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pe dr. C
Luni, 21 februarie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a primit pe dr. Constantin 
Drăgan, originar din România, 
vicepreședinte al Federației

Drăgan
Internaționale de Marketing, 
care face o vizită în țara noas
tră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

în perfecționarea 
pregătirii cadrelor

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE AL ll-LEA

In încheierea anchetei noastre, am adresat tovarășului prof. 
univ. dr. GHEORGHE P. APOSTOL, director general în Minis
terul Educației ți Tnvățămîntului, următoarele întrebări privi
toare la perspectivele ce se conturează, pe baza indicațiilor 
conducerii partidului, în legă tură cu îmbunătățirea predării 
științelor sociale.

CONGRES AL UNIUNII NATIONALE A
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Pavilionul central al 
Complexului expozițional 
din Piața Scinteti, găzdu
iește începînd de luni, 21 fe
bruarie, un nou eveniment 
de o deosebită însemnătate 
in viața social-economică și 
politică a țării noastre — 
Cel de-al ll-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție. Acest forum al celor 
ce lucrează pe ogoarele în
frățite ale patriei noastre, 
își desfășoară lucrările în 
preajma împlinirii unui de
ceniu de la încheierea co
operativizării agriculturii, 
victorie istorică a politicii 
marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, 
prin care s-a consfințit fău
rirea economiei socialiste 
unitare, deschizînd căi si
gure progresului rapid al a- 
griculturii și înscriind viața 
satelor pe coordonatele 
prosperității și civilizației.

Precedat de ample dezba
teri în cadrul adunărilor 
generale ale cooperativelor 
de producție și ale uniuni
lor județene, la care au par
ticipat într-un spirit de 
înaltă responsabilitate ci
vică și patriotică toți cei ce 
muncesc în agricultură, 
Congresul este chemat să 
facă bilanțul profundelor 
transformări în viața satu
lui în deceniul care a trecut 
de la încheierea procesului 
de cooperativizare, să dez
bată problemele majore 
care privesc sarcinile actu
ale și de perspectivă ale a- 
griculturii cooperatiste în 
lumina prevederilor Con
gresului al X-lea al P.C.R. 
și ale actualului cincinal, 
pentru ca agricultura co
operatistă să contribuie în 
mai mare măsură la creș
terea producției vegetale și 
animale, la sporirea venitu
rilor unităților și ale mem
brilor cooperatori, a apor
tului acestui sector la în
făptuirea vastului program 
de construire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Im Congres iau parte 
reprezentanți ai țărănimii 
cooperatiste din întreaga 
țară — români, maghiari, 
germani și alte naționali
tăți. Sînt prezenți peste 
5 100 de delegați aleși în a- 
dunările generale ale co
operativelor agricole și con
ferințele județene dintre 
cei mai buni țărani coope
ratori, brigadieri, șefi de 
ferme, președinți de coope
rative agricole, ingineri a- 
gronomi și zootehniști, me
dici veterinari, economiști 
și alți specialiști care își 
desfășoară activitatea ne
mijlocit în producție.

Participă numeroși invi
tați — membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și guvernului, repre
zentanți ai unor instituții
(Continuare tn pag. a Il-a)

Delegații la Congres ascultă eu atenție cuvintarea rostită de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,

Este pentru mine o deose
bită plăcere să iau parte la cel 
de-al ll-lea Congres al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție din 
România, eveniment remarca
bil în viața țărănimii noastre 
cooperatiste.

Folosesc acest minunat pri
lej pentru a vă adresa dum
neavoastră, participanților la 
Congres, tuturor cooperatori
lor, întregii țărănimi, precum 
și muncitorilor, inginerilor și 
celorlalți specialiști din agri
cultură, un călduros salut și 
cele mai bune urări pentru 
succesul lucrărilor acestei im
portante reuniuni, în numele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al Guver
nului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

La Congres participă peste 
5 100 de delegați — președinți 
ai cooperativelor agricole de 
producție, președinți de con
silii intercooperatiste, briga
dieri, șefi de fermă, șefi de e- 
chipă, ingineri agronomi, me
dici veterinari, ingineri zoo
tehniști, cooperatori, alți lu
crători din agricultură, cerce
tători științifici, activiști de 
partid și de stat. Se poate spu
ne deci că în această sală este 
reunit activul de bază al agri
culturii cooperatiste, și că, prin 
caracterul său, Congresul con
stituie cel mai înalt, mai re
prezentativ și mai democratic 
forum al țărănimii coopera
tiste. (Aplauze puternice).

Congresul dumneavoastră 
are menirea să facă bilanțul 
dezvoltării agriculturii coope
ratiste în ultimii ani, să ana
lizeze activitatea uniunilor 
județene și a Uniunii Naționa
le și să stabilească sarcinile 
ce revin cooperativelor agri
cole în realizarea cu succes 
a programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui privind dezvoltarea agri
culturii socialiste, în partici
parea tot mai activă Ia pro
gresul general al României so
cialiste. (Aplauze puternice).

Este o coincidență fericită 
faptul că Congresul dumnea
voastră își începe lucrările la 
numai două zile de la încheie
rea conferinței cadrelor de 
conducere și a reprezentanți
lor oamenilor muncii din in
dustrie și construcții. Semni
ficația deosebită a acestor 
două importante evenimente 
din viața social-politică a țării 
noastre constă în faptul că la 
începutul cincinalului 1971— 
1975, conducerea partidului și 
statului se consfătuiește cu re
prezentanții producătorilor de 
bunuri materiale din industrie 
și agricultură ; scopul acestor

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

mari reuniuni este stabilirea 
măsurilor de perfecționare a 
activității ramurilor de bază 
ale economiei, de îmbunătăți
re a întregii munci de orga
nizare, conducere și planifica
re a vieții economice-sociale, 
în vederea realizării în cele 
mai bune condiții a obiecti
vului fundamental stabilit de 
Congresul al X-lea al partidu
lui — făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
crearea premiselor pentru tre
cerea la construirea treptată a 
comunismului în România. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Atît conferința activului din 
industrie, cît și Congresul 
dumneavoastră se înscriu ca 
manifestări care întrunesc re
prezentanții forțelor de bază ale 
societății noastre, constituind 
o expresie elocventă a alian
ței trainice a clasei muncitoa
re cu țărănimea, cu intelec
tualitatea și celelalte categorii 
sociale, fără deosebire de na
ționalitate, a democratismului 
orînduirii socialiste, a partici
pării întregului popor la fău
rirea conștientă a propriului 
său destin, a viitorului său 
comunist. (Aplauze puternice, 
Îndelung repetate).

Stimați tovarăși,

Tn primăvara acestui an se 
împlinesc 10 ani de la încheie
rea cooperativizării agricultu
rii în țara noastră. După cum 
știți, ședința consacrată înche
ierii cooperativizării a avut loc 
tot în această sală. Primăva
ra anului 1962 s-a înscris ca 
un moment de mare însemnă
tate istorică în înfăptuirea 
revoluției socialiste în Româ
nia. Cooperativizarea agricul
turii a constituit un îndelun
gat proces revoluționar care a 
dus la schimbări fundamenta
le în structura socială a satelor 
țării noastre, în caracterul re
lațiilor de producție din agri
cultură, în întregul mod de 
muncă și de viață al țărăni
mii. O dată cu încheierea coo
perativizării agriculturii s-a 
realizat generalizarea relații
lor de producție socialiste, 
ceea ce a dus la crearea eco
nomiei socialiste unitare în 
România. (Aplauze îndelun
gate).

Organizarea agriculturii pe 
baze cooperatiste, socialiste, 
a marcat, totodată, lichidarea 
definitivă în țara noastră a 
claselor exploatatoare, a ba
zelor economice ale exploată- 

' rit aceasta a creat condițiile 
obiective necesare pentru dez
voltarea rapidă a agriculturii, 
pentru ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a în
tregii țărănimi. (Aplauze pu
ternice).

Desigur, cooperativizarea 
nu rezolvă și nu poate rezolva 

de la sine problemele crește
rii și modernizării producției 
agricole. Ea nu creează decît 
baza socială și organizatorică 
necesară înfăptuirii acestui 
scop. Realizarea unei agricul
turi intensive, de mare ran
dament — necesitate obiecti
vă a construcției socialiste — 
cere eforturi susținute pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a acestei ramuri, re
clamă investiții pentru meca
nizare, chimizare, pentru îm
bunătățiri funciare și, totoda
tă, impune o preocupare con
stantă pentru organizarea ra
țională a producției și a mun
cii, pentru aplicarea în pro
ducție a cuceririlor științei a- 
grozootehnice avansate. Toc
mai în acest sens au acționat 
și acționează partidul și statul 
nostru, acordînd o atenție deo
sebită dezvoltării pe baze mo
derne a producției agricole.

In cei 10 ani care au tre
cut de la terminarea coopera
tivizării au fost obținute suc
cese de seamă în dezvoltarea 
agriculturii. Pentru a înțele
ge mai bine marile realizări 
dobîndite în această perioadă, 
se cuvine să ne reamintim, 
cel puțin în treacăt, de situa
ția din trecut. Mulți dintre cei 
prezenți în sală își mai amin
tesc de nivelul înapoiat al a- 
griculturii noastre sub regimul 
burghezo-moșieresc, de condi
țiile grele de muncă existente 
atunci, de asuprirea moșieri
lor și chiaburilor. Și este tot 
o coincidență faptul că as
tăzi se împlinesc 65 de ani de 
la izbucnirea marilor răscoale 
țărănești din 1907. (Vii aplau
ze). Sînt cunoscute luptele 
desfășurate de-a lungul seco
lelor de țărănimea patriei noas
tre împotriva asupririi, pen
tru dreptate socială și națio
nală. Răscoalele lui Doja, ale 
lui Horia, Cloșca și Crișan, ce
lelalte răscoale din secolul al 
XlX-lea, precum și Răscoala 
din 1907 sînt numai cîteva din 
momentele care demonstrează 
că întotdeauna țărănimea a 
purtat lupte hotărîte pentru a 
pune capăt asupririi, că ea 
a adus o contribuție de 
seamă la marile transformări 
revoluționar-democratice din 
România, la cucerirea inde
pendenței și suveranității pa
triei noastre. (Aplauze puter
nice, prelungite). Situația a- 
griculturii noastre s-a înrău
tățit și mai mult în timpul 
războiului. Vă amintiți, desi
gur, de greutățile mari pe 
care le-am întîmpinat în pri
mii ani după război. Proble
mele centrale care se puneau 
pe atunci în agricultura ro
mânească erau lichidarea mo- 
șierimii și trecerea pămîntu- 
lui în mîinile țărănimii, des
ființarea oricărei forme de ex
ploatare, lichidarea fărîmiță- 

rii gospodăriilor țărănești prin 
cooperativizarea agriculturii, 
înzestrarea cu mașini și trac
toare, asigurarea îngrășămin
telor și substanțelor chimice 
necesare unei producții inten
sive. Deoarece economia ro
mânească era înapoiată și 
dispuneam de o industrie slab 
dezvoltată, mijloacele pe care 
le avea statul pentru a le 
pune la dispoziția agriculturii 
erau foarte reduse. In aceste 
condiții partidul și guvernul 
au hotărît să pună pe prim 
plan dezvoltarea în ritm in
tens a industriei socialiste, ca 
una din condițiile de bază ale 
progresului general al țării și 
implicit ale dezvoltării agri
culturii, ca premisă a ridică
rii gradului de civilizație al 
întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice).

Viața a demonstrat pe de
plin justețea acestei orientări 
marxist-leniniste a partidului 
nostru. La conferința cu ac
tivul de bază din industrie 
m-am referit pe larg la suc
cesele obținute de industria 
noastră socialistă. Astăzi, in
dustria poate rezolva cu suc
ces cele mai complexe sarcini 
privind dotarea agriculturii, a 
întregii economii cu tractoare 
și mașini agricole, poate asi
gura, în condiții din ce în ce 
mai bune, îngrășăminte și sub
stanțe chimice necesare. Pe 
această bază tehnică supe
rioară s-au putut obține suc
cese remarcabile în creșterea 
producției agricole în ultimii 
ani.

Pentru a înțelege mai bine 
marile schimbări petrecute în 
dotarea tehnică a agriculturii, 
mă voi referi la cîteva date. 
In 1938, în agricultura româ
nească lucrau circa 4 000 de 
tractoare, revenind un tractor 
la circa 2 500 hectare. In 1971, 
pe ogoarele patriei noastre au 
lucrat circa 114 000 tractoare, 
revenind un tractor la 85 
hectare. în ce privește cele
lalte mașini agricole, dispu
nem de circa 52 000 semănă
tori — însămînțările la ce
reale realizîndu-se în întregi
me cu mijloace mecanizate — 
de circa 48 000 combine și de 
alte mașini agricole. Agricul
tura noastră a primit în 1971 
circa 650 000 tone de îngrășă
minte substanță activă, față 
de circa 3 000 tone în 1938.

Statul nostru socialist a fă
cut însemnate eforturi finan
ciare pentru dezvoltarea agri
culturii ; numai în cincinalul 
1966—1970 au fost investite în 
agricultură peste 50 miliarde 
lei, din care circa 38 miliarde 
din fondurile centrale ale 
statului.

Paralel cu dezvoltarea mij
loacelor tehnice de lucru s-au 

depus eforturi pentru pregă
tirea cadrelor de specialiști 
necesari. In agricultură lu
crează astăzi peste 24 500 spe
cialiști cu pregătire superioa
ră, din care 14 500 ingineri 
agronomi și horticultori, 7 000 
medici veterinari și zooteh
niști, 2 200 ingineri mecaniza
tori, peste 22 500 cadre agricole 
cu pregătire medi», ceea ce 
constituie o uriașă forță pen
tru dezvoltarea agriculturii 
noastre pe baza cuceririlor 
științei agricole înaintate.

Ca rezultat al acestor efor
turi materiale și financiare, al 
asigurării cadrelor de specia
liști, al ridicării nivelului de 
cunoștințe al întregii țără
nimi și aplicării cuceririlor 
științei agricole a fost posi
bilă obținerea unor rezultate 
însemnate în creșterea pro
ducției vegetale și animaliere, 
în comparație cu anii 1934— 
1938, în cincinalul 1966—1970 
producția medie anuală a 
crescut după cum urmează : 
la cereale de la 8 milioane 
tone la aproape 13 milioane ; 
la floarea-soarelui de la 40 
mii la 730 mii tone ; la sfecla 
de zahăr de la circa 400 mii 
tone la aproape 4 milioane 
tone. în ce privește efectivele 
de animale, în aceeași pe
rioadă acestea au crescut, la 
bovine de la 3,7 milioane la
5.5 milioane, la porcine de la
2.6 milioane la 7,7 milioane, la 
ovine de la 9,5 milioane la 
14 milioane.

După cum vedeți, prin mun
ca intensă a țărănimii noas
tre, a tuturor oamenilor mun
cii de la sate am putut obține 
rezultate însemnate și în dez
voltarea agriculturii noastre 
socialiste.

De aceea doresc și la acest 
Congres să adresez, în nume
le conducerii de partid și de 
stat, calde felicitări tuturor 
oamenilor muncii din agri
cultură, întregii țărănimi pen
tru succesele realizate. (A- 
plauze puternice, îndelungate)

Este necesar însă să ținem 
seama că în cinci^lul tre
cut timp de trei am au fost 
condiții climatice nefavorabi
le ; mă refer îndeosebi la se
ceta din anul 1968 și la inun
dațiile din anul 1970. Dar toc
mai în aceste condiții grele 
s-a afirmat superioritatea a- 
griculturii noastre socialiste, 
forța unită a țărănimii și a 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură care au învins cu 
eroism greutățile, obținînd 
producții agricole în stare să 
asigure aprovizionarea cores
punzătoare a țării. (Aplauze 
puternice).

Vă amintiți cu toții că deși 
nu a atins proporțiile acestor

(Continuare în pag. a IlI-a)

— Ce preocupări există în 
prezent pentru aplicarea sis
temului unitar al predării 
științelor sociale ?

— Măsurile cu privire la a- 
plicarea noului sistem al predă
rii științelor sociale sînt îndrep
tate cu precădere în direcția ri
dicării pe o treaptă mai înaltă 
a conținutului de idei și a creș
terii rolului educativ al acestor 
discipline. Au fost îmbunătăți
te toate programele de învăță- 
mînt, iar în prezent sînt supuse 
unei largi discuții publice. în 
întreaga țară se desfășoară o 
largă acțiune de înființare a ca
binetelor de științe sociale, con
vinși fiind că asemenea instru
mente de'lucru vor juca un rol 
de seamă în modernizarea și 
creșterea eficienței predării ști
ințelor sociale. Tn lunile urmă
toare vor apare în Editura di
dactică și pedagogică un număr 
de 20 de broșuri, menite să a- 
jute la aprofundarea de către 
studenți a unor probleme de 
mare importanță privind poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, tendin
țele ce se manifestă în viața, i- 
deologică și social-economică 
contemporană. Spre exemplifi
care, menționăm următoarele 
teme din această colecție: „Na
țional și internațional în dez
voltarea socială contemporană", 
„Națiunea și contemporaneita
tea“, „Bazele principiale ale 
dezvoltării colaborării econo
mice a țărilor membre ale 
C.A.E.R.", „P.C.R. — detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale“, 
„Criza sistemului monetar oc
cidental“, „Lupta ideologică în 
filozofie în societatea contem
porană“, „Situația clasei mun
citoare din țările capitaliste“.

în conformitate cu prevederi
le sistemului unitar al predării 
științelor sociale, s-a intensifi
cat procesul de elaborare și ti
părire a unor noi manuale și 
cursuri de materialism dialectio 
și de Filozofie pentru stu
denții facultăților tehnice, de 
Filozofie pentru studenții fa
cultăților economice, de Econo
mie politică pentru institutele 
tehnice, de Socialism științific, 
de Economie politică a socialis
mului și de Economie politică a

RECOMANDĂ
ACTIVITATEA...

O acțiune organizată nu de 
mult la Casa de cultură din Ba
cău, de către consiliul cu munca 
în rîndul fetelor, stîmise multă 
curiozitate și dezlănțuise — nu 
exagerăm deloc — în rîndul ti
nerilor, mai ales elevi, și al pro
fesorilor diriginți, o întreagă at
mosferă de dezbateri aprinse, de 
interes unanim.

— De fapt, nu făcusem nimic 
deosebit, îmi răspunde modest 
LUCIA COSTRAȘ, secretară a 
consiliului cu munca în rîndul 
fetelor din cadrul Comitetului 
municipal Bacău al U.T.C. Am 
organizat o masă rotundă în ju
rul căreia s-au dezbătut cîteva 
„Probleme ale adolescenței“, cu 
participarea unui profesor de 
pedagogie, a unui medic gine
colog și a unui judecător, Ia care 
au fost invitate peste 700 de fete, 
urmată de o paradă a modei pre
zentată de organizația U.T.C. de 
Ia O.C.L. Produse industriale.

Reușita acestei acțiuni se desci
frează în înseși preocupările con
siliului pentru a găsi cele mai 
potrivite modalități de abordare 
a problemelor sale specifice. „Am 
consultat o mulțime de oameni 
care se ocupă de educație. Dar, 
continuă Lucia Costraș, după e- 
coul pe care l-a avut această ac
țiune, am simțit că am realizat, 
într-adevăr, ceva folositor pentru 
fete. Aceasta a fost prima mea 
acțiune. Cea de a doua a fost 
tot o dezbatere în jurul mesei 
rotunde, la care au fost invitați 
de astă dată și băieții, intitulată 
„Cum ne văd ei, cum îi vedem 
noi“. Participanții la discuții au 
fost aleși din diverse organizații, 
vîrste, profesii, astfel îneît tine
rii din sală să se poată regăsi în- 
tr-unul dintre aceștia. Tema a 
fost primită cu atîta interes, în

capitalismului contemporan. 
Toate acestea urmează să apa
ră pînă în luna mai a.c., astfel 
ca studenții să dispună de un 
material mai bogat, bine pus la 
punct, în vederea pregătirii co
respunzătoare a examenelor.

în revistele de specialitate a- 
par cu regularitate lecții și con
sultații pe teme de importanță 
majoră. Se pregătesc consfătuiri 
ale cadrelor didactice care vor 
dezbate a£ît probleme de con
ținut cît și aspecte legate de 
perfecționarea metodicii predă
rii științelor sociale.

— Ce obligații revin stu
denților pentru aplicarea e- 
ficientă a noului sistem al 
predării științelor sociale ?

— Transpunerea în viață a 
măsurilor preconizate depinde 
în mare măsură de activitatea 
cadrelor didactice și a conduce
rilor instituțiilor de învățămînt 
superior, dar nu se poate redu
ce la acest aspect oricît de im
portant ar fi. Spiritul activ și 
pasiunea studenților pentru în
sușirea și aprofundarea științe
lor sociale joacă un rol hotărî- 
tor în reușita acțiunilor ce se 
întreprind. Studentul nu este și 
nu trebuie să fie un simplu fac
tor receptor, care să înregistre
ze pasiv sau să memoreze teze 
și citate. Studiul atent și însuși
rea creatoare de către studenți 
a învățăturii marxist-leniniste 
este o cerință esențială a școlii 
superioare românești, a pregăti
rii de specialiști cu înaltă cali
ficare, la nivelul înaltelor co
mandamente ale societății noas
tre socialiste.

Partidul nostru se bazează în 
întreaga gîndire și acțiune pe 
concepția materialist-dialectică 
despre lume. Acest fapt are o 
importanță hotărîtoare pentru 
analiza științifică a proceselor 
și fenomenelor din lumea con
temporană, pentru a trage con
cluzii eficiente, necesare activi
tății practice. Sporirea rolului 
cognitiv și educațional al știin
țelor sociale este organic legată 
de accentuarea laturii social-po- 
litice. de integrarea organică în

GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a V-a) 

eît deseori replicile date erau 
însoțite de aplauzele sălii“.

Dar pentru a ajunge la aceste 
acțiuni de mai mare întindere a 
fost nevoie mai întîi de o inten
sificare a activității în rîndul or
ganizațiilor, la verigile de bază 
care puteau asigura o participare 
cu adevărat largă. La Școala ge
nerală nr. 1, de pildă, aveau loc 
dese discuții despre comportarea 
în școală, în sălile de spectacol, 
pe stradă. Fetele considerau că 
băieții nu prea sînt politicoși, nu 
sînt destul de... cavaleri. Dacă le 
făceau observații în adunările ge
nerale, se considerau jigniți. I-au 
invitat atunci la o discuție ami
cală despre politețe, în care re
proșurile li se adresau doar ca 
din întîmplare celor de față. In 
acest context băieții și-au simțit 
mai mult vina, iar efectul s-a în
trevăzut mult mai devreme de
cît se așteptau toți. De aici s-a 
ajuns la o dezbatere la nivelul 
municipiului, intitulată „Sîntem 
politicoase ? Cum vorbim ?“, în 
care expunerea, pregătită din 
timp, a trebuit să fie înlocuită, la 
repetatele intervenții ale fetelor, 
cu discuțiile directe de la om la 
om, de la caz la caz.

— De obicei, după aceste în- 
tîlniri, ne spune ELENA ABA- 
BEI, președinta consiliului tine
relor fete, multe dintre ele ni se 
confesează, ne solicită sfatul în 
probleme personale care le fră- 
mîntă în mod deosebit. Au căpă
tat încredere în noi. Lucruri pe 
care și le mărturisesc doar între 
ele, în grupuri foarte restrînse 
sau între patru ochi, pe care nu 
Ie divulgă nici părinților, nouă

V. RAVESCU

(Continuate în pag. a \’-a)
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LUCRĂRILE CELUI DE-AL ll-LEA CONGRES
COOPERATIVELOR AGRICOLE

AL UNIUNII NATIONALE
DE PRODUCȚIEA

Darea de seama prezentata

de tovarășul GHEORGHE PETRESCU

de 
la
49
Și

Congresul Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție are loc în condițiile 
în care clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii de pe întreg cu
prinsul patriei muncesc cu dă
ruire și hotărîre nestrămutată 
pentru a înfăptui programul lu
minos de dezvoltare multilate
rală a țării, elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului. 
Semnificația acestui eveniment 
cu adinei rezonanțe in viața 
social-economică a țării este cu 
atit mai deosebită cu cît, peste 
puțin timp, va avea loc aniver- 
s?rea unui deceniu de la în
cheierea cooperativizării agri
culturii.

