
mOlFTAnl DIN TOATE ȚĂRILE. t NIȚI VA I

hIOI eayul roșu
Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

la plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție a dezbătut pe larg activ i- 
t <b\i desfășurată in anul 1968 în 
sc torul cooperatist al agriculturii. 
A '"ost evidențiate rezultatele po- 
z.iti r. au fost aduse și unele cri
tici ■ îdreplătite, s-au făcut nume- 
Foasi propuneri prețioase. Atît Con
siliu; Superior al Agriculturii cit și 
Con- iiul Uniunii Naționale a Coope
rativelor au sarcina de a studia pro- 
p i j er tie. de a line seama de critici- 
le aduse și de a adopta, in continua- 
r măsuri pentru îmbunătățirea ac- 
t \ lățit in agricultura tării noastre.

S.-dinla dumneavoastră are loc în 
anul cind se împlinesc 20 de ani do 
la hotărî» ile plenarei Comitetului 
Central al partidului din martie 1949 
privind transformarea socialistă a a- 
griculturii. In acest sens, am putea 
saune că ea este și o ședință festivă, 
lucind bilanțul întregului proces de 
cooperativizare, al mâților succese 
obținute pînă acum în agricultura 
noastră nouă. A? dori, cu acest pri
lej. să felicit Consiliul Uniunii Na
ționale, pe toți cooperatorii, pe toți 
lucrătorii din agricultura socialistă 
a patiiei noastre.

Bilanțul acestor 20 de ani este 
deosebit de grăitor. El demonstrează 
că linia trasată de Partidul Comu
nist pentru unirea țărănimii în co
operative agricole, pentru unirea e- 
forturilor materiale și a muncii țără
nimii noastre a dat rezultate bune. 
Astăzi putem spune cu îndreptățită 
mîndrie că agricultura noastră a 
parcurs, în acești 20 de ani, perioada 
istorică de la mica proprietate — 
caro nu asigura nici țărănimii posi
bilitatea îmbunătățirii vieții, nici 
dezvoltarea economiei naționale —. 
la agricultura mare, socialistă care 
s-a dovedit in stare să asigure creș
terea bunăstării țărănimii, sporirea 
contribuției ei la dez.voltarea avu
ției naționale, la progresul României 
pa -alea socialismului.

Dacă ne referim la realizările din 
ultimii 3 ani, care sînt primii 3 ani 
ai actualului cincinal, constatăm că 
programul de dezvoltare multilate
rală a patriei, elaborat de partid, se 
înfăptuiește cu succes în toate do
meniile de activitate.

Așa cum relevă Comunicatul pu- 
bli-at astăzi în presă asupra îndepli
nirii planului de stat, prin munca 
plină de abnegație a clasei munci
toare, a țărănimii cooperatiste, a tu
turor lucrătorilor din agricultură, a 
intelectualității, se asigură progresul 
tot mai rapid al economiei socialiste 
și, pe această bază, ridicarea nive- 
lulir de trai al populației de la ora
șe și sate, creșterea gradului de ci
vilizație materială și spirituală a pa
triei noastre.

întreaga experiență a dezvoltării 
României confirmă încă o dată că 
factorul fundamental al progresului 
și civilizației il constituie industria
lizarea socialistă, care asigură creș
terea în ritm rapid a întregii eco- 
nomi naționale, ridicarea tuturor 
‘regiunilor tării, lichidarea decalaju
lui fată de tarile avansate economic, 
înflorirea generală a vieții sociale 
în patria noastră, apărarea și con
solidarea ^dependentei naționale, 
lată de ce partidul nostru va conti
nua să pună in centrul activității 
sale industrializarea tării, văzînd in 
aceasta calea sigură spre edificarea 
deplină a socialismului, spre crea
rea r-onditiilor pentru trecerea la 
construirea societății comuniste in 
România.

In același timp, Comitetul Cen
tral al Partidului și guvernul acor
da o atentie deosebită agriculturii, 
Unind seama de rolul important al 
acestei ramuri în condițiile concrete 
ale tării noastre, pentru formarea 
venitului national, pentru satisfa
cerea nevoilor economiei, ale înlre- 
gulu: popor. înfăptuirea politicii a- 
grare a partidului și statului repre
zintă o condiție esențială a realiză
rii întregului program de dezvoltare 
a României, aceasta fiind o parte 
componentă, deosebit de importantă, 
a operei generale de edificare a so
cialismului în patria noastră.

Partidul a stabilit un plan do 
măsuri pentru dezvoltarea multila
terală, intensivă a agriculturii. Pen
tru lărgirea bazei ei tebnico-mate- 
riale au fost alocate în ultimii ani 
importante mijloace și fonduri fi
nanciare, Numai în primii trei ani 
ai cincinalului, statul a investit în 
agricultură 20 miliarde lej, la
care se adaugă peste 9 miliarde 
Iei investiții din fondurile proprii 
ale cooperativelor agricole.

Una din liniile directoare ale pro- 
gramnlni de dezvoltare a agricultu
rii dotarea cu tractoare și ma
șini agricole, extinderea și diversi
ficarea lucrărilor executate mecani
zat. Cooperativele agricole sînt de
servit - in prezent do 289 întreprin
deri pentru mecanizarea agriculturii, 
care dispun de 66 700 tractoare, 
45 800 semănători mecanice, 33 800 

combine de recoltat păioasc și alte 
mașini agricole. Statul face eforturi 
mari pentru dezvoltarea într-un ritm 
rapid a industriei chimice, asigurîn- 
du-se agriculturii cantități sporite 
de îngrășăminte și alte substanțe 
pentru combaterea bolilor și dăună
torilor. Numai în industria de îngră
șăminte s-au investit în perioada 
1966—1968 -1 miliarde 200 milioane 
lei. De asemenea, pentru extinderea 
irigațiilor și a celorlalte îmbunătă
țiri funciare necesare creșterii pro
ducției agricole, statul a alocat în 
coi trei ani ai cincinalului 4 miliar
de 100 milioane lei.

Sprijinul material acordat de stat 
agriculturii s-a concretizat in 1968 
și prin cheltuirea de la buget a 1 
miliard 200 milioane lei pentru com
baterea dăunătorilor și epizootiilor 
pentru stațiunile do montă, întreți
nerea pășunilor comunale și alte ac
țiuni agrozoovelerinare. Totodată, 
s-au asigurat cantități sporite de se
mințe de productivitate ridicată la 
principalele culturi, material săditor 
vi'tipomicol, animale de rasă pentru 
îmbunătățirea șeptelului.

In scopul dezvoltării producției a- 
gricole vegetale și animale, statul 
acordă, în condiții foarte avantajoa
se, cooperativelor agricole, impor
tante credite pe termen lung pentru 
investiții. In perioada 1966—1968, vo
lumul acestor credite s-a ridicat la 
peste 2 miliarde 200 milioane lei. 
La acestea se adaugă creditele acor
date pe termen scurt, sub formă de 
avansuri, sau pentru lucrări de în
treținere a culturilor. Adunînd toate 
acestea, constatăm că anual agricul
tura cooperatistă este creditată cu 
4—5 miliarde lei, din care o bună 
parte rcprezîhta credit fără dobîndă. 
Subliniez aceasta, tovarăși, pentru a 
evidenția efortul pe care il face sta
tul pentru dez.voltarea agriculturii 
noastre, pentru a evidenția că progre
sele pe care le-am realizat în agri
cultura socialistă se datoresc în pri
mul rind grijii partidului și statului 
pentru crearea și dezvoltarea bazei 
ei materiale, care are rolul hotărîtor 
în sporirea si modernizarea produc
ției.

Un sprijin puternic pentru țărăni
me îl constituie faptul că stalul 'a- 
chizitionează la preturi bune, ferme, 
produsele agricole. In 1968. țărăni
mea a primit pentru produsele vîn- 
dute statului 16 miliarde 600 mili-. 
nane lei, ceea ce reprezintă o creș
tere de 31 la sută față de 1965.

Eforturi serioase face statul nu 
numai pentru sprijinirea producției 
agricole ci și pentru asigurarea unor 
condiții de viață mai bune țărănimii, 
pentru introducerea in sate a unor 
elemente de civilizație urbană. Se 
dezvoltă tot mai mult rețeaua de 
învățămint și asistentă sanitară în 
mediul rural, asezămintele culturale, 
se ‘extinde rețeaua comercială. . acti
vitatea de prestații de servicii, elec
trificarea și alte activități ediiitar- 
gospodărești. In satele noastre, an 
de an se construiesc zeci - de mii de 
case noi. radioul și televiziunea pă
trund in tot mai multe locuințe ță
rănești. toate acestea demonstrînd că 
nivelul de viață și de cultură al sa
tului crește continuu.

Ca urmare a cooperativizării, a e- 
forlurilor făcute de statul socialist 
pentru asigurarea condițiilor mate
riale necesare progresului continuu 
al agriculturii, precum și a muncii 
harnice, entuziaste a țărănimii noas
tre. a tuturor lucrătorilor din agri
cultură, producția globală agricolă a 
tării pe primii trei ani ai cincinalu
lui a fost. în medie, cu circa 24 la 
sută anual mai mare decît media 
anilor 1961—1965. Producția anuală 
medie de 13.3 milioane tone cereale, 
obținută în primii trei ani ai cinci
nalului, depășește cu 220 000 tone 
prevederile planului pentru acești 
ani și cu 2,4 milioane tone realiză
rile anuale din cei cinci ani ante
riori. Creșteri importante s-au obți
nut la producția de floarea-soare- 
lui, sfecla de zahăr și alte culturi. 
Realizări s-au dobîndit și în dezvol
tarea zootehniei, în creșterea pro
ducției animaliere. Față de 1965, a- 
nul trecut producția totală pe țară 
a crescut cu 18 la sută la carne, 19,8 
la sută la lapte, cu 18,1 la sută la 
lină, cu 14,8 la sută la ouă. In ulti
mii ani s-au extins plantațiile de 
pomi și vii, s-a dezvoltat legumicul
tura. In anul 1968, față de media 
anuală realizată în perioada 1961— 
1965 a crescut cu 38,8 la sută pro
ducția de legume, cu 40,6 la sută 
de cartofi, cu’ 30 la sută la struguri 
și cu 14,2 la sută de fructe.

O influență pozitivă asupra spo
ririi producției vegetale și animale 
au avut-o măsurile adoptate de partid 
și guvern pentru perfecționarea con
ducerii, planificării, finanțării și or
ganizării unităților agricole de stat, 
întreprinderile șl fermele agricole de 
stat obțin rezultate .superioare în

a producției industriale. Numai oșe- 
zînd forma cooperatist-socialislă a 
marii proprietăți pe o bază tehnico- 
matorială avansal-Txyom putea crea 
o agricultură moderni, demnă de o- 
rînduirea socialistă li comunistă.

Forța, dinamismul agriculturii noas
tre cooperatiste, capacitatea ei de a 
asigura, in mod constant, producții 
ridicate, au fost prAbate cu deplin 
succes și în condiții naturale nefa
vorabile, în special \n împrejurările 
secetei din 1968. Generațiile mai 
vîrslnice își aduc amirrt-e- ce însemna 
în trecut seceta pentru țărănime, 
pentru țara întreagă. Ea aducea foa
mete și mizerie în casele milioane
lor de familii țărănești, provoca o 
adevărată calamitate economică în 
lumea satelor, avînd totodată grave 
repercusiuni asupra nivelului de via
ță al întregii populații, asupra con
sumului genorah Anul trecut, în con
dițiile unei secete care, așa cum 
spun specialiștii! și mulți țărani, în 
unele zone a ’’fost mai accentuată 
chiar decît cea din anii 1946—1947, 
țărănimea noastră cooperatistă, toți 
lucrătorii din agricultură, beneficiind 
de puternicul sprijin al statului, au 
trecut cu succes obstacolul ridicat 
de natură și au. asigurat produsele 
agricole necesare aprovizionării 
populației și industriei. Deși, după 
cum ;se vede din Comunicatul statis
tic de astăzi, producția agricolă este 
cu ceva sub realizările anului 1967, 
ea ă-putut asigura, în condiții bune, 
nevoile de consum ale întregii țări.

Tabloul de realizări pe care îl în
fățișează agricultura noastră socia
listă constituie o puternică ilustrare 
a justeții politicii agrare marxist- 
leniniste a partidului nostru, demon
strează^ în mod". convingător realis
mul ma.surikg ^’.optate . de partid și 
de stat, măsuri caro corespund pe 
deplin condițiilor și posibilităților 
tării noastre, necesității asigurării a- 
vîntului continuu al agriculturii so
cialiste în pas cu dezvoltarea gene
rală a patriei.

Stimați tovarăși,

Se împlinesc șapjo ani de la în
cheierea muncii de cooperativizare 
a agriculturii in țara noastră. Așa 
cum am arătat, în această perioadă 
am obținut multe succese în moder
nizarea si ridicarea eficienței pro
ducției agricole. în. perfecționarea or
ganizării muncii în cooperative, în 
continua lqr întărire economică. A- 
naliza rezultatelor obținute în pro
ducție și a situației economico-finan- 
ciare a cooperativelor din diferite 
zone ale țării arată însă că posibili
tățile create prin organizarea socia
listă a agriculturii1 și prin asigura
rea de către, stat a unei puternice 
baze tehnico-materiale nu sînt peste 
tot valorificate în aceeași măsură.

