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Convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român 
și tovarășul Santiago Carrillo, secretar general

v

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

/a Consfătuirea pe țară a lucrătorilor

al Partidului Comunist din Spania

din întreprinderile agricole de
Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin 

adresa dumneavoastră, 
cipanților la această consfătui
re de lucru, precum și tuturor 
lucrătorilor din întreprinderile 
agricole de stat, un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a guvernului 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, prelun
gite). De asemenea, doresc să 
adresez calde felicitări tuturor 
celor distinși astăzi cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, cu 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România. (Aplau
ze). După cum ați văzut, înce- 
pînd de astăzi mai avem în 
întreprinderile agricole de stat 
7 Eroi ai Muncii Socialiste și 
sperăm că aceasta se va simți 
pozitiv în activitatea unități
lor respective, 
ternice). 
distincții 
apreciere 
de partid 
activității 
în general, întreprinderilor a- 
gricole de stat, contribuției pe 
care acestea au adus-o la dez
voltarea agriculturii, la asigu
rarea cu produse agro-alimen- 
tare a patriei noastre. (Aplauze 
puternice).

Consfătuirea a dezbătut pe 
larg rezultatele dobîndite de 
întreprinderile agricole de stat 
în cincinalul care a trecut și 
sarcinile pe actualul plan 
cincinal 1971—1975. în timpul 
lucrărilor consfătuirii s-au 
subliniat pe larg realizările 
obținute în creșterea produc
ției vegetale și animale, con
tribuția unităților agricole de 
stat la progresul agriculturii 
socialiste, la dezvoltarea și în
tărirea întregii economii na
ționale. într-adevăr. putem 
spune că întreprinderile de 
stat și-au dovedit pe deplin 
rolul important pe care îl au 
în cadrul agriculturii noastre 
socialiste.

în același timp au fost for
mulate unele critici îndreptă
țite cu privire la lipsurile se
rioase care mai persistă în ac
tivitatea unor unități agricole 
de stat. Este adevărat că în 
cadrul consfătuirii poziția au- 
ocritică, analiza neajunsuri- 
or din activitatea între

prinderilor agricole a fost ceva 
mai slabă, dar, aceasta se 
compensează prin caracterul 
discuțiilor purtate în secțiuni. 
Face totuși excepție în cadrul 
plenarei cuvîntul ultimului 
vorbitor, șeful Departamentu
lui întreprinderilor agricole de 
stat, care parcă a vrut să sub
linieze tocmai ceea ce nu au 
făcut ceilalți tovarăși, și anu
me că este necesar să vedem 
și lipsurile proprii, pentru că 
numai așa vom înțelege mai 
bine ceea ce* avem de făcut. 
(Vii aplauze).

Doresc să menționez în mod 
deosebit propunerile valoroase 
făcute în timpul consfătuirii în 
vederea lichidării lipsurilor și 
îmbunătățirii activității între
prinderilor agricole de stat. în 
scopul creșterii mai rapide a 
producției agricole, al partici
pării într-o măsură tot mai

a vă 
parti-

(Aplauze pu-
Acordarea acestor 
reprezintă o înaltă 

pe care conducerea 
și de stat o dă atît 
celor distinși cit și,

însemnată a acestor unități la 
constituirea fondului central 
de produse agroalimentare, la 
mai buna aprovizionare a în
tregului popor. Se poate spu
ne deci că discuțiile au relie
fat creșterea spiritului de răs
pundere, a competenței profe
sionale și a preocupării cadre
lor și lucrătorilor din unitățile 
agricole de stat pentru bunul 
mers al activității în acest im
portant sector.

Reunind aproape 3 000 de lu
crători din întreprinderile a- 
gricole de stat și din minis
tere, — conducători de ferme, 
directori de întreprinderi, in
gineri agronomi, medici vete
rinari, ingineri zootehniști, 
muncitori, mecanizatori și lu
crători din minister — con
sfătuirea reprezintă, am putea 
spune, un larg forum demo
cratic chemat să stabilească în 
colectiv măsurile pentru folo
sirea cît mai rațională a fon
dului funciar, a mijloacelor 
mecanice și, îndeosebi, să asi
gure utilizarea mai judicioasă 
a forței de muncă în vederea 
îndeplinirii în cele mai bune 
condițiuni a sarcinilor trasate 
agriculturii socialiste de Con
gresul al X-lea al partidului 
nostru. (Aplauze puternice).

Iată de ce putem aprecia că 
lucrările consfătuirii au fost 
rodnice, că ele vor exercita o 
puternică influență pozitivă a- 
supra muncii din acest sector 
și vor duce la îmbunătățirea 
generală a activității între
prinderilor agricole de stat — 
ceea ce se va răsfrînge cu 
bune rezultate asupra întregii 
noastre agriculturi socialiste. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Consfătuirea dumneavoastră 

are loc la încheierea cincina
lului 1966—1970 și la începu
tul muncii pentru înfăptuirea 
noului cincinal, 1971—1975. 
Cunoașteți din comunicatul 
publicat recent rezultatele re
marcabile obținute în dezvol
tarea economiei naționale în 
ultimii 5 ani. După cum ați 
putut vedea, industria noastră 
socialistă a cunoscut în aceas
tă perioadă o nouă și puter
nică dezvoltare ; ea joacă un 
rol tot mai important în dez
voltarea întregii economii, în 
înzestrarea ei cu mijloace de 
producție, în producerea bu
nurilor de consum necesare 
oamenilor muncii. Pe întreg în
tinsul patriei se văd roadele 
politicii de industrializare so
cialistă, de repartizare judici
oasă a forțelor de producție 
pe teritoriul țării.

După cum cunoașteți, în a- 
cești 5 ani producția agricolă 
a cunoscut, de asemenea, o 
dezvoltare satisfăcătoare ; ea a 
fost cu 24 la sută mai mare 
decît în perioada 1961—1965, 
asigurînd aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimen
tare și creind și unele disponi
bilități pentru export.

în raportul prezentat și în 
cuvîntul tovarășilor care au 
vorbit în cadrul consfătuirii, 
s-a arătat pe larg contribuția 
adusă de unitățile agricole de

producției a-stat la sporirea 
gricole. De aceea eu nu voi in
sista prea mult asupra acestor 
probleme.

întreprinderile agricole de 
stat dețin astăzi o suprafață a- 
gricolă de peste 2 000 000 hec
tare, din care 1 670 000 hectare 
suprafață arabilă. în sectorul 
zootehnic ele dispun de 630 000 
capete taurine, 2 200 000 porci, 
peste 1 600 000 ovine, 8 600 000 
păsări. De asemenea, aceste 
întreprinderi au în dotare 
29 700 tractoare, 10 870 com
bine și alte mii și mii de ma
șini agricole. Am putea dgei 
spune că în cei 22 de ani de 
activitate ele au reușit să-și 
creeze o puternică bază teh- 
nico-materială care să le per
mită să realizeze în bune con- 
dițiuni sarcinile importante ce 
le au — de a da producții tot 
mai mari și a participa tot 
mai intens la aprovizionarea 
oamenilor muncii cu produse 
agroalimentare.

Cantitățile de îngrășăminte 
chimice primite de întreprin
derile agricole de stat au cres
cut an de an, însumînd, pe 
întregul cincinal, 
substanță 
în 1970 a 
substanță 
de teren 7 
nea. ele au primit importante 
cantități de ierbicide și alte 
produse chimice.

în unitățile agricole de stat 
lucrează un puternic corp de 
cadre cu studii superioare și 
medii — circa 6 000 de ingineri 
agronomi, mecanici, zooteh- 
niști și medici veterinari, pre
cum și peste 9 500 de cadre cu 
pregătire medie. Progresele 
obținute în dezvoltarea pro
ducției vegetale și animale au 
dat posibilitate întreprinderi
lor agricole de stat să li
vreze cantități însemnate de 
cereale, 
te, ouă, 
te la 
produse 
resc să
cinci ani, unitățile agricole au 
avut o pondere însemnată în 
formarea fondului central : la 
grîu — de peste 25 la sută, la 
legume — 17 la sută, la stru
guri și fructe — 29 la sută, Ia 
carne — 35 la sută, la lapte — 
37 la sută, la ouă — 52 la sută, 
la lînă — 19 la sută. După cum 
se vede, în raport cu suprafe
țele pe care le au, întreprin
derile agricole de stat au o 
contribuție destul de însemna
tă la fondul central ; țin să 
menționez, că în decursul a- 
nilor, încă de la crearea lor, 
contribuția unităților agricole 
de stat în constituirea fondu
lui central a fost deosebit de 
însemnată. în prezent această 
pondere s-a micșorat într-o 
anumită măsură datorită fap
tului că în ultimii ani s-au 
dezvoltat puternic și coope
rativele agricole de produc-

— celălalt sector socialist 
agriculturii 
ia din ce în 
întrecere cu
agricole de
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activă. 
revenit 
activă 

agricol.

875 000 tone 
Ca urmare, 

circa 100 kg 
pe hectarul 
De aseme-

legume, carne, lap- 
lînă, struguri și fruc- 
fondul central de 
agroalimentare. Do- 

arăt aici că în acești

noastre, care 
ce mai mult 
întreprinderi- 

stat și se a-

ție
al
se
la
le
firmă ca un partener de care 
trebuie să vă temeți, tovarăși

din I.A.S.-uri ! Pentru că vă 
poate întrece ! (Aplauze puter
nice; animație în sală). Firește, 
spun „să vă temeți" în sensul 
că trebuie să vă gîndiți cum să 
acționați ca întreprinderile de 
stat să continue să fie fruntașe 
în obținerea de producții su
perioare, cu atît mai mult cu 
cît dotarea tehnică, substanțele 
chimice și îngrășămintele pe 
care 
sînt 
care 
cole de producție. (Vii apla
uze).

în cincinalul trecut, uni
tățile agricole de stat au 
primit din partea statului in
vestiții de 17 miliarde lei, în 
afara celor pentru irigații și 
altor lucrări de îmbunătățiri 
funciare, care au fost finanțate 
prin fonduri alocate departa
mentului de îmbunătățiri fun
ciare. Astfel, fondurile fixe 
crescut cu circa 70 la sută 
1970 față de 1965, dotarea 
mașini și tractpare a sporit, 
la 5 800 000 000 lei în 1965, 
7 390 000 000 Vi în 1970. Astăzi 
în întreprinderile agricole de 
stat pe un tractor revin mai 
puțin de 60 de ha arabile, li
vezi și vii, — ceea ce demon
strează că avem o dotare bună 
și chiar foarte bună.

După cum s-a menționat în 
consfătuire avem un mare nu
măr de ferme și întreprinderi 
agricole care au obținut rezul
tate bune, unele foarte bune. 
S-au dat aici nenumărate e- 
xemple și nu doresc să mă 
opresc asupra niciunuia. A- 
ceste rezultate demonstrează 
atît superioritatea agriculturii 
socialiste în general, și a agri
culturii de stat în special, cît și 
marile rezerve ce le avem în 
fiecare fermă și întreprindere 
agricolă pentru creșterea ra
pidă a producției. Este de înțe
les că dacă ne-am propune 
cel puțin să egalăm producțiile 
obținute 
unitățile 
cu mult, 
planului 
dacă sînt sute de ferme și zeci 
de întreprinderi agricole de 
stat care au putut obține ase
menea rezultate bune, de ce 
oare celelalte ferme și între
prinderi din zona respectivă, 
avînd condiții asemănătoare, 
dotare și mijloace similare și 
aproximativ același număr de 
cadre, nu pot obține rezultate 
Ia fel de bune ? Deci, existînd 
din toate punctele de vedere o 
deplină egalitate, factorul care 
hotărăște în cele din urmă re
zultatele/ este omul ; el poate 
face ca toate întreprinderile 
noastre de stat să se ridice la 
nivelul celor fruntașe astăzi ! 
Și, firește, cele fruntașe să 
meargă și ele mai înainte ! 
(Aplauze puterr ;e, prelun
gite).

Doresc să menționez și la a- 
ceastă consfătuire că rezulta
tele obținute de unitățile agri
cole de stat, contribuția lor în
semnată la formarea fondului 
central de produse agroalimen
tare, demonstrează justețea 
politicii partidului și statului 
nostru privind dezvoltarea a- 
griculturii socialiste de stat, 
întreprinderile agricole de stat

le primesc actualmente 
mult superioare celor de 
dispun cooperativele agri-

au avut și au un rol impor
tant în dezvoltarea agricul
turii din țara noastră ; ele au 
jucat un rol de seamă în trans
formarea socialistă a întregii 
agriculturi, în trecerea de la 
agricultura fărîmițată, pe baze 
particulare, la marea agricul
tură cooperatistă, socialistă, 
cu un înalt nivel de dezvol
tare. întreprinderile agricole 
de stat au acordat și acordă 
un prețios ajutor cooperative
lor agricole de producție —- și 
tocmai de aceea cooperativele 
au putut să se consolideze și 
să se dezvolte. Unele din ele 
au ajuns chiar să întreacă 

le-au ajutat, 
aceasta nu putem 

felicităm atît între-

Vineri, au continuat la se
diul C.C. al P.C.R., convorbi
rile între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
și tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Spania.

La convorbiri au participat 
din partea P.C. din Spania to
varășul Ramon Mendezona, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist 
din Spania, iar din partea 
P.C.R. tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi-

tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor des
fășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere 
tovărășească s-a reafirmat ho- 
tărîrea de a dezvolta în con
tinuare raporturile de solida
ritate, prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din 
Spania în interesul celor două 
partide și popoare, al cauzei

unității mișcării corn 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiirnperia- 
liste.

★
în aceeași zi, /tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a oferit un 
dejun în cinstea oaspeților 
spanioli la care aut participat 
tovarășii Emil Bodnâraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Stoica, Ghizela Vass, Mihai 
Burcă, Mihai Florescu, Ale
xandru Sencovici, Valter Ro
man și Gheorghe Vasilichi.

STUDENȚII

DIN ANUL I

Motivul pentru care stăruim 
asupra rezultatelor studenților 
din anul I la sesiunea de exa
mene din iarnă este legat de 
semnificațiile pe care le are 
prima confruntare a tinerilor, 
care au părăsit de puțin timp 
băncile școlii, cu exigențele 
sporite, cantitativ și calitativ, 
ale unei noi trepte — studen
ția.

După cum am promis într-o 
prefață a sesiunii, ne-am înce
put raidul nostru cu Institutul 
de construcții. La anul I — 
bilanț nesatisfăcător pentru trei 
facultăți : de construcții, hidro-

au 
în 
cu 
de 
la

în aceeași zonă de 
fruntașe, am depăși 
în 1975, prevederile 
pe acest cincinal. Și,

unitățile care 
Pentru 
decît să 
prinderile care au acordat a- 
jutor, cît și pe cooperatorii 
care au știut să folosească cum 
trebuie acest sprijin. (Vii a- 
plauze).

Cred că tovarășii care lu
crează în unitățile de stat vor 
fi de acord că trebuie să evi
dențiem și în cadrul acestei 
consfătuiri rolul important al 
cooperativelor agricole de pro
ducție, faptul că toate succe
sele obținute în agricultură 
sînt indisolubil legate, atît de 
existența sectorului de stat, cît 
și a celui cooperatist, care con
stituie împreună un tot unitar 
ce ne dă garanția dezvoltării 
cu succes a întregii agriculturi 
din patria noastră. (Aplauze 
puternice).

Viața, faptele demonstrează 
justețea liniei politice mar- 
xist-leniniste a partidului nos
tru în domeniul organizării și 
conducerii agriculturii, dove
dind că numai pe calea agri
culturii socialiste, a unirii tu
turor forțelor țărănimii noas
tre în unități mari de produc
ție este posibilă lichidarea ra
pidă a înapoierii 
din trecut, făurirea 
culturi avansate, 
productivitate. (Vii

Rezultatele obținute în agri
cultura noastră de stat se da- 
toresc muncii pline de abne
gație a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor din între
prinderile agricole, tuturor lu
crătorilor și activiștilor de 
partid și de stat care lucrează 
în acest sector de activitate. 
Pentru toate aceste rezultate 
doresc să adresez tuturor oa
menilor muncii din fermele și 
întreprinderile agricole de stat, 
cît și din minister, calde feli
citări din partea Comitetului 
Central al Partidului, a Consi
liului de Stat și a guvernului 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,
Apreciind rezultatele bune 

obținute de unitățile agricole 
de stat, nu putem să trecem cu 
vederea lipsurile care s-au ma
nifestat și care au făcut să nu 
realizăm producții pe măsura 
posibilităților existente.

în raportul prezentat 
cuvîntul multor tovarăși 
arătat o serie de fapte 
crete care atestă că nu în toa-

moștenite 
unei agri- 
cu înaltă 
aplauze).

și în
s-au
con-

(Continuare în pag. a 111-a)

Prima sesiune un

La Ministerul învățămintului aflăm : din 2 264 de catedre 
de desen cite sînt în toată țara, numai 1 513 sînt asigurate 
cu cadre calificate. Aceasta, pe de o parte. Pe de altă parte, 
institutele de invățămînt superior au dat țării, dar nu și 
tuturor elevilor săi, numai în 1970, 207 absolvenți. Așadar, 
din punct de vedere aritmetic, ultimele 11 promoții ar fi 
fost suficiente pentru a asigura tuturor catedrelor cadre ca
lificate. Dar, de vreme ce situația nu se prezintă astfel, se 
cuvine să punem în discuție obiectivele sociale importante 
pe care trebuie să le aibă în vedere institutele de artă, prin
tre care și acela de a pregăti profesori devotați misiunii de 
a-i invăța pe alții să „guste"- arta, ca și pregătirea can
dida ți lor care devin studenți în spiritul viitoarelor lor în
datoriri civice, trăinicia sau netemeinicia antinomiei din
tre creator și profesie, exercitată în slujba unor precise 
nevoi sociale și, in fine, criteriile care stabilesc, sau nu 
stabilesc, valoarea mediului celui mai favorabil (sau ,.optim", 
cum se spune) afirmării creatoare a tinărului artist ieșit de 
pe porțile institutului. Asupra acestor chestiuni am cerut 
părerea unor creatori și pedagogi ai învățămintului nostru 
artistic.

și pedagogi ai învățămintului nostru

PROFESORUL 
DE DESEN

Orice loc din țară oferă
șanse egale de afirmare"

ION JALEA, 
artist al poporului

Intr-un anumit sens experiența 
mea pedagogică e limitată și se 
referă la perioada Cit l-am su
plinit pe Dimitrie Paciurea la 
catedra de sculptură din fosta 
școală de Belle-Arte. în timp 
însă, profesiunea de artist a im
plicat-o pe cea de pedagog prin 
faptul că numeroși tineri artiști 
și-au făcut „ucenicia" artistică în 
atelierul meu. Așa că fără să 
vreau, mi-am pus și eu probleme 
ca cele ale transmiterii de cu
noștințe, a modului de a ști cum 
să te apropii spiritual de un tî- 
năr in formare, ajutîndu-l cu de
licatețe să-și pună în valoare 
personalitatea și nu să i-o înă
buși prin lipsă de înțelegere și 
tact. Mi-am pus și eu întrebarea 
privind destinul său în artă, evo
luția sa viitoare, așa cum și-o 
pune, sau trebuie să și-o pună 
orice pedagog. Profesiunea de 
dascăl, indiferent unde o exerci
tai înainte vreme, era înconjurată 
de stima colegilor de breaslă. 
Era, între altele, și un semn că 
ai reușit in cariera artistică. Și 
fără îndoială majoritatea oame
nilor gîndesc și simt astăzi la 
fel. Există însă și o credință în 
virtutea căreia a fi dascăl, în
seamnă a răpi ceva creației 
sub toate aspectele începind de 
la timp și șfîrșind cu energia 
spirituală. Cred că este o eroa
re căci ele mai degrabă se com
pletează reciproc. Imposibil ca 
un artist să se impună numai

al doilea
examen de admitere?

tehnică și 
și pMuri. 
construcții 
promovat prima 
puțin de 50 la sută (60 de stu
denții. Din cei 73 de studenți 
respinși, 38 n-au promovat un 
examen, 30 — două examene și 
5—3 examene. La facultatea de 
căi ferate, drumuri și poduri, 
din 119 studenți. 67 au fost in- 
tegraliști, _ dintre care 26 cu 
medii între 5 și 6,99 și 52 ne
promovați dintre care 33 la un 
examen, 12 la două examene 
și 6 la 3 examene. La Faculta
tea de hidrotehnică, din 61 de

ca sin- 
cele 

mai importante, să fie totuși 
exclusiv opera. El intră, vrînd 
nevrînd, în relații cu oa-

ca un creator de opere 
gura cale, evident una din

menii și altfel, el le împărtășește 
vrînd, nevrînd și altfel experiența 
sa, cunoștințele sale agonisite cu

(Continuare în pag. a V-a)

în Editura Politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintare la Consfătuirea de lucru

a conducătorilor centralelor
industriale și ai celorlalte unități 

cu statut de centrală
23 februarie 1971

ANUL 1920
de GEORGE IVAȘCU

căi ferate, drumuri 
La Facultatea de 
(134 de studenți) au 

sesiune mai

studenți au promovat sesiunea 
integral 36 și au fost respinși 
25, dintre , care 16 la un examen, 
5 la două examene și 4 la trei 
examene.

Singura facultate care a reu
șit să evite gravitația integra- 
liștilor în jurul cifrei de' 50 la 
sută a fost Facultatea de in
stalații, unde din 111 studenți, 
80 au promovat toate exame
nele, dintre care 64 cu medii 
între 7 și 10, iar 30 nu au pro
movat, dintre care 20 un exa
men, 9 două examene și unul 3 
examene. Dacă avem în vedere 
faptul că o bună parte dintre

studenții care au căzut la un 
examen le-au promovat pe ce
lelalte cu note bune sau. cauza 
nepromovării a fost neprezen- 
tarea, iar studenții cu două și 
trei examene nepromovate au 
fost respinși din cauza pregă
tirii insuficiente, 
procentele de 
sau retrași 
arăta astfel : 
instalații — 9

superficiale, 
virtuali repetenti 
din facultate ar 

la Facultatea de 
la sută, la Hidro-

CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

IN RECENT apărutul număr din Analele de istorie sînt 
publicate 5 studii însumînd aproape 70 de pagini, în întîm- 
pinarea. aniversării Semicentenarului . Partidului Comunist 
Român. Unul din ele, avînd ca autori pe Constantin Mo- 
canu și Gheorghe Unc. face o sinteză asupra Procesului de 
clarificare ideologică și politică în mișcarea muncitorească 
din România (1918—1921).

Sînt puse în lumină elementele de profundă și rapidă ra
dicalizare a proletariatului din țara noastră în acești ani, 
sub impulsul marilor evenimente pe care la noi le mar
chează însuși sfîrșitul primului război mondial- îndată după 
retragerea trupelor de ocupație, în a doua jumătate a lui 
noiembrie 1918, pe tot cuprinsul .țării clasa muncitoare a 
declanșat puternice acțiuni revoluționare. Au loc dezbateri 
largi, reflectînd nu numai ampla răspîndire a ideilor mar- 
xism-leninismului, dar, totodată, producerea unor mutații 
în viața, în trăsăturile și în structura Partidului Socialist. 
Vechile practici reformiste sînt tot mai mult repudiate, iar 
proiectul de program al Partidului Socialist, publicat sub 
titlul Declarația de principii, la 9 decembrie 1918, va ex
prima saltul de conștiință a majorității socialiștilor români : 
„Partidul Socialist este un partid revoluționar... El luptă 
pentru cucerirea prin orice mijloace a puterii politice din 
mîinile burgheziei române și introducerea dictaturii prole
tare în vederea realizării idealului comunist..." Cu atît mai 
semnificativ devine apoi faptul că organizațiile Partidului 
Socialist, în frunte cu aripa stingă, se pronunță pentru uni
rea în cadrul unui partid centralizat pe întreaga țară a 
partidelor socialiste care moșteneau. împărțirea pe provin
cii în ținuturile ce se aflaseră pînă în 1918 sub stăpînirea 
habsburgică. „Contopirea aceasta — scria „Socialismul" 
din 8 martie 1919 — are o însemnătate covîrșitoare, căci 
puterea viitoare a mișcării proletare de la noi atîrnă în 
bună parte de ea".

Tn zilele de 25—26 mai 1919, are loc Conferința mișcării 
socialiste care adoptă Programul Partidului Socialist. Sub 
presiunea aripei de stînga, în programul adoptat au fost 
incluse o seamă de teze înaintate, revoluționare. Consta- 
tîndu-se că „societatea omenească a intrat într-o fază nouă 
istorică, aceea a revoluției sociale", se aprecia că si în țara 
noastră proletariatul industrial, „ca și proletariatul din ță
rile înaintate, este o clasă revoluționară chemată a-și în
deplini misiunea istorică în evoluția societății românești".

(Continuare tn vag. a V-a)



„SClNTEIA TINERETULUI' pag. 2 SlMBĂTĂ 27 FEBRUARIE 1971

STATUTUL
UNIUNII TINERETULUI

COMUNIST
Uniunea Tineretului Comunist din Republica Socialistă. 

România este organizația politică revoluționară a tineretului, 
cu caracter larg democratic, care unește în rîndurile sale 
masele de tineri muncitori, țărani, elevi, studenți, intelec
tuali, funcționari, fără deosebire de naționalitate, animați de 
dorința fierbinte de a contribui la propășirea patriei, de idea
lurile nobile ale socialismului și comunismului.

Uniunea Tineretului Comunist este principala rezervă a 
^Partidului Comunist Român, ajutorul său în educarea co- 
ăaunistă a tineretului, în mobilizarea lui la lupta întregului 
pbpor pentru făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate. pentru realizarea scopului fundamental al partidului 
—î construirea societății comuniste. U.T.C. își desfășoară în
treaga activitate sub conducerea Partidului Comunist Român.

tVniunea Tineretului Comunist desfășoară o multilaterală 
activitate politică, educativă și organizatorică în vederea 
unir.ii eforturilor tineretului pentru participarea sa activă Ia 
înteOaga viață economică, politică și socială a țării. U.T.C. 
este ’^membră a Frontului Unității Socialiste, reprezentanții 
săi fi’.c parte din organele centrale și locale ale puterii de 
stat, dlin guvern, din organismele de conducere colectivă ale 
ministerelor, instituțiilor centrale, unităților economice, de în
vățământ, știință și cultură.

i

I.
Scopul obiectivele și atribuțiunile 

Uniunii Tineretului Comunist
Participarea tineretului la conducerea societății, la acti

vitatea productivă, la viața economică și social-politică a 
țării. Rezoivarea problemelor de muncă și viață ale tine
retului.

1. Uniunea Tineretului Comunist militează pentru parti
ciparea actfvă a întregului tineret de la orașe și sate la 
înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de con
struire a scteietății socialiste, de dezvoltare multilaterală a 
patriei, de atragerea maselor la conducerea vieții sociale și 
de lărgire continuă a democrației socialiste.

Unul din obiectivele cele mai importante ale U.T.C. îl con
stituie educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului, 
mobilizarea tirierilor din industrie și agricultură la îndeplini
rea planurilor economice de dezvoltare neîncetată a produc
ției materiale — baza trainică a ridicării continue a nivelului 
de trai al celor ce muncesc ; organizațiile U.T.C., în strînsă 
conlucrare cu organele școlare, inițiază activități în sprijinul 
orientării, integrării și calificării profesionale a tinerilor, 
pentru însușirea științei și tehnicii, pentru pregătirea temei
nică, multilaterală — teoretică și practică — a elevilor și stu
denților, la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă ale 
producției și dezvoltării vieții sociale ; U.T.C.. dezvoltă tradi
țiile de muncă voluntar-patriotică, organizează brigăzi și șan
tiere ale tineretului, antrenează masele largi de tineri la ac
țiuni de muncă pentru construirea unor obiective economice, 
social-culturale, în sprijinul agriculturii, pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea orașelor și satelor.

în concordanță deplină cu înfăptuirea politicii generale a 
partidului de ridicare necontenită a bunăstării celor ce mun
cesc, Uniunea Tineretului Comunist se preocupă permanent 
de îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale tinerilor, 
de studierea și rezolvarea problemelor economice și sociale 
ale tineretului conlucrînd cu sindicatele, organele economice 
și administrative, cu alte organizații obștești, inițiind proiecte 
de acte normative în probleme care privesc tineretul ; U.T.C. 
participă activ la exercitarea controlului obștesc în unitățile 
de deservire socială, desfășoară o susținută activitate educa
tivă pentru întărirea spiritului gospodăresc, a grijii pentru 
întreținerea căminelor și internatelor, a cantinelor și altor 
unități destinate tineretului, pentru apărarea și dezvoltarea 
avuției obștești.

Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist au rolul de a 
asigura antrenarea tuturor uteciștilor la înfăptuirea sarci
nilor ce revin unităților în care muncesc și învață, de a 
milita pentru soluționarea problemelor specifice de muncă 
și viață ale tineretului. în acest scop, organizațiile U.T.C. 
participă activ la munca comitetelor de direcție și a consi
liilor de administrație, a consiliilor de conducere ale coope
rativelor agricole de producție, a senatelor și consiliilor 
universitare, precum și a altor organisme colective de con
ducere.

Educarea tineretului în spiritul patriotismului socialist. 
Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei.

2. Uniunea Tineretului Comunist educă tineretul în spi
ritul dragostei înflăcărate și atașamentului profund față de 
patrie, față de Partidul Comunist Român — conducătorul 
încercat al poporului, dezvoltă sentimentul frăției între ti
nerii muncitori, țărani și intelectuali — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — strîns uniți, pe baza ace
lorași aspirații si idealuri —, contribuie la întărirea unității 
întregului popor în lupta și munca pentru continuă propă
șire a patriei socialiste. U.T.C. cultivă în rîndurile tineretului 
cinstirea tradițiilor glorioase de luptă ale poporului, ale 
clasei muncitoare, ale partidului său comunist, a cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor muncii din patria noastră, ho- 
tărîrea de a milita neabătut pentru apărarea și continua 
lor dezvoltare. U T.C. educă tineretul în spiritul îndatoririi 
cetățenești fundamentale de a apăra patria, independența și 
suveranitatea sa.

Uniunea Tineretului Comunist organizează și conduce 
nemijlocit activitatea de pregătire pentru apărarea patriei a. 
tinerilor — băieți și fete — colaborînd în acest scop cu or
ganele și unitățile militare, cu instituțiile de stat, economice 
și de învățămînt. în vederea asigurării cadrului de desfășu
rare a acestei activități, organizațiile U.T.C. organizează cen
tre de pregătire în întreprinderi, școli și facultăți, la sate, 
inițiază concursuri, cercuri tehnico-aplicative, tabere de in
struire și alte acțiuni practice.

însușirea ideologiei și politicii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, educația eultural-științifică și mo- 
ral-cetățenească a tineretului.

3. Organizațiile U.T.C. desfășoară acțiuni largi în spriji
nul cunoașterii și însușirii de către tineri a politicii interne 
și externe a partidului și statului, nostru, a principiilor pro
movate dâ partid în întregul proces de dezvoltare și per
fecționare a vieții sociale, politice și ideologice, al formării 
concepției științifice, materialist-dialectice despre lume, pe 
baza celor mai înaintate cuceriri ale gîhdirii umane, ale 
științei contemoorane. cultivă atitudinea combativă față de 
manifestările ideologiei și moralei burgheze, față de concep
țiile și mentalitățile retrograde.

Uniunea Tineretului Comunist educă tinerii în spiritul 
internaționalismului proletar, al solidarității active cu lupta 
forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume îm
potriva imperialismului, reacțiunii și războiului.

Uniunea Tineretului Comunist educă tineretul în spiritul 
principiilor dreptății și echității sociale, al respectării legilor 
țării și a normelor de conviețuire socialistă, dezvoltă la ti
neri trăsăturile morale înaintate ale omului nou. conștiința 
înaltelor răspunderi sociale și obștești, cinstea, sinceritatea, 
curajul, modestia, spiritul de solidaritate și colectivism, ome
nia, respectul pentru adevăr, comportarea demnă, civilizată 
în familie și societate.

Organizațiile U.T.C. inițiază activități menite să contribuie 
la lărgirea orizontului de cultură al tineretului, la dezvol
tarea interesului pentru literatură și artă. Organizațiile 
U.T.C. participă la activitatea organismelor și instituțiilor de 
stat și obștești din domeniul culturii, la conducerea activi
tăților., elaborarea și înfăptuirea programelor așezămintelor 

•culturale, conlucrează îndeaproape cu uniunile de creatori, 
instituțiile de răspîndire a științei și cullturii.

Organizațiile U.T.C. întreprind activități recreativ-distrac- 
tive pentru tineret, folosind baza materială a sindicatelor, 
a întreprinderilor, instituțiilor, școlilor, cluburilor și caselor 
de cultură ale tineretului, dezvoltînd, cu participarea tine
rilor, baze de agrement și distracție.

Organizarea activității sportive și turistice de masă pentru 
tineret.

4. Uniunea Tineretului Comunist conduce nemijlocit acti
vitatea sportivă de masă în școli, facultăți și la sate, ini
țiind competiții pe plan local și național, conlucrează cu 
sindicatele în organizarea acestei activități în întreprinderi 
si instituții. U.T.C. se preocupă permanent, împreună cu cei
lalți factori, de utilizarea eficientă și dezvoltarea bazei ma
teriale necesare practicării exercițiilor fizice și sportului de 
masă.

Uniunea Tineretului Comunist organizează direct turismul 
de masă pentru tineret. în cadrul U.T.C. funcționează Biroul 
de Turism pentru Tineret, agenții și cercuri de turism, care 
inițiază excursii, drumeții, tabere și alte forme de organi
zare a turismului de masă.

Relațiile internaționale ale Uniunii Tineretului Comunist

5. Uniunea Tineretului Comunist dezvoltă relațiile de prie
tenie și solidaritate internaționalistă cu organizațiile de ti
neret din toate țările socialiste, cu organizațiile comuniste, 
revoluționare, democratice și progresiste ale tineretului din 
întreaga lume, pe baza principiilor deplinei egalități în drep
turi. a stimei și încrederii reciproce, a neamestecului în 
treburile interne. U.T.C. desfășoară o activitate susținută 
pentru întărirea unității de acțiune a tinerei generații în 
lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor și intereselor sale vi
tale. pentru libertate și independență națională, pentru vic
toria cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.

II.
Membrii

Uniunii Tineretului Comunist
_6. Foate fi membru al Uniunii Tineretului Comunist orice 

tînăr_ intre 14—26 de ani, cetățean al Republicii Socialiste 
Romania — fără deosebire de naționalitate — care este de 
acord cu prevederile Statutului, activează în una din orga
nizațiile sale, îndeplinește hotărîrile Uniunii Tineretului Co
munist și plătește cotizația de membru.

Membrii Uniunii Tineretului Comunist care au depășit 
vîrsts de 26 ani, dacă doresc, pot rămîne în continuare în 
rîndurile organizației.

7-_ Primirea în U.T.C. se face la cererea tînărului și se 
hotărăște, în mod individual, de către adunarea generală 
a organizației U.T.C.

8. îndatoriri și drepturi
a) Membrii U.T.C. sînt datori :
— să lupte neobosit pentru înfăptuirea politicii Partidului 

Comunist Român, să contribuie activ la dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, la ridicarea bunăstării poporului, 
să apere și să slujească cu devotament patria socialistă. 
Apărarea patriei este cea mai înaltă îndatorire a uteciștilor ;

— să se preocupe permanent de îmbogățirea cunoștințelor 
politice și ideologice, de lărgirea orizontului științific si cul
tural, șă-și însușească concepția marxist-leninistă ; să fie 
intransigent față de concepțiile și manifestările retrograde, 
față de influențele ideologiei și moralei burgheze ;

— să fie exemplu în muncă și învățătură, să se preocupe 
de perfecționarea continuă ă pregătirii profesionale, însu
șirea științei și tehnicii avansate ;

— să aibă o comportare demnă în societate și familie, 
să manifeste în toate împrejurările stimă și respect față de 
cei ce muncesc, față de vîrstnici, colegialitate și spirit to
vărășesc, combativitate față de încălcarea normelor de con
viețuire socială, să promoveze consecvent principiile eticii 
socialiste :

— să participe activ la întreaga viață și activitate a or
ganizațiilor U.T.C. din care fac parte.

b) Membrii U.T.C. au dreptul :
— să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale 

Uniunii Tineretului Comunist ;
—- să ia parte la dezbaterea tuturor problemelor privind 

activitatea Uniunii Tineretului Comunist, âă-și exprime liber 
părerea în adunările organizației, în fața organelor U.T.C. 
și în presa de tineret, să critice munca oricărui organ de- 
conducere al U.T.C., precum și activitatea și comportarea 
oricărui membru al organizației, indiferent de funcția pe 
care o ocupă ; să se adreseze cu orice problemă organelor 
de conducere ale U.T.C., inclusiv Comitetului Central ;

— să participe la adunările generale sau la ședințele or
ganelor de conducere ale U.T.C. în care urmează a' se lua 
hotărîri cu privire la activitatea și comportarea lor ;

— să folosească cluburile, bazele sportive, turistice și de 
agrement, alte bunuri și mijloace materiale care aparțin 
sau sînt la dispoziția Uniunii Tineretului Comunist.

9 Stimulente și sancțiuni
a) Membrii Uniunii Tineretului Comunist care se disting 

în activitatea profesională și obștească pot fi stimulați de 
către organizațiile U.T.C. prin : evidențierea în adunările ge
nerale, la panourile de onoare. în presa locală și centrală, 
înscrierea în Cartea de onoare și prin alte mijloace. Pentru 
merite deosebite, Comitetul Central, comitetele județene, mu
nicipale și orășenești, acordă organizațiilor, membrilo- U.T.C. 
insigne, diplome de onoare și alte distincții.

b) Uteciștii care încalcă prevederile Statutului pot fi sanc
ționați de către adunarea generală a organizației U.T.C. cu : 
mustrare, vot de blam și excluderea din U.T.C Excluderea 
din Uniunea Tineretului Comunist este sancțiunea supremă 
și Se aplică numai în cazurile de încălcare gravă a prevede
rilor Statutului.

— Sancționarea, inclusiv excluderea din U.T.C. a unui 
membru al Comitetului Central, al comitetului județean, mu
nicipal, orășenesc sau comunal, a unui membru al comite
tului U.T.C. din întreprindere, instituție, școală etc. se hotă
răște de către plenara comitetului respectiv. Organele și or
ganizațiile U.T.C. pot, la cererea celui în cauză sau din 
proprie inițiativă, să-i examineze activitatea și să hotărască 
ridicarea sancțiunii.

Hotărîrile luate de organizațiile U.T.C. cu privire la exclu
derea din. U.T.C. trebuie să fie examinate și confirmate de 
birourile comitetelor orășenești, municipale sau județene ale 
U.T.C. Pînă la confirmarea hotărîrii de excludere, utecistul 
păstrează carnetul de membru al U.T.C. și are dreptul să 
participe la activitatea organizației U.T.C. Cel exclus are drep
tul de a face contestație la organele superioare, inclusiv Con
gresul U.T.C.

—■ După cel puțin un an de la excludere la cererea tînă
rului, adunarea generală poate lua în discuție și hotărî repri
mirea lui în U.T.C., inclusiv recunoașterea vechimii anterioare 
excluderii.

iii.
Principiile organizării și activității 

Uniunii Tineretului Comunist
10. Principiul care stă la baza organizării și activității Uni

unii Tineretului Comunist este centralismul democratic, con
form căruia :

a) toate organele de conducere ale U.T.C., de jos și pînă 
sus, se aleg ; organizatorii de grupă, birourile și comitetele 
organizațiilor U.T.C. se aleg prin vot deschis ; comitetele oră
șenești, municipale, județene și Comitetul Central se aleg prin 
vot secret ;

b) adunările și conferințele U.T.C. discută și propun candi
dați pentru organele U.T.C. imediat superioare. Desemnarea 
candidaților pentru organele superioare se face cu acordul 
organizațiilor U.T.C. din care fac parte uteciștii respectivi. 
In organele de conducere ale U.T.C., inclusiv în cele execu
tive, se aleg, cu preponderență, uteciști care lucrează nemij
locit în producție și în alte domenii ale activității economice, 
științifice și culturale ;

c) organele de conducere ale U.TC. răspund în fața orga
nizațiilor și uteciștilor care le-au ales pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin și sînt obligate să prezinte periodic 
dări de seamă ; membrii organelor de conducere, care nu-și 
îndeplinesc mandatul încredințat, pot fi revocați de plenarele 
comitetelor respective, cu acordul organizațiilor U.T.C. din 
care aceștia fac parte ;

d) organele U.T.C. își desfășoară activitatea pe baza prin
cipiului muncii și conducerii colective. Hotărîrile organelor 
U.T.C. sînt valabile dacă se adoptă prin votul majorității 
membrilor lor ;

e) hotărîrile organelor superioare sînt obligatorii pentru 
toate organele și organizațiile U.T.C., precum și pentru toți 
uteciștii din raza lor de activitate. Disciplina utecistă este 
obligatorie în egală măsură pentru toate organizațiile și 
pentru toți membrii U.T.C. indiferent de funcțiile ce le de
țin. Minoritatea se supune majorității și este obligată să 
aplice hotărîrile luate ;

f) organele de conducere ale organizațiilor U.TC. sînt da
toare să asigure în întreaga lor activitate dezvoltarea demo
crației interne, participarea activă a uteciștilor la elaborarea 
și aplicarea hotărîrilor. stimularea inițiativei Și propunerilor 
tinerilor, a spiritului critic împotriva lipsurilor și fenome
nelor negative.

11. Uniunea Tineretului Comunist este organizată pe baza 
principiului teritorial și al locului de muncă.

IV.
Structura organizatorică 

și organele de conducere ale 
Uniunii Tineretului Comunist

12. Organizațiile U.T.C. se constituie în întreprinderi, in
stituții, școli, unități. agricole, sate, cartiere etc., daca sînt 
cel puțin trei uteciști.

a) Organizațiile U.T.C. înfăptuiesc obiectivele Unitmii Ti
neretului Comunist în cadrul unităților în care ființează, 
hotărăsc în mod autonom asupra problemelor care privesc 
organizarea și conducerea activității lor ; ele pot constitui 
societăți tehnico-științifice și culturale, cenacluri, cinecluburi, 
asociații sportive, cercuri de turism și alte forme de orga
nizare a activităților specifice tineretului, adoptă regula
mente de funcționare a acestora, instituie embleme, ecusoane, 
insigne și alte semne distinctive, le acordă denumiri, urmă
rind prin toate aceste forme și mijloace stimularea inițiativei 
și spiritului de inventivitate al tinerilor, valorificarea și dez
voltarea aptitudinilor lor.

b) Organizațiile U.T.C. dezbat și ridică în fața organiza
țiilor de partid și conducerilor unităților respective propu
neri și sugestii privind îmbunătățirea activității generale, 
soluționarea problemelor specifice de muncă și viață ale ti
nerilor.

c) Organizațiile U.T.C, acordă celor mai buni uteciști, la 
cererea lor, recomandări pentru primirea în rîndul membri
lor Partidului Comunist Român.

13. Forul superior, al organizației U.T.C. este adunarea ge
nerală sau conferința uteciștilor. Adunările generale ale 
uteciștilor se întrunesc lunar. Conducerea activității se reali
zează de comitete ale organizațiilor U.T.C. care se aleg o dată 
la 2 ani, în cadrul adunărilor generale sau conferințelor de 
dări de seamă și alegeri ; acestea aleg în același timp comi
siile de cenzori și delegații pentru conferințele organizațiilor 
superioare.

în interiorul organizațiilor cu un număr mare de uteciști 
se constituie organizații ale U.T.C. pe secții, sectoare, schim
buri. brigăzi, clase etc., conduse de birouri care sînt alese 
anual.

Organele de conducere comunale, orășenești, municipale și 
județene ale U.T.C-

14. Forul superior al organizației comunale, orășenești, 
municipale și județene este adunarea sau conferința orga
nizației respective, care se convoacă o dată la doi ani. între 
adunări și conferințe întreaga activitate este condusă de co
mitetul organizației U.T.C. respective. Plenara Comitetului 
comunal, orășenesc, municipal și județean al U.T.C. se con
voacă, de regulă, o dată la trei luni.

Comitetul județean, municipal, orășenesc, comunal își 
alege organul său executiv — biroul. Comitetul județean și 
municipal alege și secretariat.

Congresul Uniunii Tineretului Comunist. Comitetul Cen
tral al U.T.C.

15. Forul suprem al Uniunii Tineretului Comunist este 
Congresul, care se convoacă de către C.C. al U.T.C. o dată 
la patru ani. Din proprie inițiativă sau la cererea a cel puțin 
o treime din numărul total al uteciștilor, C.C. al U.T.C. poate 
convoca Congresul extraordinar. Congresul dezbate și hotă
răște asupra rapoartelor de activitate ale Comitetului Central 
și Comisiei Centrale de Cenzori, stabilește obiectivele și sar
cinile generale ale U.T.C., adoptă și modifică Statutul, alege 
Comitetul Central al U.T.C. și Comisia Centrală de Cenzori.

a) Comitetul Central conduce întreagă activitate a Uniunii 
Tineretului Comunist în intervalul dintre congrese, repre
zintă Uniunea Tineretului Comunist în relațiile cu institu
țiile de stat, cu organizațiile de masă, obștești și profesionale, 
conduce publicațiile U.T.C. și Biroul de Turism pentru Ti
neret, administrează fondurile bănești și bunurile materiale 
ale U.T.C. Comitetul Central reprezintă Uniunea Tineretului 
Comunist în relațiile cu organizațiile de tineret din alte țări, 
cu organizații si organisme internaționale. Plenara Comite
tului Central al U.T.C. se ține cel puțin o dată la patru luni.

în vederea studierii problemelor specifice ale vieții și 
muncii tineretului, a formelor și metodelor activității educa
tive, sub îndrumarea primului secretar al C.C. al U.T.C. —• 
ministru pentru problemele tineretului, funcționează ca in
stituție de cercetare științifică interdisciplinary Centrul de 
cercetări pentru problemele tineretului.

b) în cadrul Comitetului Central se creează consilii pen
tru probleme specifice diferitelor categorii de tineri și co
misii pe domenii, la activitatea cărora iau parte atît membri 
și membri supleanți ai C.C. al U.T.C., cît și alți uteciști și 
cadre de specialitate :

— consiliul tineretului muncitoresc studiază problemele 
participării tineretului din întreprinderile industriale, de 
construcții, transporturi și din unitățile de deservire la acti
vitatea economică, de producție, se preocupă de perfecțio
narea formelor specifice de acțiune ale organizațiilor U.T.C. 
pentru orientarea, calificarea și ridicarea pregătirii profesio
nale a tinerilor, de îmbunătățirea condițiilor de muncă Și 
viață ale acestora ;

— consiliul tineretului sătesc se ocupă de problemele 
specifice ale tinerilor din cooperativele agricole, stațiunile 
de mecanizare și întreprinderile agricole de stat privind 
viața și munca acestora, participarea lor la activitatea eco

nomică, la sporirea producției agricole, la acțiunile de iri
gații și îmbunătățiri funciare, la gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților rurale, la întreaga viață social-culturală a 
satelor ;

— consiliul elevilor ajută Comitetul Central în analizarea 
și soluționarea problemelor legate de activitatea organiza
țiilor U.T.C. din școlile generale și profesionale, din licee 
de cultură generală și de specialitate, în generalizarea ex
perienței pozitive a acestora și adoptarea de măsuri care să 
sporească contribuția lor la pregătirea pentru muncă și viață 
a tineretului școlar, la dezvoltarea răspunderii față de în
vățătură. la spri jinirea procesului de perfecționare a școlii, 
a legării sale de practică ;

— consiliul tinerelor fete studiază problemele specifice 
economico-sociale, de muncă și viață ale tinerelor fete, ur
mărind diferențierea acțiunilor inițiate de organizațiile 
U.T.C. în funcție de preocupările și posibilitățile fetelor, 
elaborind forme și mijloace de lărgire a participării fetelor 
la activitatea obștească, lâ viața social-politică și culturală 
a țării, de promovarea lor în conducerea activităților or
ganizației ;

— comisiile permanente pe domenii de activitate : comi
sia pentru activitatea politică, ideologică și culturală : comi
sia pentru activitatea sportivă, turistică și de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei ; comisia pentru activi
tatea organizatorică și problemele vieții de organizație ; co
misia pentru activitatea internațională studiază și elabo
rează măsuri privind problemele specitice diferitelor sec
toare ale vieții și activității organizațiilor U.T.C.

Consilii și comisii cu atribuții similare se organizează la 
comitetele județene, municipale și orășenești ale U.T.C.

c) Comitetul Central al U.T.C. alege din rîndul membrilor 
săi Biroul și Secretariatul. Biroul conduce întreaga activitate 
a Uniunii Tineretului Comunist între plenarele C.C. al U.T.C. 
Secretariatul C.C. al U.T.C. rezolvă problemele muncii cu
rente. organizează și controlează îndeplinirea hotărîrilor, se 
ocupă de selecționarea, pregătirea și promovarea cadrelor ; 
periodic, Secretariatul informează Biroul asupra activității 
desfășurate.

d) Comisia Centrală de Cenzori verifică realizarea buge
tului. gospodărirea mijloacelor bănești și a bunurilor ma
teriale ale Uniunii Tineretului Comunist, modul în care sînt 
examinate și rezolvate cererile, scrisorile și sesizările adre
sate Comitetului Central al U.T.C.

Comisiile comunale, orășenești, municipale și județene de 
cenzori au în raza lor de activitate aceleași atribuții ca și 
Comisia Centrală de Cenzori.

V.
Uniunea Asociațiilor Studențești 
din România—forma specifică 

de organizare a activității 
Uniunii Tineretului Comunist 

în rîndul studenților
16. Asociațiile studențești reprezintă forma specifică de 

organizare a activității Uniunii Tineretului Comunist în in
stituțiile de învățămînt superior. Asociațiile contribuie la 
formarea profesională și educarea comunistă a tineretului 
universitar, organizează acțiuni cultural-artistice, sportive, 
turistice și de pregătire pentru apărarea patriei, se preocupă 
de soluționarea problemelor social-gospodărești ale studen
ților, participă activ, în cadrul consiliilor și senatelor uni
versitare. la perfecționarea continuă a procesului instructiv- 
educativ.

Uniunea Asociațiilor Studențești din România este parte 
integrantă a Uniunii Tineretului Comunist si are statut pro
priu. Consiliul U.A.S.R. își desfășoară activitatea sub îndru
marea Comitetului Centrai al U.T.C.

Organizațiile U.T.C. din Armata 
Republicii Socialiste România
17. Organizațiile U.T.C. din Armata Republicii Socialiste 

România pun in centrul activității lor ^politico-educative 
dezvoltarea la tinerii militari a hotărîrii dd ii apăra cu cinste 
și onoare, cu devotament și fermitate păWîntul scump al 
României socialiste, cuceririle revoluționare ale poporului, 
independența și suveranitatea sa națională, cauza socialis
mului și păcii. Munca organizațiilor U.T.C. din armată se 
desfășoară sub conducerea Consiliilor politice, comitetelor 
și organizațiilor de partid din armată.

Uniunea Tineretului Comunist 
și organizația pionierilor

18. Uniunea Tineretului Comunist conlucrează strins cu 
organizația pionierilor, acordîndu-i un larg sprijin pentru 
dezvoltarea activității de educare a pionierilor si școlarilor 
în vederea pregătirii pionierilor pentru a deveni membri 
ai U.T.C.

VIII.
Alte prevederi

19. Uniunea Tineretului Comunist are insignă și drapel 
proprii. Drapele proprii pot avea și organizațiile județene, 
municipale, orășenești, comunale, precum și organizațiile 
U.T.C. constituite la nivelul unităților.

20. Mijloacele materiale și bănești ale U.T.C. provin din 
cotizația membrilor U.T.C., din acțiuni proprii, donații și 
subvenții.

a) Cotizația lunară pentru membrii U.T.C. se stabilește în 
felul următor :

Cei cu un salariu tarifar •
— pină la 1 000 lei plătesc — O,25’/o
— peste 1 000 lei plătesc — 0.50" n
— uteciștii care nu sînt salariați

plătesc o cotizație de — 0.50 lei
b) Uteciștii care sînt membri ai P.C.R. nu plătesc cotizația 

de membru al U.T.C.
c) Cote-părți din cotizația membrilor U.T.C., ca și din 

veniturile realizate prin acțiuni voluntar-patriotice. mani
festări cultural-sportive, turistice și din alte încasări, rămîn 
la dispoziția organizațiilor U.T.C.
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zi cu zi, dacă ar fi fost mai 
aproape de conducerea efecti
vă a unităților agricole de stat 
și, în general, a producției a- 
gricole.

M-am referit la cîteva de
ficiențe care mi se par mai 
importante pornind de la fap
tul că dezvăluirea deschisă a 
lipsurilor va contribui la li
chidarea lor, ne va permite să 
stabilim cele mai bune măsuri 
pentru îmbunătățirea activi
tății de viitor. Numai dacă vor 
trage toate învățămintele, atît 
din ceea ce este bun — și 
avem multe lucruri bune — 
cît și din deficiențele și lipsu
rile existente, întreprinderile 
agricole de stat vor reuși să-și 
realizeze cu succes marile sar
cini ce le revin în cincinalul 
în care am intrat ! (Vii aplau
ze). Putem spune că există 
toate condițiile pentru a- 
ceasta ; avem îndeosebi cadre 
cu o bogată experiență — 
peste 160 000 de muncitori 
permanenți, tehnicieni și in
gineri — care reprezintă o 
forță puternică în agricul
tura noastră socialistă de 
stat. Dacă vor acționa cu toa
tă fermitatea pentru lichida
rea neajunsurilor și perfecțio
narea întregii activități, 
întreprinderile agricole de stat 
vor reuși să înfăptuiască în 
bune condițiuni sarcinile ce le 
revin pe baza Directivelor 
Congresului al X-lea al parti
dului ! Și eu am convingerea 
că vor face aceasta ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

' Stimați tovarăși,

Cunoașteți prevederile ac
tualului cincinal, pe care, așa 
cum arată rezultatele prime
lor luni, am început să-1 reali;, 
zăm cu succes. Continuînd 
politica de dezvoltare în ritm 
susținut a industriei, vom 
acorda, în același timp, o mai 
mare atenție progresului agri
culturii. Noi pornim de la 
faptul că în condițiile Româ
niei socialiste, agricultura re
prezintă, alături de industrie, 
o ramură de bază a econo
miei noastre, că numai dezvol
tarea armonioasă — atît a 
industriei cît și a agriculturii, 
poate asigura progresul între
gii noastre societăți socialiste, 
ridicarea bunăstării poporului 
nostru. (Aplauze puternice).

Pentru a ilustra preocuparea 
■ • partidului șir statului de a 

asigura dezvoltarea agricultu- 
rit mă voi referi nyțnai la 

-au 
fost alocate din fondurile sta
tului, 80 de miliarde lei pen
tru lucrările de investiții în 
agricultură — de peste 2 ori 
mai mult decît în cincinalul 
trecut. Dacă vom adăuga la 
aceasta și investițiile care ur
mează să fie făcute de coope
rativele agricole de producție 
din fondurile proprii, vom 
ajunge la peste 100 de miliar
de de lei investiții în acest 
cincinal, aproape de 2 ori cît 
totalul investițiilor pe întrea
ga economie din primul cinci
nal al României. (Vii aplauze).

O atenție deosebită se va 
acorda realizării programului 
național de irigații, de desecări 
și lucrări de combatere a ero
ziunii solului. Cunoașteți acest 
program, el urmează să fie 
dezbătut într-o consfătuire pe 
țară, probabil în luna mai, 
pentru a putea să luăm măsu
rile cele mai corespunzătoare 
în vederea realizării în între
gime a sarcinilor deosebit de 
importante ce se pun în acest 
domeniu și care vor avea rol 
de seamă în dezvoltarea de 
ansamblu a agriculturii româ
nești.

în acest cincinal, agricultu
rii i se vor asigura cantități 
mult mai mari de îngrășămin
te și alte substanțe chimice. 
Potrivit prevederilor planului, 
aceste cantități vor fi de peste 
două ori mai mari decît în 
cincinalul trecut.

Ca urmare a îmbunătățirii 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii, se prevede să realizăm 
o creștere substanțială a pro
ducției agricole, vegetale și 
animale. în 1975 producția de 
cereale, legume, plante tehni
ce, struguri și fructe, precum 
și producția de carne, lapte și 
produse lactate, de ouă, lină 
și altele trebuie să crească în 
mod substanțial spre a asigu
ra aprovizionarea în bune 
condițiuni a populației cu pro
duse agroalimentare și a crea, 
totodată, disponibilități pentru 
export. Cunoașteți prevederile 
cincinalului în această privință 
și nu mă voi mai referi la ele 
acum.

Consider că avem toate 
premisele să realizăm preve
derile cincinalului de creștere 
a producției agricole, să obți
nem o dezvoltare puternică și 
o modernizare serioasă a agri
culturii din România.

De altfel, consider că este 
bine să subliniem că, și în 
condițiile cînd vom realiza 
toate nivelele de producție 
stabilite în plan, în agricultu
ra noastră vor mai exista încă 
multe rezerve, deoarece pro
ducțiile prevăzute pentru 1975 
sînt cu mult mai mici decît 
cele realizate azi de unele țări 
din Europa, Chiar și produc
țiile medii prevăzute în 1975 
pentru întreprinderile agricole 
de stat sînt mai mici decît 
cele ce se realizează astăzi în- 
tr-un șir de țări europene. 
Subliniez aceasta pentru a'face 
să se înțeleagă că aceste pre

(Urmare din pag. I)

te fermele și I.A.S.-urile se 
folosesc judicios fondul fun
ciar, mijloacele mecanice și 
chimice. Mă voi referi la un 
singur exemplu care mi se 
pare foarte semnificativ. în 
timp ce în anii 1966—1970 fon
durile fixe ale întreprinderilor 
agricole de stat au crescut cu 
circa 70 la sută, producția a 
sporit numai cu circa 24,5 la 
sută. în aceeași perioadă au 
crescut mult cheltuielile ma
teriale pentru realizarea pro
ducției, ceea ce a diminuat po
sibilitățile de creștere ale ve
nitului național, micșorînd e- 
ficiența economică a activității 
unităților agricole de stat.

Trebuie să spunem deschis 
că producțiile obținute în a- 
cești ani sînt cu mult sub po
sibilitățile de care dispun în
treprinderile agricole în ce 
privește mijloacele tehnice, 
cadrele și, în general, forța de 
muncă. Nu pot să nu apreciez 
că, atît în sectorul vegetal, cît 
și în cel zootehnic, producțiile 
obținute nu ne pot mulțumi. 
Este adevărat că în unii ani, 
mai cu seamă în 1970, au e- 
xercitat o oarecare influență 
și condițiile climatice, îndeo
sebi inundațiile care au avut 
loc ; dar ele nu pot justifica 
nici pe departe rezultatele 
slabe pe care le-au avut multe 
întreprinderi de stat în produc
ția agricolă.

Nici în domeniul creșterii a- 
nimalelor, cu toate investițiile 
mari făcute, nu am obținut 
rezultatele așteptate ; dimpo
trivă, după cum ați reținut din 
raportul prezentat, producția 
la lapte din unele ferme mo
derne, industriale, este mai 
mică și se realizează cu con
sumuri mai mari decît în fer
mele vechi, de tip așa-zis gos
podăresc.

A crescut foarte mult consu
mul de furaje, îndeosebi de 
furaje concentrate, pe kilogra
mul de carne, de lapte și alte 
produse animaliere. O apre
ciere cu totul generală a de
pășirii acestor consumuri în 
1970 ne duce la o cifră destul 
de importantă: aproape 200 000 
tone de cereale consumuri în 
plus.

în același timp, consider că 
este bine să reamintesc și 
cu acest prilej că. s& con
struiește ' încă scump, 'că nu 
au fost încă lichidate tendin
țele spre grandomanie, șpj"?. 
..lucruri unice"' în-Europa «tu* 
în lume — și aceasta ne costă 
foarte scump din toate punc
tele de vedere.

De asemenea, trebuie să 
menționez și faptul că în or
ganizarea muncii persistă lip
suri serioase, că nu este asi
gurată o bună repartizare și 
folosire a cadrelor, a forței de 
muncă ; un număr însemnat 
de cadre tehnice stau în bi
rouri, lucrează cu hîrtiile, în 
loc să contribuie la aplicarea 
pe teren a cunoștințelor do- 
bîndite în facultate pentru ob
ținerea de producții agricole 
sporite, atît în sectorul vege
tal cît și în cel animal.

S-a vorbit aici de faptul că 
mai avem unele neajunsuri în 
ce privește dotarea întreprin
derilor de stat cu toată gama 
de mașini agricole. Mă refer 
la toată gama pentru că — 
așa cum am spus mai înainte 
— apreciez că din punct de 
vedere al dotării generale, nu
mărul de tractoare pe care îl 
avem în prezent în I.A.S.-uri 
este nu numai suficient, dar 
chiar puțin prea mare. Va 
trebui, desigur, să lichidăm 
neajunsurile în domeniul asi
gurării cu toată gama de 
nașini, dar eu nu împărtă- 
esc părerea acelora care au 

Justificat unele minusuri în 
realizarea producției prin 
lipsa unor mașini, deoarece 
și celelalte întreprinderi care 
au obținut rezultate cu mult 
mai bune au avut aceeași do
tare, atit pentru efectuarea 
muncilor de arat și însămîn- 
țat, cit și pentru strîngerea 
recoltei.

Pe drept cuvînt s-a subli
niat în timpul discuțiilor' că 
una din cauzele care au îm
piedicat obținerea de produc
ții mai mari a fost neasigu- 
rarea cu semințe de înaltă 
productivitate. Este drept, lu
crurile stau ceva mai bine în 
ce privește sămînța la porumb, 
dar și aici va trebui să acțio
năm pentru a obține rezultate 
și mai bune. De asemenea, 
faptul că avem un număr des
tul de mare de animale din 
rase cu un potențial biologic 
limitat, necorespunzător, ne-a 
împiedicat să obținem o spo
rire rapidă a producției ani
maliere.

Desigur, deficiențele la care 
m-am referit — și care s-au 
manifestat pe parcursul anilor 
— au avut o puternică influ
ență negativă asupra activită
ții economice a întreprinderi
lor agricole de stat. De altfel, 
doresc să arăt aici că proble
ma eficienței economice, nu a 
stat cum se cuvenea în centrul 
atenției tuturor conducătorilor 
și lucrătorilor din întreprinde
rile agricole de stat. Trebuie 
să SDunem deschis că multe 
din lipsurile și deficientele ce 
s-au manifestat puteau fi evi
tate dacă conducerea Depar
tamentului întreprinderilor a- 
gricole de stat și a ministe
rului ar fi acordat mai multă 
atenție activității concrete, so
luționării la timp a proble
melor ce le ridică munca de

vederi nu sînt deloc extraor
dinare, chiar dacă s-ar părea, 
pornind de la producțiile mici 
realizate în 1970, că ritmul 
mediu anual de creștere a 
producției globale ar fi mare
— cum este la întreprinderile 
de stat, de 10 la sută. Ți- 
nînd însă seama de rezervele 
de care am vorbit, nu ni se va 
mai părea că, pentru a ajunge 
la asemenea ritmuri de creș
tere va trebui să facem ade
vărate salturi în agricultură. 
Realitatea este că, cu toate 
progresele mari obținute în 
creșterea producției agricole, 
sîntem încă în urma multor 
țări cu agricultură dezvoltată, 
că va trebui să depunem încă 
eforturi serioase pentru a li
chida această rămînere în 
urmă.

în cadrul programului ge
neral de creștere a producției 
agricole, întreprinderile agri
cole de stat vor continua să 
dețină un rol preponderent ; 
va crește ponderea lor în for
marea fondului central la ce
reale, legume, carne, lapte și 
alte produse. în conformitate 
cu prevederile planului, pro
ducțiile medii în întreprinde
rile de stat vor trebui să a- 
jungă la grîu — la 3 100 kg 
la hectar, la porumb — la 4 250 
kg, floarea-soarelui — la 2 200 
kg, legume — la 18 000 kg, 
lapte — la 3 250 litri, ouă — 
la 203 bucăți pe o găină, lină
— 4 kg pe oaie. După cum ve
deți, nu sînt deloc producții 
care să reprezinte un nivel 
prea ridicat, mai ales dacă ți
nem seama că în acești ani 
peste 30 la sută din suprafața 
arabilă a agriculturii de stat 
va fi irigată, și deci în produc
țiile medii de care am vorbit 
mai înainte sînt cuprinse și 
recoltele obținute pe suprafe
țele irigate. Așa cum ne-a ară
tat experiența multor între
prinderi de stat, se poate ob
ține nu 4 000, ci 5 000 și chiar 
6 000 kilograme porumb la 
hectar, în terenuri neirigate. 
De aceea, cînd am vorbit la 
întîlnirea cu cadrele din agri
cultura județului Ialomița, re- 
ferindu-mă la cooperative, am 
spus că în Bărăgan fără o 
producție de 8 000 kg la hectar 
pe terenuri irigate nu putem 
să vorbim de eficienta iriga
țiilor în agricultură. Dar pen
tru întreprinderile agricole de' 
stat nu ne putem mulțumi cu
8 000 kg la hectar ; trebuie să 
pornim de la 10 000 kg în sus. 
Numai atunci vom putea să 
spunem că agricultura de stat 

■folosește rațional și eficient 
irigațiile. Mă refer la Bărăgan, 
Cîmpia Dunării, Dobrogea, 
pentru că. firește, situația 
poate fi diferită în alte zone.

La legume, o recoltă de 
18 000 kg la hectar — ținînd 
seama de faptul că avem toa
tă suprafața irigată, de meca
nizarea realizată, de cantitatea 
de îngrășăminte pe care o dăm 
de pe acum — este cu mult 
sub posibilități — și de aceea 
vor trebui luate toate măsu
rile pentru a obține cantități 
simțitor sporite.

A vorbit aici directorul în
treprinderii agricole de stat 
din Valea lui Mihai, care a a- 
rătat că obține 9 kg lină pe 
cap de oaie, la un efectiv 
mare — de 10 000 de oi. Sînt 
și în Dobrogea întreprinderi 
agricole de stat și cooperative 
care obțin cite 7, 8 și chiar
9 kg lină pe cap de oaie, la 
turme de 5—10 000 de oi. Or, 
este posibil să spunem că avem 
rezultate bune cu media de 
4 kg de lină pe care ne-o pro
punem să o realizăm în 1975, 
sau cu producția de lapte de 
3 250 litri la o vacă, cînd a- 
vem de pe acum ferme care 
depășesc cu mult această pro
ducție ? Pentru întreprinderile 
de stat aceste producții sînt 
încă mici.

în ce privește efectivele de 
animale, se prevede ca ele să 
ajungă, în 1975, la peste 
1 000 000 de capete de bovine, 
din care vaci circa 500 000 ca
pete, ceea ce va însemna, la 
suprafața agricolă a întreprin
derilor de stat, circa 50 de 
taurine pe suta de hectare a- 
gricole, din care 25 de vaci. 
Consider că, pentru sectorul 
de stat, această creștere nu 
poate să ne mulțumească, de
oarece știți cu toții că o agri
cultură avansată nu poate fi 
concepută fără o zootehnie a- 
vansată.

La porci vom ajunge la o 
situație mai bună, la circa 
3 500 000 de capete. La ovine 
există însă un plan mai mic 
decît ceea ce avem astăzi, sub 
1 600 000 capete. Este în orice 
caz necesar ca la această spe
cie să ajungem la sfîrșitul a- 
nului 1975 la un efectiv de 
1 800 000 de capete, creșterea 
trebuind să se realizeze înde
osebi la oile cu lînă fină și 
semifină. în același timp, 
să folosim pășunile pe care 
le dețin astăzi întreprinde
rile agricole de stat în zo
nele de munte spre a crește 
un număr mare de oi țurcane. 
De asemenea, la păsările ouă- 
toare creșterea nu este sufi
cientă, ținînd seama că ne 
propunem să realizăm în 
1975, de la I.A.S., 1 500 000 000 
de ouă și 150 000 de tone de 
carne de pasăre la fondul de 
stat. Or, cu 8 000 000 de pă
sări ouătoare cît s-a prevăzut 
pentru 1975, nu vom avea ga
ranția că vom realiza produc
țiile de ouă și carne ce ni 

le-am propus. De aceea, va 
trebui să aducem corecturile 
necesare, și să prevedem să 
ajungem în 1975 la 11— 
12 000 000 de păsări ouătoare, 
deoarece numai așa vom crea 
baza necesară realizării pro
ducțiilor pe care le avem în 
vedere.

Am reamintit aceste preve
deri — care de altfel vă sînt 
cunoscute — pentru a sublinia 
încă o dată necesitatea luării 
unor măsuri serioase atît pen
tru lichidarea neajunsurilor, 
cît și pentru a organiza bine 
întreaga activitate în vederea 
îndeplinirii și chiar a depăși
rii sarcinilor la care m-am re
ferit. Țin să subliniez încă o 
dată, că cifrele prevăzute în a- 
ceastă privință în planul cinci
nal sînt sub posibilitățile în
treprinderilor agricole de stat, 
mai ales dacă ținem seama de 
dotarea pe care aceste unități 
o vor avea, de eforturile pe 
care le facem pentru a le a- 
sigura o bază materială și teh
nică foarte puternică, de fap
tul că în această perioadă vom 
rezolva probabil în condiții 
mai satisfăcătoare problema 
semințelor și a îmbunătățirii 
raselor de animale. De aceea, 
trebuie să ne propunem să ob
ținem producții sporite la toate 
culturile și la toate produsele 
animaliere.

Pentru realizarea acestor 
sarcini trebuie să începem prin 
a asigura o gospodărire mai 
judicioasă a fondului funciar, 
în primul rînd, am în vedere 
însămînțarea tuturor suprafe
țelor. Subliniez aceasta pentru 
că, an de an, cînd se face bi
lanțul final se vede că supra
fețe de mii și chiar zeci de 
mii de hectare au rămas ne- 
însămînțate din diferite moti
ve ; fără să mai vorbesc de 
suprafețele mari cuprinse în 
curți, în jurul grajdurilor, dru
muri, care sustrag mii și mii 
de hectare din producția agri
colă. Știți bine că pămîntul 
este limitat, și deci este ne
voie ca de pe fiecare metru 
pătrat de teren să obținem 
producție ! Să punem ca
păt risipei, luînd toate mă
surile pentru gospodărirea 
și folosirea rațională a fon
dului funciar ! Sub nici un 
motiv să nu mai admitem să 
existe suprafețe neînsămînța- 
te ! Ntimai dacă s-ar întîmpla 
ca în luna august să survină 
calamități care să distrugă to
tul, doar atunci s-ar putea 
concepe să nu obții o recoltă 
bună — deși chiar și în aceste 
condiții se mai pot semăna 
unele legume de toamnă, plan
te furajere — și tot se obține 
ceva. Să luăm toate măsurile 
încît chiar atunci cînd se ivesc 
calamități — dacă e nevoie — 
să însămînțăm o dată, de două 
ori, de trei ori, dar să facem 
ca pămîntul să dea produc
ție ! în agricultură, în afara 
unor cazuri excepționale, nu 
trebuie să luăm în considerare 
calamitățile decît pentru re
cuperarea cheltuielilor efectua
te cu reînsămînțarea suprafe
țelor respective ; de pe fiecare 
suprafață de teren trebuie să 
obținem producție și să facem 
totul pentru a realiza acest 
lucru !

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție lucrărilor de 
desecări 'i îndeosebi lichidării 
băltirile de pe terenurile agri
cole. F.îte adevărat, cînd treci 
pe lingă lanuri, nu-ți poți da 
întodeauna seama de propor
țiile acestor băltiri. Ele însă 
ajung cîteodată la 20—30 la 
sută din suprafața respectivă 
— și, în fond, sînt terenuri de 
pe care nu obții nici o recoltă, 
deși s-a depus muncă, s-a în- 
sămînțat. De aceea, eu cer 
tuturor lucrătorilor din între
prinderile agricole de stat să 
se apuce serios de treabă 
pentru a lichida această stare 
de lucruri. Știu, se poate ca 
cineva să spună că pentru 
aceasta este nevoie de mașini. 
Nu numai cu mașini se poate 
face aceasta. Dacă m-aș referi 
la cei 150—160 de mii de lu
crători permanenți din între
prinderile agricole de stat, nu
mai cu ei se pot executa toa
te aceste lucrări. Așa face ori
ce gospodar, orice fermier, ori
cine dorește să obțină de pe 
pămîntul său o producție bună. 
Este nevoie să acționăm cu 
hotărîre, să luăm măsuri 
eficace pentru realizarea nive
lărilor. Vom avea, desigur, și 
utilaje, dar nu trebuie să stăm 
și să așteptăm numai aceste 
utilaje, ci să acționăm cu toa
te mijloacele pe care le avem 
la îndemînă. Deci, problema 
desecărilor, a lichidării bălți
lor, a nivelărilor, trebuie să 
constituie o preocupare zilni
că, deosebit de importantă, 
pentru că de rezolvarea ei de
pinde folosirea în întregime a 
tuturor suprafețelor și obți
nerea de recolte mari.

Pe drept cuvînt s-a arătat 
aici de către unii tovarăși — 
printre care și de tovarășul 
director al întreprinderii agri
cole din Insula Mare a Brăi
lei — că este necesar să se 
termine lucrările din incintele 
îndiguite. Intr-adevăr, noi am 
realizat foarte multe îndiguiri. 
Deși ne-au costat destul de 
scump, sînt mii de hectare 
care au rămas nefolosite da
torită faptului că cei care au 
executat lucrările de îndiguire 
respective nu au fost obligați 
să execute toate nivelările, să 
scoată toate rădăcinile. Se va 
spune, poate că e greu să se 
facă aceasta. Desigur, nu este 

ușor, dar dispunem de mijloa
cele necesare și trebuie să 
realizăm aceste lucrări, pen
tru că am cheltuit mulți bani 
cu îndiguirile. Ne-a costat în 
medie cam 7 000—8 000 lei hec
tarul îndiguit — și, prin ur
mare, aceste terenuri nu tre
buie să rămînă nefolosite. Nu 
mai vorbesc de faptul că a- 
cesta este pămîntul cel mai 
bun, de pe care se pot obține 
recolte sigure, în orice condi
țiuni. De aceea, eu rog . între
prinderile respective, organi
zația special creată pentru în
treținerea și exploatarea aces
tor terenuri irigate și îndigui
te, să stabilească un program 
concret de măsuri și, în 2—3 
ani, să lichidăm cu desăvîr- 
șire această stare de lucruri, 
să redăm complet agriculturii 
toate aceste terenuri. Va tre
bui să studiem problema di
gurilor din Insula Mare a 
Brăilei — și nu numai a a- 
cestora, pentru că mai sînt și 
cele de la Borcea — spre a 
asigura măsuri de consolidare 
și a nu mai fi expuși unor si
tuații de genul celor din anul 
trecut. Desigur, trebuie 
să avem în vedere și faptul că 
prin realizarea lucrărilor ce 
urmează să înceapă probabil 
în acest cincinal pentru con
struirea a încă două hidro
centrale pe Dunăre, deci și a 
două lacuri de acumulare care 
vor reține o parte mare din 
apă — se va reduce și perico
lul inundațiilor în aceste zone. 
Atrag atenția asupra acestui 
lucru spre a nu ne apuca să 
facem unele lucrări care ulte
rior se vor dovedi inutile.

Avem un program mare de 
irigații — și principalul bene
ficiar al acestor lucrări vor fi 
întreprinderile agricole de 
stat. Directorii acestor între
prinderi trebuie să urmăreas
că îndeaproape realizarea la 
timp a acestui program, să 
exercite un control permanent 
în această privință, astfel ca 
sistemele de irigații să fie 
executate în condițiuni cît mai 
bune. Spun aceasta pentru că 
este cunoscut că multe din a- 
ceste sisteme au încă deficien
țe foarte serioase care dău
nează bunei lor exploatări. De 
asemenea, trebuie să luăm 
măsurile necesare pentru a 
asigura buna întreținere și fo
losire a sistemelor de irigații. 
La minister s-a creat o cen
trală specială în acest scop, 
dar cred că și întreprinderile 
agricole de stat vor trebui să 
analizeze mai îndeaproape a- 
ceste probleme, să dispună ele 
însele de forțele necesare bu
nei întrețineri și exploatări a 
sistemelor de irigații.

In același timp, se impune 
să luăm toate măsurile pentru 
a folosi cu rezultate cît mai 
bune terenurile irigate, spre a 
obține — cum s-a mai spus 
aici — două culturi pe an, sau, 
în cel mai rău caz, trei cul
turi la 2 ani, atunci cînd am 
pus culturi care au o durată 
mai mare de vegetație. In ori
ce caz, asigurarea de masă 
verde și de siloz trebuie să se 

■ realizeze în viitor — acolo 
unde avem irigații — îndeo
sebi din cultura a doua.

De asemenea, ținînd seama 
de faptul că rezultatele obți
nute pînă acum pe terenurile 
irigate sînt încă slabe, este 
necesar ca, împreună cu Aca
demia de Științe Agricole, cu 
toți specialiștii din întreprin
derile de stat, apelînd even
tual și la anumiți specialiști 
străini, să punem cît mai re
pede la punct complexul de 
măsuri agrotehnice corespun
zătoare fiecărei culturi în con
diții de irigare. Să creăm și 
soiurile de plante necesare 
spre a putea să obținem o 
eficiență corespunzătoare de 
pe aceste terenuri irigate. 
Știți bine că un hectar irigat 
ne costă 15—16 000 lei — și 
se prevede să ajungă la 
18—20 000 lei ; întreținerea lu
crărilor de irigații costă de 
asemenea scump ; ca atare a- 
ceste lucrări se justifică nu
mai dacă vom obține cel puțin 
o dublare a producției pe a- 
ceste suprafețe, față de cele 
neirigate.

Tot în legătură cu folosirea 
rațională a fondului fun
ciar, este necesar ca între
prinderile de stat să acorde 
mai multă atenție lucrărilor 
de combatere a eroziunii solu
lui și în general lucrărilor de 
fertilizare a pămîntului. Fi
rește, se pot aduce critici în 
legătură cu faptul că unele 
mașini agricole nu corespund 
acestor condiții, dar asemenea 
critici trebuie aduse și acelor 
întreprinderi agricole de stat 
și Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor care admit 
să se lucreze cu asemenea ma
șini, contribuind la dezvol
tarea eroziunii și degradarea 
solului. Trebuie să punem în 
mod hotărît capăt acestor stări 
de lucruri ! In acest scop se 
impune să asigurăm în cel mai 
scurt timp gama de mașini 
corespunzătoare pentru astfel 
de lucrări. Consider că între
prinderile de sfat, fermele a- 
gricole, ministerul au subapre
ciat această problemă, nu au 
acordat atenție experienței 
noastre din trecut în acest 
domeniu ; nu folosim această 
experiență, în schimb așteptăm 
să vină nu știu ce organizații 
speciale să ne execute aseme
nea lucrări. Nu, tovarăși, a- 
ceastă problemă trebuie să 
cadă în sarcina fiecărei ferme, 
a fiecărei întreprinderi de

legătură cu problema 
raționale a fondului 

aș dori să subliniez 
acordării unei

a fondului 
cu tot ceea ce este 

pentru că, 
de aici 
aceasta 

principală de 
ca agricultura 
realizeze cu

stat! Ajutorul din afară tre
buie să constea în anumite 
îndrumări tehnice și în unele 
utilaje/Trebuie să luăm toate 
măsurile pentru executarea a- 
cestor lucrări. Dacă vom folosi 
toată forța de muncă pe care 
o avem în comunele, în satele 
noastre, vom putea combate 
eroziunile și degradările de pe 
sute și sute de mii de hectare 
anual.

Tot în 
folosirii 
funciar 
necesitatea 
atenții sporite fertilizării solu
lui, prin folosirea eficientă a 
îngrășămintelor chimice puse 
la dispoziția agriculturii și, 
mai ales, prin utilizarea tutu
ror cantităților de îngrășămin
te organice realizate în unități, 
în acest scop, Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, îm
preună cu Academia de Științe 
agricole trebuie să asigure, pe 
baza unui program concret, 
verificarea fiecărei parcele din 
punct de vedere al necesaru
lui de îngrășăminte și amen
damente — și să treacă în mod 
operativ la aplicarea practică 
a acestui program.

De asemenea, este necesar 
să trecem la realizarea în cel 
mult 2—3 ani a comasării tu
turor terenurilor dispersate, 
lichidînd fărâmițarea actuală, 
în trupuri mici, a fermelor. 
Trebuie să acționăm în așa fel 
încît să creăm parcele care pot 
fi lucrate cu mijloace mecani
ce și exploatate rațional. 
Dacă undeva sînt suprafețe pe 
care nu putem să le comasăm 
sau să le lucrăm corespunză
tor, mai bine să le cedăm 
cooperativelor sau să fie lu
crate în cooperare cu coope
rativele agricole de producție. 
In cursul acestui an, trebuie să 
se prezinte un program concret 
de măsuri spre a pune ordine 
și în această privință.

Am insistat mai mult asupra 
folosirii raționale 
funciar, 
legat de aceasta, 
după părerea mea, 
trebuie să pornim ; 
este problema 
care depinde 
noastră să-și 
succes sarcinile mari care-i 
stau în față.

De asemenea, cred că este 
necesar să studiem mai atent 
experiența acumulată în or
ganizarea fermelor de stat și 
să stabilim mai rațional mă
rimea lor spre a le crea con
diții să facă într-adevăr o 
exploatare rațională și știin
țifică.

In plan șînt prevăzute mă
suri de îmbunătățire a dotării 
agriculturii. Practic, pînă la 
sfîrșitul anului 1975, agricul
tura noastră socialistă în gene
ral — iar întreprinderile agri
cole de stat, chiar mai de
vreme — vor dispune de toată 
gama de mașini agricole pen
tru toate lucrările, inclusiv 
pentru strînsul tuturor recol
telor. In același timp însă se 
impune să asigurăm o folosire 
mai rațională a tractoarelor 
și mașinilor agricole. Pînă la 
urmă trebuie să înțelegeți, to
varăși, că menținînd un nu
măr mare de tractoare și ma
șini pe care le folosiți la nu
mai jumătate din capacitatea 
lor sau chiar mai puțin — a- 
ceasta va greva asupra pre
țului de cost, va reduce efi
ciența economică și benefi
ciile, deci vor micșora și posi
bilitățile ca oamenii muncii, 
inclusiv directorii, să realizeze 
venituri mai mari ca urmare a 
creșterii beneficiilor. Totuși 
eu consider că 60 de hectare 
la un tractor este puțin, mai 
cu seamă acum cînd avem și 
combine autopropulsate, care 
execută toate lucrările de 
strîns la grîu, floarea-soarelui, 
porumb și alte culturi. Practic 
nu se va mai putea aduce 
justificarea — care a fost în
temeiată pînă acum — că fo
losim tractoarele și la strînsul 
recoltei, deoarece vom realiza 
aceasta cu o combină care 
execută de trei ori mai rapid 
strînsul recoltei decît actuala 
combină C-3. Aceasta înseam
nă că fiecare combină înlo
cuiește 3 tractoare și deci, în 
fapt, încărcătura pe tractor 
scade și mai mult, ajungîndu- 
se la o încărcare cu totul ne
rațională, neeccnomică. Eu 
rog pe toți tovarășii, inclusiv 
conducerea ministerului, să 
țină seama de aceasta. Să sta
bilim o încărcare optimă încît 
să putem face lucrările la 
timp. în definitiv, un tractor 
de al nostru, de 65 C P poate 
executa vara, în două schim
buri minimum 5 hectare ară
turi pe zi. Deci ca să ari 56 
de ha cît este azi încărcătura 
în suprafața arabilă înseamnă 
că le realizează în 11 zile. 
Atunci în restul timpului, ce 
va mai face ? Să privim deci 
lucrurile ceva mai gospodă
rește, mai economic. Puneți-vă 
în situația că nu sînteți di
rectori și șefi de fermă numiți 
de minister — ci, că de fapt, 
sînteți puși în aceste posturi 
de răspundere de către clasa 
muncitoare, care v-a încre
dințat să gospodăriți o parte 
a avuției, a proprietății între
gului popor, care este și pro
prietatea dumneavoastră, a 
tuturor salariaților ! In acea
stă calitate, gîndiți-vă cum să 
gospodărim mai bine mijloa
cele ce le aveți la îndemînă 
spre a obține maximum de 
eficiență, cu minimum de 

cheltuieli. Atunci veți acționa 
ca adevărați proprietari și 
producători ai bunurilor po
porului, ca adevărați comu
niști, ca oameni conștienți de 
roiul și răspunderea ce vă re
vine în societatea de azi 1 (A- 
plauze puternice).

S-au adus aici critici juste 
și s-au formulat, de aseme
nea, cerințe îndreptățite față 
de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. în le
gătură cu aceasta aș dori să 
reamintesc că ar fi fost bine 
să se vadă șl cum sînt folo
site capacitățile de producție 
ale Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor, care are 
vreo 22 de întreprinderi, o 
centrală pentru producția de 
mașini și piese de schimb, 
precum și alte cîteva sute de 
ateliere mecanice. Aceste uni
tăți, care au o dotare destul 
de bună, pot să ajute la rea
lizarea unor sarcini privind 
înzestrarea agriculturii cu o 
serie de mașini agricole ; în
deosebi în zootehnie, ele pot 
să asigure o parte însemnată 
din necesarul de piese de 
schimb. Deci, apreciind ca 
juste criticile aduse Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, considerăm că este 
necesar ca acest minister să 
ia măsurile ce se impun pen
tru a rezolva la timp cerințele 
agriculturii și a-i asigura ma
șini de calitate corespunză
toare. Este necesar, în același 
timp, să asigurăm buna între
ținere și folosire a acestor 
mașini, să ne preocupăm de 
punerea în valoare a tuturor 
capacităților de producție din 
uzinele și atelierele mecanice 
proprii ale agriculturii.

Așa cum am mai spus, con
sider că au deplină dreptate 
acei tovarăși care au insistat 
asupra necesității producerii 
unor semințe de înaltă pro
ductivitate și asigurării uni
tăților productive cu aseme
nea semințe. Desigur, în acest 
domeniu un rol important îl 
are Academia de Științe A- 
gricole. Tovarășul Giosan a 
prezentat aici unele din preo
cupările Academiei în această 
direcție. Trebuie să acționăm 
cu mai multă fermitate pen
tru rezolvarea acestei proble
me care are o importanță 
deosebită pentru progresul a- 
griculturii noastre. Dumnea
voastră știți foarte bine că 
fără semințe de elită, de înal
tă productivitate, corespunză
tor fiecărei zone — și acum 
și sistemelor irigate — nu vom 
putea să obținem recoltele pe 
care ni le propunem, nu vom 
putea să ridicăm la nivelul 
dorit agricultura noastră. Noi 
am importat multe soiuri de 
semințe ; am adus semințe și 
în trecut, aducem și acum. în 
1970 am importat din Uniunea 
Sovietică 150 000 tone de grîu 
de sămînță. Dai' am mai făcut 
aceasta și cu cîțiva ani în ur
mă ; nu a existat însă o preo
cupare pentru a împrospăta, 
a îmbunătăți și a asigura pro
ducerea seminței în țară. Tre
buie să fie clar pentru toată 
lumea că nu putem să facem 
o agricultură pe bază de im
port de sămință. Trebuie să ne 
producem sămînța la noi în 
țară !

Avem rezultate bune la po
rumb, deși și aici mai sînt 
încă multe rezerve și posibi
lități de a îmbunătăți în con
tinuare calitatea semințelor. 
Avem forțe, sîntem în stare să 
producem orice semințe, dar 
există încă neglijență în acest 
domeniu. Cîte o dată există, 
ca să zic așa. o concurență rău 
înțeleasă, chiar în cadrul Aca
demiei de Științe Agricole, al 
unităților sale, în loc să existe 
o coeziune, o unitate și o cola
borare strînsă nu numai între 
lucrătorii din cadrul Acade
miei și din fermele sau stațiu
nile ei, dar chiar între aceștia 
și cei ai întreprinderilor de 
stat pentru a rezolva cît mai 
corespunzător si eficace a- 
ceastă problemă.

Este în pregătire un pro
gram general pentru produ
cerea tuturor semințelor în 
țară. El urmează să fie dez
bătut în următoarele cîteva 
luni cu un larg activ de oa
meni de știință și de specia
liști din agricultură, pentru a 
stabili toate măsurile necesare 
îndeplinirii acestei sarcini 
deosebit de importante.

Dar, dacă Academia de 
Științe Agricole are un rol im
portant în producerea de noi 
soiuri, a elitelor cum se spune 
— apoi în înmulțirea și în a- 
sigurarea seminței de masă 
rolul cel mai important revi
ne întreprinderilor agricole de 
stat. De altfel această obliga
ție s-a inscris chiar în actul 
lor constitutiv dar. din păcate, 
nu a fost dusă la îndeplinire 
cum trebuie. în strînsă legă
tură cu unitățile Academiei de 
Științe Agricole, întreprinde
rile agricole de stat trebuie 
să asigure producerea și în
mulțirea semințelor, atît pen
tru nevoile lor, cît și pentru 
necesarul cooperativelor, al 
întregii agriculturi. Sistemul 
pe care-1 preconizăm în acest 
sens în planul ce-1 vom a- 
dopta, pornește tocmai de la 
aceste principii. întreprinde
rile agricole de stat urmează 
să joace un rol important în 
această direcție — și va trebui 
să luăm toate măsurile ca. în 
următorii ani, să rezolvăm în 

mod radical problema semin
țelor pentru toate culturile — 
de cereale, plante tehnice, le
gume.

în același timp, va trebui să 
dezvoltăm relațiile cu alte 
țări, atît pe linia științei cit și 
a schimbului de sămînță. Să 
cumpărăm, dar să și vindem 
sămînță ! Să ne specializăm 
la anumite soiuri și hibrizi pe 
care să-i și exportăm, cumpă- 
rînd în schimb alte soiuri, și 
să facem, într-adevăr, o trea
bă gospodărească. Să înțele
gem că asigurarea semințelor 
corespunzătoare constituie o 
obligație nemijlocită a condu
cătorilor unităților agricole, a 
ministerului. Trebuie să asi
gurăm periodic, în întreaga 
agricultură, reînnoirea gene
rală a semințelor, la 3—4 ani, 
maximum 5 ani, dacă vrem 
să avem recolte bune. în 
acest spirit se întocmește 
programul de care am vor
bit, inclusiv Legea care va 
reglementa obligațiile privind 
atît producerea cît și înlocui
rea periodică a seminței. (A- 
plauze).

în ce privește programul 
național privind creșterea a- 
nimalelor și realizarea preve
derilor care revin întreprinde
rilor agricole de stat, doresc 
să arăt că este necesar să a- 
nalizăm foarte serios situația 
din acest sector, ea fiind și 
mai nemulțumitoare decît cea 
existentă în problema semin
țelor de cereale și plante teh
nice. Am rămas cu mult în 
urmă în ce privește îmbună
tățirea raselor de animale și 
ridicarea potențialului lor bio
logic. Avem rase de animale 
care au început să-și piardă 
calitățile biologice și care, 
oricît ar mînca, nu vor mai 
reuși să dea producții mai 
mari. Ceea ce am făcut la în
treprinderile de stat în a- 
ceastă privință este cu totul 
insuficient. N-am rezolvat 
problema nici măcar pen
tru aceste întreprinderi, nu 
mai vorbesc de faptul că ele 
ar fi trebuit să asigure ani
male de rasă pentru toată a- 
gricultura — atît cea coope
ratistă, cît și pentru gospodă
riile particulare. Insist asupra 
acestui lucru pentru că 50 la 
sută din vacile de lapte se gă
sesc în gospodăriile particu
lare și vor rămîne în conti
nuare în aceste gospodării. 
Cred că este o lipsă a Minis
terului Agriculturii că a ne
glijat și neglijează înlăturarea 
neajunsurilor din acest sector 
în sensul că nu acționează cu 
destulă fermitate în vederea 
asigurării de reproducători de 
rasă, corespunzători, pentru 
îmbunătățirea raselor de ani
male. Dar aceasta este valabil 
nu numai pentru bovine — 
care într-adevăr constituie 
problema cea mai importantă 
și mai greu de rezolvat — ci, 
în parte, și pentru oi, un
de, de asemenea, asistăm la o 
stagnare a posibilităților bio
logice. în ce privește porcine
le, cu toate că s-au obținut u- 
nele rezultate bune în comple
xele noi, moderne, n-am pu
tea spune că problema este 
rezolvată pe deplin, deși avem 
un început bun. Dacă vom 
urmări realizarea programu
lui pe care l-am stabilit, ape
lînd chiar și la unele impor
turi de animale de rasă vom 
putea însă în cițiva ani să re
zolvăm rapid problema în sec
torul porcinelor.

Se pare — după cît ne a- 
sigură ministerul — că în ce 
privește păsările, lucrurile stau 
ceva mai bine. Este, într-ade
văr, și un sector unde într-un 
an de zile, dacă se urmăresc 
cum trebuie * lucrurile, după 
un program precis, se pot ob
ține rezultate rapide.

Pornind de la aceasta este 
necesar ca întreprinderile a- 
gricole de stat să stabilească, 
în primul rînd pentru ele în
sele, măsurile ce se impun 
pentru ca, în cîțiva ani, să 
realizăm o îmbunătățire se
rioasă a raselor de animale 
la toate speciile. în același 
timp să creăm condiții ca în
treprinderile agricole de stat 
să poată interveni și sprijini 
masiv cooperativele agricole 
și sectorul particular în îm
bunătățirea întregului efectiv 
de animale. Este prevăzută în 
această privință o consfătuire, 
am adoptat încă de acum un 
an, la plenara Comitetului 
Central, un program dar după 
cîte știu s-a făcut puțin pen
tru realizarea lui. Nu trebuie 
să așteptăm însă nici o con
ferință pentru a trece la re
zolvarea acestor probleme. 
Acestea sînt sarcini ale Mi
nisterului Agriculturii, Indu
striei Alimentare, Silvicultu
rii și Apelor și nu se mai 
poate da vina pe nimeni, de
oarece cei care trebuie să re
zolve problema sînt numai și 
numai cei care lucrează în a- 
gricultură, în frunte cu mini
strul și pînă la ultimul ingi
ner, zootehnist, medic veteri
nar, lucrător și țăran. Pen
tru că, pînă la urmă, numai 
acționînd cu toții împreună 
vom putea rezolva corespun
zător această problemă de in
teres național de care depin
de progresul agriculturii noa
stre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Tot în ce privește întreprin
derile agricole de stat, con-

(Continuare în pag. a IV-a)
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sider că este necesar să mai 
supun atenției dumneavoastră 
unele probleme din sectorul 
zootehniei. In primul rînd, 
doresc să mă refer din nou la 
crearea combinatelor-gigant. 
Consider că exagerăm mergînd 
pe această cale ; chiar în sec
torul de porcine va trebui să 
nu mai mergem pe astfel de 
construcții. Cu atît mai mult 
nu trebuie să admitem ca 
complexele intercooperatiste 
să depășească 20—30 000 de 
capete. Este nerațională și 
nejustă tendința care a fost 
imprimată de sus, de a se crea 
complexe de 150 000 de porci, 
pentru că s-a constatat că a- 
ceste complexe sînt greu de 
exploatat, de stăpînit; chiar 
la complexele pe care le avem 
la unitățile de stat — unde 
sînt condiții mai bune — ați 
văzut că consumurile sînt de 
5,5 unități nutritive pe kilo
gramul de carne de porc greu
tate vie, cînd ar trebui să fie 
de cel mult 3—3,5.

Va trebui ca în înseși com
plexele actuale să facem o 
organizare mai bună, să le îm- 
părțim pe ferme mai mici, cu 
o conducere specifică, chiar 
cu anumită autonomie finan
ciară, pentru a putea conduce 
mai bine aceste ferme. în 
general, va trebui să anali
zăm serios situația și să nu 
mai mergem pe linia organi
zării de complexe-gigant. (A- 
plauze). Cu atît mai mult este 
valabil aceasta în ce privește 
creșterea vacilor. Dacă la în- 
grășătorii, unele ferme mai 
mari — pînă la 10 000 de ca
pete — sînt poate acceptabile, 
deși și aici, după părerea mea, 
lucrurile sînt greu de ținut în 
mînă, cu atît mai mult nu 
trebuie să încurajăm coopera
tivele agricole să facă acest 
lucru în viitor. In ce privește 
fermele de vaci, cel mai bine 
este ca ele să aibă 500—700 de 
capete și să nu depășească, 
decît în mod excepțional, 
1 000. Mai mulți tovarăși care 
au vorbit aici au spus că, 
pînă la urmă trebuie urmărit 
fiecare animal în parte. Or, 
în așa-zisa stabulație liberă — 
așa cum am auzit că s-a in
trodus în județul Brăila — 
vaca singură trebuie să învețe 
să se ducă să mănînce, să în
vețe să se culce, să învețe să 
meargă la muls ; este greu de 
conceput că poate fi asigurată 
o asemenea „educație" a vaci
lor. (Animație, aplauze). Nu 
exagerez deloc situația, pen
tru că într-o astfel de con
cepție a fost creat aoest com
binat și pe această bază ur
mau să mai construiască și al
tele.

Nu putem să mergem pe 
această cale mai departe. Tre
buie să ținem seama de expe
riența dobîndită, să asigurăm 
fiecărui animal o supraveghe
re corespunzătoare, pentru că 
numai așa vom putea face o 
selecție rațională și cu rezul
tate bune. în general trebuie 
să fim mai atenți față de ten
dințele de gigantism în ce pri
vește crescătoriile de vaci și 
chiar și de păsări, precum și 
îngrășătoriile de porci, tauri
ne și ovine.

O altă problemă pe care do
resc s-o abordez este aceea a 
alimentației animalelor. Este 
necesar, în primul rînd, să re
vedem serios normele și să 
luăm toate măsurile spre a 
obține într-o perioadă scurtă 
o reducere serioasă a consu
murilor. care sînt deosebit de 
mari, și fac ca activitatea de 
creștere a animalelor să fie 
neeconomică. Să reducem în
deosebi consumul exagerat de 
furaje concentrate, care la în
treprinderile agricole de stat 
este de neaSmis. Dacă vom 
merge în continuare pe această 
linie, practic va deveni impo
sibilă realizarea programului 
de dezvoltare a creșterii ani
malelor.

Un tovarăș a vorbit aici 
despre necesitatea folosirii 
mai intensive a pășunilor și 
finețelor și în general de uti
lizarea în hrana animalelor a 
furajelor fibroase și suculente. 
Cu toții știm că în trecut în 
țara noastră puțini crescători 
de animale dădeau vitelor 
furaje concentrate. Și totuși 
creșteam animale și exportam 
vite cu rezultate bune. Cu
noașteți că se creștea un mare 
număr de vite în munți, unde 
din luna mai pînă în octom
brie nu li se dădea nimic alt
ceva decît pășunea, apa și 
sarea. Creșteau vitele fără să 
se consume 1 000 de kg de 
concentrate pentru a îngrășa 
un vițel, cum se face astăzi ! 
De asemenea, cu toții știți că 
oile erau duse primăvara la 
pășunat la munte, iar toamna 
coborîte la șes — și aceasta 
permitea obținerea unor veni
turi bune de pe urma creșterii 
oilor, se realiza o eficiență 
foarte mare. Oare chiar am ui
tat experiența aceasta a po
porului ? De ce să credem 
că tot ceea ce s-a făcut 
în trecui este primitiv, de
pășit, și să adoptăm în 
schimb soluții care ne îm
piedică să asigurăm o creștere

eficientă a efectivelor de ani
male și ne duc la scumpirea 
continuă a prețului de cost al 
cărnii, al laptelui, al produse
lor animaliere ? Eu rog foarte 
serios pe toți tovarășii, minis
terul, să schimbe cu hotărîre 
acest curs și să asigurăm fo
losirea rațională a pășunilor 
și fînețelor. Avem 4 milioane 
de hectare de pășuni și fînețe, 
care nu dau nici 30 la sută 
din randamentul pe care ar 
putea să-1 dea, în timp ce 
anual reducem suprafețele 
arabile spre a mări terenurile 
cultivate cu furaje. Am ajuns 
pînă acolo încît în acest cin
cinal întreprinderile agricole 
de stat să-și propună să dea, 
din această cauză, mai puțin 
grîu decît au dat în cincinalul 
trecut. Consider că va trebui 
să revedem această problemă, 
pentru că nu putem să dimi
nuăm cantitățile de grîu pe 
care întreprinderile de stat 
trebuie să le asigure la fondul 
central. Să folosim. rațional 
pășunile, fînețele, toate cele
lalte nutrețuri, fibroase, sucu
lente, grosiere, să le pre
gătim bine. Să nu se mai dea 
aceste nutrețuri — cum se mai 
face chiar și în întreprinderile 
de stat — așa cum sînt luate 
din cîmp ! Să le facem o pre
lucrare, o preindustrializare, 
dacă se poate spune așa, să 
introducem biostimulatori, a- 
numite substanțe chimice și 
tot ceea ce este necesar spre 
a obține rezultate cît mai bu
ne în hrănirea animalelor. 
Este necesar ca Ministerul In
dustriei Chimice să dezvolte 
baza de producere a biostimu- 
latorilor și altor substanțe 
chimice necesare pentru fura
jarea animalelor. Totodată va 
trebui să revedem programul 
de producere a drojdiei fura
jere și, în general, să intensi
ficăm aplicarea programului 
de producere pe cale indus
trială și de prelucrare într-un 
sistem unic a tuturor resurse
lor furajere pe care le avem 
în țară.

în această privință rog ca 
fiecare colectiv de întreprin
dere de stat și de fermă să 
înțeleagă că trebuie să acțio
neze fără a aștepta ordine de 
undeva de sus, deoarece a- 
ceasta este una din probleme
le deosebit de importante pen
tru creșterea animalelor în 
România. Cred că dacă vom 
ține seama de toate acestea, 
vom putea să realizăm în 
bune condițiuni sarcinile pe 
care le au întreprinderile 
agricole de stat în sectorul 
zootehnic în acest cincinal. 
Și sînt convins că vom putea 
face aceasta ! (Aplauze puter
nice).

In consfătuire s-au făcut un 
șir de propuneri și de critici 
îndreptățite cu privire la pro
filarea și specializarea mai 
bună a producției, ’ la o mai 
bună așezare și o mâi raționa
lă rotație a culturilor ; s-a 
arătat că nerealizarea în bune 
condițiuni a rotației culturilor 
a contribuit la diminuarea 
producției agricole. înlăturarea 
neajunsurilor care s-au sem
nalat în această privință de
pinde, pînă la urmă, de fieca
re fermă și mai cu seamă de 
conducerile întreprinderilor a- 
gricole de stat, care trebuie 
să aibă rolul principal în pro
filarea și specializarea unități
lor proprii și în rotația cultu
rilor între ferme, precum și în 
dezvoltarea cooperării cu alte 
ferme, inclusiv cu cooperati
vele agricole de producție din 
zona lor. Este necesar ca aces
tei probleme să-i acordăm o 
atenție mult mai mare ; dacă 
nu putem realiza aceasta în 
cadrul unităților proprii — 
deși acum întreprinderile de 
stat sînt destul de mari, au ■ 
între 10 000—20 000 ha, unele 
și mai mult — să apelăm și 
la cooperarea cu cooperativele 
agricole de producție pentru 
a putea asigura într-adevăr o 
mai bună raionare, o folosire 
judicioasă a pămîntului. Avem 
posibilitatea să facem astăzi 
acest lucru și trebuie să ac
ționăm cu toată hotărîrea în 
această direcție.

în general, va trebui ca, în 
spiritul hotărîrilor Comitetu
lui Central al partidului, să 
acordăm mai multă atenție 
cooperării cu cooperativele a- 
gricole de producție în toate 
domeniile de activitate, ajuto
rării lor, spre a putea să ridi
căm astfel întreaga agricultură 
la nivelul cerințelor unei e- 
conomii moderne, avansate.

O atenție deosebită va tre
bui să acordăm reducerii 
cheltuielilor materiale de pro
ducție, creșterii eficienței e- 
conomice a întregii activități. 
Cred că nu este necesar să 
mai insist asupra acestei pro
bleme ; cu toții înțelegeți că 
numai dînd o atenție perma
nentă problemelor eficienței 
economice vom putea să fa
cem din întreprinderile agri
cole de stat unități moderne, 
un exemplu din toate puncte
le de vedere ; numai astfel 
vom putea face ca ele să adu
că o contribuție mai însemna
tă la creșterea venitului națio
nal, la ridicarea bunăstării 
generale a întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice).

Este timpul să înțelegem că 
nu-i suficient să obții o anu
mită producție, ci să ne punem 
permanent întrebarea : cît ne 
costă această producție ? Este 
ea sau nu rentabilă ? Ne dă 
posibilitatea să reluăm cel 
puțin la același nivel produc
ția, deși, bineînțeles, aceasta 
nu ne-ar satisface, deoarece 
trebuie nu numai să recupe
răm ceea ce am cheltuit, dar 
și să realizăm un anumit 
beneficiu care să ne ajute să 
dezvoltăm în continuare, pe o 
treaptă superioară, activitatea 
noastră economică și să asi
gurăm ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de viață al 
întregului popor.

în consfătuire s-au făcut u- 
nele propuneri privind îmbu
nătățirea sistemului de salari
zare și cointeresare, în sensul 
unei mai bune corelări a ve
niturilor lucrătorilor din agri
cultură, de la toate nivelele, 
cu realizările din producție. 
Consider justă propunerea de 
a lega veniturile mecanizato
rilor, muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor din agricul
tura de stat de rezultatele ob- 

a ținute în producție. (Aplauze). 
' Veniturile fiecărui lucră

tor trebuie să poată 
crește în raport direct cu spo
rirea producției la hectar și 
să scadă pînă la un anumit 
punct dacă nu se realizează 
producția planificată. Am în 
vedere să introducem — cores
punzător condițiilor din între
prinderile de stat — sistemul 
acordului global, astfel ca, în 
raport cu fiecare tonă de pro
dus, lucrătorul, mecanizato
rul, inclusiv inginerul să poa
tă să primească plata cores
punzătoare. Dacă în loc de 5 
tone va realiza 8, să primeas
că o plată în raport cu aceas
tă cantitate, firește, împăr
țind la toți cei care au concu
rat la această realizare pe 
măsura aportului fiecăruia la 
obținerea celor 3 tone în plus. 
Se vor realiza 10 tone în plus, 
cei care au contribuit la aceas
ta să primească plata cores
punzătoare pentru 10 tone. 
Deci să fie un sistem progre
siv care nu va limita nici un 
fel veniturile, ci le va dife
renția, dînd posibilitatea ori
cui să ajungă la nivelul cel 
mai ridicat dacă, pentru a- 
ceasta, depune eforturile nece
sare. (Aplauze).

Cred că de sistemul acesta 
trebuie să beneficieze și șeful 
de fermă, și — după părerea 
mea — să găsim posibilitatea 
să beneficieze și directorul 
întreprinderii agricole de stat, 
în măsura în care se realizea
ză pe întreprindere depășirea 
de plan respectivă. (Aplauze).

Desigur, vreau să fiu bine 
înțeles, eu am în vedere să 
asigurăm creșterea veniturilor 
ca urmare a muncii, a sporirii 
producției. Nimeni nu va pu
tea fi retribuit dacă nu va 
realiza producția stabilită. Va 
trebui să aplicăm în continua
re sistemul actual, cu rețineri 
din drepturile cuvenite, care 
se vor restitui, integral sau 
în parte, în raport cu înde
plinirea planului. Fiecare tre
buie să înțeleagă că va obți
ne venituri mari numai depu- 
nînd toate eforturile necesare, 
muncind zi de zi — iar în a- 
gricultură, știți bine, sînt 
perioade de vîrf, hotărîtoare 
pentru producție, cînd trebuie 
să lucrezi de la 3 și jumătate 
dimineața și pînă la 8 și ju
mătate seara — ca să obții 
recoltă bună ! Dacă lucrezi 8 
ore, și producția este de 8 ore, 
tovarăși ! (Aplauze). Deci eu 
sînt de acord să introducem un 
asemenea sistem încît cel care 
lucrează atît cît este necesar 
în perioada muncilor de vîrf 
să poată cîștiga, în raport cu 
munca sa, fără nici o' limită. 
(Vii aplauze). De asemenea, 
cred că ar fi bine ca din pro
ducția obținută peste plan, 
îndeosebi de cereale, să se 
poată vinde o parte lucrăto
rilor din fermă pentru con
sum propriu, în primul rînd 
celor care au contribuit la 
această producție suplimen
tară. (Aplauze).

Măsurile pentru îmbunătă
țirea cointeresării materiale 
trebuie să ducă la ridicarea 
întregii activități în I.A.S.-uri, 
la creșterea producției agrico
le și, totodată, la ridicarea 
nivelului de trai al salariați- 
lor, al tuturor celor care lu
crează în agricultura de stat 
și contribuie la realizarea a- 
cestor producții mari. (Aplau
ze puternice).

In această ordine de idei do
resc să subliniez necesitatea de 
a se asigura mai multă atenție 
condițiilor de viață, de muncă 
ale lucrătorilor din unitățile 
agricole. In această privință 
răspunderi importante revin 
Uniunii Sindicatelor Agricole, 
dar și directorilor de întreprin
deri agricole și șefilor de fer
me. Trebuie să ne îngrijim 
serios de rezolvarea unor pro
bleme privind locuințele, mai 
cu seamă pentru cei care stau 
la ferme, pentru inginerii și 
specialiștii care nu sînt 
din localitățile respective.

Să asigurăm rezolvarea acestor 
probleme fie prin construirea 
unor locuințe de către stat, 
fie prin acordarea de credite 
pentru ca salariații respectivi 
să-și construiască case pro
prii. (Aplauze). Și pentru că
știu că sînt mulți care
doresc să-și facă case proprii, 
opinez pentru această cale.
Știu, de asemenea, că unii vor 
spune : „mă gîndesc că e mai 
bine să-mi fac casă în Bucu
rești". Nu trebuie gîndit 
așa ! Să nu credeți că a- 
tunci cînd veți ieși la pensie 
viața o să fie mai bună în 
București decît la țară. Astăzi 
— și în perspectivă și mai 
mult — satele noastre se ri
dică la viață nouă, televiziu
nea se dezvoltă, se înmulțesc 
mijloacele de transport, se 
îmbunătățește întreaga activi
tate. Măsurile pe care le luăm 
pentru ridicarea nivelului sa
telor vor face ca viața să fie 
chiar mai bună la sate decît 
în orașe unde poluarea aeru
lui și a apei este mult mai 
accentuată. (Aplauze). In fond, 
așa cum sînt organizate as
tăzi centrele noastre județene, 
orășenești și mai ales dacă 
se are în vedere dezvoltarea 
noilor orașe, este practic greu 
să găsești undeva un sat care 
să fie la o distanță mai mare 
de 60—70 km de un centru 
orășenesc important și la care 
să nu se poată ajunge într-o 
oră, o oră și ceva cu mașina 
proprie sau cu autobuzul. Eu 
sînt convins că în viitor toți 
directorii din I.A.S.-uri își 
vor cumpăra mașini și chiar 
vrem să-i sprijinim în acea
stă privință. (Aplauze). Deci, 
așa trebuie să ne facem so
cotelile, nu privind în trecut, 
ci în viitor, cînd și mijloacele 
de transport în comun și cele 
particulare se vor dezvolta, 
cînd nivelul general de viață 
al satelor va crește iar dis
tanțele practic nu vor mai e- 
xista. Ca atare construirea de 
case proprii la țară este de 
recomandat și consider că tre
buie să perseverăm pe acea
stă cale. Desigur, pot fi și case 
particulare sistem vilă, pot fi 
însă și blocuri — și noi stu
diem acum un proiect tip — de 
4—6 apartamente care să dea 
posibilitatea asigurării încăl
zirii centrale, canalizării și 
alimentării cu apă. Deci, aș 
dori ca sindicatele, întreprin
derile agricole de stat, minis
terul, să acorde mai multă a- 
tenție acestor probleme so
ciale care au o importanță 
deosebită pentru mai buna 
stabilizare a cadrelor în în
treprinderi, pentru bunul mers 
al activității generale. (A- 
plauze puternice).

Stimați tovarăși,

Măsurile luate în ultimul 
timp pentru îmbunătățirea 
organizării întreprinderilor a- 
gricole de stat, ca, în general, 
măsurile de reorganizare a 
conducerii agriculturii au 
drept scop să apropie și mai 
mult conducerea centrală a 
acestui sector de unitățile de 
producție. Ele pornesc de la 
faptul că unitatea de produc
ție de bază este și trebuie să 
rămînă ferma, deoarece acolo 
se hotărăște pînă la urmă 
soarta producției. De aceea 
trebuie să acordăm toată a- 
țenția organizării fermei, mă
rimii ei din toate punctele de 
vedere, încadrării cu oameni 
corespunzători, încît să-și 
poată realiza în condițiuni 
bune sarcinile ce-i revin.

în același timp, întreprin
derea trebuie să fie văzută ca 
un organ de producție și nu 
ca unul de îndrumare gene
rală, cum au fost inspectora
tele. Atrag atenția asupra a- 
cestei probleme pentru că 
s-ar putea pe undeva să se 
alunece pe această cale. Noi 
concepem întreprinderile a- 
gricole de stat ca organizatoa
re ale producției, cu sarcina 
de a asigura toate măsurile 
în vederea realizării în bune 
condițiuni a sarcinilor pla
nului, a profilării și speciali
zării. Ele vor întocmi planul 
de producție — desigur pe 
baza consultării și împreu
nă cu fermele — dar pla
nul va fi unic pe întreprin
dere. Cel care răspunde de 
întocmirea lui este conducerea 
colectivă a întreprinderii și, 
desigur, directorul acesteia. în
treprinderea, conducerea ei 
răspund, de asemenea, de bu
na valorificare a producției, 
de păstrarea și depozitarea ei 
în bune condițiuni. Tot între
prinderii îi revine sarcina să 
asigure semințele, animalele 
de rasă, să vegheze la aplica
rea în producție a rezultatelor 
cercetării științifice agricole și 
zootehnice, a celor mai noi cu
ceriri ale agrotehnicii mo
derne.

Sporirea atribuțiunilor în
treprinderilor agricole de stat 
le conferă un rol hotărîtor în 
realizarea sarcinilor de creș
tere a producției agricole ; în
treprinderile agricole vor dis
pune de multă autonomie și 
independență — și trebuie să 
asigurăm ca, într-adevăr, ele 

să poată acționa cu toată răs
punderea în vederea aplicării 
măsurilor pe care le consideră 
necesare pentru realizarea în 
bune condițiuni a sarcinilor 
din plan, pentru sporirea con
tinuă a producției agricole. A- 
ceasta presupune însă și îm
bunătățirea metodelor de lu
cru ale întreprinderilor agri
cole și conducerilor lor. Este 
necesar ca și în această pri
vință centrul de greutate să 
fie mutat, de la întreprindere, 
jos în fermă, ca atît condu
cerea cît și specialiștii între
prinderii să acorde un ajutor 
permanent, direct, la fața lo
cului. Să eliminăm sistemul 
corespondențelor între fermă 
și conducerea întreprinderii în 
luarea măsurilor și hotărîrilor, 
menținînd, firește, strictul ne
cesar de acte financiare, de e- 
vidență, și acestea însă foarte 
simplificate. (Aplauze). în ge
neral evidența trebuie reali
zată la întreprindere, pentru 
că trebuie să introducem or
dine, să urmărim cum se rea
lizează planul ; dar să lăsăm 
ferma, să n-o încărcăm cu 
hîrtii, cu evidență ; fermierul 
să fie un om de lucru ! Evi
dența lui trebuie să fie în car
netul din buzunar și, dacă 
e de notat ceva, să no
teze acolo seara cînd se 
duce la culcare, nu să stea 
toată ziua să facă fișe și para- 
fișe. (Aplauze). Nu avem ne
voie de hîrtii ; hîrtiile nu pot 
fi mîncate ! Avem nevoie de 
pîine, de carne, de lapte, de 
produse agroalimentare — și 
sarcina lucrătorilor din agri
cultură este să realizeze aces
te produse !

Este necesar să luăm mă
suri serioase pentru partici
parea la executarea lucrărilor 
necesare a tuturor lucrătorilor 
din I.A.S. Atunci cînd trebuie 
strînsă recolta, de exemplu, 
să fie închise toate birourile 
— și dacă se poate și cele de 
la minister — iar toată lumea 
să meargă jos, la muncă. 
(Aplauze). Nu trebuie să se 
aștepte ca să vină alți oameni 
ai muncii din oraș să execute 
lucrările, iar lucrătorii I.A.S.- 
ului să stea în birouri și să 
întocmească hîrtii. Cred că, 
atunci cînd ne aflăm în peri
oadele de vîrf ale muncilor 
agricole, am putea chiar face 
apel, ca inclusiv familiile'con
ducătorilor și lucrătorilor din 
I.A.S.-uri și ale inginerilor să 
vină să lucreze — firește, nu 
pe gratis. Nu este nici o ruși- 
ne pentru nimeni să pună 
mîna și să strîngă roșii, să cu
leagă struguri sau mere, de
oarece toată lumea mănîncă 
din ele. (Vii aplauze). Este 
necesar să combatem spiritul 
acesta, puțin boieresc, care 
s-a încetățenit la unii oameni. 
(Aplauze puternice).

Vorbind de perfecționarea 
activității conducerilor între
prinderilor agricole de stat 
trebuie să ne referim și la 
faptul că aceasta impune și 
îmbunătățirea activității mi
nisterului, a felului său de a 
conduce, a stilului și metode
lor de muncă. Trebuie să pu
nem capăt cu hotărîre siste
mului birocratic de conducere 
prin conferințe și teleconfe- 
rințe, prin circulări, să orga
nizăm o legătură directă cu 
întreprinderile. (Aplauze pu
ternice). Nu spun ca să nu se 
țină de loc teleconferințe, dar 
aceasta să nu devină o prac- 
t' de conducere ; teleconfe- 
rințele trebuie să fie folosite 
numai atunci cînd sînt nece
sare, dar, practic, legătura cu 
directorii întreprinderilor tre
buie să fie directă și nemij
locită. De altfel, cunoașteți că 
și la partid am hotărît să re
nunțăm la instructori, să rea
lizăm o legătură directă a 
conducerii partidului cu pri
mul secretar, cu biroul comi
tetului județean. Trebuie să 
înlăturăm și în această pri
vință intermediarii, tovarăși ! 
(Aplauze prelungite).

în spiritul măsurilor gene
rale nu poate da ordine sau 
dispozițiuni întreprinderilor 
de stat, în afară de ministru, 
decît șeful departamentului, 
care are în această privință 
anumită autonomie ; nimeni 
altcineva, nici un director sau 
funcționar din acest departa
ment nu poate da indicații și 
dispoziții ! (Vii aplauze). Per
sonalul, oamenii de speciali
tate din minister, din departa
ment trebuie folosiți pentru a 
efectua anumite studii, pentru 
a acorda ajutor tehnic, pentru 
a se duce acolo unde lucrurile 
nu merg cum trebuie sau un
de tovarășii nu reușesc să gă
sească soluții ; să stea acolo 
10—15 zile, o lună-două, chiar 
6 luni dacă este necesar, pen
tru a redresa situația. De a- 
ceea avem nevoie de ei în 
minister; altfel ar trebui să 
reducem la un sfert aparatul 
ministerului. (Aplauze prelun
gite).

în acest fel trebuie înțelea
să conducerea din partea de
partamentului și a ministeru
lui — în sensul de a realiza 
îndrumarea generală, de a a

corda ajutor practic acolo un
de oamenii nu reușesc singuri 
să găsească soluții, de a lucra 
cot la cot cu ei dacă e nevoie, 
inclusiv la cîmp. Căutînd și 
găsind soluții împreună, nu 
numai inspectînd, numai ast
fel vom realiza o bună con
ducere ! (Vii aplauze). Iată, în 
ce spirit înțeleg că trebuie 
îmbunătățită și activitatea de 
conducere a ministerului. A- 
cestea sînt în sensul hotărî
rilor recentei plenare a Co
mitetului Central — hotărîri 
care privesc toate ministerele, 
nu numai agricultura. (A- 
plauze).

Ținînd seama de noile sar
cini ce revin întreprinderilor 
agricole de stat, de problemele 
ce le ridică știința agricolă și 
organizarea superioară a pro
cesului de producție este ne
cesar să luăm măsuri serioase 
pentru mai buna pregătire a 
cadrelor. Am în primul rînd 
în vedere necesitatea organi
zării sistematice a pregătirii 
profesionale a tuturor lucrăto
rilor, începînd cu mecanizato
rii, cu zootehniștii și munci
torii din zootehnie, cu toți cei
lalți muncitori permanenți, 
pentru a putea să-și îndepli
nească în condiții bune sarci
nile care le au în procesul de 
producție. Consider că merită 
atenție ceea ce a propus aici 
un tovarăș, ca aceia care își 
însușesc o bună pregătire pro
fesională în domeniul creșterii 
animalelor să primească și un 
certificat care să ateste acea
sta. (Aplauze).

Trebuie să punem în prac
tică și în sectorul agriculturii 
de stat hotărîrea partidului 
privind reciclarea cadrelor. Să 
înțelegem că și inginerii, zoo
tehniștii, tehnicienii agricoli 
au nevoie să-și împrospăteze 
periodic cunoștințele. Progre
sul științei în agricultură este 
așa de rapid, încît dacă nu 
vom asigura reîmprospătarea 
periodică a cunoștințelor ca
drelor noastre din acest sector 
vom dăuna mult îndeplinirii 
sarcinilor pe care le avem. 
(Aplauze).

Este, de asemenea, necesar 
să ne ocupăm mai mult de 
împrospătarea cunoștințelor 
tehnico-profesionale a cadrelor 
de conducere și mai cu seamă 
aș insista asupra cunoștințelor 
de brdfn economic, a însușirii 
științei conducerii. în general 
trebuie să sporească preocu
parea cadrelor noastre pentru 
stăpînirea temeinică a proble
melor economice, deoarece se 
constată că aici avem în mo
mentul de față încă mari lip
suri.

Tot pe linia îmbunătățirii 
generale a conducerii activi
tății noastre economice și so
ciale trebuie să asigurăm con
diții pentru participarea mai 
activă a oamenilor muncii la 
conducerea fermelor, în comi
tetele de direcție sau în con
siliile de administrație ale în
treprinderilor agricole de stat. 
Să aducem și aici îmbunătă
țiri în sensul asigurării unei 
participări mai largi a oame
nilor muncii în aceste orga
nisme colective — încît ele să 
dezbată într-adevăr în colectiv 
problemele de bază — să fa
cem să crească rolul sindica
tului în cadrul acestor organe. 
Să introducem atît la ferme cît 
și la întreprinderi, în organele 
de conducere colectivă pe se
cretarii de partid ca membri 
cu toate drepturile, care să-și 
asume și ei toată răspunderea 
în luarea hotărîrilor dar și 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin fermelor sau între
prinderilor de stat. (Aplauze 
puternice).

în acest spirit cred că ar fi 
bine să ne gîndim și la anu
mite îmbunătățiri în consiliul 
de conducere al Departamen
tului, în sensul atragerii în
tr-o măsură mai mare a unor 
conducători de întreprinderi 
de stat în conducerea acestui 
departament. Totodată, cred 
că ar fi deosebit de util să 
adoptăm practica ca, anual, să 
organizăm o consfătuire a tu
turor directorilor întreprinde
rilor agricole de stat și a altor 
cadre de conducere din aceste 
unități. Această consfătuire să 
devină de fapt forul suprem 
de aprobare a planului agri
culturii de stat, al adoptării 
măsurilor privind dezvoltarea 
acestor unități. (Aplauze pu
ternice). In felul acesta con
sfătuirile cu conducătorii uni
tăților principale ale agricul
turii de stat vor deveni ade
vărate organe de conducere 
colectivă. Consider că prin a- 
ceasta nu vor avea decît de 
cîștigat, atît agricultura noas
tră, conducerea centrală a în
treprinderilor de stat, cît 
și conducătorii întreprinderilor 
și fermelor agricole. (Aplauze).

Ridicarea activității I.A.S.- 
urilor în vederea realizării im
portantelor prevederi de creș
tere a producției agricole ce 
revin acestor întreprinderi pu
ne sarcini de mare răspundere 
în fața comitetelor județene 
de partid ; ele trebuie să asi
gure o conducere permanentă, 

operativă a activității între
prinderilor de stat, să acorde 
întregul lor sprijin ca toate 
întreprinderile și fermele agri
cole să lucreze corespunzător 
hotărîrilor Comitetului nostru 
Central.

Organizațiile de partid din 
ferme și I.A.S.-uri trebuie să 
pună în centrul activității lor 
înfăptuirea tuturor măsurilor 
pentru creșterea producției. 
Ele trebuie să desfășoare o 
largă muncă de mobilizare a 
comuniștilor, a tuturor lucră
torilor din aceste întreprinderi 
pentru realizarea în cele mai 
bune condițiuni a tuturor 
prevederilor de plan. Munca 
de partid va trebui să fie a- 
preciată după rezultatele obți
nute în producție. Rezultatele 
bune vor confirma că și mun
ca de partid este bună ! 
(Aplauze puternice).

Dispunem de tot ce este 
necesar, avem cadre de spe
cialiști și muncitori minunați 
în sectorul agricol de stat. De 
aceea putem aprecia că agri
cultura noastră de stat își va 
îndeplini în bune condițiuni 
marile sarcini ce-i revin din 
hotărîrile Congresului al X- 
lea al partidului, că ea va 
contribui într-o măsură tot 
mai însemnată la progresul 
general al întregii noastre so
cietăți, la ridicarea nivelului 
de trai al poporului — scopul 
și țelul suprem al întregii po
litici a partidului și statului 
nostru. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Dați-mi voie să mă refer, 
foarte pe scurt, la unele pro
bleme internaționale actuale. 
Cunoașteți principiile politicii 
externe a partidului și statu
lui nostru ; ele pornesc, în 
primul rînd, de la necesitatea 
dezvoltării relațiilor de co
laborare și prietenie cu toate 
statele socialiste, a extinderii 
colaborării cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. La baza relații
lor noastre cu statele de pe 
toate continentele așezăm 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, ale respectului egali
tății și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării și avan
tajului reciproc. (Aplauze pu
ternice).

Trăind în Europa, acordăm 
o atenție deosebită' problemei 
stabilirii pe continentul nos
tru a unor •■■tfapbrturi 'de co
laborare între, popoarele -eu-ro- 
pene, înfăptuirii unor relații 
de tip nou căre să ' ex’cludâ 
amestecul străin în treburile 
interne ale vreunui stat, să 
pornească de la egalitatea în 
drepturi dintre toate statele 
acestui continent, să asigure o 
conviețuire și o cooperare 
pașnică în toate domeniile de 
activitate (Aplauze).

Ultima reuniune a miniștri
lor de externe ai țărilor socia
liste participante la Tratatul 
de la Varșovia a abordat tocmai 
problema securității europe
ne și a ajuns la constatarea 
că trebuie să intensificăm mă
surile pentru realizarea unei 
întîlniri pregătitoare în ve
derea ținerii într-un timp cît 
mai scurt posibil a conferin
ței europene. Noi considerăm 
că sînt create condiții ca re
prezentanții statelor europene 
să se poată întîlni și să discu
te problemele pregătirii unei 
conferințe europene și vom 
face totul pentru a contribui 
la realizarea acestei întîlniri 
cît mai curînd posibil. (Vii 
aplauze).

Cu toții cunoaștem că, în ul
timul timp, Statele Unite ale 
Americii au intensificat acțiu
nile militare în Indochina, în 
Vietnam, în Cambodgia și, nu 
de mult, în Laos. Considerăm 
că aceste acțiuni sînt menite 
să agraveze mult situația din 
această zonă, să ridice piedici 
uriașe în calea unei soluțio
nări politice a situației din 
Indochina. De aceea noi ne-am 
pronunțat și ne pronunțăm cu 
toată hotărîrea pentru înce
tarea acestor acțiuni agresive, 
pentru a se pune capăt ori
căror acțiuni militare și a se 
trece la retragerea tuturor 
trupelor americane și ale 
aliaților lor din Vietnam, din 
Cambodgia și Laos, pentru ca 
popoarele din Indochina să fie 
lăsate să-și rezolve probleme
le fără nici un amestec din 
afară. Considerăm că nimic 
nu va putea infringe voința 
de luptă a acestor popoare, în 
ciuda oricăror eforturi militare 
aceste sta^e își vor redobîndi 
independența, se vor putea 
dezvolta conform voinței lor ! 
(Aplauze puternice). Am dori 
să se realizeze aceasta cît mai 
curînd. și, am fi bucuroși dacă 
s-ar ajunge la o soluție po
litică în această direcție. Do
resc să reafirm simpatia și
solidaritatea noastră față de
popoarele Indochinei și să
menționez că vom sprijini tot 
timpul lupta lor dreaptă.' (A- 
plauze puternice).

In ce privește situația din 
Orientul Apropiat, am înregis
trat și noi pașii făcuți în di
recția unei soluții politice, am 
remarcat cu satisfacție o se
rie de propuneri ale guvernu
lui Republicii Arabe Unite 

care merg în această direcție. 
Trebuie să spunem că nu pu
tem înțelege poziția adoptată 
de guvernul Israelului, de a 
nu veni în întîmpinarea aces
tor poziții și propuneri care 
deschid calea unei soluții po
litice a conflictului din Orien
tul Apropiat, a unei rezolvări 
care să asigure independența 
și integritatea tuturor statelor 
din această zonă.

Noi considerăm că nu se 
poate aștepta o soluție fără 
retragerea trupelor israeliene 
de pe teritoriile ocupate, fără 
a se ajunge la o reglementare 
care să asigure integritatea 
teritorială și independența tu
turor statelor din această 
zonă, deci și a Israelului; de 
asemenea, considerăm că nu 
se poate ajunge la o soluție 
trainică fără a se ține seama 
și de interesele legitime ale 
populației palestiniene. (Vii 
aplauze).

Dezvoltăm larg relațiile 
noastre de colaborare și coope
rare cu statele de pe toate 
continentele, sprijinim lupta 
de eliberare națională, de în
tărire a independenței și su
veranității naționale a țărilor 
în curs de dezvoltare. Consi
derăm că aceste state — și în 
general statele mici și mijlo
cii — au de jucat un rol im
portant în viața internațională. 
In condițiile de astăzi nu mai 
este posibilă rezolvarea pro
blemelor complexe ale situa
ției internaționale într-un spi
rit care să ducă la asigurarea 
păcii și securității în lume, 
fără participarea activă a tu
turor statelor, fie ele mari, 
mici sau mijlocii ; numai cu 
participarea tuturor se pot 
găsi soluții viabile care să a- 
sigure condiții de pace și se
curitate pentru toate popoa
rele. (Aplauze puternice).

Viața, evenimentele inter
naționale demonstrează zi de 
zi justețea politicii partidului 

și statului nostru. Această poli
tică corespunde atît interese
lor naționale ale poporului 
nostru care construiește so
cialismul și dorește pacea și 
colaborarea cu toate popoare
le, cît și intereselor țărilor 
socialiste, ale mișcării comu
niste, ale tuturor popoarelor 
lumii, de a trăi în pace și co

operare. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

In încheiere, doresc. să ex
prim încă o dată convingerea 
conducerii partidului și sta
tului că prezenta consfătuire 
— prima de acest fel cu lu
crătorii întreprinderilor agri
cole de stat — va marca o 
nouă etapă în activitatea agri
culturii de stat și, în același 
timp, va exercita o puternică 
influență asupra progresului 
întregii agriculturi socialiste 
în România. (Aplauze).

Fără îndoială că toți cei 
prezenți la consfătuire, toți 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din întreprinderile agri
cole de stat vor munci cu ho
tărîre și nu vor precupeți nici 
un efort pentru traducerea în 
viață a programului de dez
voltare a agriculturii, pentru 
înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Este de înțeles că îndepli
nirea cu succes a sarcinilor 
care stau în fața întreprinde
rilor agricole de stat va con
tribui într-o măsură însem
nată la 'progresul general al 
economiei naționale, la apro
pierea continuă a României de 
țările cu un înalt nivel de 
dezvoltare, va asigura ridi
carea bunăstării generale a în
tregului nostru popor. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Sîntem la începutul lucră
rilor de primăvară. De altfel, 
în multe locuri aceste lucrări 
au și început. Cînd vă întoar
ceți acasă, va trebui să acțio
nați cu toată energia în ve
derea executării la timp și în 
bune condițiuni a tuturor lu
crărilor. Toate forțele minis
terului, alt* organelor agricole, 
ale întreprinderilor de stat și 
cooperativelor agricole, toate 
forțele organelor și or
ganizațiilor de partid din agri
cultură, ale întregii noastre 
țărănimi să fie îndreptate 
spre realizarea marilor sarcini 
ce se pun în acest domeniu 
în perioada actuală ! Să fa
cem din acest an, primul an 
al noului cincinal, anul de 
pornire pentru ridicarea la un 
nivel superior a activității 
unităților agricole de stat, 
pentru progresul general al 
agriculturii României socia
liste ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vă urez dumneavoastră, tu
turor oamenilor muncii din a- 
gricultura socialistă de stat, 
noi și noi succese în îndepli
nirea acestor mari sarcini. 
Să nu precupețiți nimic pen
tru a contribui la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, la vic
toria comunismului ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Vă doresc tuturor, multă să
nătate și fericire. (Aplauze 
puternice, prelungite).
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România. NICOLAE CEAXJȘESCU a primit din partea Emi
rului Kuweitului. SABAH AL SALEM AL SABAH, urmă
toarea telegramă :

Am primit cu multă plăcere amabilul mesaj al Excelenței 
Voastre, adresat cu prilejul zilei naționale a Kuweitului.

In numele meu și al poporului din Kuweit, vă mulțumesc 
pentru felicitări și, la rîndul meu, vă transmit cele mai 
călduroase urări.

Cu cea mai înaltă considerație,

Lucrările Consfătuirii pe țară 
a cultivatorilor de cartofi

La Tușnad s-au desfășurat 
vineri lucrările Consfătuirii pe 
țară a cultivatorilor de car
tofi.

La lucrări, au luat parte 
Ibsif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, indus

triei alimentare, silviculturii 
și apelor, Ludovic Fazekas, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Iosif 
Banc.

(Agerpres)

r

DUPĂ UN JOC EXTREM DE DISPUTAT, 1NVIN- 
GÎND PE PARTIZAN BJELOVAR CU 17-9 (10-5), 
ECHIPA STEAUA S-A CALIFICAT ÎN FINALA 

„C.C.E."

Victorie și calificare 
de prestigiu

Meciul a fost extraordinar. 
Victoria și calificarea handba- 
liștilor noștri nu s-a conturat 
clar deeit. spre finalul partidei, 
cind Dincă. mai puțin inspirat 
lă începutul jocului, și-a răs
cumpărat greșelile, apărînd sen
zațional două lovituri de la 7 m, 
ceea ce a făcut ca echipa Steaua 
să cîșfige lă o diferență mai 
mare de goluri decît ii era ne
cesară. Dacă in primul meci ei 
au fost învinși cu 19—14. deci la 
o diferență de 5 goluri, revanșa, 
cu un avantaj de 8 goluri, ex
primă elocvent clasa in mate
rie. superioritatea tehnică și 
tactică a echipei noastre.

Echipa oaspete, extrem de o- 
mogenă și cu jucători de certă 
valoare internațională, în frunte 
cu experimentalii Horvath și 
Pribanici, conducători buni de 
joc și. deopotrivă, realizatori, a 
fost un adversar extrem de 
greu. In acest joc, pentru a în
vinge, steliștii au recurs la în
treg arsenalul tebnico-tactic al 
acestui sport, au avut, in mo
mente .dificile, calm și,,lucidita- 
te. fiecare gol fiind lucrat cu 
acel cuantum de măiestrie pe 
cate nu o âu decît ' suveranii

handbalului, campionii lumii. 
Apărarea, de astă dată într-un 
perfect echilibru valoric cu o- 
fensiva. s-a dovedit un zid de 
netrecut Admirabilă lecție de 
voință, de dăruire, de luptă pen
tru victorie și pentru prestigiul 
sportiv al țării. Au marcat : 
Gruia — omul de gol, inamicul 
nr. 1 pentru toți portarii lumii 
— 6 goluri. Birtolom 5, Gațu, 
Goran și Cristian cîte 2.

V CABULEA

Pronosticu nostru pentru 
CONCURSUL PRONOSPORT 

Nr. 9
(28 februarie 1971)

Bologna -— Foggia 1 X
Cagliari -- Inter. 1 X 2
Catania —- Sampdoria X
Milan — Juventus 1

•Napoli Fiorentînâ 1
Roma — Varese X 1
Torino — Lanerossi 1 X
Verona — Lazio 1
Livorno -- Atalanta 1
Mașșese. T(lț;eșena X
Monza — Navara X
Reggina -- Brescia X 1
Casertana — Pisa X

ANUL 1920
(Urmare din pag. I)

primăvara anului 1920 se fac pregătiri pentru con- 
I general al partidului și sindicatelor, fixat mai întîi

Tn
gresu _ . z _____, ___  ________
a avea loc la 11—19 aprilie la Cîmpina, apoi amînat pen
tru zilele de 1—8 august. Dar la această dată frămîntarea 
în sensul transformării într-un partid comunist era într-atît 
de avansată, încît congresul se amînă din nou. Greva ge
nerală din octombrie 1920 va adînci și mai mult procesul 
de clarificare și definire ideologică. Exprimînd poziția ele
mentelor înaintate, revista „Lupta de clasă", apărută sub 
îngrijirea Secțiunii București a Partidului Socialist, scria : 
„Lupta va fi grea. Partidul de avangardă al proletariatului, 
partidul comunist, trebuie deci să se formeze și să acțio
neze".

în același timp, în rîndurile opiniei publice a intelectua
lității ,se petreceau de asemenea mutații de conștiințe. Am 
evocat în două tablete manifestările din revistele „Chema- J- \/” __ A____ II__________

/ aprilie la Limpina, apoi ami 
fru zilele de 1—8 august. Dar la această dată fră

I lității ,se petreceau de asemenea mutații de conștiințe. Ăm
► evocat în două tablete manifestările din revistele „Chema-
* rea", apoi pe cele din „Viața românească" sau „Umanita- 
k tea". Ele marcau dacă nu o sincronizare directă cu acțiu-
► nile de clarificare din rîndurile muncitorimii organizate, în 
J orice caz o stare de spirit tot mai avansată, o sensibilizare 
, a reprezentanților artei și literaturii la marile probleme ale
► epocii.

într-un recent număr din „România literară", scriitorul
< Mihai Cruceanu a publicat o serie de interesante amintiri 
' In această privință, sub titlul sugestiv De la literatură la 
’ politică. Ele constituie un veritabil document demonstrînd

► că formarea partidului de avangardă al clasei muncitoa-
► re s-a petrecut în împrejurări marcînd o stare de frămînta-
* re pe ansamblul poporului român, de adîncire a frămintă- 
, rilor în rîndurile tuturor claselor și categoriilor sociale pro-
► ducătoare : în rîndurile muncitorimii, ale țărănimii, ale mi-
* cii burghezii, ale intelectualității.
► în această privință, cercetarea presei în genere din acea
► perioadă, a publicațiilor social-culturale în speță, este în- 
k fru totul revelatoare, lată, între altele, că în „Cuvîntul li-
► ber“, nr.-ul 35, din 1 iulie 1920, putem citi o lungă convor-
► bire. Despre starea noastră socială, cu Garabet Ibrăilea-
* nu. La întrebarea „ce gîndesc scriitorii și erudiții noștri 
k despre actualele frămîntări sociale", mentorul „Vieții Ro-
► mânești" răspunde :
k — „Situația socială e foarte interesantă I... Păcat că nu 
r avem un Balzac care să exploateze mina aceasta bo-
► gafă I"
* El critică apoi cu acidă ironie faptul că „în vîrful pira-
► midei s-a ridicat o nouă clasă, destul de numeroasă și
* destul de puțin alfabetă, de parveniți îmbogățiți prea repede 
’ și prin procedee prea lipsite de prejudecăți întîrziate ca să
► mai aibă vreo asemănare cu tipul de parvenit de altă-
► dată...“
, Despre reformele democratice anunțate atunci, criticul
► ieșean afirmă că important ar fi ca ele „să democratizeze 
k politica", să creeze adică un alt climat : „Fără o serie de
► reforme care să garanteze libertatea individuală fizică și 

”, morală a omului, ne precipităm cu pași repezi în bestia- 
Jk litote".
< ’ Cît despre necesitatea „luminării satelor", Ibrăileanu era 

unora" și
rău.

cînd
nou
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orice caz o stare de spirit tot mai avansată, o sensibilizare

• destul de sceptic, întrucît, „pseudodemocrația
„demagogia altora" nu vor face decît și mai mult 
Căci — argumenta el atun.ci, în iulie 1920 : „Acum,

■ aproape totul a fost distrus, cînd trebuie clădit din 
' aproape totul (...), lipsesc condițiile materiale. N-avem clă- 

dirile școlare necesare, numărul și calitatea trebuitoare de J,
• învățători, institutori, profesori secundari și universitari, > 
; cărți de literatură și știință, tipografii și lucrători, hîrfie

și cerneală etc.". ..
• ' Imaginea din punct de vedere cultural al țării era într-a- > 
‘ devăr, atunci după distrugerile războiului, încă mai întu-
’ necată, decît înainte. Deolarafiile criticului ieșean marcau* și
► din acest unghi starea de criză generală. Totodată frămîn- 
k tarea, via preocupare a intelectualității noastre de soarta
> tării. ...
> ’ Ceea ce confirma în plus diagnosticul social-pohttc pus > 
k de către clasa muncitoare prin avangarda ei care, în acest
► timp, cu îndrăzneală, era în plină acțiune și, deplin con-
> știentă de situație, făurindu-și un program ce implica pro-
’ funde schimbări de structură, își constituia zi de zi detașa- <[
► mentul de luptă : acela pe care-l va aduce poporului ro-
• mân ziua de 8 mai 1921.

M.S.B. din V.O. : „Poate că la început îmi va veni 
greu să vă destăinui ceea ce simt în aceste momente, 
dar totuși voi încerca.

Știu că mulți dintre cititorii rubricii „De la om la om" 
condusă de dvs. mă vor condamna pentru ceea ce am 
de gînd să realizez', că nu sînt mai puțin decît un nebun, 
căci un om în toată firea nu ar putea pune în aplicare 
asemenea planuri. Dragă Ion Băieșu, ca orice om al 
naturii iubesc o fată pe nume Doina, dar care nu do
rește să stea de vorbă cu mine. Intr-o, zi mi-a spus: 
„nu te pot iubi, că iubesc pe altcineva".

Atunci parcă o iubire izvorîtă dintr-o răzbunare 
turbată a încolțit în mine, care m-a făcut să ajung în
tr-o stare apropiată cu aceea a nebunilor. Nu știu ce 
mi-a venit într-o zi și am urmărit-o pînă s-a întâlnit cu 
prietenul ei. Cînd am văzut-o oum o săruta respectivul, 
sincer vă spun că aș fi ucis-o, dar din întâmplare nu 
aveam nici o lamă la mine sau cuțit. Dar faptul că 
sînt departe de ea mă chinuiește cel mai mult și ura 
răzbunării crește din ce în ce mai mult în mine. Am 
încercat să o uit, dar nu am reușit deoarece^ imaginea 
ei cu trăsăturile pline de feminitate mă urmăreau pre
tutindeni, pînă și noaptea în somn. Un prieten intim, 
care a știut și știe și astăzi suferința mea, a încercat să 
mă ajute, făcîndu-mi cunoștință cu sora lui, care părea 
uneori mai simpatică ca Doina, dar nu am reușit sa 
uit. Îmi vine să fug într-o singurătate unde să-mi găsesc 
liniștea sufletească, dar girului la ea mă reîntoarce prin
tre oameni. Vă rog, dragă Ion Băieșu, să-mi dați un sfat 
care să mă aducă la realitatea lumii înconjurătoare, să-mi 
arate că ceea ce gîndesc nu este bine, să-mi deschidă 
alt drum în viață, nu acela al răzbunării. Oare există 
vreo altă putere, supranaturală, care să rupă aceste sen
timente cu care natura îl înzestrează pe om ? Vă rog 
din tot sufletul să publicați această scrisoare, căci am 
jurat cu cuțitul în mină că ea nu va mai apuca anul 
1972“.

Dragă M.S.B., află că 
sînt întru totul de acord cu 
hotărîrea dumitale (știu, 
cititorii vor fi indignați, 
dar n-am ce să le fac). Din 
moment ce tînăra pe care 
o iubești s-a dovedit in
capabilă să-ți răspundă la 
acest sentiment major este 
dreptul dumitale să o li
chidezi fără milă. Poate în 
felul acesta va intra frica 
și în alte femei și vor me
dita cu toată gravitatea 
înainte de a spune ,,nu“ 
unui bărbat. Să afle toate 
că, atunci cînd ne fac ge
loși și' calcă peste orgoliul

nostru, le voim strivi fără 
milă. Deci, de acord cu 
„crima". Dar, iartă-mă că 
te întreb : de ce vrei s-o 
ucizi cu cuțitul ? Nu mi 
se pare nici comod, nici 
elegant. Ucide-o mai bine 
cu privirea dumitale de 
gheață I înjunghi-o cu in
diferența ! Sfîrtec-o cu dis
prețul și aruncă peste „ca
davrul" ei cearceaful uită
rii ! Te asigur că pe infi
delă toate astea o vor lovi 
mai crunt decît moartea și 
astfel vei fi răzbunat, liber, 
mîndru și fericit. Ce zici ?

Alexandru Ioana, Leordeni, Argeș : „Iată că după un 
an și ceva, vă scriu din nou, sperînd că nu o să vă 
plictisesc prea tare, și că nu o să vă supurați de sosirea 
la redacție a unei scrisori lipsită de interes ca atîtea 
altele, pe care, probabil, le primiți destul de des.

Sînt Alexandru Ioana, din județul Argeș și din nou nu 
am un lucru special pe care să-l relatez. Cînd V-am scris 
prima dată eram în clasa a XH-a și, după cum ați ob
servat dv., mă „dispera ideea morții și a imperfecțiunii 
vieții și oamenilor".

Acum am 20 de ani, am terminat liceul, am dat exa
men la filologie și, cu toate că luasem o medie bunicică 
la scris (7,50), la oral nu am fost în stare să iau mai 
mult de 5. Am„picat“ (cuvîntul ăsta e mai banal ca o 
nucă) și, ca orice absolvent care „cade" la admitere, îmi 
venea să înnebunesc cînd atn văzut că media minimă 
era 7. Apoi, în toamnă, am dat la fără frecvență, la 
București, tot la Filologie și de data asta am intrat. 
Acum am început să mă pregătesc pentru examene.

Așa e viața! Faci ce faci și auzi spunîndu-se : „așa 
e viața" (bineînțeles, când este vorba de ceva neplăcut).

Îmi dau seama că încă nu cunosc bine viața — de 
fapt, cred că nimeni nu o cunoaște bine — dar de anul 
trecut, aproape nimic nu s-a schimbat.

Că eu simt că „îmbătrânesc" — nU, nu zîmbiți ironic 
sau îngăduitor —, că prietenii și „idolii" sînt tot oa
meni și mint la fel ca ceilalți, din răutate sau fără 
știință, sau, în cel mai rău caz, crezînd că așa te „pro
tejează" că, uneori, sufletele — ce naiba înțelege fiecare

prin suflet ? — trebuiesc ascunse ca să poată fi păstrate 
intacte. Dar toate astea sînt cu totul și cu totul altceva,

Există atîta suferință în lume, încît uneori îți zici: 
oare toți sîntem oameni ? Am fost luna trecută la un 
tribunal și am asistat la o mulțime de procese. In ziua 
aceea, toți oamenii aceia vinocați — mai mult sau mai 
puțin — mi se păreau de o stupizenie dezgustătoare. 
Pentru niște lucruri mărunte ajunseseră să se urască, să 
stea cu spatele unul la altul. Altă dată am fost la o 
colegă internată la spital și de data asta mi s-a făcut 
frică.

Poate că nu o să înțelegeți mare lucru din tot ce 
vă scriu și poate că mă veți ironiza, dar ce dacă ! (Mă 
întreb de ce naiba îi tot „mănîncă pe sub limbă" pe 
cei care vă scriu).

Toți vrem fericire! Cum ne-o dorim și cum ne-o 
închipuim ? Probabil că fiecare o vede în felul lui. 
Unii cred că sînt fericiți și poate chiar sînt. unii nu 
vor fi niciodată... Dar, oricum, fiecare ar vrea să o 
guste.

Iată, deci, că m-a apucat optimismul. Aș vrea să 
primiți la redacție și scrisori în oare oamenii — mai 
ales tinerii — să-și mărturisească fericirile lor. De ce 
oare numai necazurile îi apropie pe oameni ? Să scriem

lă, să existe o federație 
pentru București și una 
pentru provincie și așa mai 
departe. In felul acesta ar 
dispare o dată pentru tot

deauna convingerea pro
vincialilor că. cel puțin în 
materie de fotbal. Bucu- 
reștiul are pîinea și cuți
tul.

M. D., Cluj : „Am 19 ani și sînt de profesie tîmplar 
și aș vrea neapărat să fac înconjurul pămîntului. Aș 
vrea să știu tn câți ani aș putea să realizez aceasta. Aș 
vrea să-mi iau cu mine un aparat de fotografiat și să 
fotografiez cu el tot ce este moi frumos și mai ales ani
male sălbatice".

Nu pot să vă răspund 
cu precizie la întrebare 
deoarece nu cunosc cu ce 
viteză personală străbateți 
kilometrul. în orice caz, 
nu vi se pare exagerat să 
străbateți globul de la un 
capăt la altul pentru a 
fotografia niște animale 
sălbatice, cînd v-ați putea 
satisface foarte bine a-

ceastă plăcere la grădina 
zoologică de la Băneasa ? 
Dvs. îmi veți răspunde, 
probabil, că altceva e să 
fotografiezi un le>u la el a- 
casă și altceva să-I foto
grafiezi în cușcă, iar eu 
mă voi recunoaște învins 
în fața acestui argument și 
vă voi ura drum bun I

SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

și despre ce este frumos, de frumosul dintr-o carte, de 
frumosul din dragoste, de frumosul ztmbetelor și al pri
virilor care nu sînt „acre", de frumosul zilei, al nopții, 
de frumosul vieții noastre de fiecare ceas, al vieții care 
ni se pare banală, dar care e VIAȚA NOASTRĂ și nu 
avem nimic mai bun ca ea. Durerile ne doboară une
ori, dar trebuie să ne ridicăm, să încercăm să uităm, 
să trecem peste ce ne înveninează sufletele, peste ceea 
ce ne face aspri, răi, întunecoși, fățarnici și să trăim cu 
ochii limpezi. Nu știu de ce, dar doresc mult să simt 
și zîmbete, dar sincere, pentru că de vaietele multora 
din cei care vă scriu sîntem sătui. Să nu dăm drumul 
lacrimilor prea des, pentru că sufletul s-ar usca. Știu că 
ele dor, că lasă dire mai ad.înci cînd se usucă înăbușit, 
dar hai să credem, să încercăm cu tot sufletul să cre
dem în frumusețe.

Tov. Băieșu, cred că v-am scris Și acum tot bazîn- 
du-mă pe faptul că rubrica dv. are titlul DE LA OM 
LA OM".

Emil și Cristian, Județul Argeș : „Sîntem doi băieți 
minunați la chip, avem 16 ani, vîrsta pînă la care nici ma
tematica nu s-a prins de noi și nici noi de ea. Vorba 
ceea : „dragoste cu sila nu se poate face", așa și noi cu 
matematica. Amîndoi sîntem doi talentați la fotbal și la 
desen. Vă rugăm să ne recomandați o școală unde nu se 
face matematică".

Școala vieții 1

loir Barbu, Fetrila: 
N-am înțeles încotro vreți 
să bateți cu caricatura pe 
care mi-ați trimis-o. Adică 
ce să înțeleg ? Că, în timp 
ce împărații își sforăie si
esta de după-amiază, bu

fonii nu au altceva de 
făcut decît să se repeadă 
ca disperâții asupra opere
lor mele ? Știu că sînt un 
scriitor al naibii de atrac- 
țios la citit, dar nici chiaj 
așa...

(Urmare din pag. I) 

tehnică — 13,1 la sută, la Căi 
ferate, drumuri și poduri —
15.1 la sută și la construcții —
26.1 la sută !) Tovarășul prof, 
univ. IOAN BARBALAT de 
la catedra de matematici a Fa
cultății de instalații ne spunea 
imediat după sesiune : „Am 
impresia că mulți dintre cei 
care au terminat anul trecut li
ceul cred că matematica pre
supune rezolvarea unor pătrate 
magice. Lipsește viziunea dc 
ansamblu, stăpinirea corespun
zătoare a teoriei. Totuși, pro
moția actualului an I Ia Facul
tatea de instalalții mi se pare 
mai omogenă. Știu mai multe 
lucruri decît promoțiile ante
rioare, dar. în același timp, 
parcă lipsesc și vîrfurile. Suc
cesul studenților la examenul 
de analiză se datorește și unei 
munci zilnic susținute in timpul 
semestrului, cînd se dădeau 
probleme echivalente cu 3 exa
mene. Accidentele celor cu 
două și trei examene nepromo
vate se datoresc, probabil, și 
unei greșite orientări. în ceea 
ce privește repartizarea orelor 
de matematică în primele 3 se
mestre, cred că actuala pro
gramă este complet greșită. 
Studenții fiecărei grupe solicită 
catedra cu 22 de ore în primul 
semestru și numai cu 8 în al 
doilea. Matematica fiind o dis
ciplină complementară unor 
materii de bază din formarea 
inginerului (rezistență, meca- 
canică) se face numai in pri
mele semestre, iar apoi cind se 
trece la specializare se uită, 
dacă nu e repartizată echitabil. 
Pentru a mări eficiența cursu
rilor citate ar trebui ca mate
matica. cu un număr redus de 
ore. să le însoțească pe tot 
parcursul anilor de studiu.

Fără a absolutiza diagnosti
cul cifrelor, se poate însă con
stata interdependența dintre 
rezultatele sesiunii și constan
tele admiterii (procent de can
didați, medii maxime și mi
nime).

i 1 Universitatea București, 
Facultatea de limbă și literatură 
română deține recordul bunei 
pregătiri a sesiunii : din 158 
de studenți un absent și doi 
respinși la un examen, 155 de

Scrisoarea dvs. m-a um
plut de bucurie și mîndrie. 
„Iată, mi-am zis, încă un 
„caz" rezolvat ! Ființa 
sceptică de acum un an 
strălucește acum de opti
mism ca o dimineață de 
vară I „Iată că sfaturile 
mele vindecă sufletele bol
nave de tristețe într-un 
chip miraculos, adueîn- 
du-le pe calea cea bună și 
dreaptă a vieții I Bravo I" 
P.S. Dumneavoastră știți 
foarte bine că nu sfaturile 
și cuvintele mele v-au op
timizat. că nu eu v-am 
luminat ființa, dar nu mai 
spuneți la nimeni asta, lă- 
sați-i și pe alții să creadă 
în mine și să spere în 
mine. Vă mulțumesc. Vă 
rămîn recunoscător.

Diana Quintus, Teleor
man '• Mă rugați să aflu 
urgent cară este situația 
lui Salvatore Adamo, dacă

a avut sau nu un acci
dent și cum se simte după 
povestea respectivă. Am 
telefonat chiar adineauri 
la Paris, nu l-am găsit pe 
Adamo personal, am vorbit 
cu soția lui care mi-a spus 
să fiți liniștită, vedeta n-a 
avut nici pe naiba, nu vă 
mai frămînlați atîta din 
cauza lui. Credeți că dacă 
dvs. ați păți, doamne fe
rește, ceva, el și-ar pierde 
cumva somnul și pofta de 
mîncare ?

Valentin A., Dolj: Sînt 
întru totul de acord cu 
propunerea dvs. ca în fie
care an să se organizeze 
un meci de fotbal între 
reprezentativa Bucureștiu- 
lui și reprezentativa pro
vinciei. Aș duce chiar 
mai departe propunerea 
dvs. și aș lansa ideea să 
se organizeze un campio
nat special pentru provin
cie și altul pentru Capita-

PRIMA 
SESIUNE — 

IIN AL DOILEA 
EXAMEN DE 
ADMITERE ?

i^nema
MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Patria (orele 10; 15; 19,30)
ORA SCORPIONULUI : rulează 

la Lumina (orele 9,30; 12; 14,30; 
17,30; 20,15).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Festival (orele 8 30; 11,30; 14,30; 
17.30; 20,30).

STRADA LĂTURALNICĂ ru
lează la Central (orele 11.30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (ora 9,15).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Capitol (Orele 8 45; 11,45; 14,45; 
18; 21).

BATALIA PENTRU ALGER: 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la înfrățirea 
(ora 20,15).

Z : rulează lâ înfrățirea (orele 
15,30; 18).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 8,45; 
11,15; 13 45; 16,15; 18 45; 21,15), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20 30), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9,15— 
17.15 în continuare) ; Program de 
filme documentare (orele 19;
20.45) .

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20 15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează Ia Gri vița (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30) Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) Victoria (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20,45),
Excelsior (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Aurora (orele 9 30; 12; 15,15;
17,45; 20,15).

PE LUCIUL GHETII ; rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 în conti
nuare), Moșilor (orele 15; 17;
19; 21).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Volga (orele 9 15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20 30), Fla
mura (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

VARA DE ALTADATA ; rulea
ză la Laromet (orele 15 30; 17,30; 
19,30).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30),

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
Ia Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la Pa
cea (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Ra
hova (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Viitorul 
(ora 21).

ȘARADA : rulează la Viitorul 
(orele 15; 17; 19).

STRĂINII i rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20) Giuleștl (orele 15,30; 18; 20,30).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Crîngașl (orele 15,30; 
18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Miorița (orele 9—14,30 
în continuare ; 16,30; 18,30; 20,30), 
Arta (orele 15 30; 18; 20,15).

Al GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

COMISARUL X șl „PANTERE
LE ALBASTRE" ■ rulează la Vi- 
tan (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Cosmos (orele 15 30; 18; 20.15)

SlMBĂTA. 27 FEBRUARIE 1971
Opera Română : TANNHĂUSER

— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă :
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) • BECKET — ora 
20 ; (Sala Studio) : CUI I-E FRI
CA DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : ALCOR 
ȘI MONA — ora 16,30 și 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRIMDBERG — ora 20 ; (Sala 
Studio) : PURICELE TN URECHE
— ora 15 ; VIRAJ PERICULOS — 
ora 20 ; Teatrul Mic : DON JUAN 
MOARE CA TOȚI CEILALȚI — 
ora 16 ; ZADARNICELE JOCURI 
ALE IUBIRII — ora 20 ; Teatrul 
,C. Tănase“ (Sala Savoy) : LA 

GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : SONATUL LU
NII — ora 19,30 : Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE •— ora
19.30 ; (Sala Studio) : SCHIMBUL 
(premieră) — ora 20 ; Teatrul Giu- 
lești (La Sala Palatului) : NUNTA 
LUI FIGARO — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă" : COMOARA 
DIN INSULA PIRAȚILOR — ora
9.30 ; EMINESCU Șl VERONICA
— ora 19.30 ; Studioul I.A.T.C. : 
DIAVOLUL ALB — ora 20 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : PE PLA
CUL TUTUROR — ora 19,30 ; Tea
tru „Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
MIUL COBIUL — ora 17 ; NOC
TURN III — ora 21,30 ; (Str. Aca
demiei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 17 ; Teatrul „Ion 
Vasllescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19.30 ; Circul Globus : INTER- 
NAȚIONAL ’71 — ora 19,30.

SÎMBĂTĂ, 27 FEBRUARIE 1971
PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba germană • 18,15 
Bună seara, fete ! Bună seara, 
băieți ! 19,00 România ’71. Azi — 
județul Suceava. Emisiune de 
Marin Stănescu. Imaginea Emeric 
Irșai • 19,20 1001 de seri • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 
Tele-enciclopedia > 21,00 Romanțe 
vechi și noi • 21,20 Film serial : 
„Incoruptibilii" — „Povestea lui 
Charlie Argos" • 22,10 Telejurna
lul de noapte & 22,20 Campionate
le mondiale de patinaj artistic 
de la Lyon. Probele de dans și 
individuale femei.

PROGRAMUL II
• 20,00 Cîntece și jocuri popu

lare cu Ansamblul folcloric din 
Giurgiu • 20,30 Reflector • 20,45 
Microrecital Ninetta Guști • 20,55 
Buletin de știri • 21,00 Seara 
melomanului. Invitatul emisiunii, 
prof. univ. Victor Săhleanu —
• 21,50 Publicitate • 21,55 Repor
taj din țară „Bună ziua, tovară
șe director" • 22,25 Film serial : 
„Aghiotantul excelenței sale" (V).
DUMINICA, 28 FEBRUARIE 1971 
PROGRAMUL I

• 8,45 Gimnastica de diminea
ță • 9,00 Matineu duminical pen
tru copii. „Oferim un mărțișor"
• 10,00 Viața satului • 12,00 De 
strajă Patriei o 12,30 în reluare 
la cererea telespectatorilor: „Can- 
zonissima • 13,15 — Fotbal : F.C. 
Sao Paolo — Dinamo-București — 
înregistrare filmată • 15,00 — E- 
misiune în limba maghiară • 
16,30 Rapsodia Română. în Vatra 
Dunării de jos • 17,00 Spectacol 
pe gheață — demonstrațiile me- 
daliaților la Campionatele Mon
diale de patinaj artistic. Trans
misiune directă de la Lyon • 
19,00 România ’71. Azi — județul 
Teleorman • 19,20 — 1001 de seri
• 20,00 Film artistic : Jane Eyre
• 22,05 Festivalul de la San Remo
PROGRAMUL II

• 20,00 Reîntîlnire cu personaje 
îndrăgite de copii • 20,30 Stagiu
ne lirică TV. : Traviata • 21,30 
Buletin de știri • 21,35 Carnet 
bucureștean • 21.45 Seară de ro
manțe • 22,10 Reluarea serialului 
de sîmbătă seara.

„Orice loc din țară 
oferă șanse egale 

de afirmare"
(Urmare din pag. I) 

trudă. Am ascultat interesat ex
plicațiile unor tineri. Foarte mul
te erau naive și nu merită să le 
acordăm atenție. Cea mai de 
luat în seamă părea cea care se 
referea la mediul propice crea
ției pe care — spuneau ei — 
nu-l poți avea oriunde. Să pre
supunem că sîntem de acord. 
Numai că nu putem retrage, izola 
toți creatorii în cîteva centre 
dincolo de care să se întindă un 
imens vid artistic, și nicăieri în 
lume lucrurile nu s-au întîmplat, 
și nu se întîmplă astfel. Dimpo
trivă de multe ori nu mediile 
deosebite (sau ce înțeleg unii prin 
medii deosebite) au creat mari 
personalități sau au generat opere 
semnificative. A existat și există 
în mediile artistice elevate și 
destulă mediocritate. Orice me
diu s-a creat în timp, și cu des
tulă străduință, cu străduința ce
lor care n-au înțeles arta ca pe 
o delectare egoistă. Tinerii de 
astăzi sînt chemați, sînt pregă
tiți la un înalt nivel profesional 
tocmai pentru a crea, acolo unde 
își vor desfășura activitatea, a- 
cest climat favorabil înțelegerii 
și dezvoltării artei. Trebuie să 
înțeleagă că dacă ei, și alții în 
urma lor, nu-l vor crea, nu are 
cine să-l creeze sau să-l impună 
din afară. Mulți cînd spun me
diu, spun de cele mai multe ori 
posibilități de informare. Această 
afirmație, ori de cîte ori o aud, 
mă face să mă gîndesc la cazul 
pictorului Theodorescu-Sion. 1n 
perioada interbelică, atunci cînd

și-a desfășurat activitatea artisti
că trecea, și-n multe privințe și 
era, drept cel mai informat, cel 
mai „la zi" artist al nostru, chiar 
dacă simțea nevoia să ne spună 
lucrul acesta și în pictură, și nu 
în toate cazurile egal de convin
gător ca artă. Ciudat lucru, el 
trecuse prin Paris „cam turistic", 
numai cîteva săptămîni, infinit 
prea puțin în comparație cu alții, 
sau cu ceea ce ar trebui să în
semne o documentare mai temei
nică, mai „trăită". Țin minte că 
era abonat la tot felul de reviste 
și cataloage, că urmărea cu mare 
interes tot ce se făcea în mediul 
nostru artistic ca și aiurea. „Se
cretul" nu era altul decît inte
resul său, curiozitatea sa nestî- 
pînită. Spun toate acestea, pen
tru că motivarea imposibilității 
de informare nu e decît motivarea 
propriului dezinteres, o motivare 
ca oricare alta și care deși e cam 
de genul „nu pictez pen
tru că nu am pensulă", unii 
sînt tentați să o accepte pentru 
că, vădit cel care o spune in
tr-adevăr nu o are. Nu putem fi 
deci de acord cu aceste justifi
cări tocmai într-o epocă care be
neficiază de infinit mai nu
meroase texte și reproduceri de 
artă, mai multe filme și diapozi
tive, de mijloace de deplasare 
rapide și confortabile. De aceea 
cred că orice loc din țară oferă 
șanse egale de afirmare unei 
personalități artistice, adică unui 
artist, unui făuritor perseve
rent de educație artistică și gust, 
unui om destinat să formeze oa
meni.

Anchetă realizată de
C. R. CONSTANTINESCU

integraliști dintre care numai 
7 cu medii sub nota 7. Faptul 
ar părea demn de subliniat 
dacă disciplinele de examen și 
numărul lor n-ar situa sesiunea 
filologilor la nivelul minimei 
rezistențe. Dacă în anii trecuți 
prima sesiune comporta disci
pline mai dificile — lingvistica, 
estetica și filologia — in acest 
an s-a dat examen numai la o 
limbă romanică și la slavă 
veche. Credem că este necesar 
ca fiecare sesiune de examene, 
pornind de la exemplul citat 
mai sus. să cuprindă o discipli
nă fundamentală pentru forma
rea viitorului specialist. Situația 
Facultății de limbă și literatură 
română ni se pare cu atît mai 
ciudată cu cît s-a trecut de Ia 
restructurarea programelor de 
învățămînt legată de reducerea 
duratei de studiu de la 5 ani la 
4 ani. De asemenea, este ine
chitabilă pentru studenți re
partizarea examenelor : două în 
prima sesiune și 5 in cea de a 
doua. Pe de altă parte, după 
cum ne spunea tovarășa lec
tor E. Eința ; „majoritatea 
studenților din anul T, făcind 
excepție perioada de pregătire 
pentru admitere, au pierdut le
gătura cu o disciplină funda
mentală : limba română. Privi
tă ca o rudă săracă in timpul 
liceului, limba română este o 
disciplină de bază pentru vii
torul profesor. Foarte mulți 
studenți cred că facultatea a- 
eeasta pregătește critici, cerce
tători, poeți, ziariști, numai 
profesori nu. Poate pe undeva 
este și vina facultății. Se vor
bește foarte mult despre ling
vistică structurală, semiotică, 
informatică și mai puțin despre 
gramatică. Or. pentru școala 
generală sau liceu, viitorul loc 
de muncă al absolvenților 
noștri, însușirea în condiții op
time a gramaticii limbii române 
este importantă, însușire de 
care depinde calitatea pregă
tirii viitorilor noștri studenți”'.

La Facultatea de matematică 
— mecanică — 260 studenți — 
117 integraliști. Respinși la un 
examen — 78. la două — 33. la 
trei — 32. Concluzii : nu neapă
rat îngrijorătoare ; declară tov. 
conf. univ. dr. N. BOBOC, 
prodecanul facultății. „O ten
dință a acestui an I este 
polarizarea extremelor. Au 
dispărut în bună măsură 
notele mediocre (16) față de 
cele bune (55) si foarte bune 
(46). în majoritatea cazurilor 
celor 78 de studenți nepromovați 
la un examen, celelalte note au 
fost mari, iar al treilea examen 
a fost aminat. Cei cu două și 
trei examene restanță au dove
dit o capacitate de rezistentă 
redusă la cerințele facultății 
noastre (poate cea mai dificilă 
din universitate), fie o orien
tare greșită.

După cum se vede, o sesiune 
de examene la anul I poate 
genera destule semne de între
bare pentru învățămîntul de 
cultură generală. învățămîntul 
superior, examenele de admi
tere, programa disciplinelor etc. 
relevînd unele inadvertențe 
față de procesul general de ri
dicare calitativă și de pregătire 
a viitorilor specialiști. Sesiunea 
anului I poate sugera o serie 
de îmbunătățiri menite să sta
bilească repere obiective atît: 
pentru ontimizarea nrocesului 
de învățămînt superior, cît și 
pentru ridicarea calității profe
sionale a tineretului de pe 
băncile facultăților.



la Congresul U.T.C
Delegații străine

In timpul vizitei la universitate

participante
in vizita la Cluj

Plecări de delegații străine

la Congresul U.T.C.
DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI

In continuarea vizitei pe 
care o întreprind în țara 
noastră delegații străine par
ticipante la cel de al IX-lea 
Congres al U.T.C. au sosit la 
Cluj. Tineretul acestui oraș 
a salutat cu căldură prezența 
în mijlocul lor a numeroase 
delegații : Uniunii Tineretu
lui Muncitor din Albania, a 
Uniunii Tineretului Socialist 
Nasserist din R.A.U., Tine
retului Comunist din Belgia, 
Tineretului Liber German 
din Berlinul occidental, a 
Tineretului Radical Revolu
ționar din Chile, Uniunii Ti
nerilor Comuniști din Cuba, 
Tineretului 
Danemarca, 
ționalc a 
mocrat din 
Tineretului 
Finlanda, a

din 
Na- 
De- 

Ligii 
din

Comunist 
Mișcării 

Tineretului 
Dahomey, 

Democrat 
Centralei Tine

retului Social Democrat din 
Finlanda, Uniunii Tineretu
lui Social Democrat din Fin
landa, Tineretului Revo
luției Democrate Africane 
din Guineea, a Tineretului 
Democrat din Irak, Uniunii 
Tineretului Iugoslav, Tinere
tului Neo-Lao-Haksat din 
Laos, Asociației Tineretului 
Democrat din Republica 
Malgașă. a Tineretului Co
munist din Insulele Mauriciu, 
a Clubului Tinerilor Gîndi- 
tori din Nigeria, Federației

SOLIDARI CU TINERETUL
AMERiCII LATINE I

La uzina „Armătura" a avut 
loc ieri întilnirea tinerilor ce 
muncesc in această întreprinde
re clujeană cu reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret din Cu
ba, Chile și Venezuela, care au 
participat la al IX-lea Congres 
al U.T.C. Oaspeții au fost pri
miți la sosirea in uzină de tov. 
inginer Ioan Pop, directorul în
treprinderii, și de tov. Alexan
dru Marcu, secretarul Comite
tului 
mele 
cieni 
mare 
tăți
MARCU i-a salutat cu deosebită 
căldură pe tinerii din America 
Latină, exprimîndu-și satisfacția 
de a-i avea in mijlocul acestui 
harnic colectiv.

A luat apoi cuvintul RACZ 
ERNEST, secretar al Comitetu
lui județean Cluj al U.T.C., care 
a spus : „în participarea dv. și 
a altor reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret de pe toate 
continentele la lucrările Con
gresului al IX-lea al U.T.C. noi 
am văzut manifestarea unei sin
cere și tovărășești solidarități, 
precum și dorința de a intensi
fica colaborarea 
zațiile noastre, 
rea scopurilor și 
damentale ale 
lumea întreagă. 
IX-lea al U.T.C. 
baterea cu un înalt simț al res
ponsabilității și cu deplină ma
turitate a unei vaste problema
tici de viață, de muncă și de

U.T.C. al uzinei. în nu- 
tinerilor muncitori, tehm- 
și ingineri, adunați in 
număr in sala de festivi- 
a uzinei, ALEXANDRU

dintre organi- 
pentru realiza- 
idealurilor fun- 
tineretului din
Congresul al 

a prilejuit dez-

formare a tinerei noastre gene
rații, realizind un bilanț al con
tribuției pe care U.T.C. și întreg 
tineretul țării o aduc în activi
tatea de construire a României 
socialiste. în același timp, Con
gresul nostru a prilejuit o entu
ziastă manifestare a adeziunii și 
convingerii cu care tineretul 
nostru participă la realizarea 
practică a politicii interne și ex
terne a P.C.R.".

în continuare vorbitorul a în
fățișat condițiile în care își des
fășoară activitatea tinerii revo
luționari in o serie de țări din 
America Latină. „Știm că în 
Cuba tineretul, alături de între
gul popor, cu arma în mină 
adeseori cu sacrificiul vieții 
pus temeliile statului 
cubanez și acum înalță edificiul 
unei vieți noi. Am salutat cu 
bucurie recenta victorie a for
țelor populare din Chile, la care 
tineretul și-a adus o valoroasă 
contribuție. Știm că în Vene
zuela ca și în alte țări latino- 
americane, tinerii 
democrați luptă 
demnitate pentru 
Vrem să știți că 
de dv“.

în numele celor 450 de tineri 
din uzină, a vorbit tov. MIRCEA 
ȘERBULESCU care și-a expri
mat bucuria de a putea saluta 
pe solii tineretului comunist și 
revoluționar din trei țări ale A- 
mericii Latine, care luptă cu 
abnegație pentru o cauză 
dreaptă.

Cu îndelungi aplauze a fost

și 
a 

socialist

comuniști și 
cu curaj și 

idealuri juste, 
sintem alături

primit cuvintul tovarășului VI
CENTE MACINEIRA, repre
zentant al Uniunii Tinerilor Co
muniști din Cuba. El a felicitat 
pe tinerii români pentru succe
sele deosebite pe care le-au ob
ținut in construcția socialistă. 
In. continuare, vorbitorul a evi
dențiat lupta eroică a poporului 
cubanez pentru făurirea unei 
societăți socialiste. „Cuba revo
luționară și socialistă luptă din 
1959 pentru construirea noii so
cietăți libere și democratice, sub 
conducerea tovarășului Fidel 
Castro. Aportul tinerilor cuba
nezi în toate domeniile de acti
vitate are o mare importanță 
în construirea noii societăți. 
Sub conducerea Partidului Co
munist intreprind și duc la bun 
sfirșit sarcini economice de deo
sebită însemnătate ca cea a 
Zafrei din. anul trecut". Vicente 
Macineira a amintit despre par
ticiparea brigăzilor internațio
nale la ultima Zafră, eviden
țiind în mod deosebit brigada de 
tineret. „23 August-România" 
care a muncit cu bune rezul
tate. Vorbitorul a spus în conti
nuare că tinerii cubanezi, ca și 
întregul popor, sînt pregătiți in 
orice zi, în orice moment, să 
respingă cu hotărâre atacurile 
îndreptate împotriva libertății 
patriei lor.

In continuare a vorbit FER
NANDO ALVAREZ PINEDO, 
reprezentantul Tineretului Ra
dical Revoluționar din Chile, 
care s-a adresat tinerilor în nu
mele tuturor forțelor generației

tinere din cadrul „Unității popu
lare". Vorbitorul a relatat des
pre schimbările care au avut 
loc în tara sa după 4 septem
brie 1970, cind la putere s-a in
staurat un guvern de largă re
prezentare populară. Aivarez 
Pinedo a vorbit despre preface
rile în spirit democratic pe care 
le cunoaște Chile, despre mun
ca constructivă în care este an
gajat poporul chilian.

Salutul Tineretului Comunist 
din Venezuela a fost adus de 
JOSE RODRIGUEZ care s-a re
ferit la condițiile grele in care 
își desfășoară activitatea tine
rii comuniști venezueleni, lup
tători hotărîți pentru libertate, 
împotriva imperialismului. In 
această luptă — a spus vorbi
torul — întimpinăm multe greu
tăți. dăm multe jertfe dar ni
mic, absolut nici, nu va putea 
împiedica victoria noastră.

Facem un călduros apel la dv. 
— a spus în încheiere Alexan
dru Marcu, secretarul comitetu
lui U.T.C. din uzină — de a fi 
mesagerii sentimentelor noastre 
de prietenie și solidaritate cu 
tineretul țărilor latino-america- 
ne, dorindu-vă totodată succes 
în aotivitatea dv. revoluționară, 
multă sănătate și fericire.

întilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de solidaritate 
militantă cu lupta tineretului 
din America Latină ca și din lu
mea întreagă.

de Tineret a Partidului Mun
cii din Olanda, Tineretului 
Uniunii Naționale Africane — 
Zimbabwe, Uniunii Tineretu
lui Tunisian, Tineretului Co
munist din Venezuela, Uniu
nii Tineretului Socialist Con
gelez din Congo — Brazza
ville și Uniunii Tineretului, 
Democrat din Siria.

Ieri dimineață, oaspeților li 
s-a oferit prilejul de a cu
noaște cîteva din obiectivele 
economice, sociale și cultu
rale ale acestei vechi așe
zări. Le-a fost prezentată 
zona industrială a Clujului 
în care se găsesc cîteva din 
cele mai importante între
prinderi : „Clujeana", „Uni
rea" și „Carbochim". In con
tinuare, oaspeții au putut 
vedea moderna bază sportivă 
,,Babeș“, cunoscuta grădină 
botanică, noile cartiere de 
locuințe „Grigorescu" și 
„Gheorghieni". După vizita
rea universității — la Cluj 
învață circa 20 000 de stu- 
denți — oaspeții străini au 
avut ocazia să se întîlnească 
cu conducerea universității 
și Consiliului U.A.S. In sala 
Senatului, oaspeții străini au 
fost intîmpinați de tovarășul 
prof- dr. docent Ștefan Pascu, 
rectorul universității clu
jene, de tovarășul Ion Dc- 
lean, președintele Consiliu
lui U.A.S. din centrul 
versitar, de studentul 
Reghini, președintele Con
siliului A.S. pe universitate, 
de numeroși profesori uni
versitari. In salutul adresat 
delegațiilor, rectorul Ștefan 
Pascu și studentul Ion Re
ghini și-au exprimat bucuria 
de a-i primi în acest 
niversitar. Ei au 
succint aspecte ale 
pârilor actuale in 
dezvoltării continue 
țămintului superior 
mânia, ca și acțiunile pe 
care și le-a propus organiza
ția studențească pe linia pre
gătirii unor cadre care să 
răspundă cerințelor construc
ției socialismului din țara 
noastră. După ce s-au refe
rit la realizările și perspec
tivele invățămintului supe
rior clujean, vorbitorii au 
exprimat în numele cor
pului didactic universi
tar și al studenților din 
Cluj, sentimentele do caldă 
prietenie și solidaritate cu 
lupta tineretului de pretu
tindeni pentru pace, demo
crație și progreș.

în continuarea/ vizitei, re
prezentanții celor 24 de orga
nizații de tineret, au fost 
primiți la Consiliul popular 
al municipiului Cluj, dc către 
tov. Remus Bucșa, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal Cluj al P.C.R., pri
marul municipiului. Cu a- 
ceastă ocazie, oaspeților II 
s-a vorbit despre dezvoltarea 
multilaterală a acestui mu
nicipiu ca și despre partici
parea tineretului Ia nume
roasele activități întreprinse 
în acest sens. Apoi, prima
rul municipiului Cluj a ofe
rit o masă la restaurantul 
„Continental".

REVOLUȚIONAR MONGOL

Vineri a părăsit Capitala de
legația Uniunii Tineretului ~ 
voluționar Mongol, condusă de 
Dembrel Terendorci, secretar al 
C.C. al U.T.R.M.. care a luat 
parte la lucrările Congresului 
U.T.C.

Re-
Oaspeții mongoli au fost salu

tați de Silvia Ilie, secretar al C.C. 
al U.T.C., de membri ai Biroului 
C. C. al U.T.C., de activiști 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI TINERETULUI 
COMUNIST ITALIAN

A părăsit Capitala Gianpietro 
Borghini, director al revistei 
„Nova Generazione", care a re
prezentat Federația Tineretului 
Comunist Italian la lucrările

ai

deCongresului U.T.C. A fost 
față Nicolae Ungureanu, preșe
dintele Comisiei Centrale de 
Cenzori a U.T.C., activiști ai C.C. 
al U.T.C.

• VINERI, HERVE AL- 
PHAND, ambasador, secretar- 
general la Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței, l-a primit 
pe Mohamed Bedjaoui, ambasa
dorul Algeriei la Paris, și i-a 
remis, în numele guvernului 
francez, o notă în legătură eu 
măsurile guvernului algerian 
privind naționalizarea parțială 
a societăților petroliere franceze 
ce acționează în Algeria. Gu
vernul francez — se arată_ in 
notă — consideră aceste hotăriri 
ca avînd ,,un caracter unilate
ral". El constată că hotărîrile 
respective „privesc probleme 
care constituie unul din princi
palele subiecte ale 
în curs între cele 
verne.

negocierilor 
două gu-

I. CÎMPEAN

SUB SEMNUL TRAINICEI PRIETENII

DELEGAȚIA E.D.O.N. DIN CIPRU

Tn cursul zilei de vineri a pă
răsit Bucureștiul Nicos Cristo- 
doulou, secretar general adjunct 
al E.D.O.N. (Organizația Tinere
tului Democrat Unit din Cipru).

Pe aeroportul Otopeni au fost de 
față Ioan Al. Popescu, secretar 
al C.C. al U. T. C., activiști ai 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI P.S.I.U.P.

A.D.N. ȘI

uni- 
Ion

lăcaș u- 
infățișat 
prcocu- 
direcția 
a învă- 
din Ro-

Primiri la

Alberto Frattini, membru al 
Direcțiunii Mișcării de tineret a 
Partidului Socialist Italian al U- 
nității Proletare, care a luat par
te la Congresul U.T.C., a părăsit

Capitala. La plecare oaspetele a 
fost salutat de Nicolae Ungurea
nu, președintele Comisiei Cen
trale de Cenzori a U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

• AGENȚIILE
D.l’.A. au difuzat comunicatul 
cu privire la întilnirea care a 
avut loc vineri, la Bonn, între 
Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a Republi
cii Federale a Germanici. Tntîl- 
nirea, la care Michael Kohl și 
Egon Bahr au fost însoțiți de 
delegații, s-a desfășurat la Can
celaria federală a R.F.G. și a 
durat șase ore și jumătate.

S-a căzut de acord să se con
tinue convorbirile dintre dele
gațiile Republicii Democrate 
Germane și Republicii Federale 
a Germaniei la 8 martie, la 
Berlin.

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI TINERETULUI
SOCIALIST ITALIAN

Ieri
chele 
țiunii 
neretului Socialist Italian care a 
luat parte la lucrările Congresu-

a părăsit Bucureștiul Mi- 
Fossa, membru al Direc- 
Naționale a Federației Ti-

Iui U.T.C. La plecare au fost de 
față Nicolae Cacoveanu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI P.A.I.G.C.
DIN GUINEEA-BISSAU

Delegația Tineretului Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Capul Verde 
(P.A.I.G.C.), condusă de Fernan-

do Cabrai, a părăsit Bucureștiul. 
Au fost de față Ioan Al. Popes
cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

• AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România Ia Roma, 
Iacob Ionașcu, s-a întîlnit cu 
deputați și senatori italieni, 
membri ai grupului parlamen
tar dc prietenie Italia-Roniânia. 
La întîlnire, în cadrul căreia au 
fost evocate rolul parlamentari
lor în dezvoltarea colaborării 
multilaterale și prietenie dintre 
popoarele italian și român, pre
cum și contribuția pe care ei o 
pot aduce la consolidarea păcii 
și securității în Europa, au par
ticipat, intre alții, prof. Giu
seppe Vedovato, președintele 
grupului italian al Uniunii inter
parlamentare, senatorul Alberto 
Cipellini, președintele grupului 
dc prietenie Itaiia-România, 
Gino Zannini și Ottorino Mo
naco, vicepreședinți, Stefano 
Vctrano, secretar general al gru
pului.

Pierderi grele• POLITICA STATELOR 
UNITE IN INDOCHINA con
tinuă să facă obiectul unor 
severe critici din partea 
membrilor Congresului. Se
natorul Hubert Humphrey, 
fost candidat din partea 
Partidului democrat la ulti
mele alegeri prezidențiale, 
a calificat sprijinul aerian și 
logistic dat de S.U.A. opera
țiunilor armatei saigoneze în 
Cambodgia si Laos drept „o 
agresiune" și a cerut retra
gerea acestui sprijin. Sena
torii Walter Mondale și 
William Saxbe au introdus 
în Senat un proiect de lege 
care prevede interzicerea ori
cărui sprijin unei eventuale 
invazii a trupelor saigoneze 
la nord de paralela 17. „E- 
xistă indicii că o asemenea 
invazie ar putea fi luată în 
considerație", a declarat 
Mondale.

Proiectul de lege propus 
de cei doi senatori are acor
dul altor 15 senatori, demo
crați și republicani

saigoneze în Laos
SAIGON 26 (Agerpres). —■ 

Trupele intervenționiste saigo
neze au suferit vineri o nouă în
frângere de mari proporții în 
cursul luptelor ce s-au dat în a- 
propierea șoselei nr. 9 din sudul 
Laosului. Agenția Associated 
Press, citind surse ale comanda
mentului americano-saigonez, re
latează că unități ale forțelor pa
triotice din Laos au ocupat „Co
lina 31“ (456), importantă bază 
a parașutiștilor saigonezi, unde, 
un întreg batalion, alcătuit din 
450 de militari, a fost nimicit. 
Forțele patriotice laoțiene asedi
ază, de asemena, o altă 
a intervenționiștilor, situată

distanță de 10 km de cea care 
a fost ocupată, saigonezii suferind’ 
pierderi extrem de grele. Asso
ciated Press subliniază că „a- 
ceasta este a doua înfrângere de 
mari proporții suferită de trupele 
saigoneze în decurs de o săptă- 
mînă", după ce un batalion de 
elită a fost decimat duminica 
trecută.

Corespondentul militar al agen
ției, William Barton, care urmă
rește desfășurarea luptelor, a 
relatat ca unitățile saigoneze 
aflate pe „colina 31“ au fost 
supuse unui asediu de o forță rar 
întîlnită din partea detașamente
lor Pathet Lao.

Vineri, alte două elicoptere a- 
mericane au fost pierdute în 
Laos.

Agenția de presă Khaosan Pa
thet Lao menționează că, la 24 fe
bruarie, forțele armate de elibe
rare din Laos au atacat la Huoi 
Nan, un detașament al brigăzii a 
2-a de parașutiști saigonezi, sco- 
țînd din luptă o companie. Un 
număr de militari saigonezi au 
fost capturați, între care și un 
comandant de batalion.

bază 
la oC.C. al U.T.Cineri la amiază, su

te de tineri de la 
Uzina „Unirea" din
Cluj, au avut pri
lejul să se întîl- 
nească cu repre- 

ai Uniunii Tineretului 
care au luat parte la 
celui de al IX-lea Con-

amiază, ti- 
Intreprin- 
,,Clujeana"

erl după 
neretul 
derii 
s-a întîlnit cu de
legația Uniunii Ti
neretului Muncitor 

din R.P. Albania care, după ce 
a participat la lucrările Con
gresului U.T.C., întreprinde o 
călătorie prin țară. Secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere, Vaier Voievod, a adre
sat un salut călduros delega
ției albaneze și prin intermediul 
ei tuturor tinerilor albanezi care 
muncesc cu hărnicie pentru 
construcția socialismului _ în 
patria lor. A luat apoi cuvintul 
tov. Ion Deleanu, președin
tele Consiliului U.A.S. din cen
trul universitar clujean. Tinere
tul patriei noastre, a spus vor
bitorul, își consacră întreaga 
sa energie și capacitate creatoa
re înfăptuirii programului de 
făurire a societății multilateral 
dezvoltate și susține cu toată 
convingerea și hotărîrea politica 
externă a partidului și statului 
nostru de promovare activă a 
prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, a legăturilor in
ternaționaliste cu partidele oo- 
muniste si muncitorești, cu for
țele revoluționare și progresiste 
din întreaga lume, a solidarității 
cu lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și a reacțiunii, pentru pace, 
prietenie și colaborare între po
poare. Partidul și statul nos
tru — a relevat în continuare 
tov. Ion Deleanu — au militat 
și militează consecvent pentru 
afirmarea în relațiile interna
ționale a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
integrității teritoriale, egalității 
în drenturi. neamestecului în 
treburile interne, avantajului
reciproc, pentru respectarea
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele. în con
tinuare vorbitorul a spus : „Am 
urmărit și urmărim cu profund 
’ ‘ -- — sincere sentimen-

. bucurie, 
tineretul 

toate for- 
socialiste. 

ne bucu- 
dv. așa

interes, cu 
te de prietenie și 
abnegația cu care 
albanez și-a dăruit 
țele construcției 
Ne am bucurat și 
răm de succesele 
cum știu să se bucure prietenii, 
așa cum știu să se bucure cei 
ce și-au propus drept scop al 
vieții același ideal fundamental : 
socialismul și comunismul".

Luînd apoi cuvintul. tînăra 
Maria

; sentimentele
... cu 
oaspeților din Albania^

După 
realizările t 

întreprindere, 
relevat preocupările

organizației U.T.C. în această 
perioadă, in vederea concretiză
rii hotărârilor adoptate la Con
gresul al IX-lea al U.T.C.

Primită cu vii aplauze, a luat 
cuvintul secretara Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor din Albania HAXHIRE 
BRAH.IA care a spus că este 
o mare plăcere pentru delegația 
pe care o reprezintă și care a 
participat la lucrările Congresu
lui U.T.C., să se întîlnească cu 
tinerii muncitori de la fabrica 
de încălțăminte. In numele Co
mitetului Central al U.T.M. din 
R.P. Albania, a transmis 
mai bune urări tineretului 
această uzină. în continuare 
vorbitoarea a spus că se bucură 
sincer pentru succesele pe care 
le-a obținut tineretul frate al 
României în construcția socia
listă. Succesele dvs. sînt rezul
tatele muncii întregului popor, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român. Vizitind citeva 
din obiectivele economice, so
ciale și culturale din Româ
nia. noi sintem convinși încă 
o dată de munca și lupta voas
tră eroică pentru construcția 
noii societăți. Cunoaștem efor- . 
turile pe care le depuneți pe 
linia intăririi continue, pe toate 
planurile, a independenței și 
suveranității Romanici. Sintem 
convinși că poporul și tineretul 
României iși va duce pînă la 
capăt munca si lupta sa pentru 
un trai liber și prosper. In con
tinuare vorbitoarea s-a referit 
la actuala etapă de dezvoltare 
a Albaniei, la preocupările pre
zente și de perspectivă ale or
ganizației sale. Poporul și tine
retul nostru, a spus vorbitoarea, 
a obținut prin muncă eroică 
succese importante in toate do
meniile construcției socialist?. 
Tineretul albanez are legături 
strînse, tradiționale, cu 
porul și tineretul român, 
ne 
tregul 
lupta 
lui,

cele 
din

po- 
Noi 
in
ia

ingineră 1 
a relevat 
satisfacție 
vizita c . 
frățească, 
pe scurt 
tulul din 
bitoarea a

Și
cuvintul.

Prelipceanu, 
de 

care salută

ce a arătat 
tinere- 

vor-

aducem, alături de 
popor, contribuția 
contra imperialismu- 

a colonialismului și 
neocolonialismului. sprijinind 
lupta tuturor popoarelor pen
tru pace și progres. Urîndu-vă 
în încheiere noi succese, sintem 
convinși de întărirea pe mai 
departe a relațiilor de prietenie 
dintre Uniunea Tineretului Co
munist din România și Uniunea 
Tineretului Muncitor din . Al
bania.

Oaspeții albanezi au 
buchete de fiori din 
gazdelor. întilnirea s-a încheiat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie. Apoi oaspeții albanezi au 
fost invitați să viziteze cîteva 
din secțiile fabricii de pielărie 
și încălțăminte „Clujeana". .

primit 
partea

zentanți 
Iugoslav 
lucrările . _ __ .
greș al U.T.C. întilnirea a fost 
deschisă de tov. OPREA FE- 
REȘTEANU, secretarul comite
tului U.T.C. din uzină, care, in 
numele tineretului de la această 
întreprindere a adresat un căl
duros salut solilor tineretului 
iugoslav. A luat apoi cuvintul 
tovarășa MARGARETA CIS- 
TIAN, secretară a comitetului 
județean Cluj a U.T.C., care a 
spus : între poporul nostru și 
popoarele iugoslave există stră
vechi . tradiții de colaborare și 
prietenie. Noi, uteciștii din Ro
mânia, cunoaștem lupta plină 
de jertfe pe care au dus-o po
poarele iugoslave împotriva co
tropitorilor fasciști, pentru eli
berarea națională și socială, 
pentru împlinirea aspirațiilor 
lor, pentru socialism. Poporul 
român urmărește cu bucurie 
munca de creație activă, bogată 
îh rezultate, în toate sectoarele 
construcției socialiste, desfășu
rata în Iugoslavia. între Româ
nia și Iugoslavia s-au statornicit 
relații de trainică și profundă 
prietenie. Rodnicia lor este sim
bolizată și. totodată, își găsește 
o impresionantă materializare 
în grandioasa construcție comu
nă de la Porțile de Fier.

A luat 3poi cuvintul inginerul 
LIVIU .IIGA, locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C. din 
.uzină care, adresînd oaspeților 
iugoslavi un salut prietenesc, 
din adincul inimii a spus : Tine
retul uzinei noastre își consacră 
întreaga energie creatoare pen
tru traducerea in viață a măre
țelor sarcini stabilite de P.C.R.. 
muncește și se pregătește cu 
perseverență pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea so
cietății noastre pe noi culmi ale 
progresului și civilizației. Le
găturile pe care le avem cu 
tineretul iugoslav sînt concreti
zate printr-o colaborare fruc
tuoasă în diferite domenii, co
laborare care favorizează o mai 
bună cunoaștere reciprocă, o 
apropiere tot mai mare. Re- 
întoreîndu-vă în țara dv., vă 
rugăm să transmiteți sincerele 
sentimente de prietenie, pe care 
tineretul român le nutrește față 
de tineretul iugoslav.

întimpinat cu vii aplauze. 
MILAN TOMIC, membru al 
Președinției Uniunii Tineretului 
din Bosnia și Herțegovina, a 
mulțumit pentru prilejul care

i-a fost oferit de a se întilni 
cu tinerii de la întreprinderea 
„Unirea". In continuare, oaspe
tele a spus : Congresul U.T.C. 
a analizat în mod profund re
zultatele obținute de tineretul 
din România în ultimii ani, pre
cum și perspectivele participă
rii saie pe mai departe la con
strucția societății socialiste. Noi, 
a spus reprezentantul tineretu
lui iugoslav, am constatat cu 
deosebită satisfacție că Con
gresul a exprimat decizia una
nimă a tinerei generații de a 
participa cu toate forțele sale la 
opera constructivă pe care o 
realizează întregul popor român.

Referindu-se la activitatea pe 
care o desfășoară organizația de 
tineret din țara sa, oaspetele a 
spus : Tineretul iugoslav este 
angajat în efortul general, pen
tru dezvoltarea pe mai departe 
a societății socialiste. în momen
tul de față, Uniunea Tineretului 
Iugoslav participă activ la tra
ducerea în viață a reformei 
economico-sociale și, în această 
privință, o mare însemnătate o 
are pentru noi și reforma învă
țământului. în încheiere, oaspe
tele iugoslav a transmis încă 
o dată urări de succes tineretu
lui din întreprinderea clujeană.

întîlnirca s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

lo TIMOFTE

In cursul zilei de ieri dele
gațiile Tineretului Comunist 
din Mexic, Tineretului Comu
nist din Chile, Tineretului Ra
dical Revoluționar din Chile, 
Tiner ‘"’ui Frontului de Eli
berare IN Ct țională din Alge
ria, Tineretului Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Ango- 
lei (M.P.L.A.), Tineretului 
Frontului de Eliberare din 
Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.), Or
ganizației Poporului African 
din Namibia — S.W.A.P.O., Ti
neretului Comunist din Gre
cia, Tineretului Comunist din 
Portugalia, Tineretului Socia
list din Elveția, Tineretului 
Frontului Unit Național din 
Cambodgia (F.U.N.K.) și Ligii 
Tineretului Democrat din Ja
ponia care au luat parte la 
cel de-al IX-lea Congres al 
U.T.C., au fost primite la C.C. 
al U.T.C. de secretari și mem
bri ai Biroului C.C. al U.T.C.

Convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, de caldă prietenie.

Conferința asupra
Vietnamului

La Paris s-a desfășu
rat joi cea de-a 104-a 
ședință a Conferinței 
cvadripartite asupra pro
blemei vietnameze.

Delegația R. D. Vietnam a di
fuzat participanților textul decla
rației Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Democrate 
Vietnam din 20 februarie. Re
prezentanții delegației R.D.V. au 
subliniat că guvernul american 
poartă întreaga răspundere pen
tru urmările acțiunilor 
turiste în Indochina.

„Propunerile noastre, a decla
rat adjunctul șefului 
Guvernului Revoluționar 
zoriu al Republicii 
de Sud, Nguyen Tan Vien, jalo
nează drumul clar și precis al 
încetării războiului și al restabi-

lor aven-

delegației 
Provi- 

Vietnamului

Sudlirii păcii în Vietnamul de 
în interesul poporului sud-viet- 
namez, cit și al celui american. 
Rămîne doar ca guvernul State
lor Unite să declare cînd acceptă 
încetarea războiului agresiv și 
cînd este gata să dea un răspuns 
serios propunerilor respective".

înaintea lucrărilor ședinței, șe
ful delegației guvernului R. D. 
Vietnam, Xuan Thuy, a făcut re
prezentanților presei o declarație 
în care a denunțat politica Ad
ministrației S.U.A. de prelungire 
și extindere a conflictului din 
Vietnam. Xuan Thuy a arătat că 
Statele Unite pregătesc un atac 
direct asupra teritoriului Repu
blicii Democrate Vietnam și a 
avertizat că „politica Adminis
trației americane provoacă o 
tuație extrem de serioasă".

Declarația M.A.E

al R. D. Vietnam
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Prin renumita grădină botanică

HANOI 26 (Agerpres) — Un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității la 26 
februarie o declarație în care se 
arată că, de la începutul acestui 
an, paralel cu intensificarea 
bombardamentelor asupra unor 
regiuni populate din Vietnamul 
de nord, S.U.A. au utilizat nu
meroase nave pentru noi acte 
ostile împotriva R.D. Vietnam.

Numeroase nave de război a- 
mericane, care desfășoară activi
tăți zilnice în Golful Tonkin, au 
pătruns în apele teritoriale ale 
B. D. Vietnam în misiuni de re
cunoaștere și au încercuit, ame
nințat și deschis focul asupra unor 
ambarcațiuni nord-vietnameze, 
provocînd pierderi de vieți 
umane și de bunuri materiale.

BERLINUL OCCIDENTAL 
I 26 (Agerpres). — Primarul Ber- 
I linului occidental, Klaus Schiitz, 
I a răspuns vineri la scrisoarea a- 
I dresată de președintele Consiliu- 
I lui de Miniștri al R. D. Germane, 
I Willi Stoph, privind inițierea 
I unor tratative între guvernul 
I R.D.G. și Senatul Berlinului oc

cidental în legătură cu vizitele 
I cetățenilor vest-berlinezi în R.D.

Germană, inclusiv în capitala a- 
cesteia. Klaus Schiitz, declară că, 
„în limitele competențelor sale, 
și cu asentimentul celor trei pu
teri occidentale, Senatul Berli
nului occidental este dispus să 
înceapă negocieri" asupra pro
blemei respective. „Aceste ne- 

I gocieri, se spune în răspunsul 
lui Klaus Schiitz, pot, în intere-

sul conuin și ținînd cont de si
tuația generală, să înceapă din 
momentul cînd tratativele dintre 
cele patru puteri, asupra cărora 
nu se poate anticipa, vor atinge 
o etapă adecvată".

Primarul Berlinului occidental 
a propus, totodată, ca șefii de 
cabinete ai celor două părți să 
se întâlnească, cîț mai curînd po
sibil, „pentru a discuta detaliile 
acestei probleme și începerea 
negocierilor". „Sînt convins, a 
conchis el — că, într-o atmosfe
ră de bunăvoință mutuală, va 
putea fi găsită o. reglementare, 
care va servi interesul cetățenilor 
noștri, permițînd astfel să se în
lăture tensiunile existente și ser
vind cauza păcii".

• ÎNTREAGA POPU
LAȚIE a orașului dominican 
San Francisco de Macoris se 
află de luni în grevă, în 
semn de protest împotriva 
represiunilor autorităților po
lițienești. Cei 40 000 de lo
cuitori ai acestui oraș cer 
demiterea șefului poliției lo
cale, colonelul Inirio Perez 
Naut, care a instaurat o at
mosferă de teroare. Miercuri, 
greva s-a extins și în cîteva 
localități vecine.

Situația a fost apreciată 
atit de alarmantă, încit pre
ședintele Republicii Domi
nicane, Joaquin Balaguer, a 
considerat necesar să inter
vină personal. într-o cuvîn- 
tare radiotelevizată, el a a- 
vertizat că va instaura o dic
tatură militară deschisă în 
țară, dacă nu vor înceta „a- 
gitațiile" antiguvernamentale.

/

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA) București, Piața „Selnteii*. Tel. I7.6O.IO, 17.60.20. Abonamentele se tae la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții Tiparul i Combinatul poligrafie „Casa ScIntelT