După ce a subliniat succesele 
obținute în anii construcției so
cialiste în dezvoltarea econo
miei țării ca urmare a uriașei 
activități creatoare a oamenilor 
muncii, conduși de partid, vor
bitorul a arătat că acestea sînt 
indisolubil legate de consec
venta cu care partidul nostru 
se ocupă de dezvoltarea agri
culturii. Deceniul care a trecut 
de la încheierea cooperativizării 
agriculturii a însemnat pentru 
țărănime, pentru cooperativele 
agricole, o etapă de progres 
continuu. Concludent în această 
privință este faptul că în cin
cinalul 1966—1970 — deși au e- 
xistatunii ani cu condiții clima
tice vitrege pentru agricultură 
— producția globală a coopera
tivelor a crescut, simțitor, ceea 
ce a făcut ca vînzările coope
rativelor agricole la fondul 
stat să fie mai mari cu 36 
sută la porumb boabe, peste 
la sută la floarea-soarelui 
sf'cla de zahăr. 31 la sută 1« car
tofi de toamnă. 75 la sută la 
carne in viu. iar la lapte de 
vacă si legume livrările au cres
cut de aproape două ori. Ca 
urmare. în perioada amintită au 
fo=t asigurate cooperatorilor ve
nituri cu 15.4 la sută mai mari 
decît în cincinalul precedent, 

se reflectă în preface
ri’“ structurale în viata satelor.

Tot ce s-a înfăptuit în agri
cultura cooperatistă, în satul 
romănesc. este rodul anticarii 
po'iticii înțelepte a partidului, 
politică îmbrățișată cu încre
de’'? de către țărănime, că-eia 
socialismul i-a deschis, pentru 
p-ima oară, timp nelimitat de 
afirmare socială, o perspectivă 
cta’-ă de progres și prosperitate.

Vorbitorul a arătat in con
tinuare că pentru înaintarea ra
pidă a agriculturii cooperatiste 
pe drumul progresului tehnic, 
statul nostru a făcut eforturi 
susținute în vederea creării u- 
nei puternice baze tehnico-ma- 
t.eriale și întăririi economice a 
fiecărei unități. Cu ajutorul 
fondurilor alocate de la stat au 
fost amenajate pentru irigații 
sau desecate mari suprafețe, 
s-au realizat plantații pomi-vi- 
ticole, sere și solarii, au fost 
construite complexe industriale, 
pentru creșterea și îngrășarea 
animalelor, precum și alte o- 
bieetive cu caracter productiv. 
La aceasta se adaugă înzestra
rea tehnică a stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii. 
Pentru tot ceea ce parti
dul și statul, clasa munci
toare au făcut spre binele și 
fericirea țărănimii, milioanele 
de cooperatori încredințează 
Comitetul Central al Partidu'ui, 
pe dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de recunoș
tința lor fierbinte. hotărîrea 
fermă de a munci cu abnegație 
pentru sporirea producției și a 
eficienței acesteia, astfel ca la 
sfîrșitul cincinalului să poată 
raporta că agricultura coopera
tistă și-a îndeplinit cu cinste 
sarcinile ce i-au revenit.

Un capitol important din da
rea de seamă a fost consa
crat activității uniunilor coo
peratiste, organizații 
a căror 
pare este mobilizarea țărăni
mii in vederea înfăptuirii poli
ticii agrare a partidului.

în actualul cincinal, agricul
turii cooperatiste îi revin sarcini 
mari. Realizarea lor are un pu
ternic suport în baza tehnico- 
materială de care va dispune a- 
gricultura, ca urmare a celor 
peste 109 de miliarde lei ce vor 
fi investite în acest cincinal. A- 
cest mare efort financiar se 
conjugă cu investițiile pe care 
le face statul pentru dezvolta
rea. în ritm și mai susținut, a 
acelor ramuri ale industriei care 
asigură agriculturii 
tele, tractoarele și 
gricole.

Analiza activității 
de cooperativele agricole și u- 
niunile cooperatiste ne permite 
să desprindem învățăminte pre
țioase și să stabilim măsuri 
care să conducă la generaliza
rea a ceea ce este pozitiv, la 
înlăturarea neajunsurilor ce 
s-au manifestat. O asemenea 
analiză este înlesnită de dezba
terile ce au avut loc in adu
nările pe formațiuni de lucru 
și adunările generale din coo
perativele agricole, în conferin
țele uniunilor oooperatiste ju
dețene la care, practic, a parti
cipat Întreaga țărănime coope
ratistă.

O primă 
conduce o 
este că. deși 
gri culturii 
ducțiile medii și totale vegetale 
au crescut, an de an, ele nu' 
sînt pe măsura eforturilor care 
s-au făcut pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale și nici

de masă
principală preocu-

ingrășămin- 
mașinile a-

desfășurate

ooncluzie la care 
asemenea analiză 
pe ansamblul a- 

cooperatiste. pro-

Uniunea 
uniunile județene, 
conducere și spe- 
cooperativele agri- 
întreaga țărănime.

a necesităților crescînde de pro
duse agricole ale economiei na
ționale. Producțiile medii în
registrate la principalele cul
turi prezintă mari diferențe de 
la o unitate la alta, chiar și în 
cadrul aceleiași zone cu con
diții de climă și sol asemănă
toare. Aceasta se datorește și 
faptului că uniunile cooperatiste 
au dovedit o slabă preocupare 
pentru îndrumarea și controlul 
unităților in utilizarea forței de 
muncă, nu au tras la răspun
dere cadrele de conducere care 
au manifestat dezinteres în or
ganizarea producției și au to
lerat să se piardă cantități im
portante de produse. înlătura
rea de urgență a neajunsurilor 
prezentate, creșterea producții
lor medii la nivelul celor pre
văzute in planul cincinal con
stituie una din cele mai impor
tante sarcini pentru 
Națională, 
consiliile de 
cialiștii din 
cole, pentru „ _______
Uniunile cooperatiste trebuie să 
acționeze cu fermitate pentru 
mobilizarea forței de muncă din 
cooperative la executarea in 
condiții optime și la timp a lu
crărilor, să acorde un sprijin 
mai susținut consiliilor de con
ducere în 
raport cu 
existente, 
fecționare 
ducției și

Un rol 
producției 
a spus vorbitorul - 
sirea rațională a 
mecanice. Pentru a se 
neajunsurile care au existat in 
această direcție consiliile de
conducere ale cooperativelor,
împreună cu conducerile stațiu
nilor de mecanizare, trebuie să 
treacă cu hotărire la alcătuirea 
formațiilor mixte de lucru, din 
mecanizatori și cooperatori, care 
să răspundă de executarea tutu
ror lucrărilor agricole și reali
zarea producțiilor planificate pe 
suprafețele luate în primire.

în scopul sporirii producției 
agricole — a subliniat în 
tinuare vorbitorul — 
sar să se acorde mai 
ție folosirii raționale 
mintelor chimice, a 
și materialului

vederea aplicării, în 
condițiile concrete 

a măsurilor de 
a organizării 

a muncii.
hotărî tor în creșterea 
agricole vegetale — 

îl are folo- 
mijloacelor 

elimina

per- 
pro-

con- 
este nece- 

mare aten- 
a îngrășă- 
semințelor 

săditor cu o 
înaltă valoare biologică și cul
turală. a fondului funciar, prin
cipalul mijloc de producție in 
agricultură. Se impune în mod 
deosebit ca lucrările de îmbu
nătățiri funciare să fie realizate 
cu mijloace simple, locale, prin 
folosirea intensivă a forței de 
muncă existente în cooperative, 
în satele noastre. Experiența 
din toamna anului trecut și din 
această iarnă cind. la indicația 
conducerii de partid, au fost 
organizate, in toată țara, ac
țiuni de masă în vederea elimi
nării excesului de umiditate și 
combaterea eroziunii solului, 
demonstrează că, în fiecare uni
tate, pe baza unor programe a- 
mănunțite, lucrările de îmbu
nătățiri funciare se pot efectua 
într-un timp scurt, bine și la 
un preț de cost scăzut.

Un capitol important al ra
portului s-a referit la dezvol
tarea zootehniei, ramură care a 
cunoscut o dezvoltare continuă 
atit sub raportul sporirii efecti
velor. cit și al creșterii produc
ției animaliere datorită măsu
rilor întreprinse pentru ame
liorarea raselor de animale și 
de păsări, introducerea și ex
tinderea unor tehnologii avan
sate, asigurarea cadrelor de 
specialiști. Trebuie să recu
noaștem — a spus vorbitorul — 
că sectorul creșterii animalelor 
este mult rămas în urmă față 
de resursele de care dispune a- 
gricultura cooperatistă, și mai 
ales față de cerințele mereu 
crescînde de produse animalie
re ale societății. Efectivele au 
crescut lent, iar producțiile 
dii sînt reduse și la unele 
cii chiar în scădere.

Sporirea efectivelor și a 
ducției animaliere pun în

me- 
spe-

agricole și 
cooperative,

pro- 
_ - _ _  ___ fața

Uniunii Național? a Coopera
tivelor Agricole de Producție, a 
Ministerului Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Apelor, a 
tuturor organelor 
oonducerilor de 
sarcina de a lua măsuri urgente 
în vederea asigurării atît can
titativ, cît și calitativ, a furaje
lor, folosirea lor rațională, in
troducerea unei selecții rigu
roase. îmbunătățirea condițiilor 
de adăpostire, precum și meca
nizării și electrificării lucrărilor 
în zootehnie. O sursă impor
tantă pentru mărirea producției 
animaliere, nevalorificată sufi
cient pină în prezent, este gos
podăria personală a coopera
torilor.

Activitățile industriale de pre
lucrare a produselor agricole, 
de construcții și prestări de 
servicii, constituie un sector im
portant de activitate pentru 
multe cooperative agricole. în 
1971 din aceste activități s-a 
realizat pe ansamblul agricul
turii cooperatiste o producție 
globală de 2,8 miliarde lei, 
peste 2 ori mai mult decît 
anul 1970. Cu toate acestea, 
zultatele nu sînt pe măsura 
cesităților cooperativelor agri
cole și, mai ales, ale populației 
din mediul rural. Sarcina pe 
care ne-am propus-o pentru 
cincinalul în curs, de a realiza 
din aceste activități, o produc
ție globală de circa 20 miliarde 
de lei, impune ca uniunile coo
peratiste și consiliile de condu
cere din unități să acorde o a- 
tenție mai mare industrializării 
și semiindustrializării produse
lor agricole, confecționării de 

și de ar- 
ateliere 

cerințele 
ale popu-

agricole ca for-

raport 
amplă analiză atit a 

obținute de către 
intercooperatiste, cit 
care au determinat

obiecte meșteșugărești 
tizanat, înființării de 
care să satisfacă atît 
cooperativei cît și 
lației.

Necesitatea dezvoltării rela
țiilor cooperatiste la nivelul 
progresului economiei naționale 
a impus tot mai mult asocierea 
cooperativelor 
mă superioară de organizare a 
producției și a muncii, care asi
gură utilizarea rațională a mij
loacelor materiale și umane ale 
cooperativelor, creșterea con
stantă a producției agricole și a 
productivității muncii, a gradu
lui de rentabilitate. în 
s-a făcut o 
rezultatelor 
asociațiile 
și cauzele 
ca unele din acestea să nu ob
țină rezultate economice scon
tate. Uniunii Naționale îi revi
ne sarcina să ia măsuri pentru 

. eliminarea neajunsurilor sem
nalate in activitatea asociații
lor intercooperatiste și, îndeo
sebi, a acelora pentru creșterea 
și îngrășarea animalelor.

Una din problemele care tre
buie să polarizeze atenția U- 
niunii Naționale, uniunilor ju
dețene și a consiliilor de con
ducere din unități o constituie 
alocarea unui volum cît mai ri
dicat de fonduri bănești și ma
teriale pentru dezvoltarea pro
prietății cooperatiste și folosi
rea judicioasă a acestora, ast
fel ca fiecare leu investit să 
aducă o eficiență maximă. în 
ultimii șase ani, pe ansamblul 
agriculturii cooperatiste, au fost 
alocate la fondul de acumulare 
importante mijloace materiale 
și financiare, care au repre
zentat, anual, între 21,1 și 23,61a 
sută din producția netă. In nu
meroase cooperative insă nu 
s-a înțeles pe deplin necesita
tea dezvoltării în ritm susținut 
a fondurilor fixe, prin reparti
zarea, in acest scop, a sumelor 
prevăzute în statut. Uniunile 
cooperatiste, adunările coopera
tivelor agricole, consiliile de 
conducere au datoria să asigure 
fonduri proprii sporite pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale. precum și folosirea cores
punzătoare a acestora și a cre
ditelor de investiții primite de 
la stat.

Intensificarea și moderniza
rea agriculturii conduc în mod 
inevitabil la sporirea volumu
lui cheltuielilor materiale în 
structura cheltuielilor de pro
ducție. Din evoluția cheltuieli
lor materiale în cursul cincina
lului precedent rezultă că aces
tea au crescut de la 405 lei la 
mia de lei producție globală, 
în 1966. la 586 lei în 1970. fapt 
care ilustrează gradul scăzut de 
eficientă a cheltuielilor efectua
te. Este necesar ca, uniunile ju
dețene. cu sprijinul direcțiilor 
generale agricole să orienteze 
consiliile de conducere ale coo
perativelor pentru a elimina, 
încă de la întocmirea planurilor 
anuale, orice tendință de risipă 
a mijloacelor materiale și bă
nești.

Raporturile oontractuale ale 
sectorului cooperatist agricol cu 
organizațiile de stat constituie 
o condiție esențială a dezvoltă
rii economice a cooperativelor, 
în perioada pe care o analizăm, 
cooperativele agricole au valo
rificat, pe bază de contract, a- 
proape întreaga producție 
marfă, contribuind astfel în mod 
substanțial la formarea fondu
lui central al statului de pro
duse agroalimentare. Trebuie 
să subliniem însă că, în une
le unități, se mai manifestă 
serioase deficiențe în organiza
rea acestei activități : produsele 
agricole nu sînt livrate la timp 
și în întregime, ceea ce produce 
perturbații în aprovizionarea 
populației. Pentru ca, în viitor 
să nu se mai repete asemenea 
fenomene, uniunile cooperatiste 
și organele agricole de stat cen
trale și județene trebuie să do
vedească combativitate față de 
conducerile unităților coopera
tiste și ale organizațiilor econo-

organizată a forței de 
industrie, construcții 

sectoare ale economiei

mice de stat ce încalcă prevede
rile contractuale, să tragă la răs
pundere acele unități care, prin 
activitatea lor necorespunzătoa
re, produc daune atit cooperati
velor, cit și statului.

în continuare, raportul s-a o- 
cupat de folosirea forței de 
muncă existente la sate. în 1971, 
din numărul total al cooperato
rilor apți de muncă au lucrat e- 
fectiv in cooperativă circa 74,5 la 
sută și au realizat în medie 133 
norme convenționale. Este deci 
necesar ca uniunile județene, 
consiliile de conducere, să orga
nizeze corespunzător munca și 
retribuirea cooperatorilor, per
manentizarea lor pe cît posibil, 
in toate sectoarele de activitate, 
creind, totodată condiții pentru 
utilizarea 
muncă în 
și în alte 
naționale.

Organizarea producției și a 
muncii pe bază de acord global 
a determinat importante modifi
cări calitative in folosirea forței 
de muncă, in creșterea produc
tivității și a veniturilor coope
ratorilor, ceea ce a dus la întări
rea răspunderii față de muncă, 
la o mai strinsă împletire a in
tereselor personale ale acestora 
cu cele ale cooperativei agricole, 
în acest an. adunările generale 
ale tuturor cooperativelor agri
cole au hotărît să generalizeze 
acordul global în formele cele 
mai potrivite impuse de varie
tatea condițiilor specifice de 
muncă. Se impune, ca, în conti
nuare, să se asigure toate con
dițiile pentru aplicarea acordu
lui global pe formațiuni de 
muncă și, în cadrul acestora, pe 
grupe de familii, familii și co
operatori și, in mod deosebit, să 
urmărească, in tot cursul anului, 
respectarea obligațiilor ce revin 
atit cooperatorilor cit și coope
rativei.

în 1971. din indicația condu
cerii partidului, au luat ființă 
777 de consilii interoooperatiste 
de cooperare și specializare. Deși 
unele au întreprins, prin coordo
narea forțelor și mijloacelor u- 
nităților cooperatiste, măsuri 
care au influențat pozitiv acti
vitatea economică a cooperative
lor agricole, trebuie subliniat că, 
în general, s-a acționat destul 
de timid.

Pe baza sarcinilor trasate de 
partid, primul Congres al Uniu
nii Naționale a înființat Casa de 
pensii a membrilor cooperative
lor agricole. Pe măsura creșterii 
puterii economice a unităților a- 
gricole și sporirii contribuției lor 
la formarea fondului de pensii a 
fost majorat. în două rînduri, 
cuantumul pensiilor acordate 
cooperatorilor. Ca urmare, pen
siile inițiale au crescut de 2,7 
ori. în cei cinci ani, valoarea 
pensiilor plătite a fost de peste 
5 miliarde lei. Pe baza hotărîrii 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. din aprilie 1971, mem
brii cooperatori beneficiază de 
asistență medicală. De la 1 ia
nuarie 1972 se acordă ajutoare 
familiilor cu copii în virstă de 
pînă la 16 ani, precum și ajutoa
re pentru incapacitate tempora
ră de muncă. Stă în puterea 
cooperativelor agricole ca, prin 
sporirea continuă a producției 
și a veniturilor, să creeze con
diții materiale necesare pentru 
îmbunătățirea în perspectivă a 
nivelului pensiilor și a celorlal
te ajutoare sociale.

Un capitol important al dării 
de seamă s-a referit la viața in
ternă a cooperativelor agricole, 
în multe cooperative, adunările 
generale au devenit, cu adevă
rat, organul suprem de conduce
re, iar consiliile de conducere 
organizează în mai bune oondi- 
ții aplicarea în practică a mă
surilor adoptate de 
generale, respectă 
muncii și conducerii 
Cu toate acestea, în 
tăți, se 
malism 
șurarea

Sînt 
generale nu se țin cu regulari
tate, nu pun în dezbatere pro-

adunările 
principiul 
colective, 

unele uni-
mai manifestă încă for- 
în organizarea și desfă- 
adunărilor generale, 
situații cînd adunările

X-lea al 
desfă-

blemele majore ale oooperatived 
respective. Participarea activă 
a țărănimii 1a întreaga viața a 
cooperativelor agricole repre
zintă o condiție esențială a 
mersului înainte al agricultu
rii cooperatiste.

Și astăzi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în expunerea sa în 
cadrul Congresului, a insistat 
din nou asupra necesității pro
movării femeilor în muncă 
in cooperativele agrioole. In a- 
dunările generale ale cooperato
rilor, care au precedat Congresul 
nostru, au fost alese in condu
cerile cooperativelor 18 600 fe
mei, 5 000 mai multe decît în 
perioada precedentă, din care 
3 653 in funcția de vicepreședin
te, iar peste 3 000 — șefe de fer
mă și brigadiere. Este necesar 
ca, in continuare, să perseverăm 
pentru a pregăti și promova un 
număr cit mai mare de femei a- 
tit in organele executive, dar mai 
ales in funcții de conducere.

Rezultatele obținute de coope
rativele agricole, nivelul conști
inței țărănimii sînt legate ne
mijlocit de activitatea politico- 
educativă, desfășurată in rindu- 
rile masei de cooperatori. Uniu
nile cooperatiste, sub îndruma
rea directă a organelor și orga
nizațiilor de partid și în colabo
rare cu organizațiile de stat, cele 
de masă și obștești, au desfășu
rat o muncă susținută pentru 
Îmbunătățirea activității de pro
pagandă și cultural-educative in 
unitățile agricole. înfăptuirea 
cu succes a obiectivelor sta
bilite agriculturii cooperatiste 
de Congresul al X 
partidului, presupune 
șurarea, in continuare, a unei 
intense activități politice de 
masă, pentru educarea țărăni
mii cooperatiste, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a acestora. 
Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din 3—5 noiembrie 1971, 
constituie un vast program de 
muncă in domeniul activității 
politico-ideologice și cultural- 
educative pentru uniunile noas
tre cooperatiste, conducerile u- 
nităților agricole, pentru în
treaga țărănime.

în întreaga sa activitate, Con
siliul Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Produc
ție a acordat o atenție deose
bită perfecționării stilului și 
metodelor de muncă proprii și 
ale uniunilor cooperatiste jude
țene, în vederea afirmării lor 
ca organizații competente în 
conducerea sectorului coopera
tist al agriculturii, în munca po
litică și organizatorică de mo
bilizare a țărănimii la înfăptui
rea sarcinilor importante ce îi 
revin. Trebuie să subliniem 
insă, că uniunile cooperatiste 
au neglijat sarcina lor funda
mentală de a sprijini și con
tribui activ la realizarea sar
cinilor economice, de producție 
ale unităților agricole coopera
tiste. Slaba activitate a uniu
nilor cooperatiste, ineficiența 
măsurilor întreprinse, se re
flectă în neajunsurile existente 
în multe unități, îndeosebi în 
cooperativele slab dezvoltate, în 
ceea ce privește nivelul pro
ducțiilor și al veniturilor reali
zate.

Cred că sînt în asentimentul 
dumneavoastră, al tuturor de
legaților și invitaților la Con
gres, al milioanelor de coope
ratori pe care îi reprezentăm, 
— a arătat în încheiere vorbi
torul — să ne luăm angajamen
tul solemn în fața întregului 
popor, în fața Comitetului Cen
tral, a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune toate eforturile, întreaga 
noastră capacitate de muncă și 
pricepere pentru sporirea pro
ducției agricole și ridicarea eon-^ 
tinuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce 
muncesc, pentru înflorirea con
tinuă a țării, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă Ro
mânia.

importanța 
președintele
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centrale și organizații 
masă și obștești, oameni 
știință și cultură, cadre 
conducere din întreprinde
rile pentru mecanizarea a- 
griculturii și întreprinderile 
agricole de stat, din uzinele 
constructoare de mașini a- 
gricole și producătoare de 
îngrășăminte chimice, se
cretari ai comitetelor comu
nale de partid, președinți de 
consilii populare comunale.

La Congres iau parte, de 
asemenea. 21 de delegații 
de peste hotare, reprezen- 
tind organizații cooperatiste 
agricole și țărănești.

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

Marea sală a Pavilionului 
Expoziției este împodobită 
sărbătorește. Fundalul sce
nei este dominat de Stema 
Republicii Socialiste Româ
nia încadrată de drapelele 
Partidului și Statului. Pe 
rotonda incintei sînt înscri
se lozincile : „Trăiască
Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare 
a societății noastre !“, „Tră
iască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica 
Socialistă România !“.

Miile de participanți la 
Congres întîmpină cu pu
ternice urale și aplauze fur
tunoase pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Ghgorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po- 
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Cornel Burtică, 
care iau loc în loja din 
dreapta Prezidiului.

întreaga asistență ovațio
nează, scandează minute in 
șir „Ceaușescu—P.C.R.“.

în loja din stingă Pre
zidiului iau loc șefii delega
țiilor de peste hotare parti
cipante la Congres.

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

Subliniind 
Congresului, 
U.N.C.A.P. a salutat cu de
osebită căldură, în numele 
delegaților, al țărănimii co
operatiste din întreaga țară, 
prezența conducătorilor 
partidului și statului în

frunte cu secretarul general 
al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,. la 
ședința de deschidere a Con
gresului. De asemenea, el a 
adus un călduros salut de
legaților și invitaților la 
acest eveniment important 
în viața țărănimii coopera
tiste.

Exprimînd sentimentele 
delegaților la Congres, ale 
tuturor celor ce lucrează pe 
ogoarele patriei, tovarășul 
Gheorghe Petrescu a adre
sat, de asemenea, un cordial 
salut delegațiilor de peste 
hotare.

Delegații au ales apoi or
ganele de lucru ale Congre
sului : Prezidiul, Comisia d» 
validare, Secretariatul, Co
misia de rezoluție a Con
gresului, Comisia de amen
damente la proiectele de 
statute și Comisia de pro
puneri a candidaților pen
tru Consiliul Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agri
cole de Producție și a Co
misiei de revizie.

în unanimitate, Congresul 
a adoptat următoarea ordi
ne de zi:

1. — Darea de seamă a 
Consiliului Uniunii Națio
nale și sarcinile ce revin 
cooperativelor agricole de 
producție și uniunilor co
operatiste pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al P.C.R. și a pla
nului cincinal de dezvoltare 
a agriculturii cooperatiste 
în perioada 1971—1975.

2. — Raportul Comisiei de 
revizie.

3. — Propuneri de modi
ficare a statutelor Coopera
tivei agricole de producție, 
Casei de pensii ți Uniuni
lor cooperatiste agricole.

4. — Alegerea Consiliului 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție și a Comisiei de re
vizie a uniunii.

Primit cu puternice și în
delungi aplauze, într-o at
mosferă de puternic entuzi
asm, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului este 
urmărită cu deosebită aten
ție de miile de participanți 
la Congres fiind subliniată 
în repetate rînduri cu vii și 
puternice aplauze. Toți cei 
prezenți își exprimă și cu 
acest prilej recunoștința 
fierbinte față de partid, de 
secretarul general pentru 
grija permanentă pe care o 
poartă dezvoltării agricul
turii, înfloririi satului ro
mânesc, hotărîrea fermă de 
a munci cu hărnicie pentru 
ca ogoarele țării să-și spo
rească rodnicia, pe măsura 
sprijinului acordat de. sta
tul nostru, a marilor sarcini 
prevăzute în actualul cinci
nal.

Exprimînd 
participanților și invitaților 
la Congres,
U.N.C.A.P. a mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru cuvintele calde a- 
dresate țărănimii coopera
tiste, pentru indicațiile pre
țioase date în vederea dez
voltării și consolidării agri
culturii cooperatiste.

La primul punct al ordi
nii de zi, tovarășul Gheor-

sentimentele

președintele

Sosîrea unor noi oaspeți străini
la Congres

Duminică seara și în cursul 
zilei de luni au mai sosit în Ca
pitală delegații de peste hotare, 
reprezentînd organizații coope
ratiste agricole și țărănești, pen
tru a participa la lucrările celui 
de al II-lea Congres al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție : delegați* 
Confederației Naționale și Indi
gene „Ranquir din Chile, con
dusă de Lufs Enrique Avenando, 
președintele Confederației ; de- 

................. a Coope- 
Mutual 

Lucarinl 
Direcțiu- 
Cen trata 

legația Ligii Naționale 
rativeLor și Ajutorului 
din Italia, condusă de 
Mentore, membru al 
nU I delegația Uniunii

ghe Petrescu a prezentat 
Darea de seamă a Consiliu
lui Uniunii Naționale, și 
sarcinile ce revin coopera
tivelor agricole de produc
ție și uniunilor cooperatiste 
pentru înfăptuirea hotărîri
lor Congresului al X-lea al 
P.C.R. și a planului cincinal 
de dezvoltare a agriculturii 
cooperatiste în România, in 
perioada 1971—1975.

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

Apoi a început dezbaterea 
generală asupra punctelor în
scrise pe ordinea de zi a Con
gresului. Au luat cuvîntul to
varășii : Nicolae Hudițeanu, 
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Cornano, județul Constanța, 
Constantin Popa, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Dor-Mă
runt, județul Ialomița, Gheor
ghe Vasiliu, președintele 
Uniunii județene a cooperati
velor agricole de proaucție- 
Iași, Walter Maiterth, ingi- 
ner-șef al cooperativei agrico
le de producție din comuna 
Lenauheim, județul Timiș, 
Ștefania Ionescu, președinta 
cooperativei agrioole de pro
ducție din comuna Putineiu, 
județul Teleorman, Emil Bă- 
lăuță, director general al Di
recției agricole județene-Brăi- 
la, Alexandru Savu, președin
te și inginer-șef al cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Nana, județul Ilfov, 
Aurelia Buciuman, cooperatoa
re din comuna Meseșeni, ju
dețul Sălaj, Nicolae Fechet, 
președintele Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de 
producție-Bacău.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Radu, președintele 
Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție- 
Prahova, a prezentat Rapor
tul Comisiei de validare.

Tot în cursul după-amiezii, 
la discuția generală au mai 
luat cuvîntul tovarășii Pely 
Arpad, inginer-șef al coopera
tivei agricole de producție din 
comuna Săcuieni, județul 
Bihor, Gheorghe Lupașcu, di
rectorul Stațiunii pentru me
canizarea agriculturii din co
muna Salcea, județul Suceava, 
Georgeta Stoian, brigadieră, 
secretara comitetului de partid 
a cooperativei agricole de 
producție din comuna Pietroa
sele, județul Buzău, Ion Gîr- 
ceag, președintele cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Hărman, județul Bra
șov, Virgilius Mihai, inginer- 
șef al cooperativei agricole de 
producție din comuna Fili- 
pești-Tîrg, județul Prahova, 
prof. Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe 
agricole și silvice, Maria 
Cucută, șefă de fermă la coo
perativa agricolă de producție 
din comuna Traianu, județul 
Tulcea, și Pavel Ștefan, secre
tar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindica
telor.

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

(Agerpres)

Agricole din
Egipt, condusă

a Cooperativelor
Republica Arabă ______
de Ahmed Younes, președintele 
Uniunii Centrale ; delegația U- 
niunii Țăranilor Ciprioți (E.K.A.) 
condusă de Christos Koutellaris, 
adjunct al secretarului general 
al E.K.A. ; delegația Uniunii 
Generale a Asociațiilor Țără
nești din Irak, condusă de Ke- 
rim Jassem, vicepreședinte al U- 
niunii Centrale ; reprezentantul 
Ministerului Agriculturii, Silvi
culturii și Economiei Alimentare 
al R. D. Germane, H. Sperlich, 
director în minister.

(Agerpres)
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calamități naturale, seceta din 
1946 a avut consecințe incom
parabil mai grave, dezas
truoase, am putea spune, atît 
asupra economiei naționale cit 
și asupra condițiilor de viață 
ale întregii populații a țării. 
Diferența dintre cele două si
tuații la care m-am referit 
reliefează cu putere forța și 
superioritatea agriculturii so
cialiste, a orînduirii noastre 
noi. Iată de ce este necesar 
să apreciem și cu acest prilej 
justețea liniei politice a par
tidului nostru comunist de u- 
nire a țărănimii muncitoare 
în cooperative agricole de pro
ducție. (Aplauze puternice) 
Viața, experiența istorică a 
țării noastre demonstrează că 
aceasta este singura cale de 
organizare a țărănimii mun
citoare în marea gospodărie 
de tip socialist, o necesitate 
obiectivă în etapa actuală 
pentru edificarea cu succes a 
societății socialiste. (Aplauze 
îndelungate)

Cooperativizarea — vastă 
operă socială cu caracter re
voluționar — a dus la tran
sformarea țărănimii într-o 
clasă nouă, stăpînă pe mijloa
cele de producție, pe nodul 
muncii sale, participantă ac
tivă, alături de clasa munci
toare, la întreaga operă de 
făurire a noii orînduiri socia
le (Aplauze puternice, înde
lungate)

Desigur, în procesul coope
rativizării, după cum este 
știut, o dată cu marile reali
zări obținute, s-au ivit și mul
te greutăți, s-au manifestat 
multe îndoieli, au fost înre
gistrate cîteodată și insucce
se vremelnice. Dar în pofida 
acestora, sub conducerea par
tidului, țărănimea și-a unit 
eforturile și a pășit cu încre
dere și fermitate pe calea so
cialismului, convingîndu-se că 
numai în alianță cu clasa 
muncitoare, urmînd neabătut 
politica marxist-leninistă a 
partidului nostru comunist, își 
poate făuri o viață nouă, fe
ricită, poate contribui și mai 
din plin la înălțarea pe culmi 
tot mai înalte a patriei noas
tre socialiste. (Aplauze înde
lungate)

Din rîndul maselor țără
nești s-au ridicat mii, zeci de 
mii de organizatori și condu
cători, destoinici și pricepuți 
ai producției, cadre de nădejde 
care asigură conducerea uni
tăților agricole sau care par
ticipă activ la viața de 
partid și de stat, în condu
cerea diferitelor sectoare ■ ale 
societății noastre. Aceasta vor
bește de la sine despre profun
dele transformări care s-au 
produs în anii din urmă, în 
destinul țărănimii noastre, în 
viața satelor patriei. Privind 
în sală îmi amintesc de înce
puturile cooperativizării. Cu- 
noSc pe mulți dintre delegații 
prezenți la acest congres. Știu 
ce muncă uriașă au depus de-a 
lungul anilor care au trecut 
atît pentru cooperativizarea a- 
griculturii cît și pentru creș
terea producției agricole, ce 
greutăți au avut de învins și 
ce mari' succese au obținut în 
activitatea lor. (Aplauze). Pu
tem afirma cu deplină convin
gere că în satele noastre, în 
agricultura românească coope
ratistă s-au format oameni mi
nunați care s-au transformat 
și au progresat o dată cu 
transformarea satelor, cu dez
voltarea agriculturii noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Conștienți că dispunem de 
»semenea cadre, că avem o a- 
îemenea țărănime cooperatistă 
harnică, care urmează cu de
votament neabătut politica 
partidului, sîntem încredințați 
că vom putea realiza cu de
plin succes marile sarcini ce 
stau în fața agriculturii noas
tre socialiste. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Cu toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut, nu ne pu
tem însă declara mulțumiți. în 
general, noi comuniștii dorim 
întotdeauna ca activitatea să 
se desfășoare mai bine ; con
stituie însăși o cerință a dez
voltării sociale analiza critică 
și autocritică a activității tre
cute pentru a trasa sarcinile 
corespunzătoare mersului tot 
mai hotărît înainte. Este clar 
că chiar în condițiile grele 
la care m-am referit, dacă nu 
s-ar fi manifestat unele lip
suri grave în activitatea orga
nelor agricole și a unor coo
perative, puteau fi realizate 
recolte mult mai mari.

Este adevărat, se resimt 
încă neajunsuri în dotarea 
tehnioo-materială, mai cu sea
mă în asigurarea îngrășămin
telor și substanțelor chimice. 
Această situație se datorează 
în mare parte unor greșeli fă
cute îndeosebi în anii 1955— 
1965, cînd s-a renunțat la pre
vederile planurilor cincinale 
respective privind' dezvoltarea 
chimiei pe motiv că țărănimea 
nu va ști să folosească îngră- 
șămintele și substanțele chi
mice ; de fapt, sub același mo
tiv s-a renunțat în mod nejus
tificat și la prevederile privi
toare la irigații. De asemenea, 
s-au manifestat unele neajun

suri în producerea semințelor 
de înaltă productivitate.

Au existat, totodată, o serie 
de lipsuri serioase în activi
tatea Ministerului Agriculturii, 
a organelor agricole, precum 
și în munca uniunilor județene 
și a Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție în ce privește organi
zarea și îndrumarea activității 
agricole cooperatiste și, în ge
neral, a agriculturii. Consider 
necesar să menționez aceste 
neajunsuri pentru a trage toa
te concluziile necesare în ve
derea îmbunătățirii activității» 
în anii viitori.

Dragi tovarăși,
Congresul al X-lea al parti

dului, elaborând programul de 
viitor, punînd în continuare 
un accent deosebit pe progre
sul industriei, ca factor pri
mordial al mersului nostru 
înainte, a acordat o atenție 
deosebită agriculturii, consi
derând că aceasta reprezintă o 
ramură de bază a economiei 
românești și că de aceea este 
necesară și dezvoltarea ei în 
ritm înalt și rapid. Numai dez
voltarea armonioasă, atît a in
dustriei, cît și a agriculturii 
poate asigura înfăptuirea cu 
succes a obiectivului funda
mental — făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în țara noastră, apro
pierea României, în scurt timp, 
de țările cu economie avansa
tă, creșterea nivelului de trai, 
material și spiritual, al între
gului nostru popor. (Aplauze 
puternice).

Vă sînt cunoscute prevede
rile actualului plan cincinal 
privind dezvoltarea agricultu
rii. De aceea nu mă voi opri 
decît asupra cîtorva date: 
planul cincinal 1971—1975 pre
vede creșterea producției a- 
gricole cu 36—49 la sută față 
de cincinalul anterior. Ritmul 
anual de creștere fiind de 7—8 
la sută. Producția de cereale 
trebuie să fie în 1975 de 19,5 
milioane tone, din care în sec
torul cooperatist de peste 13 
milioane tone; floarea soarelui 
va trebui să crească la 1,2 
milioane tone, din care circa 
un milion tone în sectorul coo
peratist. Sfecla de zahăr va a- 
junge la 5 milioane tone în 
sectorul cooperatist. De ase
menea, urmează să crească în 
mod substanțial producția de 
cartofi, legume, fructe, stru
guri. Sarcini importante se 
prevăd pentru dezvoltarea zoo
tehniei. Efectivele de animale 
urmează să ajungă în 1975 la
6,6 milioane bovine, din care 
3,1 milioane în sectorul coo
peratist, la peste 10 milioane 
porcine, din care 3,3 milioane 
în sectorul cooperatist, la 16— 
17 milioane ovine din care 6 
milioane în sectorul coopera
tist și 85 milioane păsări, din 
care 12 milioane în sectorul 
cooperatist ; cînd vorbesc de 
sectorul cooperatist, am în ve
dere proprietatea obștească. 
Pe această bază va crește pro
ducția animalieră la carne ur
mînd să ajungă la 2,3 milioa
ne tone, din care circa 720 000 
tone în cooperative, la lapte — 
64 milioane hectolitri din care 
peste 26 milioane hectolitri la 
cooperative, la lînă — 38 300 
tone, din care la cooperative 
aproape 16 000 tone și la ouă 
— 5 miliarde, din care peste 
400 milioane bucăți în coope
rative.

După cum vedeți, tovarăși, 
sarcinile privind dezvoltarea 
producției agricole vegetale și 
animale sînt mari, dar consi
derăm că ele sînt pe deplin 
posibil de realizat. Avem în 
vedere că în acești ani agri
cultura va primi importante 
mijloace materiale — tractoa
re, mașini agricole, îngrășă
minte — că se va realiza un 
vast program de irigații ; asi
gurarea unei asemenea baze 
materiale va permite îndepli
nirea cu succes a sarcinilor 
prevăzute în planul cincinal. 
De altfel, trebuie menționat că 
producțiile realizate în 1971 — 
primul an al cincinalului — 
demonstrează realismul aces
tor prevederi. După cum știți, 
producția agricolă a crescut, 
în comparație cu media anuală 
din cincinalul trecut, cu 14 la 
sută ; am realizat o producție 
de cereale de 14,5 milioane 
tone, cea mai mare producție 
din istoria României. Sporuri 
însemnate s-au obținut și la 
plante tehnice și la legume. 
Efectivele de animale au spo
rit față de anul 1970, iar la în
ceputul acestui an ele repre
zintă o creștere la bovine de 
312 000 capete, la porcine cu 
aproape 1 400 000 capete, iar la 
păsări cu 7 milioane.

Este ilustrativ pentru posi
bilitățile de care dispune a- 
gricultura cooperatistă faptul 
că în anul 1971 un număr im
portant de cooperative agrico
le au realizat deja sau chiar 
au depășit producțiile medii 
prevăzute pentru ultimul an 
al cincinalului. Astfel 400 coo
perative agricole au obținut o 
producție de grâu de peste 
3 000 kg. la hectar, față de 
2 800 kg. cît se prevede în plan 
in 1975 ; 350 de cooperati
ve au obținut o producție de 
peste 4 000 kg porumb la hec
tar, față de 3 600 kg. prevăzu

te în plan; peste 370 de coope
rative au obținut mai mult de 
30 de tone sfeclă de zahăr la 
hectar aproape de cea prevă
zută pentru 1975; aproape 200 
cooperative au realizat peste 
20 tone cartofi la hectar față 
de 17 tone stabilite în plan. 
Trebuie subliniat că aceste 
producții mari, atît la cereale, 
cît și la alte culturi, au fost 
obținute în toate zonele țării, 
ceea ce dovedește că prevede
rile cincinalului sînt realiste, 
că stă pe deplin în puterile 
noastre să îndeplinim și chiar 
să depășim aceste sarcini.

Avem toată convingerea că 
țărănimea noastră cooperatis
tă, întreaga țărănime, toți 
oamenii muncii vor realiza a- 
ceste prevederi. (Vii aplauze)

După cum se cunoaște, în 
actualul cincinal, fondurile de 
investiții și acumulări urmea
ză să depășească 100 miliarde 
lei, din care circa 80 miliarde 
din fondurile centralizate ale 
statului. Pentru a înțelege ce 
reprezintă această sumă, voi 
arăta că ea este de două ori 
mai mare decît totalul inves
tițiilor realizate în primul 
cincinal al României : 1951— 
1955.

Se va îmbunătăți dotarea 
cu tractoare și mașini agri
cole. La sfîrșitul anului 1975 
agricultura va dispune de 120 
mii tractoare, asigurîndu-se 
diversificarea acestora, crește
rea substanțială a numărului 
de tractoare mari ; vor fi li
vrate, de asemenea, semănă
tori, combine, precum și alte 
mașini agricole de înalt ran
dament,care vor permite exe
cutarea în bune condiții a lu
crărilor de semănat, întreți
nere și strîngere a recoltei. 
Practic, putem spune că vom 
avea asigurată mecanizarea 
tuturor lucrărilor agricole. Un 
accent deosebit se va pune în 
acest cincinal pe realizarea 
mașinilor necesare culturilor 
tehnice și pe mecanizarea lu
crărilor în zootehnie.

în 1975 agricultura va primi 
peste 2 milioane tone îngră
șăminte, substanță activă, 
precum și alte produse chimi
ce — ierbicide și insectofun- 
gicide. în același timp, în 
cursul cincinalului se vor des
fășura mari lucrări de irigații 
și îmbunătățiri funciare. în 
conformitate cu programul 
național aprobat de plenara 
din 1971, urmează să se ame
najeze pentru irigații 1 200 000 
hectare, ajungîndu-se în 1975 
la circa 2 200 000 hectare iri
gate, față de 15 000 hectare în 
1938 și de 200 000 hectare în 
1960. Sînt prevăzute, de ase
menea, lucrări noi de îndi
guiri și desecări pe suprafețe 
de peste 600 000 hectare, com
baterea eroziunii solului pe 
460 000 hectare, ameliorarea 
sărăturilor, nivelarea și ferti
lizarea solului pe mari su
prafețe, ceea ce va contribui 
substanțial la îmbunătățirea 
fondului funciar.

După cum vedeți, tovarăși, 
prevederile pentru creșterea 
în ritm înalt a producției a- 
gricole se bazează pe un pro
gram vast de înzestrare teh
nică, de chimizare, de irigații 
și îmbunătățiri funciare, de 
aplicare a cuceririlor științei, 
de asigurare cu semințe de 
înaltă calitate și de îmbună
tățire a raselor de animale. 
Sînt, deci, prevăzute toate 
măsurile necesare pentru a 
putea înfăptui în bune condi
ții sarcinile trasate de Con
gresul al X-lea al partidului. 
(Vii aplauze)

Avem o linie generală justă, 
un program precis, obiective 
mărețe — ceea ce se cere a- 
cum. este de a lua toate mă
surile pentru înfăptuirea la 
timp și în cele mai bune con
diții a sarcinilor de viitor. 
Sînt convins că Congresul 
dumneavoastră va dezbate pe 
larg aceste probleme, că el va 
aduce o contribuție impor
tantă la stabilirea măsurilor 
ce trebuie luate de toate coo
perativele agricole, de toți oa
menii muncii din agricultură 
pentru înfăptuirea programu
lui de importanță națională 
privind dezvoltarea agricultu
rii noastre socialiste.

Pentru a asigura îndeplini
rea obiectivelor privind creș
terea producției cerealiere și 
a plantelor tehnice, trebuie să 
punem un mai mare accent 
pe raionarea corespunzătoare 
a culturilor, pe asigurarea se
mințelor de înaltă productivi
tate, pe executarea la timp și 
în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole. Atrag, de 
asemenea, atenția în mod de
osebit asupra măsurilor ce 
trebuie luate pentru obținerea 
de producții legumicole ridi
cate, care să satisfacă pe de
plin cerințele oamenilor 
muncii, ale întregului popor. 
Avem toate condițiile pen
tru a înfăptui acest deziderat; 
este necesar ca fiecare județ, 
fiecare cooperativă, fiecare 
cooperator, fiecare țăran să se 
preocupe în mod deosebit de 
realizarea acestor sarcini.

Trebuie să acordăm mai 
multă atenție viticulturii și po- 
miculturii — ramuri impor- 
*■—u» ale economiei, pentru 

care dispunem de condiții deo
sebit de favorabile — spre a 
putea satisface tot mai bine 
cerințele crescînde de consum 
ale întregului popor.

O mare atenție trebuie acor
dată creșterii animalelor. Cu 
toate rezultatele bune din 1971, 
se cer încă eforturi serioase 
pentru a înfăptui programul 
național de dezvoltare a zoo
tehniei. Este necesar ca o dată 
cu preocuparea pentru crește
rea efectivelor, și în primul 
rând a efectivelor matcă, să fie 
luate măsuri hotărâte pentru 
ameliorarea raselor de anima
le. Totodată, este necesar să 
acționăm cu toată fermitatea 
pentru asigurarea bazei fura
jere. Dispunem de peste 4 mi
lioane de hectare de pășuni și 
fînețe, dar acest potențial nu 
este valorificat nici o treime. 
De aceea, este necesar să a- 
cordăm o atenție deosebită 
fertilizării pășunilor și crește
rii producției pentru a asigu
ra o bună furajare a animale
lor. Din exemplele pe care le 
avem în diferite zone ale ță
rii, într-un șir de comune, de 
cooperative, reiese că vom 
realiza lucrările necesare, vom 
putea obține o creștere a pro
ducției pășunilor și fînețelor 
care să permită furajarea în 
condiții bune a unor efecti
ve de animale de două ori 
mai mari decît în prezent. 
Trebuie combătută cu hotărâre 
orientarea care a fost dată la 
un moment dat de a se negli
ja pășunile și fînețele și de a 
se merge exclusiv pe calea fu
rajării animalelor cu concen
trate. Trebuie mai mult luată 
în considerare experiența în
delungată a crescătorilor de 
animale din România, mer- 
gîndu-se cu hotărâre pe calea 
folosirii furajelor de mare vo
lum, suculente, și a reducerii 
la strictul necesar a consumu
lui de concentrate.

Doresc, de asemenea, să a- 
trag atenția asupra măsurilor 
ce trebuie luate pentru înfăp
tuirea programului de irigații 
și ameliorări funciare și care 
cere mobilizarea eforturilor 
întregii țărănimi. Este necesar 
ca, pe lîngă lucrările de inte
res național, fiecare coopera
tivă, fiecare unitate agricolă 
să realizeze o suprafață iri
gată cît mai mare. De altfel, 
chiar prin plan, peste 400 000 
hectare sînt prevăzute a se 
realiza de către unitățile agri
cole cu forțe proprii. De ase
menea se impune ca Ministe
rul Agriculturii, organele agri
cole, specialiștii din cooperati
ve și unitățile de stat să ia 
toate măsurile în vederea or
ganizării corespunzătoare a 
exploatării suprafețelor iriga
te. De asemenea, trebuie in
tensificate lucrările ae dese
cări ce se pot realiza în cea 
mai mare parte de către uni
tăți. Ceea ce s-a făcut în 
toamna anului trecut și la în
ceputul acestui an constituie 
numai un exemplu cu privire 
la marile posibilități pe care 
le au satele noastre, coopera
tivele, de a realiza un volum 
mult mai mare de lucrări.

O sarcină primordială care 
stă în fața cooperativelor agri
cole de producție este intensi
ficarea eforturilor pentru dez
voltarea continuă a avutului 
obștesc — baza creșterii rapi
de a producției cooperativelor 
și a bunăstării țărănimii. Este 
necesar să se respecte în acest 
sens prevederile statutului 
cooperativelor care stabilește 
obligația fiecărei cooperative 
agricole de a aloca pentru fon
dul de acumulare 18—25 la sută 
din producția netă realizată. 
Fiecare țăran cooperator tre
buie să înțeleagă că aceasta 
este o necesitate arzătoare 
pentru dezvoltarea continuă a 
cooperativei, că numai astfel 
se poate asigura creșterea po
tențialului economic al coo
perativelor, sporirea conti
nuă a veniturilor membri
lor acestora. Este știut că 
statul acordă un ajutor 
de seamă cooperativelor pen
tru dezvoltarea acumulări
lor, pentru investiții ; recent, 
Comitetul Executiv a hotărît 
anularea restituirii unor cre
dite în valoare de 1150 mili
oane lei date țărănimii, pre
cum și acordarea unui credit 
nerambursabil de 350 milioane 
lei pentru pensii și a unui cre
dit de 500 milioane lei pentru 
plata retribuirii membrilor co
operatori.

Ajutorul statului nu trebuie 
să ducă, însă sub nici o formă, 
la diminuarea eforturilor pro
prii ale cooperativelor pentru 
creșterea acumulărilor de care 
depinde în mod hotărâtor dez
voltarea și întărirea lor econo
mică.

în dezvoltarea agriculturii 
cooperatiste ca de altfel a în
tregii agriculturi, un rol im
portant revine întreprinderi
lor agricole de stat. Aceste 
unități trebuie să devină pu
ternice baze de producție 
a semințelor de înaltă pro
ductivitate și a raselor superi
oare de animale. întreprinde
rile agricole de stat au datoria 
de a dezvolta o conlucrare 
largă în producție cu coopera
tivele agricole. Există unele 
realizări pe această linie, în
deosebi în ce privește fermele 
industriale de păsări ; există, 

de asemenea, începuturi bune 
și în domeniul creșterii și în- 
grășării porcilor. Extinzînd a- 
cest început, este necesar ca 
cooperarea între întreprinde
rile de stat și cooperativele a- 
gricole să se dezvolte și la 
creșterea bovinelor, precum și 
în producția de cereale și plan
te tehnice. Prin întreaga lor 
activitate, întreprinderile a- 
gricole de stat trebuie să con
stituie un model de organizare 
superioară a producției agri
cole — deși trebuie spus că în 
prezent există cooperative a- 
grlcole care, prin înaltul spirit 
gospodăresc, prin rezultatele 
obținute, depășesc unele între
prinderi agricole de stat. Toc
mai de aceea, conlucrarea din
tre cooperative și întreprinde
rile agricole de stat trebuie 
astfel concepută și desfășurată 
încît să ducă la generalizarea 
experienței pozitive, atît în u- 
nele cît și în celelalte, să asi
gure avîntul general al între
gii noastre agriculturi socia
liste. (Vii și puternice aplauze).

Un rol important în asigura
rea cooperativelor agricole cu 
tractoare și mașini agricole îl 
au întreprinderile de mecani
zare a agriculturii. în urma 
măsurilor adoptate în 1971, 
pentru reorganizarea sectoru
lui de mecanizare a agricultu
rii, a fost mărit la peste 750 
numărul de stațiuni de meca
nizare și s-au înființat secții 
ale acestora în fiecare coope
rativă agricolă de produc
ție. Aceasta a dus la apro
pierea și integrarea unități
lor de mecanizare în acti
vitatea cooperativelor agri
cole, la creșterea răspunde
rii acestor unități pentru exe
cutarea tuturor lucrărilor din 
cooperativele agricole de pro
ducție. Totodată, s-au adus 
perfecționări sistemului de sa
larizare a lucrătorilor din uni
tățile de mecanizare, legîn- 
du-se mai strîns remunerarea 
muncii lor de rezultatele obți
nute în producția din coopera
tive.

Avînd în vedere că în cadrul 
acestui cincinal va crește mult 
gradul mecanizării agriculturii, 
că practic aproape totalitatea 
muncilor agricole vor fi exe
cutate mecanizat, se impune să 
se ia măsuri mai hotărâte pen
tru pregătirea de mecanizatori 
din rîndul cooperatorilor, in
clusiv din rândul femeilor, sau 
mai bine zis pentru a face ca 
toți cooperatorii să poată mî- 
nui mijloacele mecanizate.

Buna desfășurare a lucrări
lor de mecanizare necesită o 
preocupare sporită pentru în
treținerea corespunzătoare a 
parcului de mașini și pentru 
asigurarea pieselor de schimb. 
Ministerul Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Agricul
turii, care dispun de o puter
nică bază tehnică, de un mare 
număr de întreprinderi de me
canizare, trebuie să ia toate 
măsurile pentru a asigura ne
cesarul de piese de schimb, 
precum și repararea la timp și 
în bune condiții a tractoarelor 
și mașinilor agricole.

Sarcini importante revin A- 
cademiei de științe agricole, 
cercetătorilor din agricultură 
în crearea de noi soiuri de se
mințe de înaltă productivitate, 
în ameliorarea și crearea de 
noi rase superioare de anima
le. Este necesar ca aceste sar
cini să fie abordate cu mai 
mult curaj și spirit de răspun
dere, acționîndu-se în spiritul 
noilor cuceriri ale științei bio
logice modeme. Dispunem de 
21 institute și stațiuni centrale 
de cercetare, de 37 stațiuni de 
cercetare teritoriale, de circa 
7 000 de cercetători și lucrători 
științifici, deci de o uriașă for
ță care poate și trebuie să so
luționeze cu succes și într-un 
timp mult mai scurt proble
mele legate de progresul știin
țific al agriculturii noastre so
cialiste, să-și aducă un aport 
tot mai însemnat la progresul 
general al științei, al patriei 
noastre. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși.
Țelul a tot ce făurim, scopul 

întregii politici a partidului și 
statului nostru, esența însăși 
a edificării societății socialiste 
este bunăstarea și fericirea o- 
mului. Sînt cunoscute măsuri
le luate de partid și guvern 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al clasei muncitoare, al 
întregului popor, de aceea nu 
mă voi referi la ele. Doresc să 
mă opresc asupra unor măsuri 
care privesc condițiile de viață 
și de muncă ale țărănimii coo
peratiste, ale țărănimii în ge
neral. După cum știți, în ul
timul timp a fost luat un șir 
de măsuri pentru perfecționa
rea relațiilor de producție, 
pentru așezarea mai judicioasă 
a normelor și retribuției în 
cooperativele agricole de pro
ducție, în întreprinderile de 
mecanizare. Introducerea noi
lor forme de retribuție, îndeo
sebi a acordului global, asigu
ră cointeresarea corespunză
toare a cooperatorilor, crește
rea veniturilor în raport cu 
munca și producția obținută. 
De asemenea, introducerea, în- 
cepînd din 1971, a venitului 
minim garantat, oglindește 
grija și preocuparea partidului 
și statului pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale 

țărănimii. (Aplauze puternice), 
în ultimii ani am introdus 

pensionarea țăranilor coope
ratori, iar în anul 1971, pen
siile au fost dublate; astăzi 
peste 1 300 000 de țărani coo
peratori primesc pensii. S-a 
introdus ajutorul pentru copiii 
cooperatorilor, asistența medi
cală gratuită. De asemenea, 
pentru a veni în ajutorul fe
meilor, care constituie princi
pala forță de muncă în agri
cultură, s-au luat măsuri și se 
prevede intensificarea acestora 
pentru organizarea creșelor și 
grădinițelor de copii.

Veniturile generale ale țără
nimii cooperatiste au crescut 
în cincinalul trecut, față de 
cincinalul precedent, cu circa 
15,4 la sută și urmează să 
crească în actualul cincinal cu 
22—30 la sută față de perioa
da 1966—1970. Creșterea nive
lului de viață al țărănimii 
noastre este reflectat și în in
tensificarea construcțiilor de 
locuințe. Numai în cincinalul 
trecut s-au construit circa 
260 000 de locuințe la sate, 
s-au ridicat noi școli, dispen
sare, spitale, cămine de copii, 
s-au executat importante lu
crări edilitare și rutiere. An 
de an, la fel ca și orașele, sa
tele patriei noastre se trans
formă, se modernizează, re- 
flectînd pătrunderea tot mai 
rapidă a cuceririlor civilizați
ei în viața tuturor cetățenilor.

în această privință doresc să 
menționez faptul că hotărârile 
Conferinței Naționale a parti
dului din decembrie 1967 de 
reorganizare teritorial-admi- 
nistrativă a țării — care au 
dus la eliminarea unor verigi 
intermediare între conducerea 
centrală și locală și la crea
rea unor unități teritoriale de 
bază puternice — s-au dove
dit pe deplin juste. Astăzi, 
comunele noastre sînt unități 
teritorial-administrative pu
ternic consolidate, consiliile 
populare joacă un rol tot mai 
important în organizarea vie
ții economice, sociale și cul
turale a țărănimii. Pe baza 
hotărârilor conferinței prima
rilor și secretarilor de partid 
care a avut loc în decembrie 
1971, urmează să crească și 
mai mult rolul acestor orga
nisme în organizarea și con
ducerea întregii activități lo
cale. Fără îndoială că aceasta 
se va reflecta în creșterea bu
năstării tuturor locuitori
lor satelor noastre. Sînt 
în curs de definitivare mă
suri privind sistematiza
rea rurală și crearea de 
noi centre urbane, de adevă
rate orașe agricole, astfel ea, 
în următorii 10—15 ani, pe 
harta patriei noastre să apară 
încă 300 de noi centre oră
șenești, care, desigur, vor e- 
xercita o puternică influență 
asupra ridicării generale a vie
ții satelor. (Vii aplauze).

în felul acesta, concentrând 
atenția asupra dezvoltării pro
ducției agricole, asupra creș
terii veniturilor țărănimii, 
preocupîndu-ne continuu de 
mai buna organizare a mun
cii, de mecanizarea producției 
agricole, de introducerea cu
ceririlor științei și ridicarea 
nivelului de pregătire profe
sională și politică a țărănimii, 
de mai buna organizare gene
rală a teritoriului satelor 
noastre — creăm premisele 
obiective pentru dispariția 
treptată a deosebirilor esen
țiale dintre sat și oraș, din
tre munca agricolă și munca 
industrială, pentru apropie
rea treptată a condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii de 
la sate de cele ale oa
menilor muncii din orașe. 
Acționăm astfel în mod pla
nificat și conștient în direc
ția întăririi unității dintre 
muncitorime și țărănime, a 
creării unei societăți unitare 
de oameni ai muncii animați 
de aceleași idealuri, de ace
leași scopuri, în direcția fău
ririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a făuririi 
treptate a comunismului. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,
Vă sînt, desigur, cunoscute 

măsurile adoptate de partid, 
pe baza hotărârilor Conferin
ței Naționale și ale Congre
sului al X-lea, pentru perfec
ționarea conducerii și organi
zării întregii vieți economico- 
sociale din țara noastră. în 
acest cadru se înscriu și mă
surile luate pentru mai buna 
organizare, conducere și pla
nificare a activității din agri
cultură. Este necesar ca, pe 
baza experienței de pînă 
acum, să se aducă o serie de 
noi îmbunătățiri în acest do
meniu, astfel ca pînă la sfîr
șitul acestui an sa fie în
cheiată, în linii generale, a- 
ceastă acțiune. Desigur, pro
blemele conducerii și planifi
cării vor trebui să stea per
manent în atenția organelor 
de partid și de stat.

Este necesar să crească ro
lul cooperativelor și în mod 
deosebit al adunărilor gene
rale în planificarea activității 
economice și de producție. 
Va trebui să se întărească, de 
asemenea, acțiunea de coope
rare și specializare în pro
ducție. în acest scop, eonsi- 

liile intercoopeiratiste create 
în 1971 vor trebui să acțio
neze cu mai multă hotărîre, 
asigurând o raionare și spe
cializare rât mai corespunză
toare.

Inginerii, medicii veterinari 
și zootehniștii, toți specialiștii 
care lucrează în coperativele 
agricole de producție, trebuie 
să-și îndeplinească mai bine 
rolul de reprezentanți ai sta
tului în îndrumarea acestor 
unități, în introducerea, cuce
ririlor științei în producția 
agricolă.

O atenție deosebită trebuie 
acordată ridicării nivelului de 
cunoștințe al țărănimii, al tu
turor lucrătorilor din agricul
tură. Trebuie să se înțeleagă 
bine faptul că cultivarea plan
telor și creșterea animalelor 
cer cunoștințe temeinice. în 
fond este vorba de a lucra — 
ca să spun așa — cu ființe vii; 
fiecare plantă și fiecare spe
cie de animale au nevoie de o 
anumită îngrijire, de o anumi
tă hrană. Lucrătorii din agri
cultură trebuie să posede cu
noștințele necesare pentru a 
ști să aplice diferențiat cuceri
rile științei. Producția agricolă 
reclamă o înaltă pricepere, cu
noștințe științifice tot mai dez
voltate, îndeosebi în domeniul 
biologiei. Consider că în aceas
tă privință în învățămîntul 
nostru mai sînt încă multe de 
făcut. în spiritul măsurilor 
stabilite de Comitetul Central 
este necesar ca Ministerul E- 
ducației și învățămîntului și 
Ministerul Agriculturii să ia 
toate măsurile pentru perfec
ționarea cît mai rapidă a în
tregului sistem de învățămînt 
și totodată pentru ridicarea 
pregătirii profesionale, științi
fice a tuturor lucrătorilor din 
agricultură.

Este necesar să fie aduse 
precizări în ce privește rapor
turile și răspunderile organe
lor agricole și uniunilor coope
ratiste. Direcțiile agricole ju
dețene, celelalte organe agri
cole de specialitate județene 
trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru organizarea și 
desfășurarea procesului de 
producție, pentru introducerea 
cuceririlor științei în agricul
tură. în același timp, uniunile 
agricole județene, ca organe 
democratice reprezentative ale 
țărănimii cooperatiste, trebuie 
să se preocupe de buna orga
nizare și desfășurare a vieții 
cooperativelor, de realizarea 
programului de calificare, de 
îmbunătățirea muncii consili
ilor cooperativelor ca organe 
colective de conducere, de 
creșterea rolului adunărilor 
generale care trebuie să-și e- 
xercite tot mai bine atribuțiile 
și răspunderile ca organe su
preme ale conducerii coopera
tivelor. O atenție mai mare 
trebuie acordată întăririi dis
ciplinei și ordinii în coopera
tive, îmbunătățirii evidenței, 
pentru a asigura desfășurarea 
în rât mai bune condițiuni și 
cu eficiență cît mai înaltă a 
întregii activități. Dezvoltarea 
democrației socialiste, partici
parea cooperatorilor la întrea
ga activitate de producție și 
de conducere constituie un e- 
lement esențial pentru desfă
șurarea cu succes a muncii, 
pentru întărirea economică și 
organizatorică a cooperative
lor, pentru participarea țărăni
mii, alături de clasa munci
toare, la conducerea generală 
a țării. (Vii aplauze).

Se impune ca Ministerul 
Agriculturii și Consiliul Uniu
nii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție să 
realizeze o mai bună conlu
crare între ele, să-și unească 
eforturile în direcțiile la care 
m-am referit, acționînd în 
strânsă unitate pentru îndepli
nirea cu succes a marilor sar
cini puse de Congresul al 
X-lea în fața agriculturii.

Am mai avut prilejul să a- 
răt că principala forță de 
muncă în agricultură o repre
zintă femeile. Această situație 
este determinată în cea mai 
mare parte de dezvoltarea 
intensă a industriei noas
tre, de faptul că un număr 
tot mai mare de coopera
tori se îndreaptă spre in
dustrie și construcții ; desigur 
nu mă refer la cei care se în
dreaptă spre muncile adminis
trative din cooperative. De a- 
ceea, este necesar să se acorde 
o atenție sporită participării 
femeilor la întreaga activitate 
de conducere a cooperativelor. 
Va trebui ca ele să-și găsească 
un loc mai important decît 
pînă acum în conducerea co
operativelor — inclusiv în ca
litate de președinți de coope
rative — și, de asemenea, în 
uniunea județeană, în Uniu
nea Națională, în toate sec
toarele de conducere ale agri
culturii, ale consiliilor popu
lare, ale întregii țări. (A- 
plauze).

Tot ceea ce am înfăptuit în 
agricultură, ca și în celelalte 
domenii de activitate, este re
zultatul politicii juste, marxist- 
leniniste a partidului nostru, 
a faptului că partidul își înde
plinește cu fermitate rolul de 
forță politică conducătoare a 
întregii societăți socialiste ro
mânești. (Aplauze). De aseme
nea, în toate aceste activități 
se afirmă cu putere misiunea 

și rolul statului socialist ca or
ganizator și conducător al pro
ducției de bunuri materiale și 
spirituale. Corespunzător cu a- 
ceasta, consiliile populare ju
dețene și comunale trebuie să 
acorde o mai mare atenție 
problemelor agriculturii, să-și 
îndeplinească în mai bune 
condițiuni obligațiile ce le re
vin prin Legea consiliilor 
populare. Consiliile populare 
comunale, purtînd răspun
derea pentru desfășura
rea întregii activități econo
mice și sociale, a întregului 
proces de producție agrară și 
industrială din comună, tre
buie să exercite control și în
drumare și asupra cooperati
velor agricole de producție și 
a întreprinderilor agricole de 
stat. Consiliile populare comu
nale trebuie să controleze mo
dul în care se aplică legea pri
vind executarea lucrărilor a- 
gricole de către toți deținăto
rii de pămînt, fie că sînt uni
tăți agricole socialiste — de 
stat sau cooperatiste — fie că 
sînt gospodării personale ale 
cooperatorilor sau gospodării 
ale producătorilor individuali.

în centrul atenției consiliilor 
populare comunale trebuie să 
stea apărarea și gospodărirea 
chibzuită a fondului funciar — 
mijlocul de producție cel mai 
important din agricultură — 
ele trebuie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru a pune 
capăt oricărei risipe de teren, 
a oricăror abuzuri ce duc la 
diminuarea suprafeței agri
cole, la utilizarea ei nerațio
nală. Mai m-am referit la faptul 
că în 1971 aproape 400 000 de 
hectare — datorită neefectuă- 
rii la timp a unor lucrări de 
desecări, precum și neexecu- 
tării unor lucrări agricole — 
nu au dat aproape de loc pro
ducție : aceasta echivalează 
cu un minus de peste 1,2 mi
lioane tone la producțiile de 
grîu și porumb din anul tre
cut. Iată de ce este nece
sar ca toți cooperatorii, toate 
conducerile unităților din a- 
gricultură — atît coopera
tiste, cît și de stat — toți 
specialiștii să acorde o a- 
tenție deosebită folosirii fon
dului funciar. Aceasta este o 
condiție primordială pentru a 
asigura obținerea unei recolte 
sigure și îmbelșugate. (Vii a- 
plauze). Indiferent de proprie
tar, pămîntul este un bun na
țional — și organele de stat și 
cooperatiste poartă răspunde
rea pentru felul cum este apă
rat și gospodărit Toate orga
nele agricole, cooperativele, 
consiliile populare trebuie să 
manifeste cea mai mare aten« 
ție pentru apărarea, conserva« 
rea și folosirea eficientă a pă« 
mîntului — aceasta constituia 
o obligație esențială față de 
însuși viitorul națiunii noastre 
socialiste. (Aplauze puternice).

O atenție deosebită trebuie 
să acorde, de asemenea, consi
liile populare dezvoltării zoo
tehniei, întreținerii fondului 
de pășuni și fînețe, precum și 
dezvoltării și valorificării efi
ciente a patrimoniului pomi- 
viticol.

De asemenea, consiliile popu
lare județene, care poartă răs
punderea deplină, în calitate 
de titulare de plan, pentru în
treaga producție agricolă de pe 
teritoriul județului, trebuie să 
se preocupe cu mai multă 
atenție de soluționarea la timp 
a problemelor agricole. în a- 
ceastă calitate, ele trebuie să 
ia măsurile ce se impun pen
tru a asigura realizarea tuturor 
sarcinilor privind dezvoltarea 
agriculturii, și să nu aștepte ca 
altcineva din București să re
zolve problemele care se pot 
și trebuie rezolvate la județ și 
în comună. (Aplauze).

Nu doresc deloc să înțeleagă 
tovarășii din Ministerul Agri
culturii și din Consiliul Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție că ei nu 
trebuie să meargă în județe și 
în comune. Dimpotrivă, este 
necesar să înțeleagă că activi
tatea conducerii agriculturii, 
de stat și cooperatiste trebuie 
să se exercite jos, în comune, 
în județe, pentru că acolo se 
hotărăște soarta producției a- 
gricole. (Vii aplauze).

în conformitate cu rolul con
ducător pe care îl îndeplinește 
partidul în societatea noastră, 
organizațiile de partid din co
operative, comitetele de partid 
comunale trebuie să desfă
șoare o largă activitate de u- 
nire a eforturilor întregii țără
nimi în vederea înfăptuirii cu 
succes a sarcinilor la care m-am 
referit, astfel ca fiecare coope
rativă, fiecare brigadă să ob
țină producții tot mai înalte, 
ca fiecare cooperator să parti
cipe activ la activitatea de 
producție, la întreaga muncă 
a cooperativei. Organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o 
largă muncă politico-educati- 
vă, preocupîndu-se de buna 
desfășurare a învățămîntului 
agricol de masă, de ridicarea 
nivelului de cunoștințe agri
cole al țărănimii, de dezvolta
rea conștiinței lor socialiste, 
astfel ca fiecare țăran, fiecare 
cooperator să devină un parti
cipant conștient, activ, la opera 
de dezvoltare a agriculturii 
noastre, a întregii țări. Doresc 
să atrag atenția organizațiilor 
de partid din comunele neco- 

(Continuare în pag. a IV-a)
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„Scjnteii tineretului“ de la Tirgoviște, dedicate Semicentenarului 
U.T.C. In „tabăra“ tirgovișteană a colaboratorilor noștri — activiști 
ai organizațiilor U.T.C. municipale și județene, alțl factori pe plan 
local — se lucrează cu febrilitate. Sint încă numeroase detalii orga
nizatorice de pus la punct.

(Urmare din pag. a IlI-a)

operativizate, cît și organelor 
agricole și consiliilor populare, 
de a acorda mai multă atenție 
și asistență tehnică de specia
litate țărănimii necooperatiste, 
care dispune de rezerve mari 
pentru creșterea producției a- 
gricole, îndeosebi în ce priveș
te zootehnia, pomicultura și 
viticultura. Se știe că peste 50 
la sută din efectivele de ani
male sînt deținute de țăranii 
cooperatori în gospodării pro
prii și de țăranii individuali 
din zonele de deal și de mun
te. Trebuie să spunem că valo
rificarea acestor posibilități a 
fost neglijată vreme îndelun
gată. Se impune ca. în cel mai 
scurt timp, să se lichideze 
neajunsurile ce s-au manifes
tat și să se acorde atenția și 
sprijinul corespunzător crește
rii producției și în acest sec
tor. Corespunzător sarcinilor 
stabilite de Plenara Comitetu
lui Central al partidului din 
noiembrie anul trecut, de pro
gramul ideologic al partidului, 
trebuie intensificată activita
tea de educație și de formare 
a conștiinței socialiste a oame
nilor muncii. în acest sens 
este necesar ca, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste să 
acorde mai multă atenție în
făptuirii în viață a măsurilor 
stabilite de partid în acest 
sens, dezvoltării activității a- 
șe -ămintelor culturale, astfel 
ca ele să devină puternice cen
tre ale muncii educative de 
formare a conștiinței socialis
te a țărănimii.

Pornind de la rolul impor
tant pe care îl are tineretul în 
producția agricolă, în transfor
mările înnoitoare care se pro
duc în satele noastre, este ne
cesar să se acorde o atenție 
sporită pregătirii și educării 
tinerei generații în vederea re
zolvării problemelor tot mai 
complexe pe care le ridică mo
dernizarea agriculturii, crește
rea nivelului de civilizație a 
satului românesc. Sarcini im
portante revin în acest sens 
organizațiilor U.T.C. de la 
sate, comitetelor județene și 
Comitetului Central al U.T.C., 
care trebuie să manifeste mai 
multă inițiativă în mobilizarea 
și unirea eforturilor tineretu
lui, în educarea lui patriotică, 
comunistă, în spiritul unei 
înalte răspunderi față de coo
perativa în care lucrează, față 
ae comuna în care trăiește, 
față de interesele generale ale 
societății noastre socialiste. 
(Aplauze prelungite).

în ridicarea satului româ
nesc, în creșterea producției 
agricole, în dezvoltarea activi
tății instructiv-educative și 
cultural-artistice, a întregii 
vieți sociale din mediul rural, 
un rol important au cadrele 
didactice, toți intelectualii sa
tului. Ei trebuie să-și pună cu 
toată pasiunea cunoștințele și 
puterea de muncă în slujba 
înfăptuirii programului de 
dezvoltare generală a vieții 
satelor, a ridicării nivelului de 
cunoștințe și de cultură al ță
rănimii, să militeze pentru a 
face din fiecare oomună, din 
fiecare sat, un puternic centru 
al societății noastre în plină 
dezvoltare.

Răspunderi deosebit de mari 
revin comitetelor județene de 
partid în îndrumarea consilii
lor populare și a organelor a- 
gricole județene spre soluțio
narea operativă și eficientă a 
tuturor problemelor din agri-

„CONSTELATII

V1LCENE 72"
Tradiționalul concurs de muzică 

ușoară „Constelații vtlcene" s-a în
cheiat. După două zile de dispu
tată competiție artistică Intre tine
rii soliști, reprezentanți din 12 ju
dețe, juriul a desemnat cîștigăto- 
rli, acordînd premii valoroase. Lo
cul intli a revenit tinerei soliste 
vîlcene Carmen ștefănescu, un au
tentic talent In evident progres, 
deținătoarea mai multor premii la 
concursuri similare. Următoarele 
locuri au fost ocupate în ordine 
de Ionica Vasile (Teleorman șl 
Marieta Puiu (Vîlcea). Premiul 
tinereții, oferit de comitetul jude
țean Vîlcea al U.T.C. a fost dobtn- 
dit de Viorica Negriloiu (Vîlcea). 
Prezența zilnică în program a re
citalurilor susținute de consacrațl 
al genului ca Doina Badea, Geor
ge Bunea, Cornel Constantinlu, 
Jean Păunescu, Luigi Ionescu, Ru
xandra Ghtață, a cîștlgătorilor din 
edlțfh precedentă a concursului, 
prezentarea In primă audiție a 
unor piese românești, ca și mo
mentele vesele ale lut Cosma Bra- 
șoveanu au sporit și mai mult 
prestigiul acestei competiții, prilej 
de atestare a unor tinere talente.

V. R. 

cultură. Este necesar ca ele să 
aoorde mai multă atenție în
drumării întregului aparat a- 
gricol — destul de numeros la 
județe — spre unitățile de 
producție, în cooperative, să 
asigure o îndrumare mai efi
cientă a organizațiilor de 
partid în îndeplinirea sarcini
lor care le revin. Trebuie să 
menționez în fața Congresului 
că, în ultimul timp, comitetele 
județene de partid, organiza
țiile noastre de partid au des
fășurat o activitate cu rezul
tate mult mai bune și de ace
ea felicitările pe care le-am a- 
dresat țărănimii pentru rezul
tatele obținute în dezvoltarea 
agriculturii doresc să le adre
sez și organizațiilor de partid, 
tuturor comuniștilor. (Aplauze 
puternice, îndelungate). Dar, 
cu toate acestea, nu trebuie să 
scăpăm din vedere că mai sînt 
multe lucruri de îmbunătățit 
în ce privește felul în care or
ganizațiile de partid, comite
tele județene se preocupă de 
soluționarea problemelor. Este 
necesar să se acționeze cu mai 
multă fermitate pentru a pune 
capăt metodelor birocratice de 
conducere, abuzului de circu- 
lări și instrucțiuni de tot fe
lul, să se treacă mai hotărît la 
o activitate directă, vie, la 
fața locului, asigurîndu-se 
participarea nemijlocită a ca
drelor de partid și de stat la 
soluționarea problemelor pe 
care le ridică viața direct în 
unitățile de bază ae producție. 
Și aceasta se impune începînd 
de sus, de la Comitetul Cen
tral, de la Consiliul de Miniș
tri, și pînă jos, la comitetele 
județene de partid și consilii
le populare județene. (Aplauze 
puternice).

Iată, tovarăși, cîteva pro
bleme la care am dorit să mă 
refer cu prilejul celui de-al 
Il-lea Congres al cooperatori
lor din România. Sîntem con
vinși că ele vor face obiectul 
unei analize atente în cadrul 
lucrărilor dumneavoastră, că 
în congres se vor stabili mă
suri care să asigure unirea tu
turor eforturilor — ale țărăni
mii, ale organelor de conduce
re agricole și ale uniunilor 
cooperatiste — în vederea rea
lizării cu succes a vastului 
program elaborat de Congre
sul al X-lea cu privire la în
florirea agriculturii. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

Dezbătînd problemele dez
voltării continue a agricultu
rii, perfecționării industriei, 
înfloririi economiei naționale, 
problemele mersului înainte al 
societății noastre socialiste, ne 
îndeplinim obligația sacră, 
fundamentală față de poporul 
nostru, față de națiunea noas
tră socialistă. Fiecare partid 
comunist are în primul rînd 
îndatorirea de a asigura edifi
carea cu succes a orînduirii 
socialiste și comuniste în pro
pria țară, de a asigura prospe
ritatea și fericirea propriului 
popor. Procedînd astfel, parti
dul nostru aduce o contribu
ție de preț la întărirea socia
lismului pe plan mondial, la 
creșterea prestigiului și influ
enței acestuia în lume. (A- 
plauze).

Totodată, nu uităm obliga
țiile ce le avem față de cauza 
generală a luptei popoarelor 
pentru progres social și demo
crație, pentru înfăptuirea as
pirațiilor lor de libertate,

fânema
PUTEREA ȘI ADEVĂRUL rulea

ză la Patria (orele 10; 16; 19,45), 
Favorit (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Capitol (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19,45).

VIAȚA DE FAMILIE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Lumina (orele 9—19,45 în 
continuare).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Scala (orele 9,15; 11,30 13,45; 
16,15 ; 18,45; 21,15), București (ore
le 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

OSCEOLA ; rulează la Festival 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Luceafărul (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21), Feroviar (ore
le 8.30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45), Modern (orele 8,45;
11,: 13,30; 16; 18.30; 20.45).

FARMECUL ȚINUTURILOR
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,15 în continuare).

PĂDUREA DE MESTECENI ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Excelsior (orele (9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 13,;30; 
15,45; 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Giuleștl (orele 15; 17,45; 20), 
Arta (orele 15,15; 17,45; 20,15).

TRENUL : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

prosperitate și pace. Prin în
treaga sa politică externă, 
România a fost, este și va fi 
un detașament activ, de nădej
de al marelui front antiimpe- 
rialist mondial, al prieteniei 
între popoare. (Aplauze puter
nice).

Ca țară socialistă, ne preo
cupăm neîncetat de întărirea 
prieteniei și solidarității inter
naționaliste cu toate celelalte 
țări socialiste. Acordăm o im
portanță deosebită dezvoltării 
colaborării economice și, în a- 
cest cadru, colaborării și 
schimbului de experiență în 
domeniul agriculturii, cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste. Ne preocupăm 
cie înfăptuirea și în acest sec
tor a prevederilor Programu
lui complex adoptat anul tre
cut la București. Totodată, 
participăm activ la diviziunea 
internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori — 
inclusiv în domeniul agrar — 
văzînd în aceasta atît un fac
tor al progresului fiecărei na
țiuni, al dezvoltării civilizației 
umane în general, cît și al în
țelegerii și apropierii între po
poare, al consolidării păcii și 
securității în lume. (Vii a- 
plauze).

întreaga noastră activitate 
externă, animată de un pro
fund spirit de responsabilitate 
internațională, are drept țel 
sporirea contribuției României 
la rezolvarea problemelor gra
ve care confruntă omenirea 
contemporană, la zădărnicirea 
politicii imperialiste de domi
nație, dictat și agresiune, la 
împiedicarea izbucnirii unui 
nou război mondial.

Pentru înfăptuirea mărețu
lui program de înflorire a 
patriei, pe care ni l-am pro
pus, și care impune eforturi 
mari, o muncă intensă din 
partea tuturor cetățenilor ță
rii, poporul nostru are nevoie, 
înainte de orice, de condiții 
de pace, de limite și de secu
ritate. (Aplauze puternice).

De pace are nevoie întrea
ga omenire, toate popoarele 
care aspiră la făurirea unei 
vieți mai bune, de prosperi
tate și bunăstare. Cu atît mal 
mult astăzi, cînd pentru înar
mare se cheltuiesc în lume 
circa 200 miliarde de dolari a- 
nual, lupta pentru a se pune 
capăt politicii de război, pen
tru dezarmare și în primul 
rînd pentru dezarmarea nu
cleară constituie o necesitate 
imperioasă pentru cauza pro
gresului și civilizației omeni
rii, pentru cauza păcii în în
treaga lume (Aplauze puter
nice).

Tocmai de aceea considerăm 
că datoria noastră primor
dială, ca de altfel a tuturor 
statelor, fie ele mari sau mici, 
este de a acționa din răspu
teri pentru destindere inter
națională, pentru rezolvarea 
tuturor conflictelor intersta
tale pe cale politică, nu prin 
înfruntări militare, pentru de
zarmare și stingerea tuturor 
focarelor de război. O condi
ție a asigurării păcii este în
lăturarea folosirii forței și a- 
menințării cu forța din viața 
internațională și așezarea ra
porturilor dintre toate țările 
pe principiile respectului in
dependenței și suveranității 
naționale, ale egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne, ale avanta
jului reciproc. în acest spirit 
milităm consecvent, acționînd

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Grlvlța (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Flacăra (orele 
15.30, 17,45; 20).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20.15), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,30).

FUGA : rulează la Miorița (ore
le 10.30; 15; 19).

MARELE PREMIU : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 19).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 19).

WATERLOO : rulează la Crln- 
gași (orele 15,30; 19).

DECOLAREA : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20.15).

LOVE STORY : rulează la Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 
20.301, Buzești (orele 15,30; 18;
20,15).

MISIUNEA TINEREI NHUNG : 
rulează la Vitan (orele 16; 18; 20).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20.15) .

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

HELLO, DOLLY : rulează la 
Drumul Sării (orele 16; 19).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) .

VAGABONDUL ; rulează la Fe
rentari (orele 9,30; 13; 16; 19,15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Munca (orele 15,30; 
17,45; 20). 

pentru realizarea securității 
europene, pentru instaurarea 
unui climat de colaborare și 
pace atît pe continentul nos
tru, cît și în întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Partidul și guvernul, între
gul nostru popor, sînt ferm 
hotărîți să facă și de acum 
înainte totul ca — paralel cu 
dezvoltarea economiei și cul
turii, lărgirea democrației so
cialiste, ridicarea nivelului de 
trai al maselor, cu edificarea 
victorioasă a societății socia
liste multilateral dezvoltate — 
să-și aducă întreaga contri
buție la triumful cauzei păcii 
și progresului pe toate conti
nentele, la făurirea unei lumi 
a colaborării și prieteniei în
tre toate popoarele. (Aplauze 
puternice)

Dragi tovarăși,
In încheiere vreau să-mi 

exprim încă o dată convinge
rea că dezbaterile congresului 
dumneavoastră se vor desfă
șura într-un spirit de înaltă 
răspundere, abordînd în mod 
aprofundat, concret, critic și, 
sper și autocritic, principalele 
probleme ale vieții și muncii 
țărănimii noastre cooperatis
te. Fără îndoială că discuțiile 
vor prilejui un bogat și fruc
tuos schimb de păreri și de 
experiență între reprezentanții 
cooperativelor agricole, va 
contribui la generalizarea ex
perienței pozitive din agricul
tura noastră cooperatistă. 
Trasînd jaloanele muncii vii
toare a uniunilor cooperatiste, 
a tuturor cooperativelor agri
cole de producție, Congresul 
va duce la îmbunătățirea ac
tivității în agricultură, la 
creșterea producției agricole, 
la ridicarea economico-socială 
a satelor patriei. Avem tot 
temeiul să apreciem că dez
baterile și hotărîrile Congre
sului dumneavoastră vor a- 
vea uri ecou profund în rîn
dul cooperatorilor, al tuturor 
oamenilor muncii de la sate. 
Sînt ferm convins că toți par- 
ticipanții la congres, reîntorși 
acasă, împreună cu toți coo
peratorii, cu întreaga țărăni
me și toți lucrătorii din agri
cultură, își vor spori efortu
rile pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului, 
pentru creșterea aportului a- 
griculturii la dezvoltarea ge
nerală a țării. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Dispunem de toate condi
țiile materiale, de minunate 
cadre, de o minunată țărăni
me cooperatistă pentru a a- 
vea garanția că vom realiza 
în cel mai scurt timp un a- 
vînt în întreaga agricultură, 
în ridicarea nivelului de viață 
al tuturor satelor noastre. 
Vreau să vă urez, dumnea
voastră, participanților la 
congres, întregii țărănimi coo
peratiste, tuturor oamenilor 
muncii de la sate noi și mari 
succese în activitatea patrio
tică închinată dezvoltării con
tinue a agriculturii, înfloririi 
satelor, edificării cu succes a 
societății socialiste-multilate
ral dezvoltate pe pămîntul 
României.

Vă doresc tuturor multă să
nătate și fericire ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale. 
Asistența, în picioare, ovațio
nează îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Rahova (orele 10; 15,30; 19).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Progresul (ore
le 10; 15,30; 19).

.Steutre
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Opera Română : TURANDOT — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Studio) : JOCUL 
DE-A VACANȚA — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara" : SCHIMBUL 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
INTERESUL GENERAL -----ora 20;
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Mâgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20; (Sala 
Studio) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 20; (la Casa de Cultură 
a Sectorului 8) : SPECTACOL DE 
POEZIE ȘI MUZICA — ora 19,30; 
Teatrul Glulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
BIMBIRICA — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc : BARASEUM 
’72 — or* 19,30; Teatrul Mic : BA
LUL ABSOLVENȚILOR — or* 
19,30; Teatrul „Ion Vasllescu" : 
SICILIANA — ora 19,30; (la Sala 
Palatului) : VINE, VINE OLIM
PIADA — or* 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : ȘCOALA DIN HUMU- 
LEȘTI — or* 9,30; Teatrul „Țăn
dărică (Calea Victoriei) : NINIGRA 
ȘI ALIGRU — or* 15.

• Tovarășul ION 
BUCUK, prim-secretar 
al Comitetului jude
țean Dîmbovița al 
U.T.C., a avut amabi
litatea să răspundă la 
cîteva întrebări adre
sate de redacție.

— Ce ne puteți spu
ne despre stadiul pre
gătirilor ?

— Acțiunea este aș
teptată cu deosebit in
teres în municipiul 
nostru. Popularizarea 
„Serilor“ — în afară 
de rubrica zilnică din 
ziarul dvs. — a început 
în urmă cu cîteva zile 
în toate organizațiile 
U.T.C. de la platforma 
industrială șl din 
I.C.M.D. în orice caz 
solicitările depășesc 
capacitatea sălii de la 
Clubul Petroliștilor, 
semn că tinerii- acordă 
atenția cuvenită aces
tei manifestări. Pri
mim, în continuare.

Și de aici, de la Uzina de strunguri tirgovișteană, vor fi in
vitați numeroși tineri construc tori la Serile „Scînteii tineretului“

Luni dimineața, a părăsit Ca
pitala delegația Partidului So
cialist din Uruguay, condusă de 
Jose Pedro Cardoso, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar pentru problemele relațiilor 
internaționale al C.C. al P.S.U., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație au mai făcut 
parte Francisco Laurerizo, mem
bru al Comitetului Central al 
P.S.U., Carlos Altesor. șeful 
Departamentului relații in
ternaționale al C.C. al P.S.U., 
și Jorge Iristy, activist al P.S.U.

La plecare, pe aeroportul In
ternațional București Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Mircea Zara, secretar 
general al Comitetului de Stat 
al Planificării, și Constantin 
Boștină, secretar al U.A.S.R.

.......................ui aiiiin**w*w"»ii*n»»
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CUTII FLEXIBILE 
PENTRU CONSERVE
Problema ambalajelor conti

nuă să rămînă pretutindeni... o 
problemă. Cîteva realizări re
cente ale specialiștilor finlan
dezi, deschid noi perspective în 
calea obținerii și utilizării u- 
nor ambalaje adecvate. Mate
rialele de ambalaj sudabile la 
cald, nu constituie soluția cea 
mai reoomandabilă, fiind produ
se ca înghețata, ciocolata și di
ferite bomboane care nu rezistă 
la căldură apropiată. Banda la
terală lată pe care o observăm 
la înghețată provine tocmai din 
impasibilitatea de a se suda lin
gă produs. In Finlanda se fa
brică un material sudabil la 
reee, în care se poate ambala
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Teleșcoalâ. 10,00 Curs 
de limba rusă (lecția a 4-a). 10,30 
Căminul (reluare). 11,10 Film se
rial: „Patru tanchiști șl un cîine" 
(episodul III) (reluare). 12,05 Tele
jurnal. 16,30—17,00 Curs de limba 
franceză (lecția a III-a) — (relua
re). 17,00 Deschiderea emisiunii de 
după amiază. 17.35 Steaua polară
— cabinet de orientare școlară și 
profesională. 18.00 Cîntece și mar
șuri patriotice interpretate de fan
fara școlii populare de artă din 
Arad. 18,10 Micii meșteri mari- 
din județul Ilfov. 18.40 Film docu
mentar: „Olimpiada Focului“. 18,50 
Seară de balet : „Romantica". 19,15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri — e- 
mlsiune /.entru cei mici „Poves
tea lui Rumcajs“ (III). 19,30 
Telejurnal. 20.10 Seară de tea
tru : „Fâră final" de N. Da
maschi. 21.30 Prim pian. Tjnă- 
rul matematician Dan Burghelea
— cercetător la Institutul de Ma
tematică al Academiei. 22,00 Tele- 
glob : La vest de Budapesta. 22.20 
Vedete ale muzicii ușoare : Enri
co Maclas. 22,30 „24 de ore“.

PROGRAMUL n

20,00 Telecinemateca pentru co
pil și tineret. „Aventurile baronu
lui Mdnchausen“ de Karel Ze- 
man — o producție a studiourilor 
din R. S. Cehoslovacă. 21,30 Agen
da. 21,40 Tineri interpreti : 22,10
Telex tehnlco-știlnțlfic. 22,20 Emi
siune de divertisment (reluare).

propuneri de a include 
în program alte șl alte 
elemente. Desigur — 
cit privește partea de 
program susținută de 
artiștii noștri amatori 
— dat fiind timpul li
mitat al unul astfel de 
spectacol, vom inclu
de doar acele părți 
care trec cu brio „exa
menul" calității. De 
altfel, regizorul gene
ral al „Serilor“, Mihai 
Dimiu de la I.A.T.C., 
va avea posibilitatea 
să se convingă de a- 
ceasta încă de joi sea
ra, cînd va lua parte 
la repetiția generală.

— Manifestarea cul- 
tural-artistică organi
zată de „Scînteia tine
retului", In colaborare 
cu A.T.M., urmează, la 
numai o zi, unui eve
niment de seamă în 
viața tineretului dîm- 
bovlțean : decernarea

— joi 24 februarie 
a.c., tot la Clubul pe
troliștilor — a Diplo
mei de Onoare a C.C. 
al U.T.C. pentru locul 
II ocupat pe țară la 
acțiunile de muncă pa
triotică. Felicitări !

— Lesne de închi
puit cît de mult ne 
mîndrim cu această 
distincție. Șl nu se pu
tea o completare mai 
fericită a acestei per
formanțe, la numai 24 
de ore, decît o astfel 
de manifestare sărbă
torească, cum sînt Se
rile „Scînteii tineretu
lui".

— Nu inttmplător 
„Serile" au fost stabi
lite pentru vineri... Și 
rezultatul obținut de 
către organizația ju
dețeană Dîmbovița a 
U.T.C. și manifestarea 
noastră omagială, îm
preună, sînt dedicate 
Semicentenarului.

Delegația Partidului Socialist 
din Uruguay a vizitat, in Bucu
rești, Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism, I.A.S. „30 Decembrie“ și 
Copăceni, noile cartiere de lo
cuințe din Capitală.

Oaspeții uruguayeni au avut, 
de asemenea, întîlniri și discu
ții la Comitetul de Stat al Pla
nificării și la C.C. al U.T.C.

Luni dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație militară con
dusă de general de armată Ni- 
kola Liubicici, secretar federal 
pentru Apărarea Națională a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, care, la invitația ge- 
ralului de armată Ion Ioniță, 
ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
va face o scurtă vizită de prie
tenie în țara noastră.

înghețată, suc înghețat, biscuiți 
etc. Noul material poate fi la
minat sau cașerat cu straturi și 
pelicule de substanțe protectoa
re ce asigură păstrarea îndelun
gată a produselor.

Un interes deosebit a stlrnit 
în rîndul producătorilor de con
serve noile ci^tii flexibile din 
material plastic. O astfel de cu
tie «întărește numai 5 grame, 
ceea ce permite efectuarea u- 
nui transport mult mai econo
mic. Conservele de orice fel se 
pot păstra în cutiile flexibile 
timp de mai mulți ani, la tem
peratura camerei. în compara
ție cu cutiile din tablă, cele din 
plastic prezintă și avantajul că 
pot fi sterilizate mai bine și 
într-un timp extrem de scurt. în 
sfîrșit, specialiștii susțin că în 
cutiile flexibile, gustul oricărui 
preparat se menține mult mai 
bine decît în cutiile de tablă. 
Pentru produsele ce se consu
mă calde, încălzirea se face 
chiar în aceste cutii, prin ți
nerea lor timp de 5 minute sub 
jetul de apă fiartă de la ro
binet

D. MARGINEANU

Tînăr* profesoară Aurelia 
Gica, de la Școala generală nr. 
2 din comuna Oltenl-Teleor- 
man, nu este numai un pasio
nat pedagog, preocupat de ri
dicarea continuă a nivelului de 
cunoștințe. In activitatea sa co
tidiană acordă muncii culturale 
un spațiu larg. Dovadă că tex
tele de brigadă, precum și 
realizarea lor concretă pe sce
na căminului cultural au prin
tre autorii principali șl pe Au
relia Gica. Obiectivul aparatu
lui a surprins-o in diverse 
ipostaze. Fotoreporterul Pavel 
Tânjală a preferat-o. însă, ca 
fiind mal concludentă, pe a- 
ceasta, care o reprezintă pe tt- 
nfira profesoară Intre două 
drumuri, pe bicicletă, de la 
căminul din centru la cel din 
Peri-Broștenl.

• Gh. Nicolescu, un tlnăr mun
citor constructor de la Platforma 
Industrială Tîrgovlște, aflat pentru 
o jumătate de zi în Capitală, a fost 
șl el oaspetele redacției :

— Ce spun tinerii 7
— Așteaptă nerăbdători după- 
amiaza zilei de vineri. La sfîrșt- 

tul săptăminil recent încheiate e- 
chlpa în care lucrez a raportat re
zultate neașteptat de bune. Le în
chinăm, desigur, aniversării orga
nizației noastre.

— Redacția, la rîndul el, vă de
dică în întregime „Serile" : vouă, 
tinerilor muncitori fruntași din 
Tîrgovlște, care întîmpinațl cu 
astfel de rezultate Semicentenarul 
U.T.C.

• MIHAIL I. VLAD, președinte
le societății literare „Alex. Vlahu- 
ță" a elevilor din Tîrgovlște — 
un vechi colaborator al ziarului 
nostru — ne-a făcut ieri o vizită 
specială la redacție. Cu ce scop ? 
In legătură cu „Serile“, desigur.

— Vreo propunere inedită ?
— Ați ghicit. Notați : un moment 

poetic susținut de creatorii socie
tății literare. V-am ruga să ne fa
ceți și nouă „loc“ .Tinerii elevi țin 
foarte mult...

— Vom comunica propunerea 
dvs. regizorului Mihai Dimiu. Veți 
avea un răspuns ferm, joi seara, 
la repetiția generală.

Tinerii hunedoreni care locuiesc în căminele muncitorești au 
inițiat un concurs dotat cu trofeul „Cea mai frumoasă cameră“ 
• La Vaslui a fost inaugurat cinematograful „Modern" • „Pă
trunderea tehnicii avansate in producție" a fost tema comuni
cării științifice din orașul Zărnești • In „Săptămîna muncii pa
triotice“ tinerii din Lupeni au colectat peste 40 tone metale 
vechi, 200 sticle și borcane « Acțiunea „Organizația U.T.C cu 
cele mai bune rezultate în producție" — inițiată de Comitetul 
județean Covasna al U.T.C. cuprinde printre principalele obiec
tive : nici un tînăr sub normă, produse numai de bună calitate, 
nici un tînăr în afara formelor de ridicare a calificării profe
sionale • în toate șoolile din orașul Comănești s-au amenajat 
expoziții dedicate semicentenarului U.T.C. • Recent s-a dat în 
folosința piteștenilor un Supermagazin modern ocupînd o su
prafață de 1 340 mp. • A început în județul Dîmbovița prima 
ediție a Concursului de recitare a poeziei patriotice „Ion He- 
liade Rădulescu" • Elevii de la Liceele pedagogice „V. Lupu" și 
„M. Eminescu" au sărbătorit „Ziua școlii", o săptămînă plină 
cu activități cultural-artistice • La Mărășești, în rotonda Mau
soleului a avut loc festivitatea de înmînare a carnetelor U.T.C. 
unui număr de 50 de tineri din Panciu și Mărășești • De trei 
zile tinerii din Rm. Vîlcea participă la concursul de creație 
și interpretare a liricii patriotice „Cîntare tinereții" • La 
clubul tineretului din Mediaș a fost amenajată o vitrină a 
calității • în Saloanele baroc de la Muzeul Brukenthal din Sibiu 
a avui loc vernisajul expoziției „Arta sticlăriei în secolele 
XVIII—XIX" • în satul Cosițeni, comuna Podul Iloaiei a avuț 
loc medalionul intitulat „Eroi uteciști“ o în cele 34 S.M.A. Și 
10 I.A.S. din județul Teleorman s-a desfășurat „Săptămina me
canizatorului“ • Tinerii din comuna Nalbant i-au avut ca oaspeți 
pe cei de la întreprinderea de construcții reparații navale și 
utilaje din Tulcea o Cornel Șandru, prim secretar al Comite
tului județean Brașov al U.T.C. a vorbit elevilor Liceului 
„Unirea" despre Conferința de la Florența privind tineretul și 
problema securității europene • Formația de muzică ușoară a 
municipiului Satu Mare a susținut un program cultural în sala 
Teatrului de Nord, iar orchestra „Meridiane“ un program de 
varietăți în sala Filarmonicii • într7un decor de mare frumu
sețe s-a dat în folosință complexul turistic din Baia de Fier. 
In apropierea hotelului se găsesc căsuțe tip camping și un 
magazin de artizanat- (DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI : 
Maria Jugănariu, Ioan Vlad, Domokoș Erno, Vasile Scundu, 
Cornel Mureșan, Emil Sîrbu, Alexandru Dragomir, Mihail Vlad, 
C. Stanciu, Silviu Dincă, Valeriu Coandrăș, Liviu Andrei, 
Constantin Drăcea, Ioan Mircea).

O premieră 
comercială unică 
TIRGUL DE VARĂ 

DE LA CONSTANȚA
O veste menită — după păre

rea noastră — să facă senzație 
nu numai în lumea negoțului, ci 
și în aceea a turismului : la 
Constanța, în imediata vecină
tate a mării, se apropie de sfîr
șit lucrările de amenajare a u- 
nui mare tîrg de vară. Construc
țiile ce-i sînt destinate se înscriu 
printre edificiile cu care se va 
încrusta în letopisețul Pontului 
Euxin actualul cincinal. înainte 
de orice, cîteva detalii privind 
proporțiile. Suprafața afectată 
tîrgului va însuma aproximativ 
6 000 metri pătrați repartizată în 
două mari platforme legate între 
ele. Prima, se va circumscrie în 
zona Bawling, tangentă cu șo
seaua Constanța.—Mamaia ; a 
doua va face parte din perime
trul lacului Tăbăcărie. Directorul 
Direcției comerciale județene, 
tovarășul PARASCHIV BAN- 
CIU, ne furnizează cîteva infor
mații privind profilul construc
țiilor și metodele utilizate la ri
dicarea lor. Pe o suprafață nu 
mai mică de 5 500 metri pătrați 
s-au și așternut dale de beton și 
plăci mari de asfalt turnat. în 
ceea ce privește amenajările 
propriu-zise, ele vor avea fața
dele și pereții din tîmplărle me
talică iar acoperișurile din be
ton. Compartimentarea unități
lor va fi realizată din panouri 
de azbopam iar mobilierul in

SCRIITORII SI TINERII 
LOR CITITORI

Ieri au plecat în două județe 
ale țării, la Vrancea și Ialomița, 
colective de scriitori care, răs- 
punzind invitațiilor adresate de 
C.C. al U.T.C., vor avea intilniri 
și discuții cu cititorii lor tineri. 
Din primul colectiv fac parte 
ion Molea, George Păun și Ște
fan Popescu, iar din al doilea — 
organizat în colaborare cu F- 
ditura militară — Ion Aramă, 
Ion Lotreanu și Ion Magnea 
Potopin.

Acțiunea aceasta se înscrie în- 
tr-un ciclu mai amplu de mani
festări inițiate de C.C. al U.T.C. 
în perioada actuală, pentru pre
gătirea și întîmpinarea eveni
mentului pe care îl va cinsti nu 
peste multă vreme întreaga 
noastră organizație : semicente
narul U.T.C. Totodată, ea se 
situează firesc în continuarea 
altor manifestări de același gen, 
începute incă din prima lună a 
anului 1972 și dedicate aceluiași 
jubileu. Pînă în prezent, în alte 
trei județe — Arad, Teleor
man și Suceava — s-au deplasat 
alte echipe de scriitori, care i-au 
cuprins pe Rusalin Mureșanu, 
Constantin Gcorgescu. Gheorghe 
Istrati, Constantin Crișan șl alții 
și care au avut, de-a lungul mai 
multor șezători literare, discuții 
cu tinerii, lecturi din scrierile 
lor și dezbateri asupra multor 
probleme ale literaturii.

Nici aceste manifestări nu 
constituie însă un exemplu sin
gular, legat doar de apropierea 
unui moment sărbătoresc. în 
cursul anului trecut, pe marile 
șantiere ale tineretului de la 
Lotru sau Porțile de Fier, pe 
Someș sau la exploatări miniere 
din Maramureș, în total în 20 de 
județe ale țării, au avut loc circa 
75 de astfel de șezători — dezba
teri, la care au fost prezenți, 
alături de scriitori, 20 000 de 
tineri. Așa îneît acțiunea care s-a 
inaugurat ieri continuă, dar 
în același timp îmbogățește și 
întregește, un ciclu de largă 
respirație, al cărui punct de ple
care se plasează mult mai de
parte în timp.

n. m.

terior este furnizat de cunoscu
ta întreprindere din Rădăuți. 
Un întreg arsenal de instalații 
speciale — frigorifere, dotări sa
nitare, depozite salubre pentru 
mărfuri, instalații de lumină flu
orescentă — va permite unită
ților să se aprovizioneze și să 
ofere cumpărătorilor cele mai 
variate sortimente de mărfuri, 
în incinta viitorului tîrg discu
tăm cu tovarășul GRIGORE 
MACARIE, directorul unei mari 
întreprinderi comerciale cons- 
tănțene ; el ne ajută să ne fa
cem o imagine asupra modului 
î-n care se va desfășura pe vii
toarea platformă activitatea de 
comerț. Amplasarea obiectivelor 
se va realiza astfel incit să se 
poată asigura un flux neîntre
rupt al cumpărăturilor și o cît 
mai lesnicioasă aprovizionare cu 
mărfuri. Se preconizează ca u- 
nitățile să funcționeze în regim 
permanent. Și acum o precizare 
în ceea ce privește momentul 
deschiderii : se pare că acesta 
va fi plasat către sfirșitul lunii 
mai. în perioada sa de vîrf, 
tîrgul va fi vizitat de cîteva zeci 
de mii de cumpărători. Și, ceea 
ce este foarte important. încă de 
la debut el poate — și desigur va 
deveni •— un important punct de 
atracție pentru turiștii străini 
de pe litoral.

Pornind de la acest ultim ele
ment, odată cu anunțarea pre
mierei de la Constanța, ne în
găduim două întrebări care pot 
fi luate și ca o sugestie. N-ar 
putea fi preluată oare această 
idee și de alte centre din țară ? 
Ar fi oare prea mult, să zicem, 
să se deschidă un eventual tîrg 
de iarnă în zona turistică a 
Brașovului ? Evident, nu solici
tăm nimănui nici un răspuns. 
Dar dacă propunerea va fi gă
sită utilă, cu atît mai bine.

D. SILVIU
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După 
lansarea 
acțiunii SPORTULUI DE MASĂ

_________________________ ■ ____________ • ________ V '________ • ■ __________________ • • ' . ■ .

Primele
ecouri

favorabile

Sprijinul

nostru
unanim,

Acțiunea de la Liceul „Gh. Lazăr" din Bucu
rești — dedicată semicentenarului U.T.C. — ini
țiată de organizația U.T.C, și asociația sportivă 
de aici, pe care ziarul nostru o propune drept 
o soluție eficientă de dezvoltare a mișcării spor
tive de masă în rindurile tineretului, a avut, 
cum era și firesc, un larg ecou nu numai in 
rindurile iubitorilor sportului — deja am primit 
cîteva invitații pe care să le adresăm unor spor
tivi de mare performanță — ci și a specialiști
lor, a unor factori cu responsabilități majore în 
acest domeniu. Publicăm in cele ce urmează 
cîteva opinii, concludente, despre acțiunea 
la care au participat sportivii Lia Manoliu, II. 
Nicolau, M. Albu și Gh. Goran, maeștri emeriți 
ai sportului.

Pentru a înviora și revitaliza această activitate 
cu un profund rol social și un pronunțat carac
ter educativ, ziarul nostru, consecvent unor 
preocupări în acest sens, a propus soluția ca 
sportivii de performanță să vină in arenele

sportului de masă, între tineri, să-i învețe prac
tic cîte ceva din tainele măiestriei sportive, să 
le dezvăluie din secretele unei discipline sau 
ale alteia, arătindu-Je concret, pe viu, ce și cum 
trebuie să facă. Ne-am gindit, in același timp, că 
alăturîndu-se eforturilor organizațiilor U.T.C., 
ale asociațiilor sportive, cu îndemnul și știința 
lor în sport, vedetele arenei, idolii, aceste modele 
de viață pentru tineri, vor reuși mai bine și 
mai repede ca oricine să declanșeze la tineri 
ambiții și pasiuni sportive statornice.

Așa cum spuneam și rîndu! trecut, ziarul no
stru așteaptă din partea organizațiilor U.T.C., a 
asociațiilor sportive din școli, întreprinderi, de 
la sate și din facultăți, să primească asemenea 
invitații adresate sportivilor pe care tinerii și-i 
doresc în mijlocul lor. Le vom aduce la cunoș
tință atît performerilor cit și cluburilor, asocia
țiilor de care aparțin aceștia, pentru a le da curs, 
și vom fi prezenți la întîlnirile lor pentru a 
relata in coloanele ziarului 
morabile din viața lor.

acele momente me-

entuziast 0 acțiune care trebuie' »
ANGHEL ALEXE
Președintele C.N.E.F.S. generalizată

• CRONICI • CRONICI «CRONICI •

Sculptura
lui Romul Ladea

Am citit cu plâcere materia
lul publicat, zilele acestea, în 
Ziarul „Scînteia tineretului" sub 
titlul „Mari performeri — în 
arenele sportului de masă". 
După cum se știe, figurile proe
minente dintr-un domeniu sau 
altul se bucură întotdeauna de 
atenție și aderență în rîndul 
maselor, mai ales ale celor ti
nere. Sînt convins că și contac
tele directe dintre marii cam
pioni ai țării și tinerii iubitori 
ai sportului au o deosebită im
portanță, se bucură de un larg 
ecou. Vă amintiți desigur că 
o asemenea inițiativă a fost 
declanșată mai de mult s-a stins 
cu timpul și a fost reluată apoi, 
cu doi ani în urmă, cînd, în 
sala Floreasca, tot din inițiati
va ziarului „Scînteia tineretu
lui", cu sprijinul organelor 
sportive, membrii lotului repre
zentativ de fotbal s-au întîlnit 
cu sute de suporteri din Capi
tală. Acțiunea a prilejuit un 
dialog „pe viu" între cei mai 
apreciafi fotbaliști și prietenii 
lor din tribune, un mijloc real 
și eficace de cunoaștere, de 
împărtășire a gîndurilor, preo
cupărilor și dorințelor reci
proce.

Am participat și eu la ase
menea întîlniri, la Botoșani, de 
pildă. într-o atmosferă de caldă 
prietenie, marea noastră spor
tivă lolanda Balaș, mult simpa- 
tizatul fotbalist Ion Voinescu și 
antrenorul federal de atletism 
Zîmbreșteanu au discutat înde
lung cu iubitori ai sportului din 
localitate, dornici să afle, de 
la... sursă, tainele bunei pregă
tiri, ale marilor succese spor
tive, cum muncesc campionii, 
cum reușesc să satisfacă exi
gențele crescînde ale învățătu
rii sau producției și cele ale 
marii performanțe.

La Alba lulia, în cadrul ac
țiunii patronate de ziarul „Scîn
teia tineretului" și secția de 
propagandă a C.N.E.F.S., „în
tîlniri ale tinerilor cu sportivii 
preferați", numărul celor dor
nici să întîlnească pe sportivii 
fruntași invitați a fost atît de 
mare fncît s-ay instalat mega
foane și în fața teatrului care 
găzduia manifestarea, pentru 
cei care nu mai aveau loc în 
sală.

în sfîrșit, m-aș referi la mai 
recentele întîlniri ale minuna- 
filor noștri tenismeni llie Năs- 
tase și Ion Tiriac, cu admirato
rii lor din Ploiești, de la Uzinele 
„Steagul Roșu" — Brașov, „23 
August" din Capitală ș.a., care 
au stîrnit, de asemenea, un in
teres deosebit.

La Școala generală nr. 2 din 
Ploiești discuțiile au fost atît 
de interesante, îneît nici elevii 
și nici cei doi sportivi n-au bă
gat de seamă cum au trecut 
patru ore. Iar după discuția 
de la Uzinele „23 August", llie 
Năstase remarca pe bună drep
tate : „Extraordinară e preo
cuparea și exigența oamenilor 
noștri față de activitatea per
formerilor. Un muncitor m-a în
trebat cum am pierdut într-un 
meci un set despre care, vă 
spun cinstit, aproape că și ui
tasem... Neapărat trebuie să 
muncim mai mult și mai bine".

Este și firesc să fie așa.
în afara evoluției pe terenul 

de sport, cînd sportivii și echi
pele noastre de reputație națio
nală și mondială sînt văzute din 
tribune sau pe ecranele televi
zoarelor, iubitorii sportului, 
mai ales tineretul, doresc să-i 
vadă de aproape, să discute 
de la om la om, cu sportivii 
respectivi, să afle căile pe care 
ar putea să le urmeze exem
plul. După cum sportivii înșiși 
simt nevoia să stea de vorbă 
cu suporterii lor, să-i cunoască, 
să stabilească cu ei contacte 
nemijlocite care le dau noi pu
teri în lupta lor pentru mari 
performanțe.

Dar în afara unor asemenea 
roade „de ordin afectiv", tre
buie să remarc pe cele cu ur
mări practice, concrete. Fiind
că, la drept vorbind, o discu
ție cu „eroii" stadioanelor 
noastre, o demonstrație sporti
vă fac cît zece conferințe sau 
„prelucrări" despre binefacerile 
practicării exercițiilor fizice și 
sportului, inclusiv ale celui de 
mare performanță. în acest 
sens manifestarea și inițiativa 
de la Liceul „Gh. Lazăr" din 
București, patronată de ziarul 
„Scînteia tineretului" ni se pare 
extrem de binevenită. Dîndu-i 
un caracter larg, n,u mă îndo-

iese, ea va avea efecte dintre 
cele mai pozitive pentru dez
voltarea sportului ae masă.

lată de ce conducerea 
C.N.E.F.S. a indicat federațiilor 
și cluburilor să aibă în aten
ție și să sprijine organizarea 
sistematică a unor asemenea 
manifestări, să răspundă 
prompt la solicitările iubitori
lor sportului. în anumite etape, 
mai ales în vacanțele de vară, 
s-a recomandat ca sportivi și 
echipe fruntașe să facă me
ciuri demonstrative, îndeosebi 
la sate, alcătuind chiar forma
ții mixte, în care alături de 
virtuoși să joace tineri localnici.

Reluarea pe un plan mai 
larg, cu caracter de permanen
ță, nu de campanie, ca înainte, 
a unor asemenea acțiuni este 
salutară. La eforturile organe
lor și organizațiilor U.T.C., ale 
ziarului „Scînteia tineretului", 
se adaugă sprijinul unanim 
și entuziast al organelor 
C.N.E.F.S., ale noastre, ale tu
turor lucrătorilor mișcării spor
tive.

prof. univ. dr. LEON TEODORESCU
vicepreședinte al C.N.E.F.S., 

rectorul Institutului de educație fizică fi sport

Acțiunea desfășurată la Liceul 
„Gheorghe Lazăr“, liceu la care 
am avut cinstea să profesez a- 
cum mai bine de un sfert de 
secol, o apreciez ca o inițiativă 
deosebită. Deși prezentată ca 
fiind „inedită“, in realitate ea 
reprezintă o reluare a unei 
practici, cîndva curente, a tine
retului nostru școlar și munci
toresc, nu numai în București 
dar și în majoritatea centrelor 
din patria noastră.

„Ineditul“ îl constituie, insă, 
nivelul calitativ superior la 
care Comitetul U.T.C. și Consi
liul asociației sportive a Liceu
lui „Gheorghe Lazăr“ au înțeles 
șă reia tradiția invitării mari
lor performeri în mijlocul tine
rilor — nu numai aceia a că
ror opțiune pentru sport era 
deja declarată — ci a tuturor 
tinerilor care, formîndu-se pen
tru a se realiza în diversele 
sectoare ale vieții noastre eco
nomice, sociale și științifice 
consideră, în același timp, acti-

„REPUBLICANELE"
DE SALA ALE JUNIORILOR 

NE-AU RELEVAT:ATLETISM

• lin buchet de performanțe excelente
• ...Dar și nereguli disciplinare, încălcări

ale eticii sportive
Luna februarie, luna campiona

telor republicane de sală la atle
tism, a adus un buchet de per
formanțe excelente, atil la seniori, 
cit și, acum, la juniori, care spe
răm că se va confirma la apro
piatul concurs internațional de 
sală „Cupa de cristal“ care se va 
desfășura în București la sfirșl- 
tui acestei săptămîni..

Ultima ediție din această serie 
de campionate naționale a fost re
zervată juniorilor I și s-a desfă
șurat în sala de atletism de la „23 
August", sîmbătă și duminică.

Am remarcat la aceste campio
nate in primul rînd performan
ța în dublu exemplar (semifinală 
ș! finală) de 6,6 sec. a iul Dorel 
Cristudor, care a obținut un nou 
record al probei pentru juniori, 
egalind totodată și recordul se
niorilor. Evoluția lui înscrie un 
nou nume în sprint, o nouă spe-. 
ranță la această categorie de pro
be unde am rămas atît de în 
urmă în ultimul timp.

îmbucurătoare au fost și rezul
tatele la săriturile în înălțime, 
fete și băieți. Atît Gergcly Kicsid 
(2 06 ni.) cît și Roxana Vulescti 
(1,75 m.) și secondanta ei. Geor- 
geta Păcurarii (1.72 m.) au de
monstrat calități fizice suficiente 
pentru a intra, în curînd, in rin
durile seniorilor cu performanțe 
de valoare internațională, așa cum 
s-a format, de altfel, o lungă tra
diție la aceste probe în atletismul 
românesc.

Este plăcut și drumul ascendent 
pe care se află, de asemenea, 
Paul Gheorghiu la triplu salt 
(14.97 m.). Cu o constituție fizică 
propice, conștiincios și perseve
rent, bine îndrumat tehnic, el de
ține toate atuurile să pornească 
pe calea consacrațllor Corbii șl 
Ciochină.

Au existat însă și mari surprize, 
ca de exemplu înfrîngerile suferi
te de campioanele balcanice și re
publicane Eleonora Monoranu la 
60 m. și Dorina Cătinean Ia sări
tura în lungime. Fără a scade cu 
nimic din meritele învingătoare
lor lor. Adriana Surdti și Anca 
Hoinărescu — ele au obținut victo
riile cu performanțe execelente — 
am găsit o trăsătură comună pen
tru cele două campioane învinse: 
autoîncrederea excesivă cu care 
au intrat in concurs, siguranța că 
nu are cine să le bată.

Dar lăsînd la o parte fruntea 
clasamentelor, trebuie să consta
tăm că lucrurile nu stau prea bine 
mal jos Șl la aceste campionate, 
ca de altfel la toate concursurile 
cu caracter republican din ultimi- 
ani la care participarea concuren- 
tilor s-a făcut pe baza unor per
formanțe standard prestabilite, re
zultatele slabe, cu mult sub aceste 
standardtiri, au fost mai multe (le- 
cit performanțele superioare ha
remurilor stabilite. Astfel; IM de

atlețl nu au îndeplinit aceste stan- 
dardurl fixate ca obligatorii, față 
de 142, care le-au îndeplinit. A- 
ceasta este echivalent cu nerespec- 
tarea unor norme stabilite de 
F.K.A.; înseamnă adesea perfor
manțe nereale, scrise doar pe 
hîrtie, fără să fi fost vreodată 
realizate ; înseamnă întinarea no
țiunii de corectitudine și cinste. 
Urmările ? Se cheltuiesc sume 
mari de bani cu atlep nepregă
tiți, de cele mai multe ori nedo
tați pentru acest sport, se aglo
merează uneori concurenții la u- 
nele probe, prejudlciind desfășu
rarea concursului. în fruntea cla
samentului cu norme neîndepllnl- 
te se situează S.S.A. — București 
cu 14 neîndepliniri, dar există cir
cumstanța atenuantă că această 
secție a avut și cel mal mulți 
participanți la concurs dintre care 
mulți și-au îndeplinit normele. In 
schimb pe locul doi în acest cla
sament nedorit, se află Școala 
sportivă Tulcea, ai cărei repre
zentanți au concurat la 10 probe 
și la toate s-au situat pe ultimele 
locuri, fără să reușească nici pe 
departe să îndeplinească un stan
dard. Ba mai mult, toți băieții de 
la această secție au înregistrat 
performanțe inferioare celor de la 
fete. (5,40 m. la lungime; 8,1 sec. 
la 60 m.; 8,04 la greutate etc.). Cu 
un bilanț negativ, cu 8 norme 
neîndeplinite au mai încheiat șl 
Liceul ,,C. Negruzzi“ din Iași și 
Școala sportivă din Craiova. Șl 
lista poate continua cu încă multe 
secții și nume. Totuși această si
tuație care se perpetuează, și care 
aduce numai prejudicii atletismu
lui, trebuie curmată. Prima che
mată să ia măsuri categorice de 
sancționare a autorilor de „fal
suri“ și reîntronare a disciplinei 
este federația de specialitate.

SILVIU DUMITRESCU

vitalea sportivă personală ca o 
componentă a regimului pro
priu de viață. Mai precis, este 
vorba de acest tineret român 
entuziast, cult, conștient de ro
lul și sarcinile lui sociale și pa
triotice de azi și de miinc, ti
neret care se vrea sănătos și 
viguros nu numai la minte dar 
și la trup ; este vorba de acest, 
tineret român pentru care cul
tura și educația sportivă con
stituie — și trebuie să consti
tuie — o componentă indispen
sabilă a conceptului de cultură 
și educație.

De asemenea, este semnifica
tiv faptul că acest concept de 
cultură și educație care inte
grează și cultura și educația 
sportivă nu se limitează numai 
la aspectul informațional ci ac
ționează concret și în direcția 
funcției aplicative, respectiv a 
laturii practice a culturii și 
educației sportive.

Chiar dacă acest aspect co
mentat — și poate teoretizat mai 
amplu de noi — nu a fost de
clarat de uteciștii Liceului 
„Gheorghe Lazăr“, el este im
plicit modului în care aceștia 
au conceput, organizat și desfă
șurat intîlnirea lor cu marii per
formeri sportivi pe care i-au in
vitat

In convorbirile tinerilor „lă- 
zăriști" cu marii performeri 
sportivi care i-au onorat și pe 
care i-au onorat, ei s-au inte
resat integrativ, după cum s-a 
văzut, de toate aspectele vieții 
acestora : de activitatea lor 
profesională și civică, de pasi
uni, de eșecuri, de rigorile care 
stau la baza muncii titanice a 
marilor realizări, inclusiv spor
tive ; într-un cuvînt pe tinerele 
gazde i-au interesat „personali
tatea performerilor“, personali
tate din ale cărei laturi ei ur
mau să-și completeze „modelul 
propriei desăvîrșiri personale și 
sociale".

Tn afara celor de mai sus, 
mai sînt numeroase alte aspecte 
pozitive ale acestei acțiuni, as
pecte dintre care menționez :

— necesitatea practicării spor
tului în mod sistematic și nu 
„episodic“.

— cunoașterea și practicarea 
nu numai a unui singur sport 
ci a mai multora, chiar dacă 
opțiunea pentru un singur sport 
este evidentă și normală, educa
ția și cultura sportivă presupu- 
nînd cunoștințe teoretice șl 
practice despre ,,sport“ și nu 
limitate unilateral la un singur 
sport care este totdeauna condi
ționat de terenuri, inventar 
sportiv, antotimp, echipament 
etc.

— reluarea inițiativei și de 
către alte organizații U.T.C. și 
asociații sportive, nu numai șco
lare dar și din întreprinderi și 
colective de muncă, inclusiv a- 
celea din mediul sătesc ; la a- 
cestea să participe nu numai 
marii performeri „naționali și 
mondiali“ dar și cei „județeni“ 
care sînt tot atît de iubiți și 
stimați de tineret.

înainte de a încheia cred că 
n-ar ti lipsit de interes și, res
pectiv, de eficiență dacă la ac
tivitatea sportivă practică a e- 
levilor ar fi invitați și ar parti
cipa și cadrele didactice (nu 
numai profesorii de educație fi
zică) și de ce nu... ziariștii spor
tivi, teoreticienii și chiar per
soane din organele de conducere 
ale activității sportive ; în a- 
cest sens, ca primă etapă, poate 
că ar fi indicate reuniuni simi
lare în care cadrele didactice, 
ziariștii sportivi și alți „acti
viști“ pe plan teoretic și organi
zatoric sportiv să imite pe ute
ciștii Liceului „Gheorghe La
zăr“, invitîndu-i pe marii per
formeri pentru a practica „spor
tul de masă ?!“ împreună. Per
sonal, cu toate rigorile viratei, 
voi răspunde : prezent

O IN RUNDA a 11-a a turneu
lui internațional de șah de la 
Reykjavik. marele maestru ceho
slovac, Vlastimil Hort l-a învins pe 
Torafsson, Olafsson pe Thorberg- 
sson, iar Timman a cîștigat la 
Keene. Florin Gheorghiu a remi
zat cu islandezul Christjansson. 
rczullat consemnat și în partidele 
Stein-Kristinsson, Andersson-Tuk- 
makov și Sigurjonsson-Solmun- 
darsson.

In clasament conduce Hort 
(Cehoslvoacia) cu 8,5 puncte, ur
mat de Gheorghiu (România) — 
8 puncte, Stein (U.R.S.S.) — 7.5 
puncte.

• LA SALISBURY s-au încheiat 
campionatele internaționale de te
nis pe teren acoperit ale S.U.A.. 
competiție care a reunit jucători 
de valoare din mai multe țări ale 
lumii. Incepînd sub semnul sur
prizelor, turneul de la Salisbury a 
adus totuși în finală pe capii de 
serie : americanul Stan Smith și 
românul llie Năstase, ambii cîști- 
gători ai acestor campionate, pri
mul în 1969, iar cel de-al doilea 
în 1970.

Finala a fost și o reeditare a 
celei de la Paris, cînd cei doi te- 
nismani s-au întîlnit în ,,turneul 
campionilor“. învins atunci, jucă
torul american, n-a scăpat prilejul 
de a se revanșa pe teren propriu 
și a terminat învingător in patru 
seturi cu 5—7, 6—2, 6—3, 6—4. Po
trivit aprecierilor corespondentu
lui agenției France Prcsse, „Năs
tase nu a putut juca la cea mai 
bună valoare a sa, nu s-a putut 
concentra, din cauza unor decizi- 
litigioase ale arbitrilor de linie“.

tn finala probei de dublu, pere
chea spaniolă Manuel Orantes — 
Andres Gimeno a întrecut cu 6—4. 
6—3 cuplul Zednik (Cehoslovacia) 
— Juan Gisbert (Spania).

JUDO
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CAMPIONII —
SPERANȚE

SI PROMISIUNI5
Vineri, sjmbaiă și duminică sala 

de sport „Agronomia“ din Iași a 
cunoscut animația caracteristică 
marilor confruntări sportive, găz
duind finala Campionatului repu
blican individual de judo pen
tru juniori. Aflată la cea de 
a patra ediție finala, — or
ganizată de Federația româ
nă de judo și C.J.E.F.S. Iași 
— a oferit în cele patru reuniuni 
un spectacol sportiv reușit, de 
buna factură tehnică. La întreceri 
au participat — dovadă a popu
larității de care se bucură acest 
sport în rindul tinerilor — 163 ju
niori mari și mici. Un bun prilej 
de trecere in revista a Unerilor 
noștri judoka. concursul a fost un 
adevărat examen de verificare 
înaintea competițiilor internațio
nale din lunile următoare. încă 
din primele tururi întîlnirile au 
dovedit că tinerii judoka sînt bine 
pregătiți, ambițioși; dorința de a- 
tirmare cu care au luptat ne-a 
demonstrat că tricourile de cam
pioni vor fi purtate de cel mai 
buni. Surprizele au fost prezente 
șl aici. In primul tur campionul 
„Internaționalelor“ României, Cris
tian Nicolau a cedat prin superio
ritate tehnică In fa(a tînărului Iost 
Ditalman de la „Trotușul". Ca o 
trăsătură caracteristică a majori
tății partidelor remarcăm, cu sa
tisfacție, numărul foarte mare de 
procedee tehnice executate in spe
cial de juniorii mici șl lupta tac
tică a celor mari. O mențiune se 
cuvine a fi adusă oficialilor Va- 
sllescu Vulgarls, Dauttner, Con- 
stantlnescu, Tosun șl Gh. Sara- 
mat care au contribuit la buna 
desfășurare a competiției. Este re
marcabilă victoria sportivilor de 
Ia Rapid, ciștigători a trei titluri 
(antrenor Gh. Donciu) șl a celor 
de la Vagonul Arad cu două titluri 
(Mihal Botez). După terminarea 
campionatului, tov. Anton Muram, 
secretarul general al F.R.J., ne-a 
declarat: „Această ediție a fost 
cea mai semnificativă și de mare 
importanță, deoarece a fost un 
ultim test înaintea apropiatelor 
campionate europene de la Lenin
grad, la care vom participa ți 
unde dorim să confirmăm ascen
siunea valorică a judo-ului româ
nesc“. Iată, acum lista campioni
lor țării pe 1972 : Mircea Nuțu 
(Școala sportivă Gh. Gh. Dej), 
Viorel Râuț (Gloria București), 
Lazăr Logliin (Vagonul Arad), 
Ion Moraru (Șe. sp. „Unirea" Iași), 
Nicolae Gheorghe (Metalul Bucu
rești), Adalbert Schiller (Poli. Ti
mișoara), Valeriu Manila (Gloria 
București), șl Lazăr Uscă (Vago
nul Arad), juniori mari : Al. Fi- 
lip (Dinamo Brașov), Roman Cor
nel (Rapid), Constantin Mclnic 
(Rapid), Al. Dumitru (Rapid), și 
George Helsdolfer (Șc. sp. 3 — 
București).

Sculptura lui Romul Ladea se 
înscrie cert tradiției realiste a artei 
românești. Lucrările sale sînt în 
primul rînd rodul observației. 
Fantezia este strunită consec
vent de model, de un model ce 
nu depășește în general granița 
biografiei sale intime (numeroa
se autoportrete, portretele părin
ților, ale soției etc.). Poate că de 
aceea artistul pare întrucîtva ne- 
spectaculos, neinventiv, terestru. 
Ceea ce „pierde“ imaginativul, 
artistul „de idee" dacă ne putem 
exprima așa, cîștigă compensato
riu parcă, analistul profund, ar
tistul preocupat să dezvăluie, fără 
inutilă cazuistică, adevărul și fi
rescul existenței. Ușoarele ten
dințe expresioniste (de fapt o sti
lizare mai acuzată) pe care le în- 
tîlnim la lucrările în lemn sînt de 
fapt expresia supunerii la rigori
le materialului, la modalitatea sa 
de tratare și mai puțin consecin
țele unei estetici neadiacente vi
ziunii sale realiste. Același lucru, 
pe alte planuri bineînțeles, se 
poate observa și la lucrările de 
mici dimensiuni (teracotă) în 
care exigențele construcției și ar
moniei plastice se supun în pri
mul rînd atitudinii verosimile, a 
unui pitoresc în sensul cel mai 
bun al cuvîntului, menit să evo
ce robust, cu o vitalitate proprie, 
sanguin chiar — viața. Ladea e 
divers mai puțin în tematică, mai 
puțin în soluții componistice și în 
tehnică; el e divers în ordinea

sentimentelor. De la lucrările cu 
caracter „intimist“, ce pun în va
loare delicatețea registrului său 
liric, pînă la lucrările cu un pro
nunțat caracter social, ce ne dez
văluie atitudinile sale civice, în
registrăm o suită infinită de 
nuanțe afective. Ladea este sub 
acest aspect un liric bogat, „com
plet". Ori de cîte ori vom vorbi 
despre creația sa nu vom putea 
eluda tocmai registrul grav, cu 
vădite implicații sociale, condițio
nat — nu întîmplător — de aspi-
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RETROSPECTIVĂ

rația către monumentalitate. Ca 
și la Medrea se poate vorbi în ca
zul său de afirmarea unei demni
tăți naționale, de mesianismul ac
tului social și deopotrivă actului 
artistic, așa cum îl desprindem ca 
spirit din literatura ardeleană, 
dintr-un întreg climat caracteris
tic, care a pus vizibil pecetea pe 
creația multor artiști din această 
zonă a țării. Fără îndoială, și fap
tul e vizibil pentru oricine, acest 
spirit e numai implicat ca expre
sie a unor trăiri și opțiuni pro
funde; el nu e dedus din dat« 
exterioare, din zgomotoase și fa-

cile afirmații. Personajele sale fie 
că e vorba de cele baladești (lo- 
van Iorgovan), sau de cele cu e- 
xistență atestată (Horia, Agîrbi- 
ceanu, Blaga, corifeii școlii arde
lene ș.a.) impun tocmai prin dem
nitate, prin forță, printr-o stăpî- 
nire bărbătească în durere și re
striște, printr-o voință ce apropie 
în timp lucrarea lor atît de di
versă. Fiecare personaj la care am 
adăuga portretele părinților, 
chiar autoportretele, par persona
jele unor epopei colective, ai că
rei eroi sînt țărani prin origine 
sau prin simțire, personaje inves
tite cu o nobilă dîrzenie, cu o do
rință fierbinte de emancipare so
cială și națională. Se poate vorbi 
deci la Ladea, firește în termenii 
artei interbelice, pentrtu că sculp
tura sa aparține într-un fel isto
riei, chiar dacă ne referim la o 
istorie imediată, de autentic spi
rit revoluționar, de mesaj social. 
Ladea este un excelent construc
tor, un artist cu o personalitate 
puternică, un artist care și-a stă- 
pînit bine meșteșugul, dar un ar
tist care l-a pus cu luciditate în 
umbră ca pe un instrument, care, 
în sine nu poate exprima nimic, 
tot așa cum o cultură muzicală 
și o orchestră nu pot exprima, 
singure, o simfonie. Prin el, prin 
meșteșug, a luminat în primul 
rînd adevărul vieții, generozitatea 
aspirațiilor umane;

C. R. CONSTANTINESCU

MUZiCk

7—13 februarie : O săptă
mână din miezul stagiunii mu
zicale. Fără concertul Ansam
blului din Tg. Mureș, viața ar
tistică a Capitalei ar fi fost 
lipsită de orice „eveniment“ 
cameral cu toate că în trecu
tele săptămîni, (ca și în săptă- 
mîna ce urmează), ni s-a oferit 
o agendă de o opulență căreia 
cu greu îi putem „face față“...

„Acumulările" și „pauzele" 
acestea nu mi se par rodul u- 
nei „planificări“ menite să a- 
ducă, în anumite perioade, 
timpul de reflecție necesar „a- 
similării“ unor „evenimente", 
ci rezultatul unor „dezorgani
zări" în centralizarea activi
tății muzicale pe întreaga Ca
pitală.

Că lucrurile stau așa, ne-au 
dovedit în modul cel mai clar 

a paralelismele în programare 
in care se pare că stagiunea 
actuală excelează...

A Cîteva exemplificări mi se 
par edificatoare : luni 31 ia
nuarie, excepționalul recital al 

A lui Aurelian Octav Popa a 
fost dublat de un debut diri
joral plin de semnificație 

£ Conservator ; miercuri 26 ia
nuarie, concertul de debut la 
Ateneu a două interesante for- 
mâții camerale : „Melos" și 
„Armonia" a fost „flancat" in 
Sala Mică a Palatului, de un 

Q Festival de muzică româneas
că al formației „Pro Musica".

Luni 17 ianuarie, a fost „bă-
V lut un record" : la ora 20.00 in 

toate sălile de concert ale Ca-
_ pitalei aveau loc manifestări
V de unică rezonanță : la Stu

dioul Radioteleviziunii prima

•
 audiție integrală a unei opere 
de Verdi; la Ateneu, un con
cert coral cu 10 prime audiții 
elisabetane ; la Sala Mică, un 
£ excepțional recital al lui 
Gheorghe Halmoș, iar la Con
servator, o seară de operă cu 

£ un program inedit.
Exemplele pot continua tn 

_ „adîncul stagiunii" : concer- 
V tul de unică vibrația artistică

la

ACUMULĂRI
ȘI PAUZE...

in care au fost programate in
tegralele concertelor lui Enes- 
cu, nu a avut decît 20—30 de 
auditori, pentru că în sala „E- 
nescu" a Conservatorului, a 
fost fixată o întîlnire cu Ma
drigalul și Vittorio de Stea.

Intr-o seară din primele luni 
ale stagiunii, concertele lui 
Duke Ellington au avut loc în 
același timp cu două simfonice 
de mare importanță la Ateneu 
și în Studioul de pe Strada 
Nuferilor.

Inexplicabile sînt de aseme
nea paralelismele în promova
rea aceleiași lucrări (la Ateneu 
a răsunat aceeași simfonie de 
Ceaikovschi la o distanță de 
numai 6 săptămîni).

Faptele sînt cunoscute... 
După „recordul" de la 17 ia
nuarie, am mai ridicat aceeași 
problemă. Nu le repetam și de 
astădată dacă numai după cî
teva săptămîni nu înregistram 
aceleași paralelisme care con
tinuă să pericliteze valoarea 
unor manifestări de cali
tate, care continuă să decon- 
centreze publicul; nu le rea
minteam poate și de astădată, 
dacă nu aș spera ci va fi de
pășit odată stadiul „dialoguri
lor dintre surzi" tipice pentru 
discuțiile dintre criticii muzi
cali și unele instituții muzi
cale ; nu le reaminteam poate 
dacă nu aș spera că odată și 
odată, vor ajunge și în siste
mul informațional al acelora 
care trebuie să se ocupe de 
„planificarea" vieții artistice 
a Capitalei in ansamblul ei... 
I

Șl ACUM CTTEVA 
SECVENȚE

• DUPĂ ORCHESTRA de

cameră din Timișoara, orches
tra de cameră din Tg. Mureș 
(concert — maestru Iuliu Ham- 
za) ne-a oferit la București o 
seară de substanță și de înalt 
profesionalism interpretînd 
printre altele o Simfonie de 
Haydn, și în mod excelent, a 
treia suită de dansuri vechi a 
lui Respighi.

Din păcate în concertul de 
Mozart, agenția de Impresariat 
Artistic ne-a propus din nou 
un violonist mediocru, ameri
canul Sidney Harth, cu un ton 
aspru, departe de orice con
cept stilistic.

• S1MBĂTĂ, la Filarmonici 
am ascultat o interesantă pri
mă audiție românească : piesa 
pentru suflători de Liviu Glo- 
deanu, lucrare cu colorituri și 
structuri ce amintesc vechi 
preocupări (vizibile tn special 
tn Suita pentru cor de copii, 
suflători și percuție) și o den
sitate și un laconism al expre
siei promițătoare pentru con
tinua sa evoluție.

• Violonistul MIRAI CON
STANTINESCU a oferit mier
curi in Sala Mică a Palatului 
o minunată seară de sonate ro
mânești semnate de Sabin Dră- 
goi, Mansi Barberis, Liviu Co- 
mes și Doru Popovici.

Am semnala ca momente 
remarcabile ale acestor prime 
audiții, partea a Il-a a sonatei 
lui Sabin Drăgoi și piesa „Mu
zica solemnă" a lui Doru Po
povici de o vibrație ce amin
tește cele mai frumoase pagini 
pe care le-a dat pînă acum li
teraturii noastre muzicale.

!
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Aia cum 
ne recomandă 

activitatea...
ni le spun. Întrebări de felul 
„Cum să reacționez dacă un bă
iat întîrzie la întîlnire ?“, „La ce 
vîrstă avem voie să mergem cu 
un băiat la spectacol ?“, au con
stituit pretexte pentru confruntări 
mai ample, organizate Ia nivel de 
municipiu cu fetele din școlile 
generale. De un interes deosebit 
s-au bucurat și întîlnirile cu fe
tele absolvente de liceu. La Școa
la postliceală de poștă și teleco
municații, de exemplu, o dezba
tere privind modul de alegere al 
prietenilor, ce făgaș nefericit pot 
apuca unele relații între băieți și 
fete etc., a avut o mare înrîurire 
asupra fetelor.

Pas cu pas, sfera de cuprindere 
a acțiunilor a depășit cadrul șco
lii, s-a extins asupra unor organi
zații din întreprinderi, asupra u- 
nor colective formate în cea mai 
mare parte din fete. Și nu nu

mai în Bacău, oi in multe alte 
locuri din județ.

— Tot de la o discuție Indi
viduală cu tinerele abia căsăto
rite care îmi cereau deseori o su
gestie cum să gătească, cum să se 
comporte în familie, a luat ființă 
la întreprinderea „23 August“ un 
cerc de artă culinară, își amin
tește acum Elena Ababei. Și tot 
astfel s-a constituit și cercul mîi- 
nilor îndemînatice.

Ca și „sfatul fetelor“ de la Fa
brica de confecții, sau „cercul ti
nerelor gospodine" din comuna 
Hemeiuș — am adăuga noi. De 
altminteri, despre activitatea rod
nică a fetelor din municipiul 
Bacău s-ar putea vorbi încă mult. 
Amintim în treacăt, ca desprinse 
dintr-un jurnal : procesul cinema
tografic intitulat „Pasul hotărî- 
tor“, pregătit de către studenții 
Institutului pedagogic, motiv de 
reflecție asupra căsătoriilor pri
pite, nefondate social, acțiune 
preluată de secția de propagandă 
a Comitetului județean U.T.C. și 
extinsă în tot județul; alcătuirea 
unei echipe de teatru de păpuși 
a fetelor de la Spitalul de pedia
trie pentru micii lor pacienți; 
numeroase acțiuni pentru înca
drarea în muncă a fetelor ; mo
dul în care au fost primite și se 
comportă în producție fetele d«

la Casa de copii și institutele de 
reeducare etc.

Toate acestea vădesc nu numai 
preocupare, dar și maturitatea de 
gîndire și acțiune, experiența do- 
bîndită de consiliul cu munca în 
rîndul fetelor al Comitetului mu
nicipal Bacău al U.T.C. Atenția 
acordată problemelor strict perso
nale speciale ale fetelor a avut 
un efect pozitiv, s-a dovedit un 
prețios stimulent și în activita
tea lor productivă. De la Fabrica 
de confecții a pomit spre toate 
organizațiile din județul Bacău 
inițiativa „Fiecare utecist — e- 
xemplu în muncă, în activitatea 
obștească și în societate“. Iniția
tiva „a prins“ și la întreprinde
rea de industrie locală, unde s-a 
preluat sub forma policalificării. 
Recent s-a deschis aici o secție 
nouă, covoare de tip persan, cu 
fete de la Școala populară de 
artă. Concomitent cu covoarele, 
ele au început să învețe și alte 
operațiuni : preparație, filatură, 
țesătorie.

Iată numai cîteva din preocu
pările consiliului cu munca în 
rîndul fetelor, reprezentînd tot a- 
tîtea realizări ce dovedesc cît de 
largă este aria de activitate a a- 
cestui organism cu destinație bine 
precizată în viața organizației 
U.T.C., contribuind în mare mă
gură la educația tinerelor de toa-

te vîrstele. Ceea ce constituie, în 
fond, cea mai frumoasă carte de 
vizită care îi recomandă călduros 
întreaga activitate.

Perfecționarea 
pregătirii 
cadrelor

sistemul de concepte și în ana
liza proceselor și fenomenelor e- 
conomice și social-politice, a 
noilor tendințe. Altfel, totul ră- 
mine o învățătură „a zilei de 
ieri“, neeficientă, cu o uzură 
morală ridicată chiar din mo
mentul lansării ei. De aceea și 
studentul trebuie să fie pe de
plin angajat nu numai în însu
șirea unor teze și definiții, dar 
și in abordarea politică a fie
cărei probleme.

Cerința clar formulată în Pro
gramul P.C.R. pentru îmbună
tățirea activității ideologice, 
implică o accentuare a dezbate
rilor de idei, a dezbaterilor 
marxist-leniniste. Științele so
ciale oferă un asemenea prilej, 
pentru a înțelege că In ofensi
vă este astăzi marxism-leninis- 
mul. Prime și cea mal impor
tantă datorie a fiecărui student 
este să studieze atent, să apro
fundeze documentele partidului 
nostru — nesecat izvor de învă
țăminte, temelia însușirii cores
punzătoare a științelor sociale 
și să militeze neobosit. în spiri
tul lor, la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră.



A

In favoarea 
Conferinței 

de securitate 
și colaborare 

in Europa.
Conducerea societății „Fin

landa—R.D.G.“ și cea a So
cietății de prietenie a R.D.G. 
cu țările nordice s-au pronun
țat, în cadrul unei ședințe co
mune, desfășurată la Berlin, 
pentru convocarea cit mai 
grabnică a conferinței gene- 
ral-europene de securitate și 
colaborare. Participanții au 
salutat propunerea guvernului 
finlandez, din septembrie 1971, 
de a se începe tratative pri
vind încheierea unui tratat de 
stat, care să prevadă stabili
rea de relații diplomatice în
tre R.D.G. și Finlanda.

GEORGES MARCHAIS

DESPRE ALIANȚA CLASEI

MUNCITOARE

CU ȚĂRĂNIMEA
4

MUNCITOARE
„Partidul Comunist Francez 

acordă o mare importanță a- 
lianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, care 
reprezintă partea componentă 
principală a Uniunii noastre 
populare“ —a declarat Geor- 
ges Marchais, secretar gene
ral adjunct al P.C.F., la un 
miting desfășurat la Monlu- 
son.

Georges Marchais a decla
rat că P.C.F. va face tot ce 
este necesar pentru a realiza 
o înțelegere trainică între 
partidele și organizațiile pro
gresiste din țară și, înainte 
de toate, între P.C. Francez 
și Partidul socialist.

omisia condusă de lordul Pearce, care are mi
siunea oficială de a sonda opiniile rhodesiene 
asupra „termenilor acordului încheiat în luna 
noiembrie a anului trecut între Ian Smitb și 
Alee Douglas-Home, a anunțat că își va con
tinua activitatea în Rhodesia încă o lună. 
După cum se știe, tratativele dintre guvernul

Misiunea Pearce și 
problema rhodesiana

britanic și regimul rasist de la Salisbury au impus un 
compromis care nu a adus nici o schimbare în situația popu
lației de culoare dar care conține o recunoaștere de facto 
a regimului Iui Ian Smith — regim al minorității albe. Gu
vernul britanic a hotărît ca înainte de a recomanda parla
mentului recunoașterea formală a independenței Rhodesiei, 
acordul să fie supus unei „probe de acceptabilitate“ din 
partea populației africane chemată să certifice existența, 
unor posibilități de desfășurare normală a activităților poli
tice. Interesate în a demonstra Londrei „loialitatea" africa
nilor față de regimul Ian Smith, autoritățile locale au 
organizat o campanie de „convingere" în mai multe centre 
ale țării, încercînd să împiedice demonstrațiile de protest 
împotriva termenilor acordului. In prezent, dintre cei 20
de membri ai comisiei Pearce doi au fost desemnați să]
investigheze acuzațiile cu privire la intimidarea populației 
africane în exprimarea voinței sale — o flagrantă
încălcare de către autorități a acordului privind des
fășurarea unor activități politice normale în timpul an
chetei. După cum se știe, au fost arestate unele persoane 
care sprijină revendicările populației africane ca fostul prim 
ministru rhodesian Garfield Todd. Consiliul Național African 
— organizație grupînd pe liderii populației de culoare, a 
acuzat autoritățile de la Salisbury pentru măsurile represive 
luate împotriva a numeroase persoane care și-au exprimat 
dezaprobarea față de termenii acordului anglo-rhodesian, 
Astfel, muncitorii africani din mai multe întreprinderi au

fost amenințați cu concedierea sau chiar concediați pentru 
că resping acordul. C. N. A. a dezvăluit, pe de altă parte, 
unele aspecte ale misiunii Pearce. Membrii acesteia conduc 
discuțiile cu africanii intr-o asemenea manieră incit să obțină 
un răspuns afirmativ. Se pare deci că eforturile părților 
care au incheiat acordul converg spre același țel — impu
nerea lui cu orice preț. Liderii populației africane au cerut 
comisiei Pearce să-și întrerupă activitatea deoarece în aceste 
condiții nu mai poate fi vorba de o consultare imparțială. 
Poziția C.N.A. a fost expusă intr-un memorandum înminat 
ministrului de externe britanic, Alee Douglas-Home, care 
a vizitat Rhodesia. în el sînt formulate revendicările popu
lației africane și se arată că diferendul creat prin proclama
rea unilaterală a „independenței" Rhodesiei de către regimul 
lui Ian Smith va putea fi soluționat numai în condițiile în 
care în parlamentul de la Salisbury va fi stabilită o prezen
tare proporțională, pe calea alegerilor. Această revendicare 
majoră a populației zimbabrve este blocată de noua con
stituție rhodesiană prin care dreptul de vot este condiționat 
de potențialul economic de care ea dispune. Abia în anul... 
2 034, africanii vor reprezenta 50 la sută din întreg corpul 
electoral. O îmbunătățire a situației lor economice nici nu 
este posibilă în condițiile în care „Legea asupra pămîntului", 
din 1969, apără „integritatea" celor 50 de procente din pă- 
niintul rhodesian care se găsesc astăzi in proprietatea albilor. 
Aceștia însă sînt de... 29 de ori mai puțin numeroși decît 
africanii. Țara trăiește din 1965, de cînd și-a proclamat „inde
pendența“, sub impulsul legilor marțiale în virtutea cărora 
au fost condamnați numeroși patrioți zimbabwe. în prezent, 
10 000 de africani zac în închisori și alți 50 000 sînt internați 
în lagăre de concentrare. Puternice manifestații de protest 
au avut loc recent la Mkoba, Monomotopa Belingwe și Gweto, 
împotriva acordului anglo-rhodesian și în sprijinul efortu
rilor C.N.A. pentru cucerirea unei independențe reale, bazată 
pe drepturile majorității africane. Aceste elemente ar fi fost 
suficiente pentru edificarea de la bun început a comisiei 
Pearce. Prelungirea cu încă o lună a misiunii ei evidențiază, 
de fapt, hotărîrea guvernului britanic de a-și realiza intenția 
de recunoaștere oficială a regimului minoritar rasist al 
Rhodesiei.

R. P. D. COREEANA.— Vedere din Phenian

PREȘEDINTELE S.U.A.,
RICHARD NIXON,

A SOSIT LA PEKIN
PEKIN 21. — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, 

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

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

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

După-amiază, președintele 
Mao Tzedun s-a întîlnit cu pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon. 
După cum menționează agenția 
China Nouă, „ei au avut o discu
ție serioasă și deschisă".

Din partea americană, la între
vedere a asistat Henrv Kissinger, 
consilier special al președintelui 
pentru problemele securității na

DOINA TOPOR 

ționale. Din partea chineză a 
participat Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat.

în aceeași zi, au început con
vorbirile oficiale dintre premierul 
Ciu En-lai și președintele Richard 
Nixon.

Din partea chineză au partici
pat Ieh Cien-in, vicepreședinte 
al Comisiei militare, Li Sien-nien, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ci Pîn-fei, ministrul aface
rilor externe, Ciao Kuan-hua, mi
nistru adjunct al afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

Din partea americană au parti
cipat, William Rogers, secretar de 
stat, Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui pentru 
problemele securității naționale, 
Ronald Ziegler, purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, Marshall 
Green, secretar de stat adjunct, 
și alte persoane oficiale.

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

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

Vizita președintelui Nixon în țara 
noastră, a spus el, oferă conducă
torilor celor două țări prilejul da 
a se intîlni personal pentru a cău
ta normalizarea relațiilor Intre 
cele două țări șl, de asemenea, de 
a face un schimb de vederi asupra 
problemelor care interesează cele 
doua părți. Aceasta este o acțiune 
pozitivă, un eveniment fără pre
cedent în Istoria relațiilor dintre 
China și Statele Unite. Popoarele 
chinez și american sînt popoare 
mari ; ele au fost prietene în
totdeauna. Insă, datorită motive
lor cunoscute tuturor, de peste 20 
de ani au fost întrerupte contac
tele dintre cele două popoare. în 
prezent, prin eforturi comune ale 
chinei și S.U.A., s-a deschis, în 
sfîrșit, poarta spre contacte prie
tenești.

Sistemele sociale ale Chinei șl 
S.U.A. sînt fundamental diferite șl 
există mari divergențe între gu
vernul chinez și guvernul S.U.A., 
a spus premierul chinez. Totuși, 
divergențele nu trebuie să împie
dice China și S.U.A. să stabilească 
relații normale, de la stat la stat, 
pe baza celor cinci principii ale 
respectului reciproc, suveranită
ții și integrității teritoriale, nea
gresiunii reciproce, neintervenției 
în afacerile interne, egalității șl 
avantajului reciproc și coexistenței 
pașnice. Cu atît mai mult aceste 
divergențe nu trebuie să ducă la 
război. Arătînd că, încă din 1955, 
guvernul chinez a declarat că po
porul chinez nu vrea să aibă 
război cu Statele Unite și că gu
vernul chinez dorește să discute și 
să angajeze tratative cu guvernul 
S.U.A., Ciu En-lai a relevat : 
„Am luat notă de faptul că în cu- 
vîntarea sa înainte de a pleca spre 
China, președintele. Nixon a decla
rat că „ceea ce trebuie să facem 
este să găsim o cale pentru a ve
dea că putem avea divergențe fără 
să fim dușmani în război. Sperăm 
ca. printr-un schimb deschis de ve
deri intre cele două părți, să ob
ținem un tablou mai clar al di
vergențelor noastre șl să depunem 
eforturi pentru a găsi terenul co
mun. un nou început care poate fi 
făcut in relațiile dintre cele două 
țări".

La rîndul său, președintele Nixon 
a spus : „Dacă , cele două popoare 
ale noastre sint dușmane, viitorul 
lumii este foarte sumbru. Dacă 
putem găsi un teren de înțelegere, 
șansele păcii sînt n-rari. In prezent 
avem mari divergențe. Ceea ce ne 
aduce împreună este faptul că a- 
vem interese comune care depă
șesc aceste divergențe. Discutîn’d 
aceste divergențe, nici unul dintre 
noi nu va face compromisuri In 
ceea ce privește principiile noas
tre. Să începem împreună un 
marș lung, care, pe căi diferite 
să ducă la același țel, construirea 
unei structuri mondiale de pace in 
care toți pot să stea împreună 
avînd demnitate egală șl în care 
fiecare națiune, mare sau mică, 
are dreptul să hotărască propria 
sa formă de guvemămînt, fără in
tervenție sau dominație din afară". 
Subliniind că nu există nici un 
motiv ca S.U.A. șl China să fie 
dușmani, președintele S.U.A. a 
toastat în cinstea președintelui 
Mao Tzedun șl a premierului 
Ciu En-lai, pentru prietenia po
poarelor chinez șl americani a tu
turor popoarelor lumii.

Expoziție 
românească de 

fotografii turistice și 
produse de artizanat 

la Anvers

In Sala sindicatelor so
cialiste din orașul Anvers 
s-a deschis o expoziție de 
fotografii turistice și pro
duse de artizanat din țara 
noastră. La vernisaj au fost 
prezentate două filme în 
culori, realizate de Ministe
rul turismului din România 
și de Asociația pensionari
lor socialiști din Belgia. Fo
tografiile și exponatele ro
mânești au fost apreciate 
de numeroasele persoane 
care au asistat Ia deschide
rea expoziției.

La manifestare au parti
cipat Jos Van Eynde, pre
ședinte al Partidului socia
list. senatori, deputați. ac
tiviști ai sindicatelor socia
liste, reprezentanți ai pre
sei. Au fost prezenți amba
sadorul României Ia Bruxel
les, Alexandru Lăzăreanu, 
membri ai ambasadei, pre
cum și reprezentanți ai Mi
nisterului Turismului.

Convorbiri 
între Gunnar Jarring și 

Murad Ghaleb
• AGENȚIA M.E.N. infor

mează că, în cursul convorbi
rilor cu Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretaru
lui general al O.N.U. pentru 
Orientul Apropiat, — care a 
făcut o vizită la Cairo — mi
nistrul egiptean al afacerilor 
externe, Murad Ghaleb, a ex
primat sprijinul țării sale față 
de misiunea acestuia. El a ară
tat că Egiptul consideră Națiu
nile Unite singurul cadru în 
care se poate ajunge la o re
glementare a problemei Orien
tului Apropiat.

• PREȘEDINTELE Alge
riei, Houari Boumediene, a 
deschis luni lucrările celei 
de-a șasea conferințe a pre
ședinților Adunărilor popu
lare comunale, în cadrul u- 
nei festivități la care au luat 
parte membrii Consiliului Re
voluției și ai guvernului.

• MINISTRUL sudanez 
pentru problemele sudului, 
Abel El-Eir, și ministrul de 
externe, Mansour Khaled, au 
participat, luni, la Khartum, 
la deschiderea unei conferințe 
de patru zile asupra proble
mei refugiaților din sudul Su
danului — informează agen

Noi incidente 
la Londonderry

în urma încercării trupelor 
britanice de a opri desfășu
rarea unei manifestații civile 
în cartierul catolic al orașului, 
noi incidente au avut loc, du
minică, la Londonderry. Cioc
nirile dintre manifestanți și 
soldații britanici, care au re
curs la folosirea gazelor lacri
mogene și a bombelor fumi
gene, s-au soldat cu rănirea 
gravă a unui militar și cu a- 
restarea unui important nu
măr de persoane.

După cum apreciază agen
ția UPI, aceste incidente — 
cele mai violente, după „du
minica sîngeroasă“ de la 31 
ianuarie — capătă o semni
ficație aparte. Ele au survenit

REALITĂȚI AFRICANE
LUSAKA — Actualul plan de 

dezvoltare a Zambiei prevede 
construirea, pînă în anul 1975, 
a uneia dintre cele mai lungi 
căi ferate din țară. Ea va lega 
Lusaka de capitala Tanzaniei, 
Dar Es Salaam (1 600 km). Pri
mii 500 km ai acestei rute fe
roviare au și fost construiți.

Noua cale ferată va permite 
Zambiei să-și rezolve în în
tregime problemele sale de 
transport.

BRAZAVILLE — Unul din
tre cele mai mari zăcăminte 
de potasiu din lume se află în 
Republica Populară Congo. 
Zilnic, de la acest complex mi
nier denumit Holle, se extrag 
2 000 tone potasiu.

Pentru punerea în valoare a 
acestei bogății, a fost moder
nizat portul Pointe Noire, care 
poate primi, astăzi, nave mi
neraliere de 65 000 tone.

ALGER — în portul alge- 
rian Arzew va fi construită, în 
curînd, o uzină pentru tratarea 
apelor poluate provenite din 
curățirea petrolierelor, anunță 
cotidianul „La Republique“.

ția MEN. Participanții vor e- 
labora mai multe documente 
privind condițiile de viață în 
sudul țării, precum și unele 
proiecte de dezvoltare și sta
bilizare a refugiaților în a- 
ceastă regiune.

Amînarea alegerilor 
municipale din Pakistan

• GUVERNUL Pakistanului 
a aminat alegerile municipale, 
care fuseseră fixate pentru 15 
martie a.c., pînă după convo
carea adunărilor provinciale, 
prevăzută pentru 23 martie, 
— informează agenția Reuter.

întîlnirei de lucru la 
Panmunjon

• LA PANMUNJON a avut 
loc luni prima întilnire de lu

în ajunul începerii misiunii 
de anchetă a judecătorului 
suprem al Marii Britanii, lor
dul Widgery.

Ansamblul folcloric „Nun
tașii Bihorului“ al Casei de 
cultură a sindicatelor din O- 
radea, care a participat la 
Festivalul internațional „Mig
dalul în floare" de la Agri
gento (Sicilia), a prezentat o 
serie de spectacole și în re
giunea Umbria — la Orvieto, 
Foligno și Volterra. Interpre- 
tind cu măiestrie jocuri și 
cîntece populare românești 
din diferite regiuni ale țării, 
ansamblul a cucerit un bine
meritat succes.

Ziarul precizează, citind decla
rațiile directorului rafinăriei 
din Arzew, că lucrările de con
strucție a uzinei vor începe 
spre sfîrșitul acestui an.

Apele purificate vor fi folo
site de marea rafinărie din lo
calitate.

Construirea Uzinei de tra
tare a apelor poluate face par
te dintr-un program mai vast 
de reamenajare a portului Ar
zew — cel mai important cen
tru algerian pentru comercia
lizarea petrolului și gazelor 
naturale. Programul menționat 
include construirea unor che
iuri noi pentru acostarea pe
trolierelor, precum și îmbună
tățirea sistemului de transport 
a hidrocarburilor în zona in
dustrială a orașului.

KINSHASA — în regiu
nea Inga, din Republica 
Zair, a intrat în ultima 
fază de construcție barajul 
hidrocentralei cu același nume. 
Energia electrică furnizată de 
hidrocentrala Inga va servi la 
punerea în valoare a noilor 
zăcăminte de cupru descope
rite în această parte a țării.

cru in cadrul convorbirilor 
preliminare dintre societățile 
de Cruce Roșie din R. P. D. 
Coreeană și Coreea de sud, în 
vederea elaborării ordinii de 
zi a convorbirilor propriu-zise 
dintre reprezentanții celor 
două organizații. In urma 
schimbului de vederi care a 
avut Ioc cu acest prilej, s-a 
stabilit ca a doua intîlnire de 
lucru să aibă loc la 24 februa
rie, menționează A.C.T.C.

O hotărîre a Comitetu
lui Executiv al O.E.P.

• COMITETUL Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei a hotărît, în una
nimitate, să unifice forțele re
voluționare palestiniene pe 
plan militar, politic șl finan
ciar

Consiliul Centralei sindica
le AFL-CIO din S.U.A., reu
nit în sesiune bianuală la 
Miami (Florida), a dat publi
cității o declarație în care a- 
preciază că politica economi
că a Administrației se va 
solda, în cursul anului 1972, 
cu avantaje importante pen
tru marile corporații.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Oameni care 
făuresc viitorul
Una din impresiile du

rabile pe care ți le lasă cu
noștința cu oamenii din 
țara vecină și prietenă, 
R. p. Ungară — indiferent 
de localitatea unde ai avut 
prilejul să-i întîlnești, de 
preocupările profesionale 
sau de altă natură — este 
capacitatea lor de a-și con
cepe propria existență, în 
strinsă legătură cu viitorul.

întreprinderea de con
ducte ale uleiurilor din Sio- 
fok, localitate situată pe 
malurile cunoscutului lac 
Balaton, este locul unde 
impresia de care vorbesc 
mi s-a arătat mai îndreptă
țită ca oriunde în altă par
te. Poate și pentru faptul, 
că aici orice act de muncă 
trebuie conceput și înfăp
tuit la scara întregului te
ritoriu național, că profilul

Însemnări din r. p. ungară 
DE TRAIAN GÎNJU

In imagine, uzina de gaz natural de la Hajduszoboszlă, prin 
ale cărei conducte, 4 milioane de metri cubi de gaz ajung 

în fiecare zi în toate colțurile țării

producției îi conferă Între
prinderii statutul unui au
tentic dispecerat de a cărei 
funcționare depind, într-o 
măsură hotărîtoare, activi
tatea în zeci și sute de alte 
obiective industriale, con
dițiile de viață și confort a 
sute de mii de cetățeni. 
Transportul combustibilu
lui, respectiv al petrolului 
și gazului, constituie o- 
biectivul întreprinderii din 
Siofok, cea mai mare de 
acest gen din R. P. Ungară. 
Dar nu numai atît. Con
strucția propriu-zisă de con
ducte se află de asemenea 
în sfera preocupărilor ce
lor 4 300 de salariați.

Actualmente, întreprin
derea are în exploatare 
2500 km de conducte ce 
străbat în toate direcțiile 
teritoriul țării. Transporta
rea combustibilului este a- 
sigurată prin comandă e- 
lectronică. In ceea ce pri
vește tablourile de condu
cere ale gazului ele se gă
sesc la Kardoskut, Hajdus- 
zoloszlo, Veces și Miskolc, 
iar cele de dirijare a petro
lului sînt la Ujudvar și 
Kâpolnăsnyek. Sigur că 
pentru a te edifica asupra 
proporțiilor activității în
treprinderii, cunoașterea 
valorilor producției sînt in
dispensabile. Astfel, în 
1970 s-au transportat 3,3 
miliarde m c. de gaz. 5,5 
milioane tone petrol, intern 
și importat, s-au îmbuteliat 
150 000 tone gaz. Acestea 
sînt cîteva din cifrele sem
nificative ale prezentului 
căci, pentru lucrătorii de 
aici, ca Și din întreaga ța
ră, anul 1971, primul an al 
noului cincinal, se circum
scrie de drept viitorului, un 
viitor imediat cu termen 
fix, anul 1975. Ce înseamnă 
el în contextul economiei 
maghiare, pentru activita
tea întreprinderii din Sio
fok, poți înțelege chiar nu
mai raportîndu-le la preve-

M.P.L.A. CONDAMNĂ ALIANȚA DINTRE AU
TORITĂȚILE COLONIALISTE PORTUGHEZE SI 

REGIMUL RASIST SUD-AFRICAN •

Mișcarea Populară pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) 
a dat publicității, în capitala 
tanzaniană, o declarație în 
care condamnă alianța dintre 
autoritățile colonialiste portu
gheze și regimul rasist din Re
publica Sud-Africană, alianță 
care are drept scop înăbușirea 
luptei de eliberare națională a 
popoarelor Angolei și Namibi
ei. In declarație se arată că. in 
luna ianuarie a.c., unități mi
litare sud-africane au luat 
parte, alături de trupele por
tugheze, la operațiuni împotri
va forțelor patriotice angoleze, 
în regiunea rîului Kunene. De
clarația menționează, de ase
menea, că. în decembrie anul 
trecut, peste 300 de militari 
portughezi au fost trimiși în 

derile conținute în planul 
cincinal început anul tre
cut.

Intre 1971 și 1975 produc
ția va crește anual cu 15 
la sută. Altfel spus, în ”15 
se va transporta 6,5 miliar
de m. c. de gaz, 8,5 milioa
ne tone petrol, se vor îm- 
butelia 190 000 tone gaz. 
Fiecare an al cincinalului 
trebuie să aducă producerea 
a circa 300 km conducte. 
Pentru 1971 această preve
dere a fost îndeplinită cu 
succes, ceea ce constituie o 
convingătoare garanție că 
sarcinile întreprinderii vor 
fi transpuse în practică și 
depășite. Privite global, ci
frele se traduc printr-o 
creștere a productivității cu 
25 la sută în 1975, compa
rativ cu anul 1970, și a pro
ducției totale cu 80 la sută

In același interval. Cum 
sînt posibile asemenea creș
teri spectaculoase ? Răs
punsul la această întrebare 
trebuie căutat, în principal, 
în sfera îmbunătățirilor a- 
duse calității muncii desfă
șurate de colectivul între
prinderii, în ameliorarea 
condițiilor tehnice și orga
nizatorice ale activității. 
Căci, să nu uităm. în cinci
nal numărul salariaților va 
crește doar cu 5 la sută, în 
timp ce producția va atinge 
cifre net superioare aceste
ia, aproape de necomparat. 
In rîndul factorilor care 
vor determina saltul cerut 
de obiectivele cincinalului 
se înscriu exploatarea mai 
eficientă a capacității re
țelei de conducte existente, 
organizarea optimă a mun
cii și producției (în acest 
sens un element de bază 
este continuitatea activită
ții in toate anotimpurile), 
modificarea tehnologiei 
construcției de conducte, 
micșorarea costului de 
transport al combustibilu
lui etc. Toate acestea se 
realizează printr-o accen
tuată modernizare, ridicare 
a coeficientului de tehnici
tate a muncii. Este deja în 
curs de introducere și ex
tindere sistemul programă, 
rii lineare a conductelor, 
folosirea unui mai mare 
număr de mașini electro
nice de calcul, introducerea 
pe sțtară largă a automati
zării unor operații. Teleme- 
canizarea, de pildă, va sPO- 
ri de la 40 la sută în anul 
1970 la aproape 100 la sută 
la sfîrșitul cincinalului.

De fapt, pentru oamenii 
pe care i-am cunoscut la 
Siofok, raportarea în timp 
a parametrilor caracteris
tici prezentului și perspec
tivei ține de condiția nor
mală a realității, iar înțe
legerea adevăratei lor sem
nificații nu este posibilă 
decît în acest mod.

Namibia pentru a ajuta unită
țile militare și polițienești sud
africane să reprime mișcarea 
revendicativă din regiunea O- 
vamboland.

„Teatru! Național“ din 
Helsinki a prezentat pre
miera spectacolului „Cher 
Antoine“ de Jean Anouilli. 
în scenografia și cu deco
rurile realizate de Dan 
Nemțeanu, de la Teatrul 
de Comedie din București. 
Conducerea teatrului fin
landez l-a felicitat pe omul 
le teatru român pentru con
tribuția adusă la succesul 
spectacolului.
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