Făcînd bilanțul activității noastre 
nu putem să nu ne oprim și asupra 
neajunsurilor și lipsurilor care s-au 
manifestat șî continuă să se mai 
manifeste în agricultura noastră în 
general și în’ agricultura cooperatis
tă. Evidențiind rezultatele bune, tră- 
gînd învățăminte și generalizînd ceea 

, ce a fost bun, și analizînd. totodată, 
lipsurile și neajunsurile, luînd mă
suri pentru lichidarea lor în cel mai 
scurt timp, putem . asigura îmbună
tățirea activității noastre, înfăptui
rea sarcinilor trasate de Dartid oen- 
tru prooresul continuu al agricultu
rii socialiste.

Doresc. în primul < rînd. să remarc 
faptul că cooperativele agricole de 
producție au cunoscut o dezvoltare 
neuniformă. Dacă cele mai multe 
cooperative au progresat în ritm ra
pid, sînt unele caro au înregistrat 
progrese lente și altele care chiar 
au bătut pasul pe loc. Ori. știți bi
ne, tovarăși, că dacă stai pe loc în
seamnă că de fapt răraîi în urmă. 
Această situație este ilustrată de da
tele privind gruparea cooperativelor 
după indicatorii economici de bază. 
Mă voi referi la situația proprietății 
obștești la 100 hectare teren agricol 
în anii 1963—1967. Tn 1963 existau 
1 748 do cooperative cu pînă la 
jneang proprietate obștească. In 
1967. fn această si tu a lie au fost nu
mai 553 de cooneralive deci numă
rul lor a Scăzut simțitor. Acest fe
nomen pozitiv ecțe caracteristic, atît 
cooperativelor din zonele de șes, rît 
si celor din zonele de deal si munle. 
In 1963, 2 205 cooperative, adică 45.3 
la sută din total, aveau între 100 000 
—200 000 lei proprietate obștească. 
Acum această calenorie cuprinde 
1 660. reprezentînd 35 5 la sulă din 
totalul cooperativelor! în schimb, nu
mărul cooperativelor -cu o avere ob
ștească intre 200 000—300 000 lei a 
crescut de la 724 (14.9 la sută) la 
1 285 (27.5 la sută), iar al celor cu 
peste 300 000 lei. avere obștească de 
la 193 (4 la sulă) Ia I 180 (25,2 la 
sută).

Desigur, analizînd aceste «lațe, re
iese că a crescut mult numărul co

creșterea producției și a rentabilită
ții. indeplinindu-și tot mai bine în
datoririle ce le revin în asigurarea 
nevoilor de produse agroalimenlarc 
ale țării. In 1968, ponderea între
prinderilor agricole de stat în fondul 
central total de produse agricole s-a 
ridicat la 40 la sută la grîu, aproa
pe 30 la sulă la floarea-soarolui, a- 
proapc la 32 la sută la carne.

Tovarăși,

în perioada care a trecut de la 
încheierea transformării socialiste a 
satului, agricultura noastră coopera
tistă a parcurs un proces continuu 
de dezvoltai e și consolidare, afir- 
mîndu-și tot mai evident superiori
tatea, deinonstrîndu-și marile rezer
ve de care dispune pentru creșterea 
producției agricole, pentru asigura
rea bunăstării țărănimii. Cooperati
vele agricole — forma de producție 
caro reunește milioane de țărani din 
România — ocupă astăzi, prin su
prafața de teren de care dispun și 
prin ponderea pe care o au în pro
ducția agricolă, locul cel mai impor
tant in agricultura țării noastre.

Utilizînd gospodărește sprijinul a- 
cordat de stat, valorificînd resur
sele proprii, organizîndu-și bine 
munca, cea mai mare parte a coope
rativelor agricole obțin succese în
semnate în sporirea producției și 
dezvoltarea proprietății obștești, în 
creșterea veniturilor cooperatorilor. 
In fiecare județ, atît în zonele cu 
fertilitate ridicată a păminlului, cit 
și în zonele de deal și premontane, 
cea mai mare parte a cooperativelor 
au devenit puternice unități agrico
le, care dețin suprafețe însemnate, 
mari efective de animale și fonduri 
materiale, ce reprezintă o serioasă 
forță economică. In perioada 1963—: 
1967 valoarea proprietății coopera
tiste, raportată la suta de hectare, 
a crescut cu aproape 68 la sută. în 
cadrul acestcia^xaloarea fondurilor 
fixe la 100 de'riiectare s-a mărit în 
perioada respectivă cu peste 66 la 
sulă.

Creșterea producției agricole și 
dezvoltarea proprietății cooperatiste 
au detei minat sporirea veniturilor 
cooperatorilor. în perioada anilor 
1963 1968. valoarea totală a zilei- 
rouncă a crescut cu 23 la sută, iar 
sumele plătite cooperatorilor, repre- 
z.enlînd retribuția în bani, au cres
cut cu aproape 54 la sută.

Rezultatele de seamă obținute în 
dezvoltarea cooperativelor se dato
reze și faptului că a crescut expe
riența țăranilor cooperatori în buna 
gospodărire a mijloacelor materiale 
și financiare de care dispun. Din 
rindul țărănimii cooperatiste s-au ri
dicat numeroase cadre de gospodari 
destoinici, care îndeplinesc cu suc
ces funcții de răspundere, rezolvă 
cu pricepere problemele complexe 
ale acestor mari unități agricole so
cialiste.

Ca rezultat al consolidării și dez
voltării noilor relații socialiste de 
producție, s-au produs transformări 
adinei în mentalitatea țărănimii, în 
atitudinea față de muncă, față de 
proprietatea obștească, față de in- 
terosole generale ale statului. Țără
nimea cooperatistă este o clasă 
nouă, omogenă, care, împreună cu 
clasa muncitoare, cu întregul popor, 
contribuie cu succes la progresul șl 
prosperitatea patriei, la desăvîrșirea 
construcției socialismului în Româ
nia.

Trecînd cu succes examenul prac
ticii, agricultura cooperatistă s-a do
vedit forma obiectiv necesară de 
organizare a muncii țărănimii în 
condițiile orinduirii socialiste. Ex
periența țării noastre demonstrează 
convingător că transformarea socia
listă a agriculturii este o condiție 
fundamentală a succesului întregii 
opere de construcție socialistă, calea 
pe care se asigură generalizarea re
lațiilor de producție socialiste în 
întreaga economie, lichidarea defi
nitivă și sub orice formă a exploa
tării omului de către om. Cooperati
vizarea agriculturii este una din le
gile generale ale transformării re
voluționare a societății, unul din 
principiile fundamentale ale concep
ției marxist-leniniste cu privire la 
construcția noii orînduiri, în același 
limp, experiența arată că încheierea 
cooperativizării reprezintă doar pre
misa ridicării nivelului agriculturii, 
modernizării și creșterii producției, 
îmbunătățirii condițiilor de trai ale 
țărănimii. Pentru a realiza acest scop 
sînt necesare eforturi materiale sus
ținute din partea statului socialist, 
a țărănimii, dezvoltarea bazei fehni- 
co-materiale a agriculturii, întărirea 
economico-organizatorică a fiecărei 
cooperative agricole de producție, 
într-un cuvînt, tovarăși, pentru a 
avea o agricultură modernă, în stare, 
să satisfacă din plin nevoile de con
sum ale populației, să contribuie din 
plin Ia creșterea avuției naționale, 
este nevoie de investiții tot mai 
mari. Numai astfel agricultura va 
deveni, ca să spunem așa, o ramură
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operativelor care dețin în momentul 
de față peste 200 000 lei proprietate 
obștească la suta do hectare. Dar 
mai există încă un număr mare de 
unități — circa 12 la sută — care 
au sub 100 000 lei la suta de hectare, 
ceea ce arată, tovarăși, că mai avem 
mult de făcut pentru ca toate co
operativele să se dezvolte intens. 
Trebuie să menționăm că asemenea 
cooperative slab dezvoltate nu se 
află numai în zona de deal și mun
te. 106 din ele sînt în cîmpie. In 
același timp, în zona de deal există 
564 cooperative care dețin o pro
prietate obștească de 200 000—300 000 
lei, iar 392 de peste 300 000 lei la 
sula de hectare. Aceasta demonstrea
ză că și cooperativele din zonele de 
deal. în măsura în care sînt bine gos
podărite și conduse, pot obține rezul
tate bune în dezvoltarea lor econo
mică.

Dacă am analiza și veniturile bă
nești și retribuția la zi-muncă, am 
ajunge la aceeași concluzie. Voi da 
numai o cifră privind valoarea zilei- 
muncă. Din totalul cooperativelor ca
re au asigurat o valoare a zilei- 
muncă de peste 30 de lei, 154 coope
rative sînt situate în zona de cîmpie 
și 133 în zona de deal, ceea ce a- 
rală că și la deal sînt posibilități 
de creștere a producției, de sporire 
a veniturilor.

Așa cum rezultă din dalele pre
zentate, în toate zonele țării se află 
atît cooperative bune, cu indicatori 
economici ridicați, cit - și cooperative 
mai slab dezvoltate. Desigur, con
dițiile naturale concrete in oare se 
găsesc cooperativele agricole repre
zintă un factor important care de
termină diferențierea lor economică. 
Dar, a.șa cum am arătat, cifrele de
monstrează că rămînerea în urmă 
a uiiqt cooperative agricole, chiar 
și a celor din zonele de deal și pre
montane, nu poale fi explicată nu
mai prin condițiile pedoclimatice mai 
puțin prielnice. In mare măsură, si
tuația economică necorespunzătoare 
a unor cooperative se datorește ne
ajunsurilor existente în organizarea 
producției și a muncii, insuficien
tei preocupări pentru sporirea averii 
obștești, pentru buna gospodărire a 
fondurilor materiale și bănești.

Viața, experiența a numeroase 
cooperative agricole arată că și în 
zonele de deal și premontane se pot 
obține rezultate bune prin organiza
rea corespunzătoare a producției, 
prin dezvoltarea ramurilor specifice, 
tradiționale, cum sînt creșterea ani
malelor, pomicultura, viticultura. Nu 
aș dori să mă refer la exemple 
concrete. Aici mai mulți președinți 
de cooperative, secretari de partid 
au prezentat fapte grăitoare în a- 
ceastă direcție. Rămînerea în urmă 
a unor cooperative se datorește și 
neajunsurilor în îndrumarea și spri
jinirea acestora de către organele 
agricole, de către uniunile coopera
tiste, de către alte organizații de 
stat, de către întreprinderile de me
canizare.

Dacă organele noastre agricole ar 
fi acționat cu mai multă fermitate 
și hotărîre în realizarea măsurilor 
stabilite de partid și guvern, dacă 
ar fi ajutat în mai mare măsură, 
în mod concret, fiecare cooperativă 
în parte să-și organizeze producția, 
corespunzător condițiunilor în care își 
desfășoară activitatea, am fi putut 
de mult lichida rămînerea în urmă 
a cooperativelor slab dezvoltate. 
Trebuie deci să înțelegem că nu 
despre lipsa posibilităților de dez
voltare a unor cooperative din dife
rite zone se poate vorbi, ci despre 
munca slabă a organelor care au 
sarcina să îndrume și să asigure 
dezvoltarea agriculturii, despre mun
ca slabă din cooperativele respecti
ve, despre activitatea deficitară a 
organelor și organizațiilor de partid 
din județele și comunele în care a- 
vem asemenea situații.

M-aș reteri la Maramureș, despre 
care am auzit că s-a spus ieri că 
ar avea cooperative lipsite de con
diții de dezvoltare. Cine nu cunoaș
te tradiția care a existat în Ma
ramureș în creșterea animalelor? 
Rasa brună, Schiwitzul de Maramu
reș, cum i se spunea, formată și 
dezvoltată în această zonă, se bu
cura de o apreciere deosebită în 
toată țara. Pe pășunile bogate ale 
Maramureșului, crescătorii de ani
male reușeau să obțină venituri 
mari. Trebuie să se ia măsuri ca 
Maramureșul să redevină o bază a 
producției noastre de animale selec
ționate. Și nu numai Maramureșul 
este în această situație, tovarăși. Nu 
se poale admite ca unele județe de 
munle și de dea], cu suprafețe mari 
de pășuni și finețe, cu tradiții boga
te în zootehnie să realizeze produc
ții de lapte mai mici decil în zonele 
do șes. Voi mai reveni la problema 
animalelor. M-am oprit însă la ea 
pentru a sublinia că nu sînt îndrep-

(Gontinuare în pag. a 2-a)

Pinu in 1959, termocentrala 
Paroșeni avea in lunciiune 
doar doua grupuri de cite 50 
MWli. In același an insă a 
fost montat și dai în exploa
tare un nou grup. Nevoia de 
cadre bine pregătite, dar și 
de oameni stabili, apărea ca 
un leitmotiv o dală cu creș
terea puterii instalate a ter
mocentralei.

Nu erau de ajuns doar 
Kmunlii“ de cărbune, tonele 
de apă, atmQs'ferele de aer 
comprimat pentru ca uzina să. 
meargă continuu. Funcționarea 
optimă a fiecărui agregat, a 
fiecărei instalafii depindea de 
modul in care erau exploa
tate, inlrelinute. Totul depin
dea de oameni, de competen
ta de pasiunea cu care se 
dărui'au meseriei.

In aceste condiții și-a făcut 
debutul in ale energeticii 
maistrul Diaconu Ilie. Repar
tizat la termocentrală in 1059, 
după absolvirea școlii tehnice 
de maiștri electromecanici din 
Petroșani, s-a dedicat cu toa
tă pasiunea profesiunii alese.

— Ca maistru s-a dedicat 
total procesului de producție — 
ne mărturisește Racoveanu 
Constantin, inginer șei ad
junct la l.E.C. Paroșeni. lnlil 
se documenta asupra lucrări
lor ce urmau să fie execu
tate, apoi era prezent in 
mijlocul formațiilor de lucru.

In ziua de 29 ianuarie a. c,, la 
Palatul Republicii a avut loc ședința 
Consiliului de Stal-, prezidată de to
varășul Nicolac Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stal.

An luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș, Constanța Crăciun și Ștefan 
Pclcrfi, vicepreședinți ai Consiliului 
de Slat, Constantin Slătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Anton Brei- 
tcnhofer, Ion Cosma, Constantin Dai- 
covlclu, Vasilo Daju, Suzana Cădea, 
Nicolac Hudlțeanu, Alhanase Joja, 
Ion Popesc ii-Puțuri, Gheorghe Stoica, 
Ludovic Takacs și lacob Teclu, mem
bri ai Consiliului de Stat.

La ședință au participat, Ca invi
tați, tovarășii Cornel Onescu, minis
trul afacerilor interne, Virgil Pîrvu, 
ministrul finanțelor, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Mihai 
Suder, ministrul economiei forestie
re, Bucur Șchiopu, ministrul indus
triei alimentare, Aurel Moga, mlnls- 

'trul sănătății, Pclre Blajovici, minis
trul muncii, Gheorghe Cioară, minis- 

. irul comerțului exterior, Adrian Di- 
mitriu, ministrul justiției, și Vasilc 
Mallnschl, guvernatorul Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Consiliul de Stat a adoptat urmă
toarele decrete în legătură cu intra
rea în vigoare a noii legislații pe
nale : decret pentru modificarea Co

In ziua de miercuri, 29 ianuarie, 
a avut loc sub președinția tovară
șului Nicolac Ceaușescu ședința Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

Biroul Executiv a aprobat Mani
festul Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste adresat ce
tățenilor țării cu prilejul alegerilor

dului silvic; decret pentru modifica
rea Decretului nr. 210 din 17 iunie 
I960 privind regimul mijloacelor de 
plată străine, metalelor prețioase si 
pietrelor prețioase; decret privind mo
dificarea articolelor 54 și 55 din Le
gea nr. 6/1961 pentru reglementarea 
regimului vamal al Republicii So
cialiste România; decret privind mo
dificarea Legii nr. 5 din 23 decembrie 
1965 cu privire la protecția muncii; 
decret privind modificarea Decretu
lui nr. 43 din 16 februarie 1954 pen
tru reglementarea pescuitului și pro
tecția fondului piscicol; decret privind 
modificarea Decretului nr. 76 din 31 
martie 1950 pentru producerea, trans
portul, distribuția și vînzarea ener
giei electrice; decret pentru modifi
carea Decretului nr. 504 din 21 oc
tombrie 1957 privind producția, vîn
zarea, circulația și desfacerea bău
turilor alcoolice.

De asemenea, a fost adoptat de
cretul pentru modificarea unor dis
poziții din Codul de procedură ci
vilă, precum șl decretul privind In
stituirea ordinului șî medaliei ..Me
ritul Sanitar".

Consiliul de Stat a ratificat Acor
dul de colaborare culturală între gu
vernul Republicii Socialiste România 
șl guvernul Republicii Argentina, 
semna,t la Buonos Al ros, la 5 noiem
brie 1968.

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
National al Frontului Unității Socialiste

do deputați în Marca Adunare Na
țională și consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și co
munale. Manifestul va fi dat publici
tății în zilele următoare.

Biroul Executiv a ascultat o infor
mare despre desfășurarea campaniei 
electorale și a stabilit măsurile care 
urmează să fie luate in continuare 
de către Consiliile Frontului Unității 
Socialiste.

VALEA JIULUI
ÎNTÎMPINÂ ALEGERILE

Cronică
electorală

A

înscrierea pe listele 
de alegători 
s-a încheiat

In toate localitățile din municipiul 
Petroșani s-a terminat ieri acțiunea

de înscriere a cetățenilor cu drept 
de vot pe listele de alegători. In 
total au îosl trecuți pe liste peste 
77 000 cetățeni. Mulți dintre el vo
tează pentru prima oară.

Incepînd de azi a început aiișarea 
listelor de alegători la sediile con
siliilor populare din orașe și comune.

Datoria fiecărui cetățean cu drept 
de vot este de a verifica «acă este 
trecut pe aceste liste. In pazul că a 
fost omis, sau a fost înscris greșit, 
are dreptul să facă întîmpinare fa 
consiliul popular care a întocmit 
lista.

Publicații 
privind candidaturile 

înregistrate
Pentru ca toți alegătorii să cu

noască pe candidații de deputați de
semnați cu prilejul întrunirilor elec
torale, desfășurate în perioada 14— 
28 ianuarie, incepînd de mîine, în 
toate localitățile din municipiu vor 
fi afișate publicații ale comisiilor e- 
lectorale de circumscripții.

Publicațiile cuprind candidații Fron
tului Unității Socialiste desemnați 
pentru toate nivelurile — Marea A- 
dunare Națională, consiliile populare 
județene, municipale, orășenești șl 
comunale.

PROFIL DE CANDIDAT 

Legat prin toate 
fibrele de uzină

Dădea indicații competente, 
punea umărul alături de mun
citori acolo unde era mai 
greu. Iar acele utilaje care 
dădeau bălaie de cap și după 
reparații, deveneau o proble
mă de care se ocupa cu stă
ruință, o preocupare continuă 
.pentru el. In, scurt timp a de
venit inovator. La fiecare ino
vație a sa, procesul de pro
ducție cunoștea noi îmbunătă
țiri. Aș da un singur exem
plu, dintre multe altele. Pom
pele de evacuare a zgurei șl 
cenușii funcționau deiectuos, 
creind mari greutăți la pilnla 
rece a cazonelor. După modi
ficările făcute de tovarășul 
Diaconu, pompele funcționea
ză perfect.

Maistrul Diaconu llie iș> 
petrecea majoritatea timpului 
in uzină sau studiind. In timp 
ce Nula, sofia sa, localnică, 
din Paroșeni, își pregătea lu
crările pentru facultate, la 
fără frecventă, el pătrundea 
in cele mai complexe taine 
ale electromecanicii. Acumu- 
lind o bogată experiență pro
fesională, maistrului Diaconu 
i s-au încredințai sarcini de 
răspundere in centrală. A fost 
numit maistru principal la 
secția exploatare cazane. Pen-

P. BREBEN

(Continuare tn pag a 3-a;
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tăllle părerile cM In Tonele dc deal 
și munte sini condiții mal puțin 
prielnice pentru sporirea producțiilor 
și veniturilor in cooperative. Este 
adevărat că da-fi vom pune grin 
și porumb pe munți, n-o să obținem 
nimic. Trebuie s8 organi/ăin agricul
tura în raport de condițiile geogra
fice diferențiale ale tării noastre, 
să punem grîu și porumb, cartofi șl 
floarea soarelui acolo unde creso 
mai bine și să dezvoltăm zootehnia 
acolo unde avem condiții naturale 
prielnice si unde lăranil au crescut 
animale nu de sute, ci de mii de 
ani.

Rcnunlînd ia părerea că în zo
nele de dea] și munte nu sînt con
diții prielnice pentru agricultură, să 
ne apucăm serios de treabă pentru 
a organiza o agricultură științifică 
în toate cooperativele, în toate zo
nele, astfel ca în cel mai scurt timp 
să lichidam neajunsurile la care 
ro-am referit.

Stimați tovarăși.

Disculînd acum, la începutul anu
lui despre activitatea cooperative
lor agricole de producție, problema 
principală caie trebuie să stea îu 
fala noastră este aceea a măsurilor 
pentru creșterea producției agricole.

Mă voi referi în primul rînd la 
sectorul producției vegetale, unde 
rezultatele, in ansamblu, sînt mai 
bune. Este pozitiv că în cooperati
ve producția medie la hectar a cres
cut la grîu de la 1 250 kg în 1963 
la 1 580 în 1963, la porumb de la 
1 750 în 1963 la 2 000 kg la hectar 
In 1968, la floarea soarelui de la 
1 020 kg la 1 270, la sfecla de zahăr 
de la 13 000 kg la 20 000 kg la hec
tar. Dar, tovarăși, aceste creșteri 
ne pol oare mulțumi ? Realitatea a- 
rată că ele sînt sub posibilități, că 
nu corespund bazei tehnico-male- 
riale pe care am creat-o.

La cereale problema semințelor 
este rezolvată : la porumb avem hi
brid bun, iar la grîu, în mare parte, 
se utilizează sămîntă din soiuri de 
productivitate ridicată. De aseme
nea, lucrările la cultura griului sînt 
mecanizate aproape in întregime, iar 
la porumb în bună măsură. An de 
an s-au folosit cantități sporite de 
îngrășăminte chimice. Cu toate aces
tea, avem un număr de cooperative 
care obțin producții de grîu sub 
1 000 kg la hectar, și de porumb sub 
1 500 kg. Se impune adoptarea u- 
nor măsuri hotărîte pentru crește
rea mai rapidă a producției de ce
reale in toate cooperativele. Spun 
aceasta, tovarăși, pentru că mi-a fă
cut impresia că unii tovarăși din 
Consiliul Superior al Agriculturii șl 
de ia Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole s-au declarat oa
recum safisfăcuti de rezultatele ob
ținute.

Pentru creșterea recoltelor trebuie 
să se asigure, în primul rînd, folo
sirea cu mai multă grijă a pămîn- 
tului — principalul mijloc de pro
ducție în agricultură. Datele ne a- 
rată că in ultimii 3 ani suprafața 
arabilă a cooperativelor agricole s-a 
diminuat cu peste 40 000 de hectare, 
din care mare parte s-a folosit pen
tru consLructii si drumuri. In unele 
cooperative continuă să se facă risi
pă de pămint. Avem datoria și răs
punderea fată de generația de astă
zi ca și fată de generațiile de mîi- 
ne de a apăra, păstra și lărgi con
tinuu suprafața arabilă a tării. Pro
blema suprafeței arabile, a suprafe
ței agricole, în general, este o pro
blemă a întregului nostru popor, o 
problemă a dezvoltării națiunii noas
tre socialiste și nu este nimănui în
găduit să manifeste lipsă de răspun
dere fată de acest bun national.

Este necesar ca atît cooperative
le agricole cît și consiliile populare 
comunale și județene să acționeze 
pentru îndeplinirea cu sfințenie a 
legii privind apărarea fondului fun
ciar. De asemenea, tovarăși, trebuie 
să se facă mai multă ordine în 
privința loturilor deținute de coope
ratori, să nu se diminueze sub nici 
un motiv suprafața de teren proprie
tate obștească, iar loturile să nu 
depășească prevederile din statut și 
totodată să se asigure ca ele să fie 
munritp în bune condiliuni.

Aceasta este însă doar o latură a 
problemei folosirii eficiente a pămîn- 
tului. O deosebită importanța o are, 
în același timp, ridicarea continuă 
a fertilității solului. Este de înțe
les că dacă lucrările de îmbunătățire 
si fertilizare a solului nu sînt efec
tuate, nici pămintul nu va da roa
dele pe care le dorim. Considerăm 
că în privința aceasta a scăzut preo
cuparea cooperativelor,, a -organelor 
agricole, a specialiștilor pentru con
tinuarea și. dezvoltarea acțiunilor — 
initiate cu cîtiva ani în urmă — de 
fertilizare a solului. Activitatea de 
ameliorare a soțului trebuie bine 
organizată si condusă in fiecare co
operativă, în fiecare sat, pentru a se 
evita orice degradare a terenurilor 
agricole. Problema îmbunătățirii și 
fertilizării solului este valabilă alit 
pr-nri!. șe«. rit si pentru deal șl 
munte.

Trebuie, apoi, tovarăși, să acordăm 
mai m.iltă atentie executării la timp 
a lucrărilor de însăminlare și mai cu 
scamă a lucrărilor de întreținere. Să 
nu ne mai întiînim cu situații din 
anii trecut) cind mii de hectare cu 
porumb -î alte culturi ar rămas ne
prășite. Aceasta este una din cau
zele recoltelor slabe pe care le-au 
obtinut unele unități agricole. Lucră
rile de recoltare a porumbului, car
tofului. sfeclei de zahăr, furajelor, 
fructelor se fac cu inlirzieri. durea
ză prea m rit. Dumneavoastră știți 
bine că dacă porumbul nu este strins 
la timp, dacă rămîne mai mult decit 
trebuie pe cîmp își pierde din -ca
litățile nutritive. Au fost cazuri cind 
unele cooperative se plîngeau de 
lipsa furajelor, în timp ce porumbul 
era încă nestrrns. Problema execu

tării la timp șl de calitate a munci
lor agricole este o problema botă- 
ritoare pentru sporirea pToducllei. 
Dumneavoastră cunoașteți zeci do e- 
xemple do cooperative alălurale, cu 
condiții similare de sol șl climă, 
core obțin unele — 2 000—3 000 de 
kg porumb la hectar și altele sub 
I 500 kg. Dacă examinăm lucrurile 
ateul vom observa că la primele 
s-au făcut toate prașilelc la timp, 
iar la celelalte nu. Asemenea situa
ții se pot intilni șl la cîmpie și la 
deal.

Consider că propunerea făcută aici 
de a se stabili obligații ferme pri
vind executarea lucrărilor agricole, 
esie pe deplin îndreptățită. Trebuie 
să înțelegem că în societatea noas
tră socialistă, ca de altfel în orice 
societate, executarea lucrărilor agri
cole este o necesitato și deci o o- 
bligație pentru toți cel ce lucrează 
în acest domeniu — fie că este vor
ba do proprietate colectivă, de slat 
sau particulară. Pămîntul este un 
bun al întregii națiuni, el trebuie 
să asigure hrana tuturor oamenilor 
muncii. întregii țări. Este necesar 
ca, în cel mai scurt timp, Consiliul 
Superior și Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole să elaboreze 
măsuri pentru legiferarea obligațiilor 
legate de lucrarea pămîntulul. In a-» 
celași timp este necesar ca în re
gulamentele interioare ale coopera
tivelor să fie prevăzută obligativi
tatea pentru toii cooperatorii do a 
participa la muncă, nu după bunul 
plac, d coresDunzător nevoilor co
operativei.

In perioadele de vîrl este necesar 
ca totl cooperatorii, inclusiv cadrele 
de conducere, în frunte cu președin
tele, să muncească efectiv la execu
tarea lucrărilor agricole. Nu se poale 
admite, tovarăși, ca porumbul sau 
grîul să rămînă pe cîmp, să se stri
ce, iar președinții, brigadierii, soco
titorii și alte cadre cu munci admi
nistrative — 30—50 de oameni în fie
care cooperativă — să stea prin bi
rouri.

Se caută pe alocuri să se justifice 
neexecutarea lucrărilor agricole prin 
lipsa brațelor de muncă. Dar putem 
oare vorbi de lipsă de forță de 
muncă în România, cind peste 50 la 
sută din populația activă lucrează 
în agricultură? In plus, trebuie spus 
că în agricultură se lucrează în me
die doar 110—120 de zile pe an. 
Trebuie să înțelegem că în agricul
tură trebuie să se muncească atît 
și atunci cind este nevoie. Dacă n-ai 
strîns astăzi grîul, mîine îl poli 
pierde. In privința realizării lucră
rilor agricole, conform regulilor a- 
grolehnice, în unele cooperative si
tuația nu este corespunzătoare. Tre
buie să punem capăt unor aseme
nea stări de lucruri negative, pen
tru că numai astfel putem asigura 
ca agricultura noastră socialistă să 
meargă tot mai bine.

O altă problemă la care aș dori 
să mă refer este aceea a activității 
întreprinderilor de mecanizare a 
agriculturii. Desigur, acestea au re
zultate bune. Au însă și lipsuri. Nu 
ne-am propus să analizăm activita
tea lor, dar nici nu putem vorbi de 
agricultura cooperatistă fără a po
meni de ele, căci activitatea între
prinderilor de mecanizare se resimte 
în cooperativele noastre. Avea de
plină dreptate tovarășul de la co
operativa Crovu din Dîmbovița în 
cele ce a spus despre munca acestor 
întreprinderi. întreprinderea de me
canizare trebuie să execute lucră
rile în condițiuni bune, contractul 
pe care-1 încheie cu cooperativa tre
buie să fie ferm, iar președintele, 
inginerul care semnează contractul 
trebuie să verifice de z.ece ori dacă 
lucrarea a fost efectuată conform 
prevederilor contractului și apoi să 
plătească. Să nu credem că dacă se 
închid ochii la neajunsurile unor în
treprinderi de mecanizare se aduce 
vreun serviciu cooperativei, între
prinderii sau. statului. Dimpotrivă, 
se provoacă daune atît statului cît 
și membrilor cooperativei respective, 
întreprinderile de mecanizare au o- 
bligația să execute în condițiuni 
bune lucrările agricole, în termenele 
stabilite. Obligațiile prevăzute în 
contracte trebuie să fie clare, rela
țiile cu cooperativa trebuie ba
zate pe principii economice, iar pla
ta trebuie să se facă corespunză
tor volumului și calității lucrărilor 
prestate. Din unele locuri ni s-a 
semnalat că nu se acordă atentie 
calității lucrărilor contractate, fapt 
ce Influențează negativ asupra pro
ducției agricole. Consider că este 
n».-rsar să se organizeze o discuție 
serioasă pe această temă cu lucră
torii din' întreprinderile de meca
nizare.

In ședință s-au mai ridicat și al
te probleme legate de mecanizare. 
Este adevărat, lipsesc unele tipuri 
de mașini. Nu trebuie să vedem in
să cauza acestei situații numai în 
industria construcțiilor de mașini. 
Trebuie spus că tovarășii care se 
dcupă de acest sector în agricultu
ră se decid anevoios în alegerea di
feritelor sisteme de mașini ,- în de
cursul anilor au schimbat multe ti
puri și la unele nici pînă astăzi nu 
s-au holărît pentru a fi puse in fa
bricație. Crilicînd construcția de 
mașini pentru lipsurile ei, trebuie 
să vedem și răspunderile organelor 
agricole șl mai cu seamă să stabilim 
măsuri pentru a definitiva întreaga 
sistemă de mașini necesară lucrări
lor în pomicultură, legumicultura, 
viticultură și zootehnie. Aceste mă
suri trebuie luate deîndată, știut 
fiind că de la adoptarea unui lip 
de mașină pină la fabricarea lui în 
serie durează cel puțin doi ani.

O altă problemă care condițio
nează creșterea producției agricole 
este aceea a irigațiilor. Și in acest 
domeniu s-au obtinut rezultate bu
ne. Pină în prezent au fost ame
najate în sectorul cooperatist al a- 
gricullurii peste 360 de mii de hec
tare. AnuJ acesta mai este provă- 

Zula Irigarea a încă 100 000 hecta
re. Dinlr-un control liicul la 2 000 
de cooperative s-a consistat insă că 
circa 30 In sulă din suprafețele ame
najate nu nu fost utilizate cores
punzător. Aceasta înseamnă că In 
unele cooperative s-nu cheltuit bani, 
s-au depus eforturi, dar nu s-an ob
ținut rezultate. De aceea, avînd în 
vedere programul general do Iriga
ții pe care îț preconizăm, este ne
cesar ca, paralel cu extinderea su
prafețelor amenajate, alit pentru a- 
nul aceri* cit și pentru anul 1970 și 
anii următori, să se acorde mai mul
tă atentie folosirii suprafețelor res
pective. Cred că au dreptate acel 
tovarăși care au criticat faptul că 
nu a existat preocuparea necesară 
pentru pregătirea cadrelor do spe
cialiști care să asigure exploatarea 
Tafională și eficientă a sistemelor de 
irigații. Această problemă va tre
bui să fio rezolvată de urgentă, pen
tru că do ea depinde în bună mă
sură folosirea eficientă a irigațiilor.

S-a vorbit aici, pc drept cuvînt, 
despTe planificarea în agricultură. 
Este nevoie să planificăm șl în 
continuare producția agricolă, să 
stabilim direcțiile ei principale do 
dezvoltare. Trebuie să existe o le
gătură strînsă între suprafața culti
vată, producție și fondul central al 
statului. De aceea se impuno stabi
lirea prin plan a suprafețelor la 
principalele culturi. Desigur, în ca
drul județelor, repartizarea suprafe
țelor pe cooperative trebuie să se 
facă de către organele locale în 
raport cu condițiile existente. A- 
proape o treime din coporative nu 
au contracte la grîu și porumb, a- 
cestea cultivînd cereale nu pentru 
fondul central, ci pentru acoperirea 
nevoilor proprii de hrană. E firesc 
ca aceste cooperative să-și asigure 
necesarul din producție proprie. 
Cind vom obține producții mai mari, 
și sperăm că nu peste multi ani, 
vom putea merge pe linia de a aco
peri nevoile lor de cereale din fon
dul central. Chiar și pină atunci ne 
gindim să venim în ajutorul unor 
cooperative care cultivă cartofi, de 
exemplu, dîndu-le ceva cereale pen
tru stimularea dezvoltării creșterii 
animalelor, pentru sporirea produc
ției de carne și lapte. Desigur pe 
această cale nu vom putea rezolva 
integral necesarul de hrană al a- 
ceslor coopei alive. De aceea, cultu
rile de cereale trebuie menținute și 
în cooperativele care nu participă 
la formarea fondului centraj de 
grîu și porumb.

Trebuie ca, treptat, să ajungem 
la o anumită profilare, și chiar spe
cializare, în cooperative, dar aceas
ta este o problemă de perspectivă 
pe care nu o putem rezolva astăzi 
— și nici intr-un an sau doi. Aceas
tă problemă se va putea pune atunci 
cînd vom obține ]a șes cel puțin 
3 000 kg grîu și 4 000 kg porumb 
la hectar. Am arătat aceasta, pen
tru a înțelege realitatea, așa cum 
este ea. Nu este suficient să dorim 
un lucru, ci trebuie să avem și po
sibilitatea de a-1 face, și pentru a- 
ceasta trebuie să acționăm, să luăm 
măsuri concrete.

S-a vorbit aici mult de sectorul 
creșterii animalelor. Și din refera
tul prezentat de tovarășul Vilcu și 
din cele spuse de tovarășul Giosan 
șl de alfi tovarăși a reieșit că sec
torul zootehnic în cooperative nu a 
crescut pe măsura posibilităților. In 
1964, mi se pare, aveam un milion 
nouă sute și ceva de mii de bovine 
și astăzi avem două milioane trei
zeci și șapte de mii, dar fată de 
sfîrșitul anului 1967 numărul bovi
nelor s-a diminuat cu circa 30 000. 
Dacă ne-am referi și la sarcina de 
plan care prevede o creștere de 
100 000 capete, înseamnă că fată 
de plan efectivul este mai mic cu 
130 000 de bovine. Este adevărat că 
pe ansamblul agriculturii prevede
rile planului cincinal cu privire la 
dezvoltarea zootehniei și creșterea 
producției animaliere se realizează. 
Aceasta nu poate asigura însă satis
facerea pe deplin a nevoilor econo
miei șî consumului. La aceasta con
tribuie în mare măsură situația ne
satisfăcătoare a creșterii efectivelor 
do animale tn agricultura coopera
tistă.

Cooperativele agricole dețin nu
mai 39,7 la sută din totalul bovine
lor, deși în raport cu suprafața ar 
trebui să dețină circa 62 la sulă. La 
porcine, ele dețin 25,7 la sută, la 
ovine 38 la sută, iar la păsări 8,7 
la sulă. Este clar, tovarăși, că aceas
tă situație impietează asupra dez
voltării și consolidării unor coope
rative agricole. Sigur, sînt și greu
tăți în asigurarea furajelor, dar n-am 
putea spune că baza de care dis
punem este folosită rațional. Mă 
refer la pășunile și finețele de mun
te, la resursele pe care le-am pu
tea avea prin cultivarea rațională 
a furajelor și extinderea culturilor 
duble, prin buna gospodărire șl pre
lucrare a nutrețurilor. Chiar cu 
actualele posibilități, dacă am lu
cra mai bine, și va trebui să lucrăm 
mai bine, vom putea să obținem ra
pid sporirea numărului de animale 
și îmbunalătiarea furajării lor.

Faptele demonstrează că dezvolta
rea creșterii animalelor oferă posi
bilități largi de sporire a veniturilor. 
Preturile oTerite de stat pentru achi
ziția de carne din cooperative sînt 
acoperitoare și stimulatorii pentru 
crescătorii de animale. Creșterea a- 
niroalelor poate fi nerentabilă numai 
acolo unde se face risipă, unde a- 
ceaslă activitate nu se desfășoară pe 
baza unor norme rationale.

In ce privește creșterea bovine
lor : la noi, greutatea medie a unui 
vitei tăiat este de 279 kg. Dacă cei 
peste un milion de vitei cîți s-au 
tăiat anul trecut ar fi fost îngrășațl 
pină la 300—310 kg am fi avut un 
spor de circa 30 000 de tone de car-

S-aT fi îmbunătățit și aproviziona- 
j. populației, ar fi crescut șl ve
niturile cooperativelor. Rezervele de 
rentabilitate în zootehnie constau 

în organizarea rațională a creșterii 
și ingrășiiril animalelor, în furajarea 
lor corespunzătoare,

Așn cum am arătat mai înainte, 
creșterea animalelor este unul din 
sectoarele deosebii de Importante, 
mai cu seamă pentru coopeiallvolo 
de deal și dc munte. Dezvoltarea 
acestui sector trebuie să stea în 
centrul activității noastre. O deose
bită atentie va trebui acordata apli
cării în toate cooperativele a măsu
rilor de prevenite și combatere a 
bolilor la animale și păsări în ve
derea reducerii la minimum a mor
talității. îndeplinirea sarcinilor de 
plan în domeniul zootehniei impune 
îmbunătățirea activității zoolehnicie- 
nilor și medicilor veterinari, a ins
titutului do cercetări zootehnice șl 
a sectorului care se ocupă de creș
terea animalelor la Consiliul Su
perior ol Agriculturii. Va trebui ca 
în cel mai scurt timp să se precizeze 
bine răspunderea sectarului zooteh
nic din Consiliul Superior al Agri
culturii, sporindu-i-se rolul în dez
voltarea creșterii animalelor. Tot
odată este necesar să se stabilească 
mai clar sarcinile și răspunderea 
Inginerilor zootehniști din unitățile 
agricole.

Trebuie să facem ca Institutul dc 
cercetări zootehnice să se ocupe 
într-adevăr de creșterea animale
lor ,- el trebuie să fie mutat din Bu
curești pentru că în București nu 
se poate face zootehnie. Dezvolta
rea zootehniei cere muncă și răs
pundere serioasă pentru îmbunătă
țirea raselor. Po această linie s-au 
făcut unele începuturi dar de multi 
ani ele au rămas în umbră. Consi
liul Superior a) Agriculturii trebuie 
să acționeze cu *mai multă energie 
pentru organizarea acestui sector, 
pentru organizarea cergptării șL asis
tentei tehnico în zootehnie, elabo- 
rîndu-se un plan speciei pentru dez
voltarea creșterii animalelor. Ridi
carea bunăstării, asigurarea hranei 
populației e legață în bună măsură 
de creșterea producției de carne, 
lapte și ouă. înț cîfiva ani trebuie 
să lichidăm rănjînerile în urmă 
existente în sectorul zootehnic.

In cadrul acestui program tre
buie să ne preodupăm și de îmbu
nătățirea bazei furajere, de indus
trializarea producției de furaje. In 
cițiva ani trebuie să >asigurăm și 
sectorul de stat și cel cooperatist 
cu furajele necesare. Avem toate 
condițiile și putem realiza în scuit 
timp acest lucru. Eu rog președinții 
de cooperative, uniunile județene, 
primii secretari ai comitetelor jude
țene de partid să acorde o atenție 
deosebită acestei probleme, să troa
ca de îndată la măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea activității în 
zootehnie, să ajute Consiliul Supe
rior al Agriculturii, Comitetul Cen
tral al partidului ca, pe baza pro
punerilor specialiștilor, a țăranilor, 
a. tuturor oamenilor rpuncii din agri
cultură. să se elaboreze un plan 
judicios de dezvoltare a zootehniei 
în tara noastră.

Va trebui, de asemenea, să anali
zăm și să reorganizăm în cel mai 
scurt timp activitatea medicilor ve
terinari, care au <p mare răspundere 
în apărarea, sănătății animalelor. As
tăzi avem un mare număr de medici 
veterinari. Dar trebuie să asigurăm 
ca ei să-și desfășoare activitatea în 
condițiuni bune, să exercite un con
trol ferm și eficient asupra stării de 
sănătate a animalelor, să asigure a- 
sistența și îngrijirea animalelor. Ei 
trebuie să ia măsuri severe acolo 
unde nu se respectă regulile vete.- 
rinare, așa cum se proceda și în 
trecut în țara noastră/ și cum se 
procedează și în alte ițări.

Tovarăși,

In această ședință s-a vorbit și des
pre viticultură și pomicultură. In a- 
ceste sectoare s-au făcut mari in
vestiții. După situațiile pe care le 
avem, numai în cooperative s-au 
plantat în ultimii 10 ani peste 150 000 
de hectare cu pomi fructiferi și 
108 000 hectare cu vii. Rezultatele 
nu sini însă nici aici pe măsura 
eforturilor făcute. In județul Argeș, 
de exemplu, s-au . făcut mari plan
tații de pomi, dar bncle1 nu au intrat 
încă pe rod. Această situație nu ește 
numai în Argeș. De asemenea, multe 
vii nefiind îngrijite corespunzător 
nu au dat randamentul scontat. Toate 
plantațiile trebuie să fie îngrijite în 
mod exemplar. Rog pe primii secre
tari, pe președinții uniunilor coope
ratiste, directorii direcțiilor agricole 
județene, pe inginerii și președinții 
cooperativelor să nu se mulțumească 
cu faptul că au sesizat, că au rapor
tat această stare de lucruri. Trebuie 
ca înccpînd din primăvara acestui 
an să se pună ordine în toate' plan
tațiile, astfel încil ele să' poată da 
rapid producții corespunzător in
vestițiilor făcute. Avem posibilități 
să obținem o sporire substanțială a 
producției de struguri și fructe, sa
tisfăcând în mai mare măsură cerin
țele de consum ale oamenilor muncii.

In fine, tovarăși, aș dori să mă 
refer la legumicultura. Așa cum am 
arătat, în ultimii trei ani am avat 
o creștere medie bună a producției. 
In onul 1968 producția de legume 
a fost cu 38,8 la sulă mai mare do
cil producția medie anuală din peri
oada 1961—1965. Avem însă condl- 
tiuni pentru a obține recolte mai 
bune, pentru a satisface mai din plin 
cerințele populației. In ce privește 
mijloace materiale și financiare s-a 
dai, aș pulea spune, aproape tot ceea 
ce au cerut tovarășii din Consiliul 
Superior al Agriculturii și Uniunea 
Națională a Cooperativelor. Nu e 
rezolvată, înlr-adevăr, pe deplin pro
blema mecanizării, dar nu cred că 
aceasta constituie cauza principală a 
realizării unor producții slabe. Re
zervele constau în primul rînd in 
producția la hectar. A spus aici un 
tovarăș că în cooperativa unde lu
crează s-au obtinut 900 de tone pe 

33 de li>'! tare ceea ce înseamnă 27 000 
kg la hectar, intr-o zonă care nu 
este din cele mai propice pentru le
gumicultura. In alto părți, de exem
plu în judelui Timiș o cooperativă 
o obținui pc 88 do hectare 37 000 
kg la hectar. Asemenea cooperative 
sînt și in alte județe, dar ele sînt 
Încă puține, tovarăși. Avem posibi
litatea să irigăm complet suprafața 
dc aproape 120 000 ha de legume ce 
sc cultivă în cooperative. Dacă am 
obține, nu 27 000 kg ia hectar, ci nu
mai 18—20 000 kg am asigura în în
tregime, numai din cooperative, fon
dul central de legume pentru con
sumul Intern și export și ar rămîne 
o cantitate mare șl în cooperative 
pentru consumul infern.

Pentru aceasta, suprafața cultivată 
cu legume trebuie să fie bine alea
să, și, repet, trebuie să punem le
gume numai pe terenuri irigate. Este 
necesar, de asemenea, să fie luate 
măsuri pentru asigurarea tuturor 
sortimentelor de legume de care a- 
\ cm nevoie. Departamentul care s^ 
ocupă cu valorificarea legumelor tre
buie să cunoască mai bine cerințele 
populației și, pe această bază, să în
tocmească contracte ferme cu coope
rativele. Sînt complet de acord cu 
propunerile ca întocmirea contracte
lor să sc facă pe bază de prețuri 
ferme.

O problemă importantă în dezvol
tarea producției de legume este a- 
sigurarea semințelor. Consider că nu 
este normal ca și în acest an să im
portăm semințe de roșii, dc zarza
vaturi, în timp ce avem un institut 
și stațiuni de cercetări legumicole. 
Consiliul Superior al Agriculturii tre
buie să întocmească un program spe
cial pentru rezolvarea problemei se
mințelor de legume, înccpînd încă 
din acest an. Rog pe tovarășii din 
judele să se ocupe, de asemenea, ac
tiv și energic de rezolvarea acestei 
probleme. De producerea seminței 
trebuie să răspundă Consiliul Supe
rior al Agriculturii, Institutul de cer
cetări legumicole, dar trebuie ca și 
Departamentul care contractează le
gume să asigure producătorilor șă- 
mînța, așa cum se procedează la tu
tun și la sfecla de zahăr. Departa
mentul trebuie să controleze dacă 
sămința corespunde sortimentelor și» 
calității legumelor pe care le con
tractează. El trebuie să controleze 
totodată modul cum se execută lu
crările agricole pe suprafețele cul
tivate cu legume contractate. Rog în 
mod deosebit pe primii secretari, pe 
directorii direcțiilor agricole și pe 
președinții uniunilor cooperatiste să 
controleze acum situația pregătirii 
producției legumicole și să ia toate 
măsurile ca in acest an populația 
^ă fie aprovizionată cu legume la 
timp și în cantităti ^îndestulătoare.

Stimați tovarăși, ~

M-am referit la o sene de dome
nii de activitate licăritoare pentru 
asigurarea creșterii rapide a produc
ției, deci _și a veniturilor unităților 
agricole. Desigur, în realizarea aces
tor sarcini un rol holărîtor îl au ca
drele, oamenii care trebuie să în
făptuiască toate aceste măsuri. Este 
adevărat, noi avem un număr sufi- 
oienl de specialiști agricoli, îndeosebi 
de ingineri agronomi și medici ve
terinari. Avem mai puțini zooteh
niști, dar și inginerii agronomi și 
medicii veterinari se pot ocupa de 
creșterea animalelor. Avem multe ca
dre cu pregătire medie agricolă, dar 
trebuie să asigurăm ca ele să lu
creze direct în producție. Pregătind 
cadre medii, urmărim să creăm nu 
funcționari pentru agricultură, nu șefi, 
ci oameni care să muncească efectiv 
în producție, în sectorul zootehnic, 
în sectorul legumicol, pomiviticol 
ele. In industrie, cadrele medii, teh
nicienii, maiștrii nu sini funcționari, 
ei își desfășoară întreaga activitate, 
nemijlocit, în producție. Amintesc lu
crul acesta întrucit la unii tineri ca
re absolvă școala medie agricolă 
există mentalitatea că s-au pregătit 
pentru o funcție administrativă sau 
de conducere. Este necesar să sc 
clarifice bine această problemă cu ti
nerii care merg să învețe în școlile 
medii agricole, ca și în școlile de 
mecanizatori. Cu ei trebuie să sc în
cheie contracte ferme, pentru ca du
pă absolvire să meargă să lucreze 
efectiv în producția agricolă.

Așa cum am mai arătat, a crescut 
nivelul de cunoștințe al președinți
lor dc cooperative, al brigadierilor 
și în general al țărănimii. Dar com
plexitatea sarcinilor pe care le au 
de rezolvat cooperativele agricole 
do producție. impune<să organizăm 
un sistem mai eficient de pregătire 
a președinților și brigadierilor, atît 
din punct de vedere tehnic, cît mai 
cu seamă din punct dc vedere e- 
conomic. in legătura cu aceasta cred 
că ar fi bine ca tovarășii din județe 
și chiar din cooperative să se gîn- 
dească și la (aptul dacă este bună 
soluția la care s-a ajuns în unele 
cooperative ca inginerul agronom să 
fie și președinte. Nu cumva sarci
nile de președinte îl sustrag de la 
preocuparea lui de bază, de la în
deplinirea atribuțiilor sale de spe
cialitate? $i apoi nu se creează ast
fel o situație care nu-i mai permite 
să-și îndeplinească rolul de repre
zentant al statului în cooperativă, cu 
obligația dc a asigura aplicarea di
rectivelor și Irotărîrilor statului? In
ginerul agronom trebuie să fie ceea 
ce este Inginerul șef într-o între
prindere, adică specialistul care răs
punde de aplicarea tuturor măsuri
lor agrozootehnice, oare cunoaște le- 
gilo și dispozițiile stalului și asi
gură aplicarea lor. Nu mă gîndesc 
ca inginerul să fie un inspector, ci 
ca el să vegheze la aplicarea măsu
rilor agrozootehnice stabilite de or
ganele de stat în interesul creșterii 
producției, dezvoltării continue a a- 
gricullurii noastre. Studiind situația 
din cooperativă, inginerul trebuie să 

vuției cooperativei, și implicit pen
tru creșterea bunăstării safe. Atunci 
cind s-a holărît formarea Uniunii 
Naționale și a uniunilor judel'ne 
cooperatiste s-a pornit tocmai dc la 
necesitatea de a se asigura o con
ducere șl o Îndrumare mai activă 
și mai permanentă a cooperativelor, 
a activității lor interne, pentru creș
terea rolului adunării generale a 
cooperatorilor în viata cooperati
vei și a satului, pentru antrenarea 
maselor țărănimii în întreaga viată 
politică a tării. Din păcate uniunile 
cooperatiste județene și Uniunea 
Națională nu au acționat fncă așa 
cum trebuie în acest domeniu. Cred 
efl una din concluziile principale 
ale acestei plenare trebuie să fie 
concluzia că In viitor uniunile ju
dețene, Uniunea Națională să a- 
corde cea mal mare atentie tocmai 
acestor domenii de activitate.

Stimați tovarăși,

Incepînd cu Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor și cu 
Consiliul Superior al Agriculturii 
este necesar să se îmbunătățească 
radical activitatea de conducere a 
agriculturii. Trebuie să înțelegem 
tovarăși că agricultura, cooperati
vele agricole nu pot fi conduse prin 
circulărl și instrucțiuni, ci prin par
ticiparea efectivă la viața coope
rativei, printr-un contact permanent 
și o legătură strînsă cu cooperati
vele. Lucrătorii uniunilor cooperatis
te și ai direcțiilor agricole județe
ne trebuie să participe cu regulari
tate la odunările generale, la șe
dințele de consiliu, să sprijine co
operativele în organizarea muncii și 
a producției, să devină, intr-adevăr, 
organe de lucru, de îndrumare și 
de ajutor concret al cooperativelor. 
Președintele, inginerul agronom din 
cooperativă să se poală adresa ori
cine! direcției agricole și uniunii 
cooperatiste județene, pentru a primi 
operativ sprijinul necesar. Din pă
cate luni de zile unii președinți de 
uniuni cooperatiste și șefi ai direc
țiilor agricole județene nu trec 
prin cooperative. Așa nu se poate 
conduce agricultura. Tovarășii de 
la Consiliul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole, de la Con
siliul Superior al Agriculturii tre
buie să înțeleagă că dacă nu au 
legătura efectivă cu județele, dacă 
nu asigură îndrumarea și rezolvarea 
operativă a problemelor care se ri
dică in judele, nu-și pol îndeplini 
cum trebuie atribuțiile. Eu vă rog 
pe dumneavoastră, cei de la județe, 
să fiți mai exigenti alit fată de 
munca dumneavoastră înșivă, cît și 
fată de munca organelor centrale. 
Trebuie acționat împreună pentru 
a produce o cotitură în activitatea 
organelor agricole de stat și coope
ratiste.

Problemele caic se ridică in agri
cultură sînt mari și complexe. Ele 
pot fi realizate, nu prin circulări, nu 
prin hirlii, ci printr-o condtu re 
științifică, concretă, operativă. Orga
nele noastre centrale și județene >u 
capacitatea de a rezolva aceste pro
bleme. tn munca tuturor trebu 
se manifeste însă cu putere spiri
tul de partid. Să nu vă lăsați influ
ențași de spiritul birocratic, func
ționăresc, să luptați împotriva lui ; 
numai atunci veți pulea rezolva cu 
succes sarcinile de mare răspundere 
ce vă revin.

Aș dori sâ mă refer și la unele 
sarcini ale organizațiilor de partid. 
Desigur, munca de partid la sate nu 
poate să aibă alt tel decît reali
zarea sarcinilor de producție în co
operative și în întreprinderile de 
stat, așa cum în industrie munca de 
partid are ca tel principal îndepli
nirea planului de stat. Trebuie să 
spunem, tovarăși, că la sate avem 
organizații de partid puternice. Aici 
lucrează 820 000 de membri de par
tid, din care circa 510 000 în coope
rativele agricole de producție. Avem 
puternice comitete de partid în co
mune. birouri de organizații în co
operative. Deci o forță uriașă care 
poate să asigure realizarea a toi 
ceea ce ne piopunem in agricultu
ră. Este necesar să tragem învăță
minte din neajunsurile care s-au 
manifestat pînă acum pentru că - 
lipsurile de care am vorbit aici 
privesc pînă la urmă, și reflectă, 
și munca organelor noastre jude
țene și comunale de partid. In tot 
ceea ce este bun se află încorporată 
și munca organizațiilor de partid, pre 
cum în tot ceea ce este rău se ogh'ndeso 
și deficientele activității lor. Ca în 
toate domeniile de activitate și aici 
trebuie să nu ne mulțumim numai 
cu hotărîri, oricît ar fi ele de bune, 
ci trebuie să țiiăm măsuri de a or
ganiza munca pentru îndeplinirea 
hotărîrilor, de a exercita un con
trol permanent pentru ca măsuri
le stabilite să fie duse pină la ca
păt. Oricît ar fi de bune, holărîri'e 
rămîn pe hlrtie și nu pot să joace 
un rol prea mare, dacă nu se urmă
rește aplicarea lor. Ceea ce spun , 
se referă, tovarăși, atit la activita
tea organelor de partid județene, a 
organizațiilor comunale, cît șj la 
munca noastră, a celor care lucrăm 
la Comitelui Central, care avem a- 
tribu|ii direct legate de agricultu- 
ia. Trebuie să asigurăm o mai bu
nă îndrumare șî conducere a acti
vității de către organele și organi
zațiile noastre de partid, să asigu
răm creșterea rolului organizațiilor 
de partid în toate unitățile agricole 
în lupta pentru sporirea producției, 
pentru dezvoltarea și consolidarea 
cooperativelor. La sale avem, de 
asemenea, organizații de tineret pu
ternice care cuprind sule de roii 
de membri. Trebuie ca organizațiile 
noastre de partid să îndrumeze mai 
bine activitatea lor, pentru ca ele 
să aducă o contribuție mai activă 
la îndeplinirea sarcinilor din agri
cultură.

Consiliile populare județene și co
munale au, prin rtoua lege de or-
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organizeze < hiar o activitate de cer- 
c i lare, Împreună cu ceilalți specia
liști din cooperativă, și cu unii ță
rani cooperatori, jucind un rol activ 
în aplicarea științei agricole, in ridi
care* generală a nivelului activității 
cooperativei.

Trebuie, de asemenea, lovarăși, sft 
acordăm mai multă atentie problemei 
evidentei mijloacelor materiale și a 
disciplinei financiare in cooperative. 
Sini uncie sesizări cu privire la a- 
buznrl șl abateri, mai mici sau mai 
mari, facilitate de proasta evidență 
economică. In cooperative există un 
număr mare de contabili și socoti
tori. Există și cite un contabil șef, 
Iar la uniunea județeană un număr 
destul de mare de îndrumători con
tabili. Ar trebui deci să se asigure 
o evidență și un control gestionar 
bun in toate cooperativele. Din pă
cate nu toate aceste cadre au pre
gătirea corespunzătoare. Din cei 4 600 
dc contabili șefi numai circa 1 000 
au studii medii și superioare. Nu 
este normal, tovarăș». Sigur, nu se 
pol găsi ușor oameni cu studii su
perioare, dar se pot găsi absolvenți 
ai liceelor, ai școlilor medii agri
cole, care au cunoștințe de mate
matică, unele cunoștințe de conta
bilitate. Dintre aceștia am putea se
lecționa cadre corespunzătoare pen
tru funcția de contabil șef în coope
rative.

Una din condițiile princioale ale 
întăririi economice a cooperativelor 
o constituie sporirea acumulărilor 
din valoarea nou creată pentru lăr
girea producției. E necesar să se 
asigure respectarea prevederilor sta
tutare cu privire la constituirea fon
dului de acumulare. Pînă acum un 
număr de peste 1 000 de cooperative 
alocă pentru acumulări fonduri sub 
prevederi. Fată de 1963, fondurile 
bănești alocate de cooperative pen
tru investiții au crescut în 1968 cu 
300 milioane lei, ceea ce este puțin. 
Avem în același timp, un număr 
mare de cooperative care nu folo
sesc complet mijloacele de care dis
pun. In 500 de cooperative se gă
sesc construcții pentru 15 000 de bo
vine cărora li s-au dat altă desti
nației de asemonea este nefolosită 
25 la sulă din capacitatea materni
tăților de scroafe, 47 la sută din ca
pacitatea halelor pentru păsări. Este 
necesar să se asigure peste tot re
partizarea a c<3 puțin minimum pre
văzut în statut pentru acumulări, 
precum și folosirea rațională a fon
durilor în vederea dezvoltării rapide 
a cooperativelor.

S-a vorbit aici de organizarea mun
cii. S-au adus și unele critici, și tre
buie să mă declar de acord cu acei 
tovarăși care au arătat că unele lip
suri în această direcție nu se dato- 
resc atit cooperativelor cît indica
țiilor și îndrumărilor nestatutare date 
de uniunile cooperatiste. Trebuie să 
luăm măsuri, pentru a întări ordi
nea interioară, disciplina în produc
ție, de a face ca într-adevăr toți 
membrii cooperativei să participe e- 
fectiv la realizarea lucrărilor agricole. 
La noi s-a dovedit eficientă organi
zarea pe brigăzi și echipe — ca 
formă de bază a muncii în coopera
tive. Această organizare a asigurat 
și asigură consolidarea și progresul 
cooperativelor agricole de producție. 
Va trebui totodată să aplicăm cu 
consecventă principiul retribuției 
muncii în natură și in bani în raport 
cu ziua-muncă, principiu care se do
vedește corespunzător condițiilor de 
astăzi și la care nu se poate re
nunța. Acestei forme de retribuire 
i s-au adus o serie de îmbunătățiri, 
s-a introdus retribuția suplimentară 
pentru producția obținută peste plan. 
Aceasta îmbină în mod armonios in
teresele personale ale cooperatorilor 
cu interesele generale ale coopera
tivei șî definește mai bine principiul 
plătii pe zi-muncă în natură și în 
bani. Nu trebuie să se caute forme 
care nu sini de natură să întărească 
spiritul colectiv, munca în comun, 
să consolideze cooperativa. O dală 
cu întărirea principiului retribuției 
la zi-muncă prin plata în bani și în 
natură, trebuie să ne preocupăm con
tinuu de perfecționarea normelor. 
Normele trebuie stabilite în raport 
cu introducerea mecanizării și a al
tor măsuri care creează condiții pen
tru creșterea productivității muncii. 
Este necesar ca președinții, inginerii 
agronomi, organele agricole, de stat 
și cooperatiste să se ocupe serios 
de îmbunătățirea și perfecționarea 
continuă a normelor, să înlăture ri
sipa de ziie-muncă. Va trebui să a- 
sigurăm toate condițiile ca principalul 
venit al cooperatorului să fie rea
lizat din munca în cooperativă. Nu
mai atunci el va fi legat de coope
rativă, numai atunci va înțelege că 
trebuie să facă totul pentru dezvol
tarea economică a cooperativei. In 
cooperativele unde se obțin rezul
tate bune — chiar și în apropierea 
orașelor — oamenii participă activ 
la muncă, înțelegînd că producția 
din cooperativă le asigură bunăsta
rea. lată de ce. dezvoltînd coopera
tivele, cea mai .mare parte a venitu
lui membrilor cooperatori trebuie să 
provină din munca prestată în co
operativă. Să întărim spiritul colec
tiv și să contribifîm și pe această 
cale la desuvîrșirea ca clasă nouă a 
țărănimii care, strîns unită cu clasa 
muncitoare și împreună cu aceasta, 
cu toii cei ce muncesc, construiește 
so- ’’ i'ismul.

Este necesar tovarăși, să se întă
rească rolul adunării gene/ale, ma- 
niferiindii-sc mai larg și efectiv de
mocrația cooperatistă. Problemele 
de bază ale cooperativei trebuie să 
fie discutate pretutindeni în adu
narea generală, astfel ca toi» co
operatorii să cunoască masurile ce 
se stabilesc, să cunoască perma
nent, cum se înfăptuiesc aceste mă
suri. Numai asa cooperatorul va știi 
că lot ceea ce se face este în in
teresul lui și va particip^ activ la 
întreaga mun' ă pentru cfeMerea a-
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ția u/arc. sarcini precise și de mare 
r.Knuîi.iere în conducerea și îndru
marea activității din agricultură. 
Trebuie să lacom ca ele să-și în
deplinească în bune condlllunl atri- 
buțiunile șl să exercite o Influență 
puternică asupra îndeplinirii sarcini
lor trasate de partid și guvern.

Nu m-om referit la problemele ac- 
tivilățil Ideologice, ale muncii de e- 
du* Mie, deși au o mare importanță 
In viata șalelor; o vom face cu 
altă ocazie. Ceea co aș dori însă să 
subliniez este că în această muncă 
trebuie să antrenăm pe toți Intelec
tualii de la sale. Astăzi nu există 
comună care să nu aibă 20 pînă la 
50 de intelectuali. Sînt comune cu 
$0 — 100 de Int^bcluali — învățători, 
profesori, mr-dici, ingineri. Ei repre
zintă o forță care poale exercita o 
mare influență asupra ridicării cullu- 
xale a satelor, creșterii conștiinței 
socialiste a țărănimii. Organizațiile 
noastre de partid trebuie să mobili
zeze intelectualitatea la întreaga 
muncă de transformare economică, 
socială și culturală a satului. Sînt 
convins că unind toate aceste forțe, 
vom reuși ca în scurt timp agricul
tura noastră cooperatistă să se ri
dice la un nivel superior.

Săptămîna viitoare vor începe a- 
dunările generale în cooperativele a- 
gricole. în aceste adunări trebui 
să se dezbată tn mod aprofundat 
toate problemele legate de dezvolta- 
iea agriculturii, să se discute des
chis lipsurile, neajunsurile și măsu
rile ce trebuiesc luate. Adunarea 
generală, care trebuie să fie o a- 
dunare de lucru, trebuie să se des
fășoare sub semnul mobilizării 
turor forțelor pentru întărirea 
dezvoltarea fiecărei cooperative.

felul acesta se va dovedi in fapt că 
adunarea generală joacă un rol ho- 
târitor în întreaga viată n coopera
tivelor aqTicolo. Adunările gent rale 
în cooperativele ogricole au loc 
concomitent cu desfășurarea campa
niei electorale care creează condiții 
pentru mobilizarea și mai intensă a 
tuturor forțelor națiunii noastre în 
vederea înfăptuirii politicii partidu
lui. Imbinindu-se armonios, aceste 
două acțiuni trebuie Sfl ducă la dez
voltarea inițiativei, a spiritului gos
podăresc al țărănimii cooperatiste, 
la noi realizări pe calea consolidării 
cooperativelor agricole de producție.

Anul acesta vom sărbători a 25-a 
aniversare a eliberării patriei -, tot
odată nr pregătim pentru Congre
sul partidului. Întîmpinarea acestor 
evenimente trebuie să se desfășoare 
sub semnul îndeplinirii sarcinilor de 
creștere a producției industriale și 
agricole înscrise în planul anual, 
pentru realizarea programului elabo
rat do Congresul al IX-lea în ve
derea înfloririi multilaterale a pa
triei. Vă rog să transmiteți membri
lor dc partid, tuturor cooperatorilor, 
urări de succese tot mai mari în 
activitatea pe caro o desfășoară 
pentru propășirea continuă a oqri- 
cullurii noastre cooperatiste.

(Cuvîntmea secretarului general 
al CC. al P.CR., a fost subliniată 
în repetate rlnduri de întreaga asis
tență cu vii și îndelungi aplauze).
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și 
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tiu el a devenit o preocupare 
de fiecare zi pregătirea de 
personal calificat pentru toate 
locurile de muncă, buna de
servire a agregatelor, dar in 
același timp crearea unor 
condiții optime de muncă in 
sala cazane lor.

In sala cazonelor, unde 
cîndva pluteau .nori* de pral, 
e o curățenie perfectă. Expli
cația am aflat-o pe loc. Mais
trul Diaconu llie, împreună cu 
inginerul Moraru Marin, au 
conceput o ingenioasă instala
ție de absorbire a prafului, 
de purificare a aerului. Comu
nistul Diaconu Iile, oltean le
gat de glia Paroseniului, unde 
și-a întemeiat un cămin — 
iar de citeva zile a devenit 
lată (so|ia i-a adus pe lume 
un băiat) — este și un foarte 
bun gospodar. Dar el nu se 
preocupă doar de propria-i 
gospodărie, ci este un anima
tor al tuturor acțiunilor cu 
caracter obștesc din cartierul 
Sohodol.

Acestea au fost de altfel 
motivele pentru care maistrul 
principal Diaconu llie a fost 
propus candidat in circum
scripția orășenească nr. 5 
Vulcan pentru alegerile de 
deputati de la 2 martie.

Joi 30 ianuarie

11,30 limba germană. Lecția 
40 (reluare).

11.30 TV pentru specialiștii
din agricultură.

12,00 TV pentru specialiști.
Medicină.

12.30 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi: Consultații 

la chimie (clasa a VIII- 
aj.

18,05 Limba rusă. Lecfia 39.
18.30 Studioul pionierilor la... 

Timișoara.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.50 2 Martie 1969 — Din car

netul scriitorului.
19,45 Medicul vă sfătuiește.
20,00 Roman — foileton: „For

syte Saga' (XIII).
20.50 Baschet masculin — 

Steaua București — Fides 
Parlenope Napoli. Repri
za a Il-a (Cupa Cupelor). 
Transmisiune din Sala 
Sporturilor Floreasca.

21,20 Antologia poelilor con
temporani.

21.40 Prim plan. Prol. unlv. 
Vaier iu Bologa.

21.55 Studioul mic „Prescrip
ția' — seria] polițist ele 
Ștefan Berciu.
Episodul 11 — .Răpirea'.

22.40 Arta plastică. Prin expo
ziții.

22.55 Telejurnalul de ti-apte.

SE^VENIL.^lyiâlLLSECVENJE CULTURALE
Școala populară de artă 
după primul trimestru plan de măsuri, a prelucrai 

regulamentul concursului, du
pă core au urmat discuții.

Peisajul culliu al-artlslic al Văii 
Jiului este înfrumusețat dc citeva 
instituții cu activitate laborioasă, a- 
devărate focare de formare a gus
tului estetic al publicului sălilor de 
spectacole. Școala populară de artă 
din Petroșani este una dintre aces
tea.

Acum, după începerea celui de-al 
ll-loa trimestru al anului de studii, 
am considerat ulilă o vizită in acest 
lăcaș cultural. Prof. Gheorghe Popa, 
directorul Școlii populare de artă, 
ne-a furnizat dale interesante pri
vind rezultatele primului trimestru, 
desfășurarea întregului proces de 
instruite practică și teoretică.

— De rezultatele căror cla
se stnlefi pe deplin mulțumiți ?

— Primul trimestru s-a soldat 
cu rezultate meritorii la clasele de 
tesul-cusut (prof. Silvia Marinescu), 
canto (prol. Pamlil Mihăilă), vioară 
(prof. .Alexandru Palaki), pian (prof. 
Hedviga Neag), acordeon (prof. 
Francisc Szobnszlav). suflători (prof. 
C. Barbu).

Dintre clasele externe ?
- «Merg" bine clasele de la Deva 

și Hunedoara. Mai puțin bine, clasa 
de suflători și acordeon de la tu
peul, elevii căreia, după cum știți, 
sînt nevoiți să .lucreze" în condi
ții necorespunzătoare, în... aparta
mentul profesorului.

— Cum se dcslășoară mun
ca melodică ?

— Ca In orice instituție școlară. 
Cu rcgulaiitate (mai multă sau moi 
pufină n.r.) se lin referate, urmate 
de discuții, folositoare tuturor ca
drelor didactice. In ultima ședință 
o cabinetului metodic, de exemplu, 
s-a analizat lecția deschisă, la teo
rie, anul 1, ținută de prof. Jurca 
Teodora și referatul «Rolul profeso
rului din școala populară de artă', 
prezentat de prof. Neag Hedvigg.

de teorie, solfegii, Istoria muzicii.
— .$/ cu acest caz...?

— Am luat unele măsuri. Pentru 
că noi nu urmărim să «scoatem* cil 
mai multi simpli muzicanți. Absol
venții școlii noastre trebuie să po
sede și ample cunoștințe.

— In ce constau
— Nu Încheiem situația 

tură celor care nu asistă 
cursurile teoretice. 
plnS

Adunarea generală a salariaților

Rentabilizarea — obicctl 
viii care polarizează 
strădaniile iilafnril

Peste 150 de salariați ai Fabricii 
de fire și fibre artificiale „Viscoza" 
Lupeni, întruniți în prima adunare 
generală din acest an, au dezbătut, 
sarcinile de plan ce revin 
colectivului lor pe anul 1969 
precum și măsurile tehnico- 
organizatorice care trebuie luate 
pentru sporirea continuă a produc
ției. Atit din darea dc seamă, pre
zentată de inginerul șef al fabricii, 
tovarășul Vasile llie, care a făcut 
un amplu bilanț al succeselor obți
nute de fabrică in anul care a tre
cut, cît și din cuvintul numeroșilor 
participant la dezbateri, a reieșit în 
mod pregnant că filatorii sînt per
manent preocupați de realizarea sar
cinilor ce Ie stau în fală și mani
festă o înaltă exigentă pentru îm
bunătățirea întregii lor activități, 
pentru organizarea producției și a 
muncii pe baze științifice. îndepli- 
nindu-și astfel obiectivul major ca
re polarizează atenția tuturor sala
riaților : rentabilizarea întreprinderii.

Activitatea ce trebuie desfășurată 
în acest an a fost analizată din timp. 
Corniletul de direcție al fabricii a 
stabilit un minuțios program al 
măsurilor ce trebuie înscrise în preo
cuparea filatorilor. Dacă pină în anii 
trecuți, la dezbaterea cifrelor de 
plan, discuțiile salariaților erau axate 
doar asupra necesității aplicării unor 
măsuri organizatorice la locurile de 
muncă, de această dală adunarea ge
nerală a dezbătut, cu o răspundere 
sporită, măsurile necesare unei 
ționalizări de mari proporții a 
tregului proces de producție,
măsurile inscrise in planul M.T.O. 
pentru sporirea producției și îmbu
nătățirea calității acesteia, cit și al
tele (introducerea sistemului informa
țional operativ intre secții, mărirea 
capacităților de depozitare a com
bustibilului și materiei prime, meca
nizarea în întregime a transportu
lui intern, mărirea capacității de 
producție la spălătoria de bobine, 
organizarea cursurilor de calificare 
pentru operatorii chimișli și persona
lul C.T.C., reducerea importului de 
piese de schimb prin confecționarea 
acestora în atelierele fabricii, valo
rificarea superioară a deșeurilorl 
notă existența unui generator al 
liativei și spiritului creator în 
brică. Filatorii și-au luat 
în cadrul 
lariaților 
ficotive: 
producție 
prelucrarea peste sarcinile de plan 
a 2 000 kilograme de fire de visco-

ză și 6 000 kilograme de sulfura de 
carbon, creșterea însemnată a cali
tății producției.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, inginerul Augustin Ardeleanu, 
șeful secției inslalație-filatură, a ex
primat dorința unanimă a muncito
rilor .secției de a-și mobiliza toate 
forțele pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan. „Colectivul secției, a arătat 
vorbitorul, adresează o chemare la 
întrecere socialistă celorlalte secții 
și servicii din fabrică. Propunem ca 
intre obiectivele acestei întreceri 
se înscrie îmbunătățirea indicelui de 
utilizare a timpului de lucru cu cel 
puțin 1 la sută, reducerea cu 20 la 
sută a staționărilor neplaniflcate ale 
utilajelor, obținerea unei producții de 
calitate A de 73 la sută din totalul 
producției, reducerea cu 2 500 kg a 
deșeurilor. Și, bineînțeles, ca o nece
sitate imperioasă ^realizării eficien
ței economice, executarea măsurilor 
înscrise în planul M.T.O. cu un tri
mestru mai devreme, adică pînă la 
1 octombrie 1969". 
printre care Silvian 
Ana, Deak Bella,

ra- 
in- 

Atît

de- 
ini- 
fa-reator

și-au
adunării generale a

— angajamente semni- 
depășirea planului de 
globală cu 100 mii lei,

sa-

în plus fa|ă 
«drum* s-au

al|i ani. Cînd 
observă că

Interviul nostru
— Aii începui cursurile 

cu...?
— 367 elevi, cu 55 

dc planul școlii. Pe 
„pierdut" 17.

— Motivele ?
— Aceleași ca șl în 

dau dc greutăți, cînd
pentru a promova liebule să înve
țe, o seric de elevi, dintre care unii 
talcnlațl, părăsesc școala.

— Care-a fost, 
frecventa elevilor

— Acceptabilă. Sînt 
cu regularitate orele de 
dar nu în aceeași

fn general, 
la cursuri 7 
frecventate 

specialitate, 
măsură șl cele

măsurile ? 
la învățfl- 
curcnt la 

Și vom merge
la exmatriculări.

— Care sini, după părerea 
dumneavoastră, lipsurile mai 
vădite, pentru remedierea că
rora trebuie apăsat pe... ac
celerator ?
Sinlcm conșlicnți că există 
nu puține carcute în ceea ce

Oonsfătulre privind 
desfigurarea Concursului 

al IX-lea
Marți după amiază, la Con

siliul municipal al U.G.S.R., a 
avut loc o consfătuire privind 
organizarea șl desfășurarea 
amplei manifestări artistice de 
masă — Concursul al IX-leo 
ol formațiilor de omaloil. Au 
participat factori dc răspun
dere în munca rultural-educa- 
tlvM din Valea Jiului, directori 
de cluburi ale sindicalelor și 
cămine culturale, bibliotecari, 
instructori artistici. Tov. Cor
nel liogman, președintele Co
mitetului municipal pentru cul
tură și artă, a prezentat un

Ședință a cenaclului 
literar „Meșterul Manole"

Petroșani, va a- 
dala aceasta s/- 
ședință a cena- 
„Meșterul Mano- 
membrilor cena-

Duminică dimineață, la ora 
10, la Casa de cultură a sin
dicatelor din 
vea loc (de 
gur) o nouă 
ciulul literar 
le". Prezenta
dului este obligatorie, intrucil 
se va discuta planul unor în 
tîlniri cu creatorii de litera
tură din alte centre ale Jude
țului, in perioada campaniei 
electorale.

încă
privește nivelul pcdagoglco-metodic 
al predării. Insistăm însă, cît putem, 
pentru înlăturarea lor. In primul tri
mestru s-au efectuat, spre cxempll- 

Jicare, peste 90 ore de internsisten- 
ță. $i au avut eficiență. D.-’și nu 
toate cadrele didactice s-au achitat 
dc această sarcină de bază. De ase
menea, va trebui să Insistăm pe sta
bilizarea elevilor, pe formarea la 
elevii noștri a unor deprinderi de 
învățătură perseverentă, pentru mic
șorarea substanțială a număiului e- 
levilor caic se retrag.

Interviu consemnat de 
V. TEODORESCU

Magazinul alimentar nr. 12 din cartierul Aeroport — Petroșani.^Cu
rățenia și deservirea, cu adevărat exemplare, satisfac consumatorii care 
fac aici cumpărături cu reală mulțumire.

Foto: A. HAVlRNEANU

să

I I

CITITORII SESIZEAZĂ
CEI VIZAȚI
0 circumscripție 

sanitară fără medic
Locuitorii din str. Cireșilor, orașul 

Petroșani, au scris redacției despre 
faptul că la circumscripția nr. 1 de 
care aparțin sînt îndrumați a se pre
zenta pentru consultații la circum
scripția nr. 3 din str. M. Eminescu, 
motiv că circumscripția respectivă 
nu are medic.

„Vă puteți da seama — ne scriu 
cei în 
pentru un bolnav să facă 
mai ales acum în perioada de iarnă, 
pînă la circumscripția medicală din 
spatele gării C.F.R. Obstacolul cel 
mai greu este alunecușul și pasa
rela. Rugăm să veniți în ajutorul 
nostru sprijinindu-ne în rezolvarea 
cît mai urgentă a problemei".

Conducerea spitalului unificai la care 
am trimis scrisoarea ne confirmă că 
circumscripția I-a de care aparține 
str. Cireșilor nu are într-adevăr 
medic. J)in această cauză locuitorii 
sînt deserviți de circumscripția a Ill-a, 
situată lîngă gară, deoarece este cea 
mai apropiată unitate sanitară am
bulatorie.

Si in concluzie, textual : „Aronda
rea străzii Cireșilor la circumscrip
ția a IlI-a este cea mai nimerită ca 
distantă, chiar funcționînd cu me-

cauză cît este de greu 
drumul,

ice

RĂSPUND
die, circumscripția l-a de pe strada 
C. Miile este la o distanță față de 
strada Cireșilor mai mare".

Alît. Nimic despre posibilitatea a- 
sigurării consultațiilor în sensul ce
lor solicitate în scrisoare, adică de 
a fi scutiți bolnavii să parcurgă dis
tanța la circumscripția a III-a prin 
Piața Victoriei, atit de aglomerată, 
și peste pasarela C.F.R. pînă in tr. 
Eminescu.

Pentru lămurirea lucrurilor nu s-ar 
putea suplini, prin rotație, medicul 
care la circumscripția I-a lipsește 
de un an de zile? De ce bolnavii nu 
sini consultați la circumscripția a 
II-a ? Facem această propunere de
oarece chiar dacă distanța dintre 
străzile Cireșilor și C. Miile °ste 
mai mare decit pînă Ia gară totuși 
ea este mult mai accesibilă oameni
lor bolnavi, deoarece nu mai tre
buie să treacă pasarela peste liniile 
ferate.

Iată întrebări la 
răspunsul conducerii 
ficat Petroșani.

care așteptăm 
Spitalului uni-

I. D.

Deservirea în unele 
unități ale TAPA.

Alți vorbitori, 
Matei, Banță 

Farcaș Tibcriu, 
Golcea Viorica, Fîcea Constantin,
Farcas Erna, Martonosy Franclsc, 
Rîbu Viorica s-au referit în cuvin
tul lor la măsurile ce trebuie între
prinse pentru întreținerea corespun
zătoare a utilajelor, creșterea capa
cităților de producție, ridicarea ca
lificării, întărirea disciplinei.

„In activitatea de viitor a fabricii 
o atenție sporită va troliui acordată 
calității producției, a arătat în cu
vintul său inginerul Mihai Crișmaru, 
delegat din partea Direcției generale 
a industriei librelor chimice. Bene
ficiarii fabricii, întreprinderile de in
dustrie ușoară din țară cărora dum
neavoastră le livrați firele de visco- 
ză devin tot mai exigenti. Viciile de 
calitate datorită cărora sînt refuzate 
uneori produsele „Viscozei" nu sînt 
consecința unor deficiențe de ordin 
tehnologic, ci. mai degrabă a califi
cării insuficiente a unor muncitori, 
întreținerii necorespunzătoare a a- 
gregatelor și utilajelor. In acest sens 
va trebui canalizată preocuparea co
mitetului de direcție al fabricii.

In încheierea adunării generale a 
salariaților de la „Viscoza" a luat 
cuvintul tovarășul Neag Wilhelm, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Lupeni, care a apre
ciat eforturile depusț de filatori în 
anul 1968, dind indicații prețioase 
pentru activitatea ce trebuie desfă
șurată în continuare de întregul co
lectiv.

Lectoratele pentru părinți ajută fa
milia să cunoască obiectivele urmă
rite de școală, pentru a realiza o 
educație multilaterală, armonioasă, 
strîns legală de cerințele societății 
noastre socialiste. Lectoratele dau 
posibilitate familiei să cunoască pro
blemele dezvoltării copiilor, metodele 
cum trebuie să acționeze în funcție 
de particularitățile individuale și de 
virstă ale acestora.

Analiza activității lectoratelor 
școala noastră arată că această 
mă a propagandei pedagogice în
dul părinților a înregistrat, în ultimii 
ani, progrese simțitoare. Temele dez
bătute în rindul acestor lectorate au 
corespuns din ce în ce mai mult 
intereselor părinților. Pentru a spori 
eficienta prezentării lor. conducerea 
școlii și comitetuj de părinți de la4 
școala noastră s-au preocupat 
de la începutul anului școlar 
tru a găsi forme mai atractive, 
eficiente in procesul ridicării 
turii pedagogice a părinților,
temele dezbătute au fost bine alese, 
forma prezentării lor nu a fost destul 
de interesantă, destul de atractivă. 
Expunerile limite de către învăță
torii și diriginții claselor în fala pă
rinților nu au reușit ‘ întotdeauna ca 
prin exemplificări concludente să cu
prindă suficiente indicații cu carac
ter practic asupra metodelor pe 
trebuie să le aplice părinții.

Dîndu-ne seama de astfel de

din 
for- 
rin-

încă 
pen- 
mai 
cul- 
Deși

I. MUSTAȚA

care

nea-

A

însemnare
Prin reclamă comerțul nos

tru socialist ii pune pe cum
părător in cunoștință despre 
ce se poale găsi in unitățile 
comerciale de desfacere sau 
de alimentație publică.

De la un capăt la celălalt 
al centrului orașului Petro
șani intilnești reclame pesle 
reclame. Să vedem dacă re
clamele ișl 
existenta.

Intru in 
rul.

juslllică pe deplin

restaurantul Mine-

tar.

vită.

Patru mici, zic la ospă

'humai friptură.A\em
Perfect I O friptură de

ÎNTRE
RECLAMA SI 
REALITATE

frumoasă reclamă le îndeam
nă să servești lapte dulce 
fieri, lapte bătut, smiriîinâ.

Comand un pahar de 
lapte bătut.

— N-avem.
— Păi instalația asia ? Da- 

ti-mi atunci lapte dulce, fiert.
— N-am avui astăzi nici 

iei de lapte.
— Atunci ar li trebuit 

astăzi să luoli jos reclama 
ceea.

— Ce ai mala cu reclama ?/ 
...Am mai găsit destule 

xemple care m-au tăcut să-mi 
pun întrebarea: Cum se jus
tifică unele reclame ?

E cazul să-și pună aceeași 
Întrebare și cei in drept.

un

ca
a-

— Lipsește, a\ em numai de 
porc.

— Pe reclamă scrie...
— Scrie, dar nu avem.
La restaurantul Carpațl, a- 

celași aspect. Pe o Urmă 
scrie cu litere de-o șchioapă: 
„Produse lactate'. înăuntru, o

e-

Corvin ALEXE

junsuri am hotărît ca în anul șco
lar curent să folosim forme mai in
teresante la aceste lectorate. Așa 
am ajuns la o formă mult mai atrac^ 
tivă și mult mai eficientă, aceea a 
LECTORATELOR-FILM. Nu este vor
ba de vreo invenție sau inovație; in 
alte școli din tară s-a folosit și pină 
acum acest procedeu, in școlile noas
tre din municipiu este, totuși, o 
noutate.

La primul lectorat de acest gen, 
ținut in primul trimestru școlar s-au 
adunat la Casa de cultură aproape 
400 de părinți de la școala noastră. 
După expunerile scurte făcute de 
judecătoarea Andrqi Elena despre 
„Rolul părinților în lumina Codului 
familiei' și de profesorul Cîmpeanu 
Mircea despre „Importanta organiză
rii judicioase a timpului de studiu 
ș: a timpului liber al elevilor in fa
milie'. a fost prezentat in fața pă
rinților un ciclu de filme documen
tare de scurt metraj, privind unele 
probleme educative in familie. Fil
mele : Cazul „D“. Mai mult decit un 
joc, Ziua începe la ora 7, Cînd co
piii dorin — au fost urmărite cu viu 
interes de către părinți. După lectorat 
am organizat o anchetă în rîndul 
părinților cerindu-le să-și spună-pă
rerea despre această "nouă formă a 
propagandei pedagogice.

lată ce ne scriu părinții :
Dumitru Simionescu: „Consider că 

lectoratul a fost foarte bine pregă
tit mai ales prin, vizionarea filmelor 
cu caracter educativ... Am mai dori 
astfel de lectorate...'';

Ion Frățilă: „Consider lectoratele 
urmate de filme educative ca bine
venite. Noi, părinții, ne putem da 
seama, în acest fel, cum trebuie să 
procedăm în anumite împrejurări";

Trăsnea Grigore: „M-a impresionat 
foarte mult lectoratul. Am avut de 
învățat cum să mă port in familie 
cum să-mi educ copilul";

Borbala Tokeș: „Multi părinți au 
putut vedea ce înseamnă exemplul 
personal in educarea copiilor. Ar 
trebui ca toți părinții să participe la 
asemenea lectorate".

In luna decembrie, 
număr de aproape 800 
Casa de cultură am 
film artistic do lung metraj cu titlul 
„Neînțelesul". Filmul a fost prece
dat- de expunerea profesoarei Cos- 
tescu Maria cu tema „Educarea ele
vilor în familie în spiritul compor
tării civilizate", a avocatului Tato- 
mir Gheorghe despre „Raporturile 
dintre părinți și copii" și a locote-

nentului de miliție Olteanu Ion des
pre „Cauzele infracțiunilor comise 
de minori".

Expunerile și filmul au avut un 
puternic efect educativ asupra pă
rinților. Din discuțiile diriginților cu 
părinții a reieșit din nou dorința 
unanimă de a continua forma lectora- 
telor-lilm.

In cursul trimestrelor II și 111 vom 
continua aceste lectorate, consultând 
în prealabil catalogul arhivei națio
nale de filme. In dorința perfecțio
nării acestei forme a lectoratelor, 
vom organiza, pe clase, discuții de 
interpretare psiho-pedagogică. Avem 
însă o nemulțumire. Este regretabil 
că tocmai părinții elevilor „certați" 
cu învățătura și disciplina nu parti
cipă la lectorate. Ar avea multe de 
învățat în rezolvarea problemelor 
Complexe de educație a cooiilor lor.

Mihai FERENCZY
director adjunct Școala generală rr. 5 

- Petroșani

 

în fața unui 
de părinți, la 
prezentat un

Am Intrat la unitatea T.A.P.L 
.Hai la noi" din Petroșani, cu in
tenția de a servi o friptura, ne-a 
scris cititorul L. Lupeneanu. Cu frip
tură am fost serviți dar tacîraurl 
pentru a o putea consuma în mod 
civilizat n-am primit nici după in
sistențe și rugăminți. Un caz simi
lar ne-a relatat și cititorul Fenici 
Vasile care își manifestă nemulțu
mirea față de felul cum a fost ser
vit în ziua de 1! ianuarie a.c. la 
unitatea nr. 10 „Plăcintărie" din Pe
troșani.

La două porții de plăcintă servite 
mie și soției ni s-a pus la dispozi
ție o singură linguriță, se arată in 
sesizare.
* Referindu-se la cele două sesizări, 

conducerea T.A.P.L. Petroșani comu
nică Tedacției că cele relatate sînt 
reale. Pentru lipsa de atenție fațfi 
de consumatori au fost sancționați 
atit șeful unității «Hai la noi" cit 
și gestionara plăcintăriei, iar pen
tru asigurarea unei deserviri la ni
velul cerințelor cele două unități 
au fost dotat? cu fuiculițe, cuțite și 
lingurițe suficiente.

VREMEA
ral-

DE
cei

Ieri, temperatura maximă la Petro
șani a fost de plus un grad, iar 
nima de minus 13 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
ORE: Vreme schimbătoare cu
mai mult acoperit. Se vor înregistra 
precipitații izolate sub formă de 
ninsoare. Temperatura în ușoară creș
tere. Vint slab din sectorul sudic.

Exploatarea minieră
VULCAN

Cu sediul în orașul Vulcan 
Str. Crividia nr. 52

ANGAJEAZA
- MUNCITORI NECALIFICAJI

SUBTERAN

URGENT
PENTRU LUCRĂRI

PENTRU LUCRĂRI- MUNCITORI NECALIFICAJI 

DEPOZITUL DE LEMNE LA SUPRAFAȚA

Salarizarea pentru suprafațâ este de 29,60 - 
lei/post

IN

IN

32

- MUNCITORI SEZONIERI PENTRU DESCĂRCAREA

VAGOANELOR C.F.R.

Salarizarea - în acoid - se face sâp’.ăminal din fon
dul nescriptic.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la sediul 
exploatării, serviciul oiganizarea muncii, intre orele 
7-15,30.
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M STEAGUL ROȘU

TENSIUNEA POLITICA 
DIN PAKISTAN

O „MASA RO-

Lucrările Conferinței Organizației 
afro-malgașe

Stare de încordare
comunității îiivâfâiniiirc stranii

R\\\ ALPIND1 29 (Agerpres). — 
Tensiunea politică din Pakistan con
tinuă să crească — relatează cores
pondentul agenției Franco Piesso. 
O nouă demonstrație a test organi
zată de opoziție in orașul Peshawar 
din regiunea do vest a tării. Po
litia a făcut uz de gaze lacrimogene 
pentru a dispersa manifestanlii. Ca 
urmare a tulburărilor au test în
chise toate magazinele, iar cursuri
le școlare au fost sistate din ordi
nul autorităților pînă la noi dispo
ziții. Unități ale armatei continuă 
să patruleze pe străzile orașelor Ca 
raci, Dacca $i Lahore.

★
RAWALPINDI 29 (Agerpres). - 

Intr-un articol publicat in numă
rul său de miercuri, ziarul progu- 
vernamental pakistanez. „Pakistan 
Times" relatează că președintele 
Ayub Khan va lansa o invitație li-

pentru n discuta 
creată în țară.

,mese rotunde", 
» potrivit ziarului citat, 

reforme politico prezen- 
parlide de opoziție cate 
o alianță — Comitetul 
democratice.

prevederile acestui plan 
cele referitoare la reorga- 
sistemului electoial și con- 
unor atribuții mai largi A- 
Naționale. Partidele do o- 

au criticat în repetate rîn-

• O NOUA DEMONSTRAȚIE REPRIMