
țene, pe inginerii și președin
ții cooperativelor să nu se 
mulțumească cu faptul că au 
sesizat, că au raportat această 
stare de lucruri. Trebuie ca 
începînd din primăvara aces
tui an să se pună ordine în 
toate plantațiile, astfel îneît 
ele să poată da rapid produc
ții corespunzător investițiilor 
făcute. Avem posibilități să 
obținem o sporire substanția
lă a producției de struguri și 
fructe, satisfăcînd în mai mare 
măsură cerințele de consum 
ale oamenilor muncii.

în fine, tovarăși, aș dori să 
mă refer la legumicultura. Așa 
cum am arătat, în ultimii trei 
ani am avut o creștere medie 
bună a producției. în anul 
1968, producția de legume a 
fost cu 38,8 ia sută mai mare 
decît producția medie anuală 
din perioada 1961—1965. Avem 
însă condiții pentru a obține 
recolte mai bune, pentru a sa
tisface mai din plin cerin
țele populației. In ce privește 
mijloacele materiale și finan
ciare s-a dat, aș putea spu
ne, aproape tot ceea ce au 
cerut tovarășii din Consiliul 
Superior al Agriculturii și 
Uniunea Națională a Coope
rativelor. Nu e rezolvată, în
tr-adevăr, pe deplin problema 
mecanizării, dar nu cred că 
aceasta constituie cauza prin
cipală a realizării unor pro
ducții slabe. Rezervele con
stau în primul rînd în pro
ducția la hectar. A spus aici 
un tovarăș că în cooperativa 
unde lucrează s-au obținut 900 
de tone pe 33 de hectare, ceea 
ce înseamnă 27 000 kg la hec
tar, într-o zonă care nu este 
din cele mai propice pentru 
legumicultura. în alte părți, 
de exemplu în județul Timiș, 
o cooperativă a obținut pe 88 
de hectare 37 000 kg Ia hectar. 
Asemenea cooperative sînt și 
în alte județe, dar ele sînt 
încă puține, tovarăși. Avem 
posibilitatea să irigăm complet 
suprafața de aproape 120 000 
ha de legume ce se cultivă 
în cooperative. Dacă am ob
ține, nu 27 000 kg la hectar, 
ci numai 18—20 000 kg am 
asigura în întregime, numai 
din cooperative, fondul central 
de legume pentru consumul 
intern și export și ar rămîne 
o cantitate mare și în coope
rative pentru consumul intern.

Pentru aceasta, suprafața 
cultivată cu legume trebuie 
să fie bine aleasă, și, repet, 
trebuie să punem legume nu
mai pe terenuri Irigate. Este 
necesar, de asemenea, să fie 
luate măsuri pentru asigura
rea tuturor sortimentelor de 
legume de care avem nevoie. 
Departamentul care se ocupă 
cu valorificarea legumelor tre
buie să cunoască mai bine ce
rințele populației și, pe aceas
tă bază, să întocmească con
tracte ferme cu cooperativele. 
Sînt complet de acord cu pro
punerile ca întocmirea con
tractelor să se facă pe bază 
de prețuri ferme.

O problemă importantă în 
dezvoltarea producției de le
gume este asigurarea semin
țelor. Consider că nu este nor
mal ca și în acest an să im
portăm semințe de roșii, de 
zarzavaturi, în timp ce avem 
un institut și stațiuni de cer
cetări legumicole. Consiliul 
Superior al Agriculturii tre
buie să întocmească un pro
gram special pentru rezolva
rea problemei semințelor de 
legume, începînd încă din a- 
cest an. Rog pe tovarășii din 
județe să se ocupe, de aseme
nea, activ și energic de re
zolvarea acestei probleme. De 
producerea seminței trebuie să 
răspundă Consiliul Superior al 
Agriculturii, institutul de cer
cetări legumicole, dar trebuie 
ca și Departamentul care con
tractează legume să asigure 
producătorilor sămînța, așa 
cum se procedează la tutun și 
la sfecla de zahăr. Departa
mentul trebuie să controleze 
dacă sămînța corespunde sor
timentelor și calității legume
lor pe care le contractează. El 
trebuie să controleze totodată 
modul cum se execută lucră
rile agricole pe suprafețele 
cultivate cu legume contracta
te. Rog în mod deosebit pe 
primii secretari, pe directorii 
direcțiilor agricole și pe pre
ședinții uniunilor cooperatiste 
să controleze acum situația 
pregătirii producției legumi
cole și să la toate măsurile 
ca în acest an populația să 

fie aprovizionată cu legume 
la timp și în cantități îndes
tulătoare.

M-am referit, stimați to
varăși, la o serie de do
menii de activitate hotărî
toare pentru asigurarea creș
terii rapide a producției, deci 
și a veniturilor unităților a- 
gricole. Desigur, în realizarea 
acestor sarcini un rol hotărî- 
tor îl au cadrele, oamenii care 
trebuie să înfăptuiască toate 
aceste măsuri. Este adevărat, 
noi avem un număr suficient 
de specialiști agricoli, îndeo
sebi de ingineri agronomi și 
medici veterinari. Avem mai 
puțini zootehniști, dar și in
ginerii agronomi și medicii 
veterinari se pot ocupa de 
creșterea animalelor. Avem 
multe cadre cu pregătire me
die agricolă, dar trebuie să 
asigurăm ca ele să lucreze 
direct în producție. Pregătind 
cadre medii, urmărim să 
creăm nu funcționari pentru 
agricultură, nu șefi, ci oameni 
care să muncească efectiv în 
producție, în sectorul zooteh
nic, în sectorul legumicol, po- 
miviticol etc. In industrie, 
cadrele medii, tehnicienii, 
maiștrii nu sînt funcționari, ei 
își desfășoară întreaga activi
tate. nemijlocit, în producție. 
Amintesc lucrul acesta întru- 
cît la unii tineri care absolvă 
școala medie agricolă există 
mentalitatea că s-au pregătit 
pentru o funcție administrati
vă sau de conducere. Este ne
cesar să se clarifice bine a- 
ceastă problemă cu tinerii 
care merg să învețe în școlile 
medii agricole, ca și în școlile 
de mecanizatori. Cu ei trebuie 
să se încheie contracte ferme, 
pentru ca după absolvire să 
meargă să lucreze efectiv în 
producția agricolă.

Așa cum am mai arătat, a 
crescut nivelul de cunoștințe 
al președinților de cooperati
ve, al brigadierilor și în ge
neral al țărănimii. Dar com
plexitatea sarcinilor pe care 
Ie au de rezolvat cooperati
vele agricole de producție 
impune să organizăm un sis
tem mai eficient de pregătire 
a președinților și brigadieri
lor, atît din punct de vedere 
tehnic, cît mai cu seamă din 
punct de vedere economic. In 
legătură cu aceasta cred că 
ar fi bine ca tovarășii din 
județe și chiar din coo
perative să se gîndească 
și la faptul dacă este 
bună soluția la care s-a ajuns 
în unele cooperative ca ingi
nerul agronom să fie și pre
ședinte. Nu cumva sarcinile de 
președinte îl sustrag de la 
preocuparea lui de bază, de la 
îndeplinirea atribuțiilor sale-, 
de specialitate ? Și apoi nu 
se creează astfel o situație 
care nu-i mai permite să-și 
îndeplinească rolul de repre
zentant al statului în coope
rativă, cu obligația de a asigu
ra aplicarea directivelor și ho- 
tărîrilor statului ? Inginerul a- 
gronom trebuie să fie ceea ce 
este inginerul șef într-o între
prindere, adică specialistul 
care răspunde de aplicarea tu
turor măsurilor agrozootehni
ce, care cunoaște legile și dis
pozițiile statului și asigură a- 
plicarea lor. Nu mă gîndesc ca 
Inginerul să fie un Inspector, 
cl ca el să vegheze la aplica
rea măsurilor agrozootehnice 
stabilite de organele de stat 
In interesul creșterii produc
ției, dezvoltării continue a a- 
griculturii noastre. Studiind 
situația din cooperativă, ingi
nerul trebuie să organizeze 
chiar o activitate de cerceta
re, împreună cu ceilalți spe
cialiști din cooperativă, și cu 
unii țărani cooperatori, ju- 
cînd un rol activ în aplicarea 
științei agricole, în ridicarea 
generală a nivelului activită
ții cooperativei.

Trebuie, de asemenea, tova
răși, să acordăm mai multă 
atenție problemei evidenței 
mijloacelor materiale și a dis
ciplinei financiare în coopera
tive. Sînt unele sesizări cu 
privire la abuzuri și abateri, 
mai mici sau mai mari, facili
tate de proasta evidență eco
nomică. în cooperative există 
un număr mare de contabili 
și socotitori. Există și cîte un 
contabil șef, iar la uniunea 
județeană un număr destul 
de mare de îndrumători con
tabili. Ar trebui deci să se a- 
sigure o evidență și un con
trol gestionar bun în toate 
cooperativele. Din păcate nu 
toate aceste cadre au pregă
tirea corespunzătoare. Din cei 
4 600 de contabili șefi numai 
circa 1 000 au studii medii și 
superioare. Nu este normal, ' 
tovarăși. Sigur, nu se pot găsi 
ușor oameni cu studii superi
oare, dar se pot găsi absol-*

(Continuare ta pag. a
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venți ai liceelor, ai școliloi 
medii agricole, care au cunoș
tințe de matematică, unele 
cunoștințe de contabilitate. 
Dintre aceștia am putea selec
ționa cadre corespunzătoare 
pentru funcția de contabil șef 
în cooperative.

Una din condițiile principa
le ale întăririi economice a 
cooperativelor o constituie 
sporirea acumulărilor din va
loarea nou creată pentru lăr
girea producției. E necesar să 
se asigure respectarea preve
derilor statutare cu privire la 
constituirea fondului de acu
mulare. Pînă acum, un număr 
de peste 1000 de cooperative 
alocă pentru acumulări fon
duri sub prevederi. Față de 
1963, fondurile bănești aloca
te de cooperative pentru in
vestiții au crescut în 1968 cu 
300 milioane lei, ceea ce este 
puțin. Avem în același timp 
un număr mare de cooperative 
care nu folosesc complet mij
loacele de care dispun. In 500 
de cooperative se găsesc con
strucții pentru 15 000 de bo
vine cărora li s-a dat altă 
destinație ; de asemenea, este 
nefolosită 25 la sută din capa
citatea maternităților de 
scroafe, 47 la sută din capaci
tatea 
Este 
peste 
puțin 
statut 
cum și folosirea rațională 
fondurilor în vederea dezvol
tării rapide a cooperativelor.

S-a vorbit aici de organiza
rea muncii. S-au adus și u- 
nele critici și trebuie să mă 
declar de acord cu acei tova
răși care au arătat că unele 
lipsuri în această direcție nu 
se datoresc atît cooperative
lor cît 
mărilor 
uniunile 
să luăm 
țări ordinea 
ciplina în producție, de a face 
ca într-adevăr toți membrii 
cooperativei să participe efec
tiv la realizarea lucrărilor a- 
gricole. La noi s-a dovedit e- 
ficientă organizarea pe brigăzi 
și echipe — ca formă de bază 
a muncii în cooperative. 
Această organizare a asigurat 
și asigură consolidarea și pro
pusul cooperativelor agricole 
de producție. Va trebui totoda
tă, să aplicam cu consecven
ță principiul retribuției mun
cii în natură și în bani în ra
port cu ziua-muncă, principiu 
care se dovedește corespunză
tor condițiilor de astăzi și la 
care nu se poate renunța. A- 
cestei forme de retribuire 
i s-au adus o serie de îmbună
tățiri. s-a introdus retribuția 
suplimentară pentru producția 
obținută peste plan. Aceasta 
îmbină in mod armbnios in
teresele personale ale coope
ratorilor cu interesele genera
le ale cooperativei și defineș
te mai bine principiul plății

halelor pentru păsări, 
necesar să se asigure 
tot repartizarea a cel 
minimum prevăzut în 
pentru acumulări, pre- 

a

indicațiilor și îndru- 
nestatutare date de 

cooperatiste. Trebuie 
măsuri pentru a în- 

interioară, dis-

pe zi-muncă în natură și în 
bani. Nu trebuie să se caute 
forme care nu sînt de natură 
să întărească spiritul colectiv, 
munca în comun, să consoli
deze cooperativa. Odată cu 
întărirea principiului retribu
ției la zi-muncă prin plata în 
bani și în natură, trebuie să 
ne preocupăm continuu de 
perfecționarea normelor. Nor
mele trebuie stabilite în ra
port cu introducerea mecani
zării și a altor măsuri care 
creează condiții pentru creș
terea productivității muncii. 
Este necesar ca președinții, 
inginerii agronomi, organele 
agricole de stat și cooperatis
te să se ocupe serios de îm
bunătățirea și perfecționarea 
continuă a normelor, să înlă
ture risipa de zile-muncă. Va 
trebui să asigurăm toate con
dițiile ca principalul venit al 
cooperatorului să fie realizat 
din munca în cooperativă. 
Numai atunci el va fi legat 
de cooperativă, numai atunci 
va înțelege că trebuie să facă 
totul pentru dezvoltarea eco
nomică a cooperativei. In coo
perativele unde se obțin re
zultate bune — chiar și în a- 
propierea orașelor — oamenii 
participă activ la muncă, în- 
țelegînd că producția din coo
perativă le asigură bună
starea. Iată de ce, dezvoltînd 
cooperativele, cea mai mare 
parte a venitului membrilor 
cooperatori trebuie să provină 
din munca prestată în coope
rativă. Să întărim spiritul co
lectiv și să contribuim și pe 
această cale Ia desăvîrșirea ca 
clasă nouă a țărănimii care, 
strîns unită cu clasa munci
toare și împreună cu aceasta, 
cu toți cei ce muncesc, con
struiește socialismul.

Este necesar, tovarăși, să se 
întărească rolul adunării ge
nerale, mar.ifestîndu-se mai 
larg și efectiv democrația 
cooperatistă. Problemele de 
bază ale cooperativei tre
buie să fie discutate pretu
tindeni în adunarea generală, 
astfel ca toți cooperatorii să 
cunoască măsurile ce se stabi
lesc, să cunoască permanent 
cum se înfăptuiesc aceste mă
suri. Numai așa cooperatorul 
va ști că tot ceea ce se face 
este în interesul lui și va 
participa activ la întreaga 
muncă pentru creșterea avu
ției cooperativei, și implicit 
pentru creșterea bunăstării 
sale. Atunci cînd s-a hotărît 
formarea Uniunii Naționale și 
a uniunilor județene coopera
tiste s-a pornit tocmai de la 
necesitatea de a se asigura o 
conducere și o îndrumare mai 
activă și mai permanentă a 
cooperativelor, a activității lor 
interne, pentru creșterea ro
lului adunării generale a coo
peratorilor în viața cooperati
vei și a satului, pentru antre
narea maselor țărănimii în 
întreaga viață politică a țării. 
Din păcate, uniunile coopera
tiste județene și Uniunea Na
țională nu au acționat încă 
așa cum trebuie în acest do-

meniu. Cred că una din con
cluziile principale ale acestei 
plenare trebuie să fie conclu
zia că în viitor uniunile jude
țene, Uniunea Națională să 
acorde cea mai mare atenție 
tocmai acestor domenii de ac
tivitate.

Stimat! tovarăși,

Incepînd cu Consiliul Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor și cu Consiliul Superior al 
Agriculturii este necesar să 
se îmbunătățească radical ac
tivitatea de conducere a agri
culturii. Trebuie să înțelegem 
tovarăși că agricultura, coope
rativele agricole nu pot fi con
duse prin circulare și instruc
țiuni, ci prin participarea 
efectivă la viața cooperativei, 
printr-un contact permanent 
și o legătură strînsă cu coope
rativele. Lucrătorii uniunilor 
cooperatiste și ai direcțiilor 
agricole județene trebuie să 
participe cu regularitate la 
adunările generale, la ședin
țele de consiliu, să sprijine 
cooperativele în organizarea 
muncii și a producției, să de
vină, într-adevăr, organe de 
lucru, de îndrumare și de aju
tor concret al cooperativelor. 
Președintele, inginerul agro
nom din cooperativă să se 
poată adresa oricînd direc
ției agricole și 
operatiste 
a primi 
necesar, 
de zile 
uniuni cooperatiste și șefi 
direcțiilor agricole județene 
trec prin cooperative. Așa 
se poate conduce agricultura. 
Tovarășii de la Consiliul Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole, de la Consiliul Su
perior al Agriculturii trebuie 
să înțeleagă că dacă nu au le
gătură efectivă cu județele, 
dacă nu asigură îndrumarea și 
rezolvarea operativă a proble
melor care se ridică în județe 
nu-și pot îndeplini cum tre
buie atribuțiile. Eu vă rog pe 
dumneavoastră, cei de la ju
dețe, să fiți mai exigenți atît 
față de munca dumneavoastră 
înșivă, cît și față de munca 
organelor centrale. Trebuie ac
ționat împreună pentru a pro
duce o cotitură în activitatea 
organelor agricole de stat și 
cooperatiste.

Problemele care se ridică în 
agricultură sînt mari și com
plexe. Ele pot fi realizate, nu 
prin circulare, nu prin hîrtii, 
ci printr-o conducere științifi
că, concretă, operativă. Orga
nele noastre centrale și jude
țene au capacitatea de a re
zolva aceste probleme. In mun
ca tuturor trebuie să se ma
nifeste însă cu putere spiritul 
de partid. Să nu vă lăsați in
fluențați de spiritul birocratic, 
funcționăresc, să luptați îm
potriva lui; numai atunci veți 
putea rezolva cu succes sarci
nile de mare răspundere ce vă 
revin.

Aș dori să mă refer și la 
unele sarcini ale organizațiilor

uniunii co- 
județene, pentru 

operativ sprijinul 
Din păcate 
unii președinți

luni 
de 
ai 

nu 
nu

de partid. Desigur, munca de 
partid Ia sate nu poate să aibă 
alt țel decît realizarea sarcini
lor de producție în cooperative 
și în întreprinderile de stat, 
așa cum în industrie munca de 
partid are ca țel principal în
deplinirea planului de stat. 
Trebuie să spunem, tovarăși, 
că Ia sate avem organizații de 
partid puternice. Aici lucrează 
820 000 de membri de partid, 
din care circa 510 000 în coo
perativele agricole de produc
ție. Avem puternice comitete 
de partid în comune, birouri de 
organizații în cooperative. Deci 
o forță uriașă care poate să 
asigure realizarea a tot ceea ce 
ne propunem în agricultură. 
Este necesar să tragem învăță
minte din neajunsurile care 
s-au manifestat pînă acum 
pentru că lipsurile de care am 
vorbit aici privesc pînă la 
urmă, și reflectă, și munca or
ganelor noastre județene și 
comunale de partid. In tot 
ceea ce este bun se află încor
porată și munca organizațiilor 
de partid, precum în tot ceea 
ce este rău se oglindesc și de
ficiențele activității lor. Ca în 
toate domeniile de activitate și 
aici trebuie să nu ne mulțumim 
numai cu hotărîri, oricît ar fi 
ele de bune, ci trebuie să luăm 
măsuri de a organiza munca 
pentru îndeplinirea hotărîrilor, 
de a exercita un control per
manent pentru ca măsurile 
stabilite să fie duse pînă la 
capăt. Oricît ar fi de bune, 
hotărîrile rămîn pe hîrtie și 
nu pot să joace un rol prea 
mare, dacă nu se urmărește 
aplicarea lor. Ceea ce spun se 
referă, tovarăși, atît la acti
vitatea organelor de partid 
județene, a organizațiilor co
munale, cît și la munca noas
tră, a celor care lucrăm la 
Comitetul Central, care avem 
atribuții directe legate de a- 
gricultură. Trebuie să asigu
răm o mai bună îndrumare și 
conducere a activității de că
tre organele și organizațiile 
noastre de partid, să asigurăm 
creșterea rolului organizațiilor 
de partid în toate unitățile a- 
gricole în lupta pentru spo
rirea producției, pentru dezvol
tarea și consolidarea coopera
tivelor. La sate avem, de ase
menea, organizații de tineret 
puternice, care cuprind sute de 
mii de membri. Trebuie ca 
organizațiile noastre de partid 
să îndrume mai bine acti
vitatea lor, pentru ca ele să 
aducă o contribuție mai activă 
la îndeplinirea sarcinilor din 
agricultură.

Consiliile populare județene 
și comunale au, prin noua lege 
de organizare, sarcini precise 
și de mare răspundere în 
conducerea și îndrumarea ac
tivității din agricultură. Tre
buie să facem ca ele să-și în
deplinească în bune condiții 
atribuțiile și să exercite o 
influență puternică 
deplinirii sarcinilor 
partid și guvern.

Nu m-am referit
mele activității ideologice, ale 
muncii de educație, deși au

asupra în- 
trasate de

la proble-

464 de delegați (reprezentînd 
pe cei peste 70 000 de uteciști 
la Conferința județeană 
a U.T.C.) au analizat 
activitatea desfășurată 
ganizația județeană a 
relee înd rezultatele obținute 
de tineri in diverse domenii și 
dezbătind sarcinile de mare 
răspundere ce Ie stau în față 
în noul an de muncă. Darea 
de seamă prezentată, ca și nu
meroasele intervenții au relie
fat că în perioada care s-a 
scurs tinerii din județul Timiș, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.C., au adus o contribuție 
importantă la realizarea sar
cinilor de plan pe anul 1968.

Merită subliniat — s-a arătat 
în darea de seamă și în dezba
teri — efortul încununat de suc
ces al multor organizații care, 
integrîndu-se activ în ampla 
acțiune de realizare și depășire 
a sarcinilor de producție, de 
descoperire și punere în valoa
re a resurselor interne, și-au o- 
rientat mai ferm activitatea 
spre preocupările majore ale ti
nerilor, inițiind acțiuni privind 
dezvoltarea pasiunii și răspun
derii în muncă, a disciplinei 
muncitorești, a interesului pen
tru continua perfecționare pro
fesională. Vorbind despre edu
carea tineretului în spiritul 
muncii, darea de seamă a sub
liniat că organizațiile U.T.C. de 
la „Electrobanat", Uzina „Cio
canul" din Nădrag, Nodul 
C.F.R.-Timiș ș.a. au organizat 
dezbaterii eficiente pe tema fo
losirii cu maximum de eficiență 
a timpului de lucru, întreținerea 
și folosirea mașinilor și utilaje
lor la întreaga lor capacitate, 
respectarea de către toți tinerii 
a disciplinei tehnologice. A fost, 
de asemenea, menționată expe
riența organizației U.T.C. de la 
Întreprinderea textilă din Lu-

Timiș 
recent 
de or- 
U.T.C.,

goj în ceea ce privește inițierea 
unor acțiuni — dezbateri, sim
pozioane. raiduri-anchetă, discu- 
ții-fulger, întîlniri cu specialiști 
— menite să combată și să în
lăture întîizierile tinerilor de la 
program, absentele nemotivate, 
irosirea timpului afectat pro
ducției.

Răcind aprecierile cuvenite 
privind contribuția tinerilor la 
realizarea sarcinilor de produc
ție, Conferința a reliefat tot
odată faptul că rezultatele ar 
fi putut fi și mai bune, dacă în 
activitatea lor, unele organe și

îndeplinit nici planul de pro
ducție pe anul 1968. Dezbateri
le au accentuat, de aceea, nece
sitatea ca aceste organizații, ca 
și altele de altfel, să desfășoare 
o mai eficientă activitate în an
trenarea tinerilor Ia producție, 
astfel incit fiecare tînăr să cu
noască concret sarcinile ce-i re
vin din plan, importanța lor în 
înlănțuirea logică a procesului 
de producție, să inițieze acțiuni 
menite să ajute la ridicarea ca
lificării tinerilor, la răspîndirea 
cărții tehnice. O preocupare 
mai mare trebuie să manifeste

neri din cooperativele agricole 
de producție Valcani, Curtea, 
Folea lucrează în acest sector) 
și legumicol, de atragerea lor la 
muncile cele mai grele, perma
nent, pe tot parcursul anului. 
Delegații Ia Conferință, unii in
vitați au făcut recomandări or
ganizațiilor U.T.C. de la sate, 
mai ale® acolo unde activitatea 
este slabă, să desfășoare o acti
vitate mai bogată, cu acțiuni 
diverse și diferențiate pentru a- 
tragerea tinerilor la muncile 
agricole, pentru cultivarea în 
rîndul acestora a dragostei față

o mare importanță în viața 
satelor; o vom face cu altă 
ocazie. Ceea ce aș dori însă 
să subliniez este că în această 
muncă trebuie să antrenăm 

intelectualii de la sate, 
nu există comună care

să nu aibă 20 pînă la 50 de 
intelectuali. Sînt comune cu 
80—100 de intelectuali — în
vățători, profesori, medici, in
gineri. Ei reprezintă o forță 
care poate exercita o mare — 
influență asupra ridicării cui- V 
turale a satelor, creșterii con
științei socialiste a țărănimii. 
Organizațiile noastre de partid 
trebuie să mobilizeze intelec
tualitatea la întreaga muncă 
de transformare economică, 
socială și culturală a satului. 
Sînt convins că, unind toate 
aceste forțe, vom reuși ca în 
scurt timp agricultura noastră 
cooperatistă să se ridice 
un nivel superior.

Săptămîna viitoare vor 
cepe adunările generale 
cooperativele agricole. în 
ceste adunări trebuie să 
dezbată în mod aprofundat a 
toate problemele legate de “ 
dezvoltarea agriculturii, să se 
discute deschis lipsurile, nea- A 
„junsurile și măsurile ce tre- “ 
buie luate. Adunarea gene
rală, care trebuie să fie o M 
adunare de lucru, să se w 
desfășoare sub semnul mo
bilizării tuturor forțelor pen- M 
tru întărirea și dezvoltarea 
fiecărei cooperative. In felul 
acesta se va dovedi în fapt că £ 
adunarea generală joacă un 
rol hotărîtor în întreaga viață 
a cooperativelor agricole. A- A 
dunările generale în coopera- 
tivele agricole au loc conco
mitent cu desfășurarea campa- © 
niei electorale care creează 
condiții pentru mobilizarea și A 
mai intensă a tuturor forțelor 
națiunii noastre în vederea 
înfăptuirii politicii partidului. " 
îmbinîndu-se armonios, aceste 
două acțiuni trebuie să ducă © 
la dezvoltarea inițiativei, a 
spiritului gospodăresc al țără- £ 
nimii cooperatiste, la noi rea
lizări pe calea consolidării co- 
operativelor agricole 
ducție.

Anul acesta vom 
a 25-a aniversare a 
patriei; totodată ne 
pentru Congresul partidului. — 
Intîmpinarea acestor eveni- — 
mente trebuie să se desfășoa- " 
re sub semnul îndeplinirii 
sarcinilor de creștere a pro
ducției industriale și agricole 
înscrise în planul anual, pen- 
tru realizarea programului e- 
laborat de Congresul al IX-lea 
în vederea înfloririi multila
terale a patriei. Vă rog să 
transmiteți membrilor de 
partid, tuturor cooperatorilor, 
urări de succese tot mai mari 
în activitatea pe care o desfă
șoară pentru propășirea conti
nuă a agriculturii noastre coo-• 
peratiste.

Combinatul siderurgic din Galați: Vedere parțială a oțelăriei

■ Ml

de pro-

sărbători © 
eliberării 
pregătim £

(Cuvintarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rinduri 
de întreaga asistență cu vii 
și îndelungi aplauze).

CE INIȚIATIVEINVESTIM IN
ACELEA DE ECONOMISIRE

A MIIMELII
Două cifre ne-au reținut în mod special atenția la U- 

zina de tablă subțire Galați. Anul trecut au fost economisite 
11,2 tone oțel, dar s-au risipit 266,6 tone zinc. Pierderile, 
după cum se vede sint în superioritate și destul de ridicate 
in raport cu mărimea Uzinei de tablă subțire Galați și a 
consumului de metal de aici. Irosirea unei asemenea cantități 
de metal, de neadmis în condițiile unor preocupări generale 
pentru evitarea risipei de materiale și în primul rînd de 
metal, invită la analiză. Multe posturi cheie din cadrul pro
cesului tehnologic sint deservite de tineri. Este normal deci, 
să punem pe primul plan al investigației ce-o întreprindem 
preocuparea lor și a organizației U.T.C. pentru găsirea de 
soluții favorabile economisirii metalului.

— Neluind în discuție cauzele 
strict obiective, trebuie să, re
cunoaștem — declara tovarășul 
Vasile Sadici, inginerul șef al 
uzinei — că multe tone de me
tal au luat prematur drumul 
turnătoriilor, pentru că unii sa- 
lariați în rindul cărora tinerii 
ocupă o pondere insemnată ma- • 
nifestă o insuficientă preocu
pare pentru respectarea tehno
logiei de fabricație. Cum la 
noi, pentru fabricarea fiecărei 
foi de tablă colaborează circa 
100 de oameni, răspunderea in
dividuală c dificil de stabilit și 
de aceea, conștiința are o în
semnătate deosebită. Orice mun
citor trebuie să lucreze bine, să 
manifeste maximum de respon- 

esabilitate, știind că de el de
pind și eforturile celor din e- 
chipă.

•
 Parcurgem cele patru lami
noare și secția zincuire ale uzi
nei. întîrziem la diferite puncte

— de lucru, urmărind corespondenți tul faptic al cuvintelor ingine
rului șef. precum și descifrarea 
adevăratelor cauze ale consuli mului de metal peste limitele 
admise în unele compartimente 
ale întreprinderii.

Pe liniile de laminare mun
cesc multi tineri și nu putini 

• dintre aceștia dețin posturi im
portante în procesul de produc-

Conferință și pe stilul de muncă 
al organelor și organizațiilor 
U.T.C. Enumerîndu-se cîteva 
succese obținute în acest sens, 
s-a reliefat faptul că în activi
tatea lor, organele și organiza
țiile U.T.C.. în special la sate, 
manifestă încă inerție, că acu
mularea de date statistice și în
tocmirea de rapoarte înlocuiește 
încă, în mod nefiresc, munca 
concretă, vie, formele și meto
dele viabile și diferențiate, efl- 
cienie. Preocupare deosebită 
impune în viitor și în ceea 
privește creșterea numerică

se
ce
a

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI
JUDEȚENE TIMIȘ A U.T.C

organizații U.T.C. ar fi sesizat 
la timp o serie de neajunsuri 
care s-au manifestat în munca 
tinerilor — privind în mod deo
sebit disciplina și calitatea 
muncii —, dacă experiența bună 
acumulată de unele organizații 
ar fi fost generalizată cu prom
ptitudine. Pentru că nu sînt 
străine de activitatea desfășura
tă de tineri în producție, pier
derile de timp pe 1968 — prin 
învoiri, absențe nemotivate, 
concedii fără plată — care pe 
întreg județul echivalează cu o 
producție de 66 milioane lei. O 
activitate slabă, săracă în ac
țiuni mobilizatoare au dus în 
această privință organizațiile 
U.T.C. de la întreprinderile 
„Mondial" și de reparații auto, 

unități care, de fapt, nu și-au

și organizațiile U.T.C. de pe 
șantierele de construcții pentru 
educarea în spirit muncitoresc a 
tinerilor, mai ales acolo unde 
se construiesc noi obiective : în
treprinderea poligrafică Timi
șoara. Complexul zootehnic din 
Birda, școala din Calea Șagului, 
ca și pe șantierele noilor blocuri 
de locuințe.

Referiri șl observații judicioa
se s-au făcut în Conferință și 
în ceea ce privește activitatea 
tineretului de Ia sate. A fost, 
astfel, subliniat faptul că în u- 
nele comune. organizațiile 
U.T.C. n-au dus o activitate per
manentă de antrenare a tineri
lor la muncă (în C.A.P. Dum
brava, Răchita ș.a. tinerii au e- 
fectuat puține zile-muncă), de 
evitarea fluctuațiilor în secto
rul zootehnic (foarte puțini ti

de cooperativa agricolă de pro
ducție, pentru apărarea și dez
voltarea avuției obștești. Atît în 
darea de seamă, cit și în dez
baterile Conferinței, un loc de 
prim ordin i-a fost rezervat ac
tivității de educație politico- 
ideologică a tineretului, subli- 
niindu-se necesitatea intensifi
cării preocupărilor organizații
lor U.T.C. pentru activitatea po- 
litico-ideclogică, astfel îneît ti
nerii să cunoască temeinic reali
tățile social-economice din țara 
noastră, sensul tuturor măsuri
lor inițiate de partid privind 
perfecționarea vieții economice, 
politice și sociale a patriei — 
condiție fundamentală pentru a- 
deziunea deplină și atașamentul 
activ al tinerilor la înfăptuirea 
acestora.

Un accent deosebit s-a pus în

rindurilor organizației, mai ales 
în mediul sătesc.

*
Am punctat cîteva aspecte 

încă insuficient rezolvate de or
ganizația județeană Timiș a 
U.T.C. — reieșite din Conferin
ță — pentru a înlesni înțelege
rea mai exactă a resurselor pe 
care această organizație Ie are. 
a capacităților latente pe care 
le posedă și care nu așteaptă 
decît intervenția operativă și 
competentă pentru a fi folosite. 
Este de datoria organelor și or
ganizațiilor U.T.C. să-și facă din 
aceste repere semnalate, obiec
tive importante pentru activita
tea de viitor. în fața tinerilor, 
a întregului județ stau sarcini 
și mai mari în acest an. „Econo
mia județului Timiș — spunea 
în Conferință tovarășul MIHAI

TELESCU, prim secretar al co
mitetului județean de partid — 
va cunoaște un avînt puternic. 
Pentru a sublinia efortul deose
bit pe care sînt chemați să-l 
depună harnicii și talentații 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din intreprinderile județului, 
este suficient să amintim că — 
potrivit planului de stat — va
loarea producției globale indus
triale din 1969 va întrece cu 
peste un miliard de lei pe cea 
obținută în cursul anului prece
dent. La Conferința organizației 
noastre județene de partid, răs- 
punzind chemării conferinței 
organizației de partid a muni
cipiului București, ne-am anga
jat să depășim prevederile pla
nului cu cel puțin 100 milioane 
Iei. Ne exprimăm convingerea 
— a spus vorbitorul — că orga
nele și organizațiile U.T.C. din 
județ, sub conducerea organiza
țiilor de partid, vor munci și 
de acum înainte cu toată pasiu
nea spre a mobiliza forțele tine
rei generații spre noi și noi suc
cese, spre binele și fericirea în
tregii noastre 
liste".
altfel, concluzia și ideea direc
toare care a caracterizat lucră
rile întregii Conferințe.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul IULIU 
FEJEȘ, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., care, apreciind 
activitatea organizației județene 
U.T.C., a făcut recomandări cu 
privire la îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă, pentru 
antrenarea tuturor tinerilor din 
județ la realizarea obiectivelor 
majore ce le au în față.

Conferința a ales comitetul 
județean U.T.C., format din 95 
membri și 16 supleanți și comisia 
de cenzori. în funcția de prim 
secretar a fost ales tovarășul 
RADU BĂLAN.

societăți socia-
Aceasta constituie, de

I. D. DANCEA
I. ANDREIȚĂ

obținute se da- 
parte și lor, e- 
care le depun

tie- Economiile 
toresc în bună 
forturilor pe 
pentru o laminare corectă, inte
resului dovedit clipă de clipă 
pentru reducerea declasatelor și 
a rebutului.

Maistrul Popa Sava, ajutîn- 
du-ne să concretizăm, ne vor
bește cu căldură despre cîțiva 
dintre ei.

— In schimbul pe care îl con
duc, tinărul Ștefan Goiciu e unul 
dintre cei mai buni. El nu-și 
îndeplinește doar sarcinile ce-i 
revin la pupitrul de comandă 
lucrind cît mai corect la tole
ranțe dificile ; Ștefan Goiciu 
•Și face simțită prezența pe în
treaga linie de laminare. Orice 
pauză cît de scurtă și-o con
sumă la alte puncte de lucru, la 
foarfecă pentru tăiat platine, la 
decapare, la dublator sau la a- 
justaj. Peste tot poate da cite 
o sugestie, în așa fel îneît de- 
caparea să fie bună, desfacerea 
tablei să nu 
clasate.

Asemenea 
dează și alți .........
Cringanu, Tudor Mălai, Nicolae 
Rață, sînt cîțiva dintre aceștia. 
Ei se încadrează în acea cate
gorie de tineri care în munca 
lor se preocupă de a găsi solu
ții la cit mai multe din pro
blemele aflate în raza activității 
diurne, inclusiv aceea a econo
misirii metalului, antrenîndu-i 
De cei din jur. stilizîndu-le e- 
forturile. Este și aceasta o ex
plicație la rezultatele bune ob
ținute . realizarea unui consum 
specific sub limitele admise, to
nele de metal economisit. Din 
registrele de evidentă zilnică a 
îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție se evidențiază limpede 
urmările acestor eforturi : con
sumul specific de metal e de 
regulă mai mic decît cel plani
ficat, în loc de 1 280 kg pe tona 
de tablă consumîndu-se în zilele 
de la începutul noului an. doar 
cite 1 260—1 270 kg, ceea ce re
liefează nu numai eforturile de
puse dar și posibilitățile exis
tente pentru economisirea me
talului pe liniile de laminare.

Iată. insă, că în secția zincuire 
situația e cu totul alta. Cauzele 
risipirii celor 266,6 tone de zinc 
în anul trecut se datorează în 
bună parte celor spuse nouă de 
inginerul șef Vasile Sadici. Din 
diferite motive apare lucrul în 
salturi. în asemenea condiții 
tehnologia de- fabricație nu mai 
e respectată, lucrîndu-se cu vi
teză mărită, cu temperaturi ri
dicate. Consecința acestei stări 
de fapt — creșterea consumului 
de zinc.

Cauzele ce determină depăși
rea consumului normat, după 
cum ne dăm seama, sînt cu
noscute aici. Cum s-a gîndit co
mitetul U.T.C. să intervină pen
tru a contribui la stăvilirea ri-

se soldeze cu de-

lui Goiciu proce- 
tineri. Gheorghe

I

sipei ? Ionel Popa este secre
tarul organizației U.T.C. pe tură, 
dar și controlor în această sec
ție. Dînsul are pe linie de pro
ducție tocmai această atribuție 
de a supraveghea respectarea 
tehnologiei de fabricație, de a 
efectua nu numai recepția ci si 
controlul preventiv ? Iar ca se
cretar U.T.C. are obligația de 
a menține trează atenția tineri
lor. între altele, și pentru redu
cerea consumului de metal ?

Un răspuns la o întrebare, pe 
care am repetat-o de cîteva 
ori. ne va lămuri :

consumul de 
interesat.

cît zinc se
tablă, cît la o raa- 

alta, nu prea m-am

— De 
prea m-am 
date, cifre, 
pe tona de 
șină, cit Ia 
preocupat.

Aflăm
care lucrează în secție rezul
tate mai bune au obtinut echi
pele conduse de uteciștii Victor 
Andrei și Ștefan Mișcalenco. 
Care e explicația. Iși îngrijesc 
bine mașinile, fac eforturi ca si 
în condiții mai grele să respec
te normele tehnologiei de fabri
cație, deci sint preocupați per
manent pentru redueferea con
sumului de zinc. Nu la fel pro
cedează și ceilalți tineri. Ne gîn- d«p că cu totul alta ar fi situa
ți.. dacă organizația U.T.C. i-ar 
mobiliza pe toți, dacă aceasta 
nu s-ar mulțumi să stea departe 
de problemele acute ale produc
ției. Faptul că Ionel Popa nu 
cunoaște in dubla sa calitate de 
secretar al organizației U.T.C. 
și de controlor, cu cît a fost de
pășit consumul specific de zinc 
ni se pare deosebit de elocvent 
dar și destul de grav. Ceea ce 
fac tineri ca V. Andrei și Șt. 
Mișcalenco ar fi putut să facă și 
ceilalți și nu numai sporadic, 
ci continuu dacă organizația 
U.T.C. și-ar fi dat osteneală să 
insiste pe această linie.

Ineficienta unor forme la care 
s-a apelat în secția zincuire ca 
și în sectorul laminoarelor. tre
buia prevăzută de la început. 
Datorită specificului programu
lui de producție, rezultatele 
muncii _ individuale nu se pot 
stabili cît de cît cu precizie. în 
acest caz olimpiada tinerilor 
zincuitori sau laminatori devi
ne formală. Aici nu se cere pre
luarea unor forme bune din în
treprinderi cu alt specific ci ac
tivarea unui procedeu cerut de 
realitatea meseriei, a secțiilor. 
Informarea operativă a tinerilor 
cu îndeplinirea indicatorilor de 
plan, cu necesitățile fiecărei 
secții, discuțiile pe viu la locul 
de munca, dezbaterea cazurilor 
de abateri de la tehnologia de 
fabricație, stimularea răspunde
rii fiecăruia pentru rezultatul 
muncii întregului colectiv re
prezintă mijloace de încorsetare 
a_ risipei de metal. Deoarece 
pînă la ora actuală nu s-a în
treprins nimic organizat pentru 
a mări aportul tinerilor în ra
ționalizarea consumului de zinc, 
credem că e de datoria comite
tului coordonator U.T.C. să im
pulsioneze organizațiile U.T.C. 
Pe ture să acorde atenția nece
sară unei asemenea probleme. 
A ne mîndri doar cu economiile 
laminatorilor. dar a trece sub 
tăcere risipa de metal făcută de 
zincuitori înseamnă a accepta 
ca posibilitățile existente să ră- 
mînă în continuare tot sub chip 
de posibilități.

ION CHIRIC

zinc nu 
Nu «tiu 

consumă

că dintre echipele

Savanți români, participant! la reuniuni 

științifice internaționale
mare anvergură, ce vor avea loc 
în zeci de țări ale lumii. Cităm 
dintre acestea Conferința euro
peană de fizica plasmei și fuziune 
controlată (Olanda), Congresul 
Federației internaționale de auto
matică (Polonia), Congresul in
ternațional de protozoologie 
(U.R.S.S.), Simpozionul interna
țional de zootehnie (Italia), Con
gresul internațional de farmaco
logie (Elveția).

Cîteva zeci de reprezentanți ai 
Academiei — membri ji membri 
corespondenți, cercetători științi
fici — se află în aceste zile pes
te hotare ca invitați la diferite 
reuniuni științifice internaționale, 
pentru a prezenta conferințe, 
pentru documentare, specializare, 
schimb de experiență etc. Cel 
mai înalt for științific al țării va 
fi reprezentat tn acest an la pes
te 100 de congrese, conferințe, 
simpozioane internaționale de (Agerpres)



Pag. 4 SCiNTEIA TINERETULUI

Indiferent ce s-ar spune, 
rămînem convinși că, atunci 
cînd se face apelul celor că
rora le sînt încredințate sar
cini atît de importante ca e- 
ducarea și pregătirea tinere
lor generații, nu trebuie nici 
pe departe să răspundă numai 
familia sau școala-. Prezența 
organizației U.T.C. ca factor 
important în procesul instruc- 
tiv-educativ s-a dovedit în
totdeauna necesară, de efect, 
și cu atît mai mult în rîndul 
studenților, unde datorită 
componenței sale complexe și 
mature, s-a ajuns pînă acum 
la rezultate remarcabile. Tra
diția anulează orice intenție 
de-a contesta, oferind exem
ple numeroase, definitorii 
pentru rolul de organizator al 
colectivului, de orientator al 
pasiunilor și eforturilor, care-i 
revin organizației de tineret. 
Nu-i cazul să le enumerăm 
acum. Iată de ce ni s-a părut 
firesc să ne adresăm factori
lor cu munci de răspundere 
în cadrul Comitetului munici
pal Iași al U.T.C. și comite
tului U.T.C. pe centrul uni
versitar, interesîndu-ne de a- 
portul organizației de tineret 
la desfășurarea în bune con
diții a sesiunii de examene 
din această iarnă.

Mărturisim de la bun în
ceput că obișnuiți cu felul de 
a acționa al celor două comi
tete — caracterizat în primul 
rînd prin inițiativă și promp
titudine, prin realism și ma
turitate — am rămas surprinși 
de faptul că la data de 20 
ianuarie tovarășul Macovei 
Gheorghe, prim-secretar al Co
mitetului municipal Iași al 
U.T.C., însărcinat să răspundă 
din partea biroului de orga
nizațiile U.T.C. din centrul 
universitar, nu ne putea co
munica nimic concret despre 
desfășurarea sesiunii și nici 
măcar despre măsurile luate. 
In sourta întrevedere pe care 
am avut-o, scurtă pentru că 
nu am avut de fapt ce discuta, 
tovarășul M. G. ne informa 
că : „Am luat o inițiativă, 
dacă o putem numi inițiativă; 
am fost repartizați să purtăm 
discuții cu comitetele U.T.C. 
pe institute (se referă la se
cretarii comitetului municipal

U.T.C.) și am discutat cu se
cretarul și cu șefii comisiilor 
și despre problemele legate de 
sesiune : despre condițiile de 
studiu, despic lipsa unor 
cursuri universitare (sublinie
rile ne aparțin) și despre alte 
probleme. Am fixat să se aibă 
în vedere studenții care au 
constituit dificultăți (...) Tre
buiau făcute niște acțiuni pre
ventive. Ce s-ar fi putut 
face !?“

Rămînînd pe poziție și con- 
tinuînd să fim convinși că se
siunea trebuia să ocupe un loc 
de centru în cadrul tuturor 
preocupărilor, că aportul or
ganizației U.T.C. nu se re-

pal U.T.C., a venit în sfârșit 
ocazia să notăm: evidență 
periodică, din 4 în 4 zile, a 
situației la examene, realiza
rea spațiului' necesar pentru 
studia. Stabilirea, de comun 
acord cu cadrele didactice, a 
unor ore de consultație la 
materiile de care sînt legate 
examenele cele mai dificile, 
agitația vizuală — lozinci, 
fotoreportaje, panouri, raiduri, 
difuzate la stațiile de amplifi
care existente î 
„tabla neagră", 
sesiunii" etc.

Nimeni nu ar 
testa, privind o 
listă la care sînt adăugate și

în cămine,
„barometrul

putea con-
asemenea

cu siguranță o problemă". Nu 
ne-am grăbit totuși, s-o facem, 
deoarece un raid prin institu
tele de învățămint superior 
din Iași nu era de natură 
să confirme spusele tovarășu
lui Nițu. Cu excepția Insti
tutului politehnic, pe cori
doarele căruia pot fi întâl
nite cîteva maxime și progra
mul consultațiilor nici la In
stitutul agronomic, nici la 
Universitate și nici la Insti
tutul de medicină nu te în- 
tîmpină nici un semn (altul 
decît chipurile firesc emoțio
nate, zîmbetul victorioșilor 
sau ochii înlăcrimați ai unor 
fete) care să demonstreze că

forme vechi, uzate deja. Per
fect I Dar unde sînt formele 
noi pe care să le îmbrățișăm ? 
Se pot oare înlocui oazele cu 
pustiul ? Sînt oare de mai 
mare efect pentru sesiune a- 
fișele turistice țipător colorate 
de la Institutul de medicină, 
cele ale formației de muzică 
ușoară „Roșu și Negru" pre
zente, ca „ciupercile după 
ploaie", pe toate coridoarele 
Universității și atîtea altele 
datate de prin noiembrie, de
cembrie 1968 ? Sîntem con
vinși că nu. Sau, poate, orga
nizația U.T.C. a adoptat ace
eași viziune cu Federația ro
mână de scrimă, care a pla-

LA SEDIUL U.T.C

VACANTA A1NCZPIT
r

u

ODATA ’iff
zumă nici pe departe la dis
cuții „despre condiții de stu
diu, despre lipsa unor cursuri 
universitare" și la „niște ac
țiuni" ce trebuiau organizate, 
am continuat investigațiile 
noastre la comitetul U.T.C. pe 
centrul 
așadar 
NIȚU, 
sionale, 
mai în _____  ...
meze; ceilalți activiști fiind 
mai puțin în cunoștință de 
cauză datorită „numeroaselor 
activități care i-au solicitat în 
ultima vreme". Pe lista mă
surilor luate, deschisă încă din 
timpul discuției cu primul se
cretar al comitetului munici-

universitar. Discutăm 
cu tovarășul ILIE 

șeful comisiei profe- 
recomandat a fi cel 
măsură să ne infor-

alte măsuri luate în colabo
rare cu rectoratele (amenaja
rea bibliotecilor de la cămine, 
anchete pentru definirea re
alistă a programei analitice și 
stabilirea necesarului de ma
nuale universitare etc), că or
ganizația U.T.C. nu și-a pus 
în acțiune întreaga sa putere 
de a influența desfășurarea 
sesiunii ca forță subiectivă de 
mare importanță. Mărturisim 
că am fost chiar dispuși să-i 
felicităm pe membrii comisii
lor profesionale, mai ales că 
ni s-au enunțat între altele 
și măsuri speciale referitoare 
la anul I care, „fiind alcătuit 
eterogen, din promoțiile ante
rioare ale liceelor, constituie

și pentru organizațiile U.T.C. 
a început sesiunea. Nu panou, 
nu fotoreportaje, nu „tabla 
neagră" și nici „barometrul 
sesiunii". Să ne mai gîndim 
la raiduri-anchete difuzate 
prin stațiile de amplificare din 
cămine r Ar fi o îndrăzneală 
de vreme ce realitatea ne 
convinge că întreg arsenalul 
de forme și mijloace prin care 
organizația de tineret ar fi 
putut susține sesiunea nu a 
existat decît în... anii prece
dent (tare de mult I) și în... 
intențiile comisiilor profesio
nale.

Ni s-a obiectat cu ocazia 
reconfruntării avute că ple
dăm pentru menținerea unor

nificat desfășurarea turului 
campionatului de calificare pe 
echipe (la care trebuie să par
ticipe și formațiile de floretă 
ale Politehnicii Iași), tocmai 
în sesiune ? Noi nu credem, 
dar cel puțin aparențele pot 
duce cu gîndul și la așa ceva. 
Sînt ineficiente vechile forme, 
ni s-a spus; totul e studiul 
individual. Desigur că baza 
unei pregătiri temeinice este 
studiul individual dar cuvin
tele „totul" și „bază" nu par 
să însemne unul și același 
lucru. Și, apoi, să fie mai efi
cientă absența inițiativelor or
ganizației U.T.C. decît „ve
chile forme" prin care cîndva 
acționa ? Ne îndoim. Ne în-

doim de orice fel de argu
ment care pledează pentru 
retragerea, pentru absența or
ganizației din acest domeniu 
esențial al preocupărilor sale 
mai ales atunci cînd realitatea 
reclamă evident o participare 
la nivelul unui efort sporit. 
Credem că cifra mare de re- 
petenți din centrul universitar 
Iași, înscrisă în statisticile a- 
nului școlar 1967—1968 nu ar 
pleda nici ea pentru o lăsare 
a lucrurilor la voia întîm- 
plării și nici numărul de ex
matriculați de Ia Institutul 
politehnic, de la Universi
tate, pentru lipsa de interes 
față de studiu nu pot con
vinge că s-a ajuns la un nivel 
de conștiință atît de ridicat 
îneît organizația de tineret 
să-și ia vacanță în timpul se
siunii.

Se așteaptă acum, cînd con
semnăm aceste rînduri, sosi
rea datelor statistice referi
toare la examen. Se-așteaptă, 
am observat, cu interes. Și 
e firesc să fie așa. Dar nimic 
nu ne va convinge că e la 
fel de firesc să se aștepte, cu 
brațele încrucișate, adunarea 
de analiză a situației Ia învă
țătură ce urmează a se con
voca după vacanță.

Intervenția era operativ ne
cesară, pentru că bilanțul pri
mului examen, alcătuit la 22 
ianuarie arată astfel :

Pe centrul universitar din 
10 938 studenți, planificați să 
intre în sesiune, la primul exa
men s-au prezentat 10114. 
Nu s-au prezentat 794, au 
promovat 8 839, nu au promo
vat 1 035.

La Institutul Politehnic, din 
studenții planificați (5 400) 
s-au prezentat 5 072. Nu s-au 
prezentat 328. Promovați: 
4 268. Nepromovați: 824. La 
Universitatea „Al. Ioan Cu
za" : planificați — 3 833, pre
zentați — 3 518, neprezentați 
— 315, promovați — 3159, 
nepromovați — 359.

Pe centrul universitar sînt 
1829 studenți care n-au tre
cut primul examen (la Institu
tul politehnic — 1 152 iar la 
Universitate — 674).

ION CHIRIAC

al doilea rînd pentru că de la

C. R. C.EDITURA' PENTRU LITERATURA

IM LIBRĂRII

TN HOLUL TEATRULUI DE COMEDIE S-A DESCHIS EXPOZIȚIA 
DE PICTURA GRIGORE VASILE

Anul acesta, uzina brașovea- 
nă de tractoare va produce, în 
paralel, 12 tipuri de tractoare 
de 65 și 40 C.P. Pentru a face 
față acestor sarcini sporite, u- 
zina și-a organizat din timp 
procesul tehnologic, puțind rea- 
Qiza în plus, față de anul tre
cut, 3 800 tractoare.

TRENURI ELECTRICE

în Gara de Nord au început 
să sosească primele trenuri re
morcate de locomotive electri
ce, eonsemnîndu-se astfel in
troducerea noului sistem de 
tracțiune pe întreg traseul care 
leagă Capitala de orașul de la 
poalele Tâmpei. Trenurile vor 
înregistra pe acest traseu o 
creștere a vitezei cu circa 60 la 
sută și vor avea o capacitate de 
trafic cu circa 30—40 la sută 
mai mare.

— Care sînt ultimele preocu
pări de atelier 7

— Realizarea unor lucrări pe 
motive care sînt îndeobște cu
noscute, peisaje și naturi moar
te, motive pe care le consider 
încă polivalente ca semnificație 
și expresivitate plastică, căutînd 
evident printr-o reducție, prin- 
tr-o simplificare în limitele fi
rescului, printr-o variație a 
problemelor de compoziție și a 
acordurilor cromatice, ipostaze 
noi, nuanțări noi în sentiment. 
Poate că la început m-am ex
primat inexact. In primul rînd 
pentru că lucrările despre care 
vorbeam an fost realizate, și In

Llvln Rebreanu i OPERE, vol. I, lei 17,50 ; vol. II, lei 16,50 ; 
vol. III, lei 16,50.

Ion Barbu : PAGINI DE PROZĂ, lei 4,50.
Ion Agîrbiceanu : DOUĂ IUBIRI, (B.P.T., 468), lei 5.
Ovid Densusianu : OPERE, vol. I, Iei 33.

ELUARD, APOLLINAIRE, LORCA, UNGARETTI. QUASI
MODO (casetă liliput), lei 80.

Al. Mirodan : CAMUFLAJ, lei 3,25.
Ion Omescu : TEATRU, vol. I, lei 6,75.
Ana Carenina : IIARFE UITATE, lei 5,50.
Aurel Gurghianu : STRADA VÎNTULUI, lei 3,50.
Ion Rahoveanu : ZODIA MILENARĂ, lei 5,50.

George Cliirilă : AGORA (versuri), lei 6,75.
M. N. Rusu : UTOPICA, lei 6,25.
Vasile Vlad : PEDEPSELE, lei 6.

EDITURA TINERETULUI
Al. Bălăci : FRANCESCO PETRARCA, col. „Oameni de 

seamă", lei 14.
H. Chr. Andersen : POVESTIRI, lei 22.
Mihai Stoian : REABILITAREA UNUI HAIDUC — PANTE- 

LIMON, lei 12.
Domnica Filimon-Stoicescu: EMIL GÎRLEANU, Iei 3,75.
Cllnca Felicia : TREPTE (roman), lei 3,50.
Alexandru Lungu ; TIMPUL OGLINZILOR, versuri.

EDITURA PENTRU LITERATURA UNIVERSALĂ
F. M. Dostoievski : OPERE, vol. IV, Iei 18.
Edmond Charles-Roux : SĂ UIȚI PALERMO, lei 8,25.
Ion Ianoșl : DOSTOIEVSKI — „TRAGEDIA SUBTERANEI", 

lei 13,50.
EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

Nlcolae Mărgineanu : NATURA STIINTEI, iei 20,50.
Dr. R. Floru : SOMNUL SI VISELE, lei 2.

NOTE BIBLIOGRAFICE
Citeva cârti ieșite zilele 

acestea de sub tiparul E- 
diturii pentru literatură 
universală vin să între
gească cititorului 
imaginea 
literaturi 
porane.

finalității critica a «cr ia ului 
său.

data dc 28 ianuarie nu mai sînt A 
«preocupări de atelier». “

— De ce ?
— Pentru că la data amintită 0 

aceste lucrări, împreună cu al- 
tele mai vechi (prezente în ex- 
pozițiile din țară și străinătate W 
din ultimii ani), vor forma «o- 
biectul» unei expoziții în holul — 
Teatrului de comedie. O

— în anul 1968 ați mai avut 
o expoziție personală. Astăzi vă 
aflați în fața uneia noi. £

— Am nevoia unei confrun
tări permanente cu publicul, fie _ 
și un public restrîns, spectatorii W 
acestui teatru, de pildă, a unei 
verificări dintr-un alt unghi de ™ 
exigență, începînd cu mine în
sumi chiar, și pentru că împll- 
nesc astfel menirea pe care o au 
și pe care am dorit-o lucrărilor — 
mele. ™

GALAȚI
AGENDA PREMIERELOR 

INDUSTRIALE
Pe agenda acestui an figurea-

ză intrarea în funcțiune la — 
Combinatul siderurgic Galati, a V
celui de-al doilea furnal de 
1 700 mc, zona a doua de aglo
merare a minereului, grupul 
doi al fabricii de oxigen, cel 
de-al treilea convertlzor al o- 
telăriei. Apropiatele premiere 
industriale vor fi însoțite de 
creșterea continuă a producției 
sectoarelor aflate în funcțiune.

ROMÂNIA EXPORTA

Prin intermediul întreprinderii 
de comerț exterior „Industrial
export", aflăm că au fost li
vrate în Uniunea Sovietică si 
R.A.U. 2 000 tone de utilaj chi
mic și pentru rafinării de pe
trol.

Sute de tone de utilaje meta
lurgice și siderurgice au fost 
expediate în Belgia și R. F. a 
Germaniei. Mai mult de 4 600 de 
tone de utilaj minier și pentru 
fabrici de ciment au fost ex
portate în R. P. D. Coreeană, 
Cuba, R.A.U., Siria și Uniunea 
Sovietică. în R. D. Vietnam au 
fost livrate utilaje pentru zece 
fabrici de gheață șl cinci fabrici 
de biscuiți.

Noua clădire a spitalului din 
Craiova se află In stadiul fini

sărilor interioare
Foto: AGERPRES

Încă o întrebare si apoi, „nouă" (Examen la Institutul de arhitectură „Ion Mincu" din Capitală) 
Foto : C. CONSTANTIN

român 
unor valoroase 
străine contem-

romanul cunos- 
de cultură fran- 
Malraux, „Spe- 

în 1937. este

• Astfel, 
cutului om 
cez, Andre 
ran ța", scris 
conceput ca un vast reportaj 
închinat războiului civil din 
Spania, la care autorul a 
participat el însuși ca volun
tar, de partea republicanilor, 
în fruntea unei escadrile.

• Un alt volum interesant 
editat de E.L.U. este „Cen
taurul". Romanul lui John 
Updike, una dintre cede mai 
pregnante personalități ale 
tinerei generații de prozatori 
americani, e structurat pe 
două planuri simultane; al 
realității și al mitologiei. 
Parafrazînd legenda centau
rului Chiron și a lui Prome- 
teu, scriitorul realizează o 
dramă a responsabilității u- 
mane.

CROMCW LITERARĂ
Din producția adesea „inflațio

nistă" a colecției „Luceafărul", 
se desprind, uneori, mesaje lirice 
necomune. Fenomen previzibil 
și compensatoriu. Căci lectorul 
obișnuit are o răbdare obișnuită, 
iar amintirea unor apariții va
loroase nu reprezintă, pentru el, 
un argument pentru accep
tarea mediocrității multor de
buturi ulterioare. Din acest mo
tiv, volume precum „Cîmpia eter
nă" de George Alboiu, „Măștile 
somnului" de Gheorghe Istrate 
și, într-o măsură considerabilă, 
„Ce se numește toamnă" de Ion 
Chiriac sînt menite să ateste, 
dar și să justifice; să ateste ta
lente incontestabile și să justifice 
atît speranțele noastre, cît și ros
tul colecției, la sfârșitul primului 
ei deceniu de existență.

Placheta lui Ion Chiriac, inti
tulată destul de inexpresiv „Ce 
se numește toamnă", se plasează 
în spațiul liric ca-ntr-o Ithacă. 
Îndelung visată, dorită fierbinte, 
poezia își așteaptă creatorul in
tr-un peisaj autohton, ruralizat. 
Rătăcirea s-a produs în planul 
vîrstei. In fond, nostalgia copi-

nostru grai cînd ninge". Zăpezile 
sînt cuvintele noastre, zăpezile 
sînt visele noastre ; zăpezile sin- 
tem noi I Din această perspecti
vă, maternitatea apare ca o nin
soare sublimă care, atinsă de soa
re, se topește în moarte: „Oh, 
mama, cred că n-a știut că 
ninge / Din trupul ei născînd 
mereu copii 1 / Zăpadă sînt. /, 
Mă calcă, doamnă mama, în pi
cioare ! Om după om, / Pe fie- 
care-1 port către un țel / Și-abia 
atins de soare / Presimt că port 
în inimă și moartea." Sensibil la 
marile ecuații ale vieții, poetul 
nu ocolește suprema, dramatica 
necunoscută a existenței — moar
tea. Gravitatea tonului său este, 
însă, autentică și nu contrafăcută’, 
cum se întimplă adesea colegilor 
de generație. In versuri, Ion Chi- 
riac nu afectează poze morbide, 
nu mimează angoase de împru
mut. Scrutarea condiției umane 
este operată cu o privire lucidă, 
calmă, fără obsesii maladive. 
Demnitatea gestului liric implică, 
desigur, speranța supraviețuirii 
prin operă. Transfer existențial 
de o noblețe extraordinară, sur-

I. CHIRIAC

TOAMNA

..CE SE

Ce se numește 
toamnă,

• După volumele de nu
vele și teatru ale lui Luigl 
Pirandello, recentul roman 
„Răposatul, Mattia Pascal" 
dovedește caracterul preva
lent realist al artei sale, fo
losirea situațiilor neobișnu
ite, absurde ori ciudate con
stituind doar un mijloc de 
accentuare a conținutului și

• Aceeași editură a scos 
de sub tipar romanul „Che
mare tîrzie", reprezentativ 
pentru Angus Wilson și pro
za modernă engleză. Auto
rul înfățișează un aspect im
portant din viața ' '
postbelice și anume adapta
rea vechii generații 
dul de existență și mediul 
nou, apărute în urma termi
nării celui de-al doilea răz
boi mondial.

Angliei
la mo-

FELDMAREȘALA 
rulează la Patria
11.30 ; 14 ; 16,30 ;
București (orele <>,□«, n,
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21); Melodia
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45).

UN OM PENTRU ETERNITATE 
— rulează la Republica 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
21,15.

MARELE ȘARPE 
rulează la Luceafărul 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45) ; T_.ll ’ - '
10,15 ; 12,30 ; 
21,15).

EXPRESUL
VON RYAN 

rulează la 
8,30; 11; 13,30;
21) ; Modern ( 
11 45 * 14 *
20,45) Excelsior (orele 8,35 ; 
11; 13,30; 16 ; 18,30 ; 21).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Victoria (orele 9 | 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 20,45).

(orele 9; 
19; 21,15);
8,30; 11;

(3 ; 13,30 ; 16 ;
Festival (orele 

14,45 ; 17 ;

(orele
18,45 ;

(orele 
18,30 ;

8,15 ; 
19,15 ;

COLONELULUI
Feroviar 

; 16; 
(orele 

16,15 ;

(orele
18,39 ;
9,30 ;

18,30 ;

lăriei echivalează cu un refuz al 
morții. Reîntoarcerea la univer
sul infantil, mai pur, rămîne apa
najul artistului-demiurg. Căci, în 
fantezia acestuia, lumea își retră
iește copilăria: poeții „sînt pre
cum oceanele făcuți, 1 Din vîr- 
furi verzi de fluvii. / Mor și se 
refac și n-au odihnă / Și plîng 
o dată-n viață, — atunci cînd 
simt / Că nu-și mai pot găsi co. 
pilul care-au fost. / Atunci le 
urcă fruntea gînditor 1 Și-abia 
surîd știind că-n pieptul lor 1 
Ca o femeie, lumea își naște 
toți copiii."

Pentru Ion Chiriac, poezia este 
un vis al realității, convertibil 
într-o altă realitate, imaginară. 
Numai ea degajă acea inefabilă, 
tainică lumină interioară, pe care 
poeții știu atît de bine s-o me
najeze : „Aeru-i plin de visuri ; / 
Imagini cresc din pieptul lor, / 
Abia te-ntorci acasă printre ele. / 
Poet e-acela ce-ar putea să trea
că 1 De-a dreptul prin imagini, / 
Făr-să tulbure / Lumina ce se 
naște-ntîi în vis. / Poet e-acela 
ce-ar putea s-atingă / Un vis și 
să-1 învie și... / / ... / / Poeții 
sînt frumoși fiindcă / Nici o lu
mină nu moare, n preajma lor". 
Acum, fascinația stelară pare 
ușor explicabilă. De asemenea, 
irepresibila sete de proiecție în 
infinit, de contopire cu macro- 

-cosmul. Dialogul cu elementele 
^devine perfect realizabil pentru 

că, sub crusta elementelor regăsim 
gîndurile noastre. Citez din „Cînd 
săruți zăpada" — una dintre cele 
mai frumoase piese ale volumu
lui : „Știu, dacă-aș săruta puțin 
zăpada / S-ar auzi într-însa voci / 
Atîtea iuți cuvinte spuse stele
lor t Ni le-a adus ninsoarea îna
poi... / Umblăm prin propriul

prins în poezia „DESTIN" : 
„De-un tei frumos pe muntele 
surpat / Privighetorile m-au spîn- 
zurat / Teiul, cu timpul, s-a to
pit în vînt 1 Eu am rămas în 
ștreang cîntînd /. Găci, cînd te 
spînzură privighetori / Lațul îți 
trece pe la subțiori. / Îți strînge 
numai inima, iar gura / Rămîne 
liberă să bea natura".

Remarcabile sînt, apoi, unele 
desene în manieră expresionistă, 
precum explozia coloristică din 
poezia „NOI" : „Ne va-mprăștia 
căldura verii, 1 Gerul cerului 
adînc și-atît de verde. / Taie-n 
piele razele fierbinți / Încă și se 
răsucește făr-să ierte / Peste iar
bă un văzduh cu zimți". Iar ac
centele nostalgice din „La sal- 
cîmi" aparțin unor versuri de o 
limpeditate extremă, ușor stiliza
tă : „Tu și in albastru... Ca o 
ghicitoare / Se zărește-nțelepciu- 
nea-n foi, l Marea-nțelepciune a 
naturii care / Azi rămîne mută 
fără noi / Creangă de salcîm cu 
spin și floare, / Creangă care 
bucură și doare, / Trage - ncet 
zăvor de umbră peste mine / 
Despărțindu-mă de soare".

Din păcate, nu toate stihurjl» 
acestui prim volum străluci c 
atît de intens. Dacă nu poți eti
cheta drept „naturi moarte" poe
zii întregi, existența unor versuri 
insuficient cizelate, a unor proza- 
isme involuntare, nu poate fi nici 
ea tărăgănată. Graba autorului și, 
poate, lipsa de operativitate edi
torială au concurat la apariția în 
acest volum, în ansamblu bun, a 
unor neglijențe stilistice finind, 
desigur, de un stadiu sensibil de
pășit din evoluția talentatului 
poet ieșan.

NICOLAE BALTAG• ••••• • • • • • • •••••
JOI, 30 IANUARIE 1969

PROGRAMUL I
11,00 — Limba germană. 

Lecția 40 (reluare).
11.30 — T. V. pentru specia

liștii din agricultură. 
Legumicultura. Produ
cerea ciupercilor co
mestibile (reluare).

12,00 — T. V. pentru specia
liști. Medicină. Stoma
cul operat (reluare).

17.30 — Telex T. V.
17,35 — Pentru elevi: Con

sultații la chimie (cla
sa a VIII-a). Tema : Al
cool etilic — acid eti
lic. Prezintă prof. Ma- 
rieta Sava.

18,05 — Limba rusă. Lecția 
39.

18.30 — Studioul pionierilor 
la... Timișoara. Emisiu
ne realizată cu con
cursul pionierilor și 
școlarilor din județul 
Timiș și orașul Timi
șoara.

19,00 — Telejurnalul de sea-

19,30 — 2 Martie 1969. — Din 
carnetul scriitorului.

19,45 — Medicul vă sfătu
iește. Utilitatea activi
tății fizice. Discuție cu 
conf. dr. docent Marin 
Voicuiescu.

20,00 — Roman - foileton : 
„Forsyte Saga" (XIII).

Episodul II — „Răpi
rea".

22,40 — Arta plastică. Prin 
expoziții.

22,55 — Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II

^neinatoțirafe
MICA ROMANȚĂ DE VARĂ

rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

BECKET
rulează la Gloria (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Floreasca 
orele 9,30; 13,30; 16,45; 20).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16 ;
18,30) ; AVENTURA (orele 
11 ; 13,30) ; STRIGĂTUL (orele
8.30 ; 21).

NIKOLAI BAUMAN
rulează Ia Lumina (orele 9,15 ; 
16; în continuare; 18,30;
20,45).

VERA CRUZ
rulează ia Doina (orele 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Dru
mul sării (orele 15 ; 17,30 ; 20).

ACUZATUL
rulează la Union (orele 16,30 ;

t

18 ; EU, EU, EU... ȘI CEI
LALȚI (orele 20,30).

TOM ȘI JERRY, DACĂ TRECI 
PODUL PONOARELOR, VIZI
TA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT IN JU
DEȚELE CARAS-SEVERIN, TI
MIȘ ȘI ARAD...

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Grivița (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Tomis (ore

le 9—15,45 în continuare).
NEÎNȚELESUL 

rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Buzești (orele

15,30—18) : HAIDUCII (orele 
20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Dacia (orele 8,45; 
15,45 în '■ 
20,45).

PLANETA 
rulează 
15,30 ; 18) ; 
CIOARELOR (orele 20,15).

„TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20.15b

DRUMUL SPRE SATURN, 
SFÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Giulești (orele
15.30 ; 19).

EA VA RIDE, INIMĂ NEBUNĂ, 
NEBUNA,NEBUNĂ DE LEGAT 

rulează la Cotrocenl (orele
15.30 ; 19).

VIVA MARIA
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

continuare; 18,15;
MAIMUȚELOR 
la Unirea (orele 

RĂPIREA FE-

29.54 - Baschet masculin : 
Steaua București — Fi
dea Partenope Napoli. 
Repriza a II-a (Cupa 
cupelor). — Transmi
siune din. Sala sportu- 
turilor Floreasca).

21,20 — Antologia poeților 
contemporani. Versuri 
de Ion Horea și Emil 
Bctta în lectura auto
rilor.

21,40 — Prim plan. Prof, 
univ. Valeriu Bologa.

21.55 — Studioul mic. „Pre
scripția" — serial poli
țist de Ștefan Berciu.

29,00 — Telex T. V.
20,05 — Concert simfonic. In

terpretează orchestra 
simfonică a Radiotele- 
viziunii. în program : 
Mișcarea simfonică 
pentru două orchestre 
de coarde de Mircea 
Istrate (primă audiție) ; 
Concertul pentru vioa
ră și orchestră nr. 3 în 
Sol major de Mozart. 
Dirijor ; Emanuel Ele- 
nescu. Solist : Josef 
Suk (R. S. Cehoslovacă).

20,50 — Desene animate. „A- 
venturile lui Filopat și 
Patafil".

21,00 — O samă de cuvinte. 
Poeziile lui Șt. O Iosif.

21,30 — Film artistic : „Nu 
uita gara Lugovaia" — 
producție a studiourilor 
sovietice.

/

Opera română : AMORUL VRĂJITOR ; BOLERO ; TRICOR
NUL, ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : CONTESA MARITZA, 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 

19.30 ; (sala Studio) : 
„Lucia Sturdza Bu- 

METEORUL, ora 20 ; 
ora 20 ; Teatrul Mic : 
„C. I. Nottara" (sala

HEIDELBERGUL DE ALTĂDATĂ, ora” 
PĂRINȚII TERIBILI, ora 19,30 ; Teatrul 
landra" (sala din bd. Schitu Măgurennu) : 
(sala Studio) : COMEDIE PE ÎNTUNERIC, 
OFIȚERUL RECRUTOR, ora 20 ; Teatrul 
Magheru) : ECHILIBRU FRAGIL, ora 19,30 ; (sala Studio) : 
CÎND LUNA E ALBASTRĂ, ora 20 : Teatrul Giulești : CURSA 
DE ȘOARECI, ora 19,30 ; Teatrul „Barbu Delavra-ncea" : KAT
HLEEN. ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" ; REGELE CERB, ora 
15,30 : Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : ȘORI
CELUL ȘI PĂPUȘA, ora 17 ; (sala din »tr. Academiei) : A FU
GIT UN TREN, ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : 
RECITAL DOINA BADEA, dra 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
174) : VARIETĂȚI PE PORTATIV, ora 19,30; Ansamblul 
U.G.S.R. : CU PICIOARELE PE PĂMÎNT, ora 20 ; Circul de 
Stat : RAPSODIA ACROBATICĂ, ora 19,30.
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Propunerile de candidați
pentru Marea Adunare
Națională au luat sfîrșit

în ultimele zile au fost de
semnați drept candidați ai 
Frontului Unității Socialiste 
pentru Marea Adunare Națio
nală : în județul Vaslui: 
Florea Dumitrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Economic, 
în circumscripția electorală nr. 
2 —• Birlad ; în județul Iași: 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, în cir
cumscripția electorală nr. 5 — 
Holboca ; în municipiul Bucu
rești : acad. dr. docent Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Co
mitetului pentru energie nu
cleară, în circumscripția elec
torală nr. 8 — Baba Novac. 
Cu acestea, propunerile de 
candidați pentru Marea Adu
nare Națională au luat sfîrșit. 
Au fost desemnați candidații 
Frontului Unității Socialiste 
pentru cel mai înalt organ al 
puterii de stat în toate cele

MANDATUL NOSTRU -
CANDIDAȚILOR NOȘTRI

Cunoștința cu Elvira Au- 
dersătz am făcut-o la între
prinderea Teba din Arad. Ce
tățenii din Sînnicolau Mic, un 
cartier al orașului, au propu
s-o candidată pentru alegerile 
de la 2 martie. La 24 de ani 
ai săi ne privește cu o timi
ditate repede alungată de im
portanța discuțiilor pe care le 
purtăm. Rugînd-o să ne îm
părtășească cîteva din senti-

în cartierul 
in care 

s-a nâscut
meritele încercate cind s-a în- 
tîlnit cu viitorii săi alegători, 
ne-a spus: „M-am născut și 
locuiesc în acest cartier. Oa
menii care au vorbit despre 
mine mi-au sporit încrederea 
în forțele mele, dar în același 
timp au conturat dimensiunile 
responsabilității ce-mi revine 
Sînt multe probleme gos
podărești pe care urmează 
să le rezolvăm în viitor. Unele 
dintre ele, destul de dificile, 
ne vor solicita foarte mult. 
Dar tocmai acest lucru mă 
bucură fiindcă îmi creează po
sibilitatea cunoașterii oameni
lor și realizarea unor fapte in 
folosul lor“.

Cuvinte de stimă și respect 
am auzit pretutindeni, despre 
această tînără muncitoare, toa
te la un loc conturînd și ex- 
plicînd încrederea ce i-a fost 
acordată.

I. D. DANCEA

(Urmare din pag. I)

care votează pentru 
prima oară i-am văzut 
la locul de muncă, în 
sălile de clasă, iar 
fotoreporterul nostru 
le-a fixat zîmbetele pe 
pelicula de celuloid.

La Uzina de sîrmă 
și produse din sîrmă, 
tinerii Pascu Cornel, 
Dumitrescu loan, Al- 
dea George, Bolea A- 
drian, Călin lancu, 
Popescu Gheorghe, fi
latori, strungari, lăcă
tuși, toți absolvenți ai 
școlii profesionale din 
promoția lui 1968 lu
crează de numai ci- 
teva luni în uzină. Ei 
ne-au împărtășit mîn- 
dria că au împlinit 
vîrsta majoratului în 
uzina pe care au în
drăgit-o, că vor vota 
pentru candidații 
Frontului Unității So
cialiste printre care se 
află și tînărul lor co
leg, tehnicianul Cazan 
Stan, care candidează 
pentru un loc de de
putat în M.A.N.. La 
Liceul Mihai Emi- 
nescu ne așteptau 360 
de elevi care au împli
nit, sau vor împlini 
pînă la 2 martie, vîrsta 
de 18 ani. Primul lor 
act cetățenesc în în- 
tîmpinarea alegerilor, 
după ce au ascultat în 
amfiteatrul liceului o 
expunere despre drep
turile ți îndatoririle 

L cetățenilor României 

Socialiste, a fost con
fecționarea unor pa
nouri și a unor foto
montaje înfățișînd 
realizările cincinalului 
în Buzău și în restul 
țării.

,,In acest an vom 
da două mari exa
mene — ne mărturi
sea Ene Gherghina 
din clasa a Xll-a. A- 
cela de cetățean — la 
2 martie, iar în primă
vară, bacalaureatul".

„îmi dau seama că 
m-am făcut mare... 
Societatea ne apar
ține" ne spunea cu 
candoare și satisfacție 
Jurubiță Gina, elevă 
anul V al Liceului pe
dagogic.

„Descopăr acum în 
mod concret noțiunea 
de vot. Pînă nu de 
mult faptul îmi apă
rea de domeniul curio
zității. Azi îl asimi
lez răspunderilor ce
tățenești care începînd 
din acest an vor a- 
păsa pe umerii noștri 
—- declara grav o altă 
elevă a Liceului pe
dagogic, Bănescu Ma
na.

Aceștia sînt doar 
cîțiva din cei ce for
mează cifra rotundă 
de 10000 noi alegă
tori ai municipiului 
Buzău. Cifra are sem
nificații profunde. 
Pentrucă cei 10000 
noi alegători sînt re
zultatul rporului de

465 circumscripții electorale 
prevăzute de Constituția țării.

Printre cei propuși se află 
oameni ai muncii, bărbați și 
femei, români și din rîndul 
naționalităților conlocuitoare, 
muncitori, țărani cooperatori, 
ingineri, tehnicieni, conducă
tori de mari întreprinderi, 
mecanizatori, oameni de știin
ță, cultură, artă și învățămînt, 
activiști de partid, de stat, ai 
organizațiilor de masă și 
obștești, reprezentanți ai cul
telor, militari și pensionari, 
cetățeni care prin întreaga lor 
activitate și-au legat viața de 
destinele țării, de interesele 
ceior pe care îi reprezintă. 
Pe lista candidaților pentru 
Marea Adunare Națională fi
gurează nume ca cele ale Eroi
lor Muncii Socialiste, Ștefan 
Tripșa, prim-maistru oțelar și 
Teodor Maghiar, președintele 
C.A.P. Mădăraș, bine cunoscuți

PRIMELE PLANURI
GOSPODĂREȘTI DE VIITOR

In cadrul adunărilor cetățenești 
din toate cele 34 de circumscrip
ții ale comunei Bîrza din județul 
Olt, cetățenii au susținut cu căl
dură propunerile de candidați 
pentru alegerile de la 2 martie.

— In circumscripția mea a 
fost reparată strada prin aduce
rea balastului de la Olt". „îm
preună cu alți deputați am ame
najat un parc". „La noi au fost 
uniformizate toate străzile, s-au 
făcut două poduri, trotuare, s-au 
curățat străzile în bune condi
ții". „In fața fiecărei case vom 
sădi un pom". „In primăvară vom 
ridica magazinul mixt și brută
ria". „Vom urmări întărirea con
tinuă a C.A.P. și mai ales a sec
torului zootehnic, solicitîndu-i pe 
tineri în cea mai mare măsură la 
toate acțiunile de muncă". „De

ÎN FRUNTEA ACTIVITĂ 
ȚILOR TINEREȘTI

Despre iubitorii sportului din 
comuna Aninoasa s-a dus vestea 
în tot județul Dîmbovița — la 
faza județeană a concursului Cu
pa tineretului de la sate : 11 di
plome, dintre care 7 reprezentînd 
locul I la atletism. Formația ar
tistică a tineretului este și ea cu
noscută. Cei 320 de uteciști des
fășoară o bogată activitate cultu- 
ral-sportivă. In zilele iernii se-n- 
trec amatorii de șah și tenis de 

populație pe care l-a 
adus industrializarea 
orașului; intr-un anu
me fel, acest detașa
ment înseamnă sîrmă 
și produse din sîrmă ; 
înseamnă cele 11 sor
timente de electrozi 
ce vor fi exportați în- 
cepînd din acest an ; 
înseamnă manualele 
școlare distribuite gra
tuit în valoare de a- 
proape un milion lei; 
înseamnă 1 500 000 lei 
cit reprezintă bursele 
elevilor din școlile 
profesionale; înseam
nă, în cele din urmă, 
miracolul trezirii la 
viață ; înseamnă trans
formarea unui oraș 
patriarhal într.un mu
nicipiu industrializat.

Iar alegătorii Buză
ului, printre care se 
află și miile de tineri 
ce votează 
prima oară, 
toate cele de 
mai au un 
socialism.

Cind seara, pără
seam Buzăul, îndrep- 
iîndu-ne spre următo
rul nostru popas, ne 
aminteam cuvintele ți
nui elev de la liceul 
Hașdeu: „Orașul
transformat în șantier, 
fabricile sale, viața 
nouă care a întinerit, 
arterele bătrinului 
nostru oraș, sînt cel 
mai convingător
manifest electoral al 
Frontului Unității So
cialiste".

pentru 
știu că 
mai sus 
nume :

Co-în întreaga țară, Teodor 
man, prim-secretar al Comi
tetului județean Tulcea al 
P.C.R., acad. Constantin Neni- 
țescu, Gelu Kahu, directorul 
Institutului de proiectări navale
Galați, minerul Mitrea Băluță, 
artistul Costache Antoniu, pro
fesoara Elisabeta Iarobitz, in
ginera Dorina Gegus, gene
ral locotenent Ion Gheorghe, 
medicul Melania Crețu șl alții, 

întrunirile electorale în ca
drul cărora au fost desemnați 
candidații Frontului Unității 
Socialiste au constituit o nouă 
expresie a încrederii cu care 
întregul popor urmează poli
tica partidului, prilej de ma
nifestare a hotărîrii oamenilor 
muncii de a munci cu mai 
mult spor pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

(Agerpres)

mîine vom începe să cărăm pia
tra pe 3 kilometri de șosea și pe 
străzile laterale".

Sînt fraze pe care le-am auzit 
de la Dobre Smarandache, Florea 
Cimpoieru, Constantin Floarea, 
Elena Stancu, Ion Smaranda și 
alți candidați, cu prilejul unui 
sfat pe care l-au ținut înainte 
de întîlnirea ce o vor avea sîm- 
bătă cu toți deputății din co
mună. Acolo, la marele sfat al sa
tului, vor cumpăni ce au făcut 
pentru binele colectivității, își vor 
stabili obiectivele în funcție de 
nenumăratele propuneri și suge
stii pe care cetățenii le-au făcut 
la adunările în care și-au desem
nat candidații.

V. RAVESCU

masă, formația artistică susține 
programe la căminul cultural.

Sufletul tuturor activităților 
este Petre Nedelcu, secretarul 
comitetului comunal al U. T. C. 
Oamenii l-au propus candidat în 
circumscripția electorală comuna
lă. Nedelcu sărbătorește în acest 
an, odată cu sfertul de secol de 
la eliberarea patriei, și împlini
rea a tot atîția ani de la venirea 
sa pe lume în această comună. 
Tatăl său, fost muncitor la Uzi
nele de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, are o bătrînețe lipsită 
de grijă și plină de satisfacții. 
Fiul său este un om de ispravă ; 
nora, localnică și ea, muncește la 
bibliotecă. Acum cîteva luni în 
familie a survenit un eveniment 
fericit: s-a născut un nepoțel.
Cite bucurii într-un timp așa de 
scurt 1 împreună cu tînărul pro
pus candidat, toți locuitorii co
munei vor să lucreze ca adevărați 
gospodari, pentru binele și pros
peritatea familiilor lor.

CORVIN GRAUR
subredacția Dîmbovița

CARNET ELECTORAL
în cadrul unor ample acțiuni 

legate de desfășurarea campani
ei electorale, în peste 350 de 
cluburi, case de cultură, școli și 
cămine culturale din județul 
Bacău, au fost ținute expuneri 
despre realizările economice și 
social-culturale în anii con
strucției socialismului, politica 
externă a tării noastre și profun
dul democratism al orînduirii 
sociale din România. De aseme
nea, la 40 de cămine culturale, 
școli, case do cultură și biblio
teci, activiști de 
stat s-au întîlnlt 
de tineri.

partid și de
cu peste 8 000

electorale ea
rn municipiul

• în adunările 
re au avut loc 
Brăila cu prilejul desemnării 
candidaților în alegerile de de- 
putați pentru Consiliul popular 
municipal de Ia 2 Martie au fă
cut propuneri privitoare la gos
podărirea si înfrumusețarea cir
cumscripțiilor și orașului peste 
1 000 de cetățeni. Acestea sînt 
menite să completeze realizările 
obținute aici în ultimii patru 
ani. Numai anul trecut deputății 
șl cetățenii au efectuat lucrări, 
evaluate la peste 18 milioane 
lei.
• în adunările de propunere 

a candidaților pentru alegerile 
de deputați de la 2 Martie, în 
orașele și satele județului Hu
nedoara. cetățenii au făcut pî
nă acum aproape 1 200 de pro
puneri. Cele mal multe ae re
feră la continuarea acțiunilor

Consemnăm astăzi noi vești 
privind acțiunile inițiate de 
organizațiile U.T.G. în campa
nia electorală.

• Comitetul județean PRA
HOVA al U.T.C. — ne rela
tează Mircea Tacciu — a ini
țiat un ciclu de expuneri edu
cative i „Orînduirea socialistă, 
singura orînduire care asigură 
condiții egale de dezvoltare 
pentru toți membrii societății", 
„Tineretul, participant la o- 
pera de edificare a orînduirii 
socialiste", „Tînăra generație, 
aspirații, idealuri". Expunerile 
s-au ținut în numeroase orga
nizații din municipiul Ploiești, 
orașul Comarnic, Cîmpina, 
„Uzina Poiana", „Uzina meca
nică", „întreprinderea de re
parații auto" din Cîmpina etc.

Intîlnirilor cu tinerii care 
votează pentru prima dată li

ACȚIUNI ALE
ORGANIZA

1 IILOR U.T.C.

Delegația 
guvernamentală română 
s-a înapoiat de la Berlin

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
de la Berlin delegația guverna
mentală română condusă de to
varășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia la C.A.E.R., care a parti
cipat la lucrările celei de-a 
XXII-a sesiuni a Consiliului da 
Ajutor Economic Reciproc.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, Ște
fan Gabor, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Vasile Răuță, adjunct al mini
strului comerțului exterior., Virgil 
Aetarian, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
Vasile Bucur, locțiitor al repre
zentantului permanent al Repu
blicii Socialiste România în 
C.A.E.R., alți membri ai condu
cerii unor instituții centrale, con
silieri și experți.

La sosire, în Cara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor, 
Roman Moldovan, președintele 
Comitetului pentru prețuri, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Ewald Moldt,

AZI, IN SALA FLOREASCA 
CUPLAJ INTERNATIONAL 

DE BASCHET

în sala Floreasca din Capi
tală se va desfășura astăzi un 
atractiv cuplaj internațional 
baschetbalistic. La ora 18,30, e- 
chipa feminină Politehnica Bu
curești va întîlni, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni“, 
formația Akademik Soția. Par
tida va fi arbitrată de cuplul 
Kasatikov (U.R.S.S.) — Dekay 
(Ungaria).

In continuare se va disputa 
meciul dintre echipele mascu

M E R I D I A N
line Steaua București și Fides 
Partenope Neapole, contînd 
pentru optimile de finală ale 
„Cupei Gupelor". Oaspeții au 
deplasat la București un lot 
valoros din care fac parte și 
doi baschetbaliști americani. 
Din echipa română nu vor 
lipsi cunoscuții internaționali 
Nosievici Dragoș, Savu Alin, 
Jekeli Ekerhard, Novacek Ar
mand și Tarău Titus.

Conducerea acestui impor
tant joc a fost încredințată ar-

Îmbulzeală la săniuț

liceului
ANA,
In 1 

două licee pe-

țineți aprobarea conducerii 
liceului în care 
transferul pe baza 
favorabil ai 
plecați.

MOCANU 
Dîmbovița : 
funcționează 
dagogice (Liceul pedagogic 
de educatoare. în bulevardul

solicitați 
avizului 
din care

, Pitaru- 
Bucureșli

Nicolae Titulescn nr. 50 șl 
Liceul pedagogic de învăță
tori din șoseaua Panduri nr. 
92). Durata școlarizării este 
de cinci ani. Concursul de 
admitere constă în probe 
sorise și orale la limba ro
mână și matematici și o pro
bă orală la istorie.

TANĂSOIU grigore, 
Troianul-Teleorman : Dv. ați 
absolvit o școală tehnică șl 
nu aveți dreptul să vă pre
zentați la concursul de ad
mitere în învățămintul artis- 

ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Adunare festivă
Miercuri după-amiază, la casa 

de cultură a studenților din Ca
pitală, a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă.

Au luat parte tovarășii Florian 
Dănălache, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul căilor ferate, Vasile 
Sandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, organi
zații obștești și ai vieții științi
fice și culturale, oameni ai mun
cii din întreprinderile și institu
țiile bucureștene. Au participat, 
de asemenea, reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Polone la Bucu
rești.

în cadrul adunării a vorbit 
acad. Gheorghe Mihoc, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului municipal Bucu
rești al Frontului Unității Socia
liste.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
ambasadorul R. P. Polone la 
București, Jaromir Ocheduszko.

TUR DE ORIZONT iN

PRINCIPALELE COMPE

TIȚII INTERNATIONALE

SPORTIVII ROMANI

ANULUI 1969
IN COMPETIȚIILE

bitrilor Samolubover (U.R.S.S.} 
și Arabagian (Bulgaria).

NICOLAU Șl CIOCÎLTEA 
„ATACA" POZIȚIILE FRUNTAȘE

Alexandra 
cea de-a 

turneul in- 
Beverwijk.

Șahista româncă 
Nicolau a obținut 
cincea victorie în 
ternațional de la 
Jucînd cu piesele albe, Nicolau 
a învins-o pe cehoslovaca 
Vokralova, una dintre frunta
șele clasamentului.

în clasament conduce Tim
mer (Olanda) cu 6 puncte și o 
partidă întreruptă, urmată de

a 12-a a turneului 
Victor Ciocîltea a 
olandezul Kramer,

Nicolau (România) — 6 puncte, 
Vokralova (Cehoslovacia) — 5 
puncte etc.

în runda 
maeștrilor, 
cîștigat la

Pe primul loc în clasament 
se află Honfi (Ungaria) cu 9,5 
puncte, urmat de Kurajița (Iu
goslavia) — 9 puncte, Scholl 
(Olanda), Vesterinen (Fin
landa) — 8 puncte, Ciocîltea 
(România), Cortlever (Olanda) 
— 7,5 puncte etc.

tic cu profil de teatru și 
cinematografie. La concursul 
de admitere în institutul res
pectiv se pot prezenta numai 
absolvenți de liceu cu diplo
mă de bacalaureat.

TALAPIN ANA-Brăila : 
După cum ne scrieți, ați ab
solvit liceul în 1962. Pentru 
a vă putea prezenta Ia exa-

menul de bacalaureat tre
buia să vă înscrieți și să 
repetați ultima clasă a liceu
lui de cultură generală în a- 
cest an școlar. Dacă nu ați 
făcut-o rămîne să procedați 
întocmai în cursul anului 
școlar viitor.

DIACONU GHEORGHE, 
Goranu-Vîlcea : In noua ho- 
tărîre cu privire la salariza-

Primire la
Ministerul Afacerilor Externe

Miercuri, 29 ianuarie, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, a primit în a- 
udiență pe Pierre Pelen, în le
gătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare, 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Franței în Republica Socialistă 
România.

ORADEA: Festivitate
dedicată comemc-

rarii lui Ady Endre
Cu prilejul împlinirii unei 

jumătăți de secol de la moartea 
poetului Ady Endre, la Oradea 
a avut loc în sala Teatrului de 
Stat o festivitate la care au 
participat Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Virgil 
Teodorescu și Meliusz Iozsef, 
vicepreședinți ai Uniunii Scrii
torilor din Republica Socialistă 
România, Nicolae Pantea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Popular județean. Szanto Ștefan, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, primar al 
municipiului Oradea, precum și 
reprezentanți al filialelor Uniu
nii Scriitorilor din Cluj, Tg. 
Mureș și Timișoara. A luat par-

Primul an dupâ olimpiada mexicană se prezintă la start 
Cu o agendă competițională internațională bogată. Incluse 
în noul ciclu de pregătire, de patru ani, competițiile calen
darului devin obiective ale unui vast program ce vizează 
prezența sportului nostru de performanță la Jocurile Olim
pice de Iu MOnchen — 1972. Am solicitat cîteva detalii tova
rășului ION PĂUN, șeful secției relații internaționala a 
C.N.E.F.S.

— Care sînt principalele 
competiții ale anului la care 
vor lua startul sportivii noș
tri ?

— Sînt prevăzute un nu
măr de 22 participări Ia cam
pionate mondiale, 33 de pre
zențe la campionate euro
pene și 23 de concursuri bal
canice. Și lista nu este com
pletă. Mai adăugăm un nu
măr de încă 37 de campio
nate și concursuri interna
ționale organizate în R. S. 
România, 184 întîlniri inter- 
țări, 190 de întîlniri interna
ționale rezervate cluburilor 
șl numeroase concursuri in- 
ter-orașe.

— V-am ruga să numiți 
cîteva discipline și să preci
zați și cîteva din principa
lele date calendaristice.

— Să începem — e lesne 
de înțeles de ce — cu... fot
balul. Reprezentativa noas
tră, angajată în prelimi
nariile C.M., va juca cu 
Grecia — 16 aprilie Ia

rea personalului didactio ca 
și în instrucțiunile de apli
care găsiți răspuns la toate 
întrebările care vă intere
sează. Hotărîrea și instruc
țiunile respective pot fi con
sultate Ia orice școală sau la 
inspectoratele școlare jude
țene.

REICHENBERGER IOAN, 
Lunca Bradului-Timlș : După 
absolvirea liceului agricol 
aveți aceleași drepturi ca și 
la terminarea oricărui alt li

ceu în ceea ce privește con
tinuarea studiilor în institu
tele de învățămînt superior.

NISTOR LUCIA RODICA, 
Lonea-Hunedoara : De la 
Ministerul Invățămîntnlui 
am aflat că obținerea titlului 
de subinglner, precum și e- 
chivalarea altor tipuri de 
școli, cu actualele secții de 
subinginerl, urmează a fi re- 

te, de asemenea, o delegație 3 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Ungară, alcătuită din Nagy Pe
ter, istoric literar, poeții Vass 
Istvan și Nagy Laszlo, criticul 
literar Miklos Iovanovics și 
Ratkay Ferenc, reprezentant al 
Ministerului Culturii' din R. P< 
Ungară.

Au vorbit Virgll Teodorescu, 
Meliusz Iozsef, acad. Mihai Be- 
niuc, Nagy Peter, Alexandru 
Andrițoiu. redactor șef al revis
tei „Familia", loan Chira, pre
ședintele Comitetului de cultu
ră și artă al județului Bihor și 
actorul Kovacs Gyorgy.

In încheierea festivității, ac
tori ai Teatrului de Stat din 
Oradea au prezentat în limba 
română și maghiară un recital 
de versuri aparținînd lui Ady 
Endre.

Cu același prilej, în foaierul 
teatrului, muzeul „Ady Endre" 
din localitate a amenajat o ex
poziție de manuscrise inedite și 
cărți ale poetului.

(Agerpres)

A apărut Nr. 1 — ianuarie 1969 
al revistei „PENTRU APĂRA
REA PĂCII", publicație editată 
de Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii. Din cuprins : O 
nouă etapă* * în dezvoltarea demo
crației noastre socialiste de dr. 
docent Ion Vîntu ; La locul de 
naștere al Cubei libere de acad. 
Eugen A. Pora ; Estetică albă pe 
litoral de Petre Paulescu ; In a- 
tenția științei — tineretul de 
Mihai Iordănescu; Problemele 
noului președinte al S.U.A. de 
Șerban Berindei; Lumina care 
străpunge oțelul de Dan Lăză- 
rescu ; Ecran românesc 1969 de 
Ion Mihu; Un mesaj valoros de 
Antoaneta Tănăsescu.

se dă o tot mai mare amploa
re, Astfel, la „întreprinderea 
de aprovizionare și piese de 
schimb" și Fabrica de ciorapi 
din Cîmpina tinerii s-au întîl- 
nit cu activiști de partid și de 
stat, cu candidați ai Frontului 
Unității Socialiste, cu vechi 
comuniști și militanți ai miș
cării muncitorești.

• Un mare număr de tineri 
din ORADEA — ne-a relatat 
tovarășul Carol Kovacs, secre
tar al comitetului municipal 
al U.T.C., se vor afla pentru 
prima oară în fața urnelor de 
vot Pentru ei la întreprinde
rile „înfrățirea", „Crișul", „Fa
brica de confecții", „Uzina de 
alumină", în licee pentru cla
sele a XII, în școlile teh
nice și profesionale am orga
nizat (acțiunea e încă în curs 
de desfășurare) întîlniri cu 
candidați și juriști realizate 
syb forma unor ample consul
tații care le facilitează tineri
lor, ajunși la vîrsta majoratu
lui, cunoașterea legislației țării 
noastre.

O acțiune deosebită pe care 
o declanșează zilele acestea co
mitetul municipal U.T.O. este 
organizarea în întreprinderi, 
instituții și școli ample dezba
teri privind dezvoltarea și per
spectivele ce le sînt deschise 
municipiului Oradea în cinci
nal.

• Agenda acțiunilor organi
zațiilor U.T.G. în campania e- 
lectoraiă mai cuprinde turneul 
susținut de ansamblul folcloric 
al Casei de cultură din TR. 
MĂGURELE alcătuit din cea 
mai mare parte din tineri 
care se deplasează pentru a 
prezenta spectacole în comune
le din raza municipiului. Pro
gramul ansamblului ilustrează, 
prin Intermediul cînteculul și 
dansului, realizările obținute 
în ultimii ani de cetățenii mu
nicipiului Tr. Măgurele.

de dezvoltare social-culturală și 
înfrumusețare a localităților, 
îmbunătățirea condițiilor de 
deservire a populației și execu
tarea unor lucrări de interes 
obștesc cu participarea volunta
ră a cetățenilor.

(Agerpres)

ION VASILE — Brăila : 
Școli speciale pentru pregă
tirea de traducători din 
limbi străine nu există. Lim
bile străine se învață în licee, 
în institute superioare, uni
versități populare sau indi
vidual de către cei intere
sați. Instituțiile care au ne
voie de traducători îi folo
sesc pe cei ce cunosc limba 
respectivă și au certificat ob
ținut pe baza unui examen 
ce se organizează anual de 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

IOAN SIMON — Tg. Mu
reș : în curind va apare bro
șura „Admiterea în învăță- 
mîntul superior" în care veți 
găsi lămuriri detaliate la în
trebările dv. (același răspuns 
îl dăm $1 tinerilor RIZESCU 
NICOLAE din Horezu-Vîl- 
cea și MARIOARA PINTI- 
LIE din Suceava). La cea
laltă întrebare vă comuni
căm că licee cu Internat 
există șl în București și în 
alte localități. Dacă doriți să 
vă transferați trebuie să ob-

■

București și 18 noiembrie! 
la Atena ; cu Elveția — 
14 mai in deplasare ; cu 
Portugalia — 12 octombrie 
la București. Hocheiștii vor 
fi prezenți în Iugoslavia în- 
cepind cu data de 24 februa
rie Ia întrecerile grupei B 
a campionatului mondial. 
Luptătorii seniori, în martie, 
vor evolua în Argentina, în 
cadrul CM, iar Juniorii in 
competiția similară organi
zată în S.U.A. în luna iulie. 
Alți sportivi — scrimerii și 
boberii — vor concura șl ei 
pe continentul ajnerlcan : 
Cuba, septembrie și, respec
tiv, S.U.A., în perioada 4—26 
februarie. Lotul de tir va fi 
prezent la etapele campiona
telor europene și mondiale : 
armele cu glonț în Franța, 
în luna Iunie, talerele în 
Spania, In luna octombrie. 
Voleiul va participa — în 
R.D.G. — între 20—27 sep
tembrie — în cadrul Cupei 
mondiale, Iar halterele, în 
Polonia, Ia 22 septembrie, vor 
lua startul în CM și CE care 
se vor desfășura simultan.

— Dar dintre competițiile 
cu caracter continental sau 
regional 7

— Fără îndoială pe prim 
plan situăm „europenele" de 
box organizate în țara noas
tră, între 21 mal — 8 iunie. 
Alte importante participări 
vor mal avea ș! atleții — 
Grecia, 16—21 septembrie ; 
baschetbaliștli — Italia, 20 
septembrie — 10 octombrie ; 
fotbaliștii Juniori, turneul 
U.E.F.A.. R.D.G,, între 16—26 
mai ; gimnaștii — Polonia și 
Suedia, în mai, pentru băieți 
șl fete ; caiacul-canoe — 
U.R.S.S., august; înotătorii 
— Polonia și Iugoslavia. In 
august, pentru băieți șl fete ; 
patinatorii artistici — R.F.G. 
2—9 februarie.

— Ce prezență vor avea 
sportivii români la balca
niade ? ATLETISM — Bul
garia, în august ; BOX. Ro
mânia, în septembrie ; BAS
CHET — Grecia, în septem
brie ; FOTBAL — Cupa bal
canică (tineret). România. în 
iunie-iulie ; HALTERE, Tur
cia, în mai ; MOTOCROSUL 
balcanic, cu etape în țara 
noastră, Iugoslavia, Turcia, 
Bulgaria, în lunile aprilie, 
iunie, iulie și, respectiv sep
tembrie ; NATAȚIE. Turcia 
în septembrie; TENIS DE 
ClMP, Turcia, iulie.

VIOREL RABA

zolvate o dată cu absolvirea 
primei promoții de subingi- 
neri.

TUDOR GH. VASILE, 
Școala superioară de marină- 
Constanța : Facultăți de is- 
torie-geografie (cursuri fără 
frecvență) funcționează în 
cadrul institutelor pedagogi
ce de trei ani din Bacău și 
Oradea. Durata studiilor, la 
cursurile fără frecvență, este 
de patru ani. Asemenea fa
cultăți există și în cadrul 
institutelor pedagogice de pe 
lingă universitățile din Bucu
rești, Craiova șl Timișoara.

Facultatea de geologie-geo- 
grafie funcționează numai în 
cadrul Universității din 
București și nu are cursuri 
fără frecvență. Dv puteți 
urma o faoultate (cursuri 
fără frecvență) numai după 
absolvirea școlii unde sînteți 
încă elev în prezent. Aceasta 
pentru că Ia conoursul de 
admitere In astfel de cazuri, 
pot participa numai persoa
nele care sînt încadrate In 
producție.4
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ORIENTUL APROPIAT
• ȘEDINȚA guvernului francez

• DUPĂ EXECUTAREA CELOR 15

SITUAȚIE
Încordată

PERSOANE
în cadrul ședinței Consi

liului de Miniștri al Franței, 
care a avut loc miercuri, gene
ralul de Gaulle, și-a exprimat 
punctul său de vedere în legă
tură cu situația din Orientul 
Apropiat. Președintele a sub
liniat că „fără o contribuție in
ternațională, actualul conflict 
tinde să se dezvolte". Genera
lul de Gaulle este de părere 
că singura soluție posibilă este 
realizarea mai întîi a unei în
țelegeri între cele patru mari 
puteri. Acestea ar urma să 
prezinte O.N.U. soluția Ia care 
vor ajunge și să garanteze apoi 
aplicarea ei. Țările Interesate 
— Israelul și țările arabe — 
vor fi, de asemenea, consultate 
asupra soluției elaborate de 
către cele patru mari puteri.

LA BAGDAD
los“ — se spune în declarația 
purtătorului de cuvînt.

Pe de altă parte U. Thant a 
declarat în cadrul unei confe
rințe de presă, că este în fa
voarea unei acțiuni a marilor 
puteri, prin intermediul Consi
liului de Securitate, destinată 
soluționării conflictului arabo- 
israelian.

LA SANAA CUVÎNTUL UNOR DELEGAȚI ROMÂNI

• După cum anunță agen
țiile de presă, în dimineața 
zilei de 27 ianuarie la Bagdad 
au fost executate prin spinzu- 
rătoare 15 persoane, acuzate de 
spionaj în favoarea Israelului. 
Aceste condamnări au fost 
pronunțate de Tribunalul re
voluționar irakian in * cursul 
lunii ianuarie. Cererile de gra
țiere au fost respinse de gene
ralul Ahmed Hassan El Bakr, 
șeful statului și guvernului ira
kian.

In legătură cu executarea 
sentinței pronunțată de tribu
nalul de la Bagdad, purtătorul 
de cuvint al secretarului gene
ral al O.N.U., U. Thant, a dat 
publicității o declarație în care 
se arată că „secretarul general 
a luat cunoștință cu regret și 
neliniște de condamnarea șl 
executarea prin spînzurătoare 
în Irak a 15 persoane, dintre 
care 9 evrei, sub acuzația de 
spionaj. Procesele și execuțiile 
în masă sînt întotdeauna re
gretabile, ele avînd un caracter 
deosebit de neplăcut și pericu-

• După anunțarea execută
rii sentinței pronunțate de Tri
bunalul irakian, la Tel-Aviv a 
avut loc o ședință a Parlamen
tului, în cadrul căreia premie
rul Levi Eshkol a declarat, 
printre altele că toate acuza
țiile îndreptate împotriva celor 
nouă evrei executați la Bagdad 
„erau lipsite de orice funda
ment".

La Sanaa, capitala Republi
cii Arabe Yemen, situația a 
devenit încordată ți nesigură, 
amenirițînd să degenereze in
tr-un război civil, scrie cores
pondentul agenției Reuter. 
Cauza tulburărilor, ar fi, după 
agenția citată, ciocnirile din
tre partizanii primului minis
tru Hassan al Amry și cei ai 
fostului șef de stat major, 
Abdul Raqeeb Whahab.

Pe străzile orașului împuș
căturile se aud din ce în ce 
mai des, deși potrivit declara
țiilor oficiale ar fi vorba doar 
de acel obicei al unor triburi 
yemenite de a-și întîmpina 
conducătorii cu focuri de ar
mă. Singurul indiciu de încor
dare îl constituie strictele in
terdicții de circulație, impuse 
de luni, fără a fi anunțate în 
prealabil.

GENEVA 29. — Co
respondentul Agerpres, 
H. Liman, transmite : 
Consiliul pentru Comerț 
și Dezvoltare (UNCTAD) 

continuă lucrările.își

cuvîntul în cadrul 
interguvernamental, 
român, I. Pah a

Luînd 
grupului 
delegatul 
abordat problema- comerțului 
internațional ca factor impor
tant al progresului economic și 
social. Un mijloc deosebit de 
eficace pentru expansiunea și 
diversificarea schimburilor co
merciale, a spus delegatul ro
mân, îl constituie cooperarea 
sub diferite forme în sfera 
producției șl comerțului, cu 
respectarea independenței eco
nomice șl politice a fiecărei 
țări astfel încît să se asigure 
efectiv industrializarea și, în 
general, accelerarea progresu
lui economic al țărilor în curs

Imagine 
capitala

R. P. MONGOLĂ, 
din Ulan Bator, 

țârii

de dezvoltare. Printre măsurile 
specifice UNCTAD în cadrul 
celui de-al doilea deceniu, a 
arătat vorbitorul, se poate 
menționa inițiativa României 
cu privire la pregătirea cadre
lor în domeniul comerțului ex
terior și al activităților conexe.

Luînd cuvîntul la „Raportul 
asupra negocierilor șl consultă
rilor relative la produsele de 
bază" reprezentantul român, 
N. Ionescu a arătat, printre al
tele, că România sprijină acti
vitățile UNCTAD în vederea 
soluționării problemelor care 
se ridică în legătură cu co
merțul internațional cu pro
duse de bază. Referindu-se la 
noul acord internațional al za
hărului, vorbitorul a precizat 
că, deși România privește fa
vorabil participarea la acordu
rile multilaterale cu produse, 
ea nu s-a aflat în situația de 
a adera Ia acordul respectiv, 
înitrucît cota ce 1 s-a rezervat 
este cu mult sub nivelul posi
bilităților sale de export. în 
funcție de creșterea acestei 
cote la nivelul posibilităților 
sale reale de export, România 
va putea examina eventuala 
aderare la noul acord al 
hărulul.

za-

în- 
dln 
„El

• ELEMENTE fasciste au 
cercat să Incendieze localul 
Montevideo al ziarului 
Popular", organ al Partidului
Comunist din Uruguay, relatea
ză agenția Prensa Latina. Zia
rul „El Popular" subliniază că 
la locul atentatului au fost 
site manifeste semnate de 
ganizația fascistă „înaltul 
mandament tactic, general 
tigas".

gă- 
or- 
co- 

Air-
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Tentativă de conciliere
in Pakistan

într-un articol publicat în nu
mărul său de miercuri, ziarul 
pto - guvernamental pakistanez 
„Pakistan Times" relatează că 
președintele Ayub Khan va lansa 
o invitație liderilor opoziției pen
tru a discuta cu aceștia situația 
creată în țară.

Pe agenda acestei „mese ro
tunde", se va afla, potrivit ziaru
lui citat, planul de reforme po
litice prezentat de opt partide de 
opoziție care au fomat o alianță 
— Comitetul de acțiuni demo
cratice.

Printre prevederile acestui plan 
se află cele referitoare la reor
ganizarea sistemului electoral și 
conferirea unor atribuții mai largi

Adunării Naționale. Partidele de 
opoziție au criticat în repetate 
rînduri actuala legislație a țării 
care prevede ca alegerea preșe- 
dinteului și a deputaților Adunării 
Generale să se desfășoare în mod 
indirect prin intermediul electori
lor. Programul prevede, de ase
menea, renunțarea la actualul sis
tem prezidențial și revenirea la 
un guvern de tip federal cu largi 
atribuții executive.

Articolul apărut în ziarul citat 
vine să confirme multiplele infor
mații provenite din Pakistan po
trivit cărora președintele Ayub 
Khan și-a exprimat dorința de a 
realiza o conciliere cu liderii par
tidelor de opoziție.

• BILANȚUL provizoriu 
al puternicelor inundații din 
regiunea iraniană Ah Az in
dică : 18 morți, șapte sute de 
locuințe distruse, peste 8 000 
de persoane fără adăpost șf 
pagube evaluate la cîteva 
sute de mii de dolari.

Ploile torențiale continuă 
să cadă fără încetare, iar a- 
pele rîului Karun, care deja 
au inundat o parte a orașu
lui Ah Az, cresc amenință
tor. Situația este alarman
tă și pentru locuitorii orașu
lui Khorocamchar, situat pe 
estuarul dintre Iran și Irak, 
unde se reunesc apele Ti
grului și ale Karunului. De 
două zile, scriu ziarele din 
Teheran, populația trăiește 
aici obsedată de eventualita
tea unei inundații catastro
fale și sute de familii în
cearcă să părăsească orașul.

La țară, situația este deo
sebit de gravă. Sute de hec
tare sînt în întregime aco
perite \cu ape, culturile com
promise, zeci de sate dis
truse.

Cu prilejul aniversării Tratatului 
de prietenie româno - polon
• LA Palatul culturii și știin

ței din Varșovia a avut loc o 
întîlnire organizată de comite
tul orășenesc Varșovia al Fron
tului Unității Poporului, consa
crată celei de-a 20-a aniversări 
a Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală din
tre România și Polonia. Au fost 
prezenți Wladyslaw Witold Spy- 
chalski, vicepreședintele comi
tetului orășenesc al Frontului 
Unității poporului, Adam 
Kruczkowski, ministru adjunct 
al afacerilor externe, șl alte 
persoane oficiale.

W. W. Spychalski a subliniat 
în cuvîntul său însemnătatea 
tratatului pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre po
poarele polonez și român. Vlad 
Popa-Simion, însărcinat cu a-

faceri A.I. al României la Var
șovia, după ce a prezentat celor 
prezenți tabloul realizărilor ob
ținute de România în construc
ția socialismului, s-a referit pe 
larg la rolul pe care tratatul îl 
are pentru adîncirea tradițio
nalei prietenii româno-polone.

• COMANDAMENTUL Forțe
lor armate populare de elibera
re din Vietnamul de Sud a ho- 
tărît suspendarea acțiunilor mi
litare pe perioada 15—22 februa
rie, cu ocazia Anului Nou Viet
namez, anunță agenția de pre
să Eliberai ea. în 
perioade, scildații 
armata saigoneză 
tea de e-și vizita 
giunile eliberate, cu condiția să 
se deplaseze în grupuri mici și 
să nu posede nici un fel 
arme.

cursul acestei 
înrolați în 

au posibillta- 
rudele în re

de

BELGIA STUDIAZĂ
POSIBILITATEA

R. P. UNGARA. Aspect dlntr-o hala de produc}!» a Uzinei metalurgice „Dunârea" din Duna- 
ujvaros

„Lupta armată dusă în Rho
desia de detașamentele pa
triotice a atins un astfel de 
stadiu, încît Ian Smith nu mai 
este în măsură să facă față 
prin propriile forțe", a decla
rat secretarul general al Or
ganizației poporului african 
Zimbabwe (Z.A.P.U.), G. B. 
Nyandoro, în cadrul unei con
ferințe de presă ținute în ca
pitala Franței. El a adăugat 
că forțe importante sud-afri- 
cane sînt menținute în pre
zent în mod permanent în 
Rhodesia, mai ales în zona ba
rajului de la Kariba.

Nyandoro a prezentat în în
cheiere programul în șase 
puncte al Z.A.P.V. de soluțio
nare a problemei rhodesiene.

■ ■■■■■■■■

PRAGA 29 (Agerpres) La 
Praga a avut loc la 29 ianuarie 
o ședință a deputaților Adu
nării Naționale, care, potrivit 
Legii constituționale referi
toare la Federația cehoslovacă, 
a devenit Cameră Populară 
pînă Ia data următoarelor ale
geri generale în organele su
preme ale puterii de stat. Cu 
majoritatea de voturi Jozef 
Smrkovsky, a fost ales preșe
dinte al Camerei Populare.

ȘEDINȚĂ

LA PANMUNJON

0.S.A. racolează.

Discreția maximă cu care polițiștii din 
Madrid au procedat la arestări pare să 
fie consecința logică i lipsei de prudență 
cu care apărătorii „ordinei" au acționat în 
cazul studentului Enrique Ruano Casanovas. 
Moartea acestui tînăr a provocat un șoc în 
lumea universitară. Varianta oficială a si
nuciderii n-a găsit audiență pentru că suc
cesiunea faptelor demonstra un tipic asa
sinat politic. Casanovas fusese urmărit pen
tru activități „subversive" : i se imputau 
idei de stînga. A urmat arestarea, intero
gatoriul, sălbaticul interogatoriu și (40 de 
ore mai tîrziu)... sinuciderea prin aruncarea 
de la etajul 7. „Periculosul" arestat păzit de 
experimentații agenți ai poliției spaniole 
reușea — Straniu — să acționeze asemenea 
unui singuratec îndrăgostit care, dezamă
git, își pune capăt vieții deschizînd o fe
reastră de la un etaj superior. Sau — idee 
cu circulație —- Casanovas a fost aruncat 
pe fereastră chiar de către paznicii săi ?

Cotidianul ABC, probabil la cererea au
torităților, s-a grăbit să publice fotocopii 
de pe jurnalul intim al studentului spre a 
demonstra că tînărul ar fi fost o fire bol
năvicioasă. Manevra a provocat indignare 
în cercurile universitare nu numai pentru 
că se necinstea memoria unei victime a re
presiunii, ci ți pentru că actul constituia a 
violare a unor norme privind „secretul in
strucției judiciare**.  Sule de studenți au ars 
demonstrativ exemplare din acest ziar, cu
noscut prin opiniile sale monarhiste. Alți 
tineri au încercat să ia cu asalt redacția 
aceluiași ziar dar superioritatea numerică a 
poliției le-a. zădărnicit intențiile. Tn schimb, 
printr-o acțiune surprinzătoare, grupuri de 
tineri muncitori și studenți au reușit să blo
cheze circulația în centrul orașului. Un va
gon de metro a fost ocupat, gest simbolic 
rață de care autoritățile au reacționat prin 
arestări. Tn facultățile și școlile tehnice ale 
Madridului greva a devenit totală. Inscripții 
promiteau polițiștilor < sc rtă asemănă
toare cu cea a lui Casanovas. O mie de ti
neri muncitori ți studenți s-au adunat în
tr-o piață centrală. Lozincile pe care le stri
gau ți manifestele pe care le distribuiau 
acuzau poliția de a fi responsabilă de 
moartea lui Casanovas. Vitrine sparte, auto
mobile avariate —■ o atmosferă explozivă 
punea stăpînire pe stradă.

După o ședință care a durat două 
ore, guvernul a decis proclamarea stării 
excepționale. O asemenea măsură nu a 
mai fost luată de peste trei decenii — ce 
la sfîrșitul războiului civil. Hotărîrea tră-

LA MADRID
dează nesiguranță. LE MONDE observa 
că argumentele avansate de liderii de la 
Madrid pentru justifica grava decizie 
par, la prima vedere, „destul de slabe". 
Decretul-lege vorbește de ameninfâri la 
„tulburarea liniștii" iar ministrul infor
mațiilor, Iribarne, pomenea de „un com
plot", de „subversiunea mondială" etc. 
„Este mai bine a preveni decît a tămădui..." 
— încerca să explice același ministru dar 
explicațiile ocoleau esențialul.

Aparent, efervescența universitară nu 
atinsese un punct mai îngrijorător decît 
în ultimele luni. Dar agitația din amfi
teatre exprima un fenomen profund : fră
mântările care afectează muncitorimea, in
telectualitatea, păturili mijlocii și chiar 
biserica. Oare întîmplător primele ares
tări s-au operat la sediile unor organizații 
muncitorești catolice ? Bărbați tineri în 
sutane au luat drumul temniței. Arestații 
din localurile catolice nu sînt militanjii 
stîngii „subversive" denunțați vehement și 
de mulți ani în discursuri și în coloanele 
presei oficiale. Ei aparțin generațiilor noi 
cu stare de spirit opoziționistă. GUAR
DIAN remarca faptul că actualul regim 
„are de luptat nu numai cu opoziția per
manentă de stînga, dar și cu tinerii radicali 
care sînt gata să înfrunte actuala stare de

lucru". Ziarul britanic se referă la „tinerii 
radicali". Dar nu-i vorba doar de ei. Să 
amintim bisericile ocupate de soțiile deți- 
nuților politici și de credincioși la Madrid, 
Oviedo, Valencia, San Sebastian și Bilbao. 
Să amintim cererile avocaților din Madrid, 
Barcelona și San Sebastian care denunțau 
simulacrele de judecată. Să amintim răs
colitorul document semnat de 1 300 in
telectuali privind soarta celor aflați în 
temnițe.

Un edificiu construit pe teroare începea 
să se clatine. Chenarele impuse de frică 
erau depășite. Contestarea regimului se 
generaliza. „Radicalizarea" universității ne
liniștea oficialitățile. închiderea sine die 
a universităților do la Madrid și Barcelona 
însemna doar o amînare a confruntării, 
pentru că represiunea ar putea speria pe 
cei fără convingeri stabile dar nu poate 
modifica opțiunea masei studențești.

Vîrfurile militare au avut, pare-se, cu
vîntul decisiv. LE MONDE scria despre 
„iritarea" comandanților armatei. După 
unele informații care circulă în capitala 
spaniolă, liderii militari reuniți într-o 
consfătuire ar fi cerut lui Franco să adopte 
măsuri urgente. Nu-i exclus ca unele 
ciocniri de interese din lumea oficială să fi 
jucat un rol esențial, echilibrul forțelor 
pe care se bazează regimul fiind instabil, 
în deteriorare continuă (cotidianul pari
zian semnala părerea unor observatori că 
hotărîrea guvernului a avut la bază mo
tive mult mai grave decît agitația uni
versitară...) Oricum, măsurile drastice n-au 
întîrziat. Dar ele nu fac altceva decît să 
agraveze o criză aflată în stare acută.

Cinci articole din constituție sînt sus
pendate, dubele poliției aleargă în căuta
rea suspecților iar în palatele guverna
mentale se practică un joc mai vechi în 
speranța deșartă că impasul va putea fi 
depășit. Jocul acesta se bazează pe diviza
rea diferitelor forțe politice, pe savanta 
cultivare a disensiunilor atît printre ad
versarii cît și printre susținătorii regimu
lui. Tactica, pentru început, pare a fi 
eșuat : tineri care profesează cele mai di
ferite convingeri ideologice au adus o- 
magiul lor studentului Casanovas. Unani
mitatea din aulele universitare, exprimată 
în discursurile funebre, poate deveni simp
tomatică pentru o stare de spirit în ex
tindere chiar dincolo de zidurile facul
tăților.

EUGENIU OBREA

RECUNOAȘTERII R.P.CHINEZE
• GUVERNUL belgian stu

diază în mod aprofundat posi
bilitatea recunoașterii R. P. 
Chineze, a precizat un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
de Externe belgian în legătură 
cu informațiile transmise în a- 
cest sens de unele agenții de 
presă.

Agenția France Presse preci
zează că problema este exami
nată cu o atenție deosebită în 
special după ce Italia și Ca
nada și-au exprimat intenția 

a recunoaște R.P. Chineză.

CANADA Șl N.A.T.O.
• MINISTRUL canadian al 

apărării, Leo Cadieux, a de
clarat că țara sa nu și-a luat 
nici un fel de noi angaja
mente navale față de 
N.A.T.O. și nu a aprobat 
nici o schimbare în folosirea 
actualelor forțe maritime ale 
sale. Declarația lui Cadieux 
a fost făcută ca răspuns la 
știrile publicate în presa ca
nadiană, potrivit cărora gu
vernul canadian, și-a luat 
o serie de angajamen
te suplimentare navale față 
de N.A.T.O.". Aceste an
gajamente, arată ziarele, ar 
ti fost făcute ou pri
lejul reuniunii Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. care 
a avut loc în noiembrie a- 
nul trecut la Bruxelles.

Presa canadiană relatează 
că guvernul de la Ottawa 
s-ar fi alăturat unui acord 
secret încheiat între statele 
membre ale N.A.T.O. pri
vind crearea unei flote de 
urgentă a Tratatului Nord- 
At'antic, care ar urma să 
intervină în situații de criză.

• IN seara zilei de 28 ianua
rie a avut loc la Oslo o seară 
culturală organizată de Asocia
ția pentru relațiile culturale cu 
România, la care cetățeni nor
vegieni care ne-au vizitat țara 
au înfățișat publicului aspecte 
din lupta poporului român pen
tru independentă și unitate na
țională. Au fost apoi prezentate 
diapozitive din operele pictori
lor români Aman, Tonltza și 
Luchian.

• AGENȚIA Centrală Tele
grafică Coreeană anunță că Ia 
Panmunjon a avut Ioc o nouă 
ședință a Comisiei militare de 
armistițiu în Coreea, la care 
reprezentantul R. P. D. Coree
ne a protestat pe lingă partea 
americană împotriva încălcării 
în continuare a acordului de ar
mistițiu de către trupele ameri
cane.

Reprezentantul R. P. D. Co
reene a arătat că, de la începu
tul acestui an, partea americană 
a introdus în zona demilitari
zată peste 420 de arme automa
te și un mare număr de perso
nal militar.

In atmosfera agitată creată In Jurul recentei rebeliuni din 
Guyana și în jurul acuzațiilor aduse de guvernul de la George
town Venezuelei, un fapt a trecut aproape neobservat. Oficia
litățile guyaneze s-au declarat gata să supună conflictul lor 
cu Venezuela forurilor O.S.A, Gestul acesta a fost sesizat în 
capitala britanică, cu destulă Iritare. „Există indicii — scrie 
ziarul GUARDIAN — că Departamentul de Stat a sugerat dis
cret la Georgetown să se recurgă la oficiile O.S.A... Un ase
menea pas nu vădește un respect prea mare pentru influența 
britanică în zona din Caraibi".

Astfel de suspiciuni în presa londoneză nu sînt lipsite de fun
dament. In urmă cu numai cîteva săptămîni s-a anunțat că cel 
mai tîrziu la mijlocul lunii februarie, comitetul administrativ al 
O.S.A. urinează să discute candidatura Jamaica!, ca membru al 
Organizației Statelor Americane ; urmează ca această candida
tură să fie supusă primei reuniuni ministeriale O.S.A. din 
acest an (probabil în iunie).

Discreta „racolare" în O.S.A. a unu] membru al Common- 
wealth-ultii și manevrelo de „apropiere" a Guyanei (la mai pu
țin do doi ani de la „cooptarea" unui alt membru al Common- 
wealth-ului, cil statut de dominion britanic-Trinldad și Tobago) 
sînt fapte cu semnificații notabile. Ele scot în lumină un aspect 
mai puțin cunoscut al dificultăților economice șl politice ale 
Londrei : slăbirea pozițiilor engleze în acea parte a Common- 
wealth-ului situată în vecinătatea (geografică) a Statelor Uni
te. „Invitațiile în vîrful buzelor adresate guvernului de la 
Georgetown — scrie „NEUE ZtJRCIIER ZEITUNG într-o co
respondență din Washington — urmînd după episoadele Tri
nidad Tobago și Jamaica apar, după unele indicii ca o par
te componentă a unei mișcări abile urmărind includerea trep
tată în O.S.A. a tuturor componentelor zonei britanice de in
fluență din Caraibi și Pacific". Aflăm, astfel, că seducțiile 
„ajutorului" nord-american au fost exercitate insistent în ulti
mul timp, asupra cercurilor guvernamentale din Jamaica și 
Guyana. Două delegații economice americane au vizitat Ja
maica. La sfîrșitul Iui august 1968 S.U.A. au acordat guvernului 
de la Kingston un împrumut de 40 de milioane dolari. In ca
pitala Guyanei s-au desfășurat in toamna trecută tratative pri
vind un ajutor american pentru dezvoltarea industrială. Un 
grup de experți din „departamentul dezvoltării" al O.S.A., de
partament care se ocupă cu avizările în domeniul fondurilor 
„Alianței pentru progres" vizitează actualmente Georgetown, 
după ce a încheiat o vizită de două săptămini. la Kingston. 
Cercurilor guvernamentale din cele două capitale, relevă co
respondentul citat al lui NEUE ZtRCHER ZEITUNG referin- 
du-sc la surse (lin secretariatul O S.A. — „li s-a arătat că nu 
e necesar să se dezlipească imediat de Commonwealth, dar 
Ii s-a atras atenția că programele de ajutor ale Alianței pen
tru progres nu pot fi aplicate decît parțial țărilor care rămîn 
membre ale Commonwealth-ului".

In urmă cu doi ani și jumătate, în august 1966, coresponde; 
tul Iui TIMES în capitala nord-aniericană, aducea dezvăJu.ri 
care au scandalizat opinia publică britanică. El informa des
pre faptul că un grup de experți ai Departamentului de Stat stu
diau o modalitate de aplicare a uimi gen de doctrină Monroe 
la posesiunile și dominioanele britanice din emisfera occidenta
lă. Mai precis, se făcea aluzie la existența unui plan pentru 
atragerea acestor teritorii în „sfera americană" și se releva că 
instrumentul ales pentru această operațiune urmează a fi, in 
mod cert, O.S.A.

Precum se vede, scontînd pe dificultățile britanice, „experții" 
americani au scos repede din dosare planurile lor discrete. 
Cu episodul Trinidad-Tobago aceste planuri au intrat în fază 
executorie. Cu candidatura Jamaica! respectivele planuri vă- 
deso o fază de accelerare evidentă. Urmează Guyana ? Surse 
din secretariatul O.S.A. dau ca probabilă o evoluție spre 
O.S.A. a Guyanei într-un viitor nu prea îndepărtat.

Operațiunea „racolare", dirijată de Washington în zona de 
influență britanică din Caraibi și Pacific nu provoacă, firește, 
nici o bucurie la Londra.

E. R.

Dezbaterile din
de

la sesiunea Consiliului Ministerial Dieta japoneză
al Pieței comune

Marți au luat sfîrșit la 
Bruxelles lucrările sesiu
nii Consiliului Ministe
rial al Pieței comune.

în cadrul dezbaterilor din ul
tima zi în legătură cu problemele 
agricole nu s-a ajuns la nici un 
rezultat concret. La sfîrșitul dez
baterilor, Consiliul Ministerial s-a 
limitat doar să se declare de a- 
cord cu „necesitatea unei refor
me a agriculturii", o hotărîre de
finitivă urmînd să fie luată cu alt 
prilej.

• COMPANIA petrolieră 
de stat din Peru a preluat 
controlul asupra instalații
lor deținute de firma „Inter
national Petroleum Compa
ny" (I.P.C.), filială a concer
nului nord-amerlcan „Stan
dard Oil" din New Jersey 
— S.U.A. Evenimentul a fost 
anunțat de către colonelul 
Jorge Bobbio Centurion, di
rectorul general al institu
ției peruviene de stat „Em
press Petrolera Fiscal" 
(E.P.F.), care a declarat că 
hotărîrea a fost adoptată de
oarece I.P.C. a refuzat să 
plătească datoriile sale către 
guvern, reprezentind contra
valoarea pentru rafinarea 
țițeiului tn instalațiile de la 
Talara.

în discuțiile pe marginea „pla
nului Mansholt", care prevedea 
ca cinci milioane de persoane ca
re lucrează în agricultură să se 
adapteze în alte sectoare de ac- 
vitate, reprezentanții R.F.G., Bel
giei și Olandei au obiectat împo
triva aspectelor financiare ale a- 
cestuia, care ar implica cheltuieli 
de aproximativ trei miliarde do
lari anual, în perioada 1970— 
1980. Reprezentantul vest-german 
a subliniat că țara sa este deja 
împovărată de cheltuieli solicitate 
de actuala politică agrară co
mună.

Pe de altă parte, miniștrii au 
abordat problema unor eventuale 
aranjamente comerciale între 
C.E.E. și Marea Britanie, Irlanda, 
Danemarca și Norvegia, țări cars 
au solicitat să adere la Piața co
mună. Agenția U.P.I. scrie că și 
„în această problemă „cei șase" 
au rămas scindați". Franța con
tinuă că fie în dezacord cu par
tenerii săi din C.E.E. în ce pri
vește stabilirea relațiilor comer
ciale cu țările respective. Minis
trul de externe al Franței, Michel 
Debre, consideră că asemenea 
aranjamente comerciale trebuie 
oferite nu numai celor patru țări 
candidate, ci și celorlalte țări eu
ropene.

Luînd cuvîntul în ca
drul dezbaterilor care 
au loc în cea de-a doua 
Cameră a Dietei japo
neze, T. Narita, preșe
dintele Partidului socia
list din Japonia, a cri
ticat aspru politica in
ternă și externă a gu
vernului Sato.

El a cerut guvernului japo
nez să obțină din partea Sta
telor Unite retragerea imediată 
din Okinawa a bombardiere
lor „B-52“ și anularea decre
telor ilegale emise de adminis
trația americană din insulele 
Riukiu, prin care populației 
din Okinawa i se interzice să 
participe la mitinguri și greve, 
în numele partidului său, el a 
cerut retrocedarea imediată și 
necondiționată a acestor insule 
și lichidarea bazelor militare 
americane de aici.

Referindu-se la Tratatul de 
securitate japono-american, 
Narita a subliniat caracterul 
său primejdios pentru viitorul 
Japoniei, menționînd că son
dajele opiniei publice atestă că 
majoritatea covîrșitoare a 
populației cere abrogarea lui. 
Calea spre asigurarea reală a 
securității țării, a subliniat 
Narita, constă într-o politică 
de neutralitate, renunțare la 
înarmare, de anulare a colabo
rării militare cu S.U.A. și ob
ținerea unei reale indepen
dențe.
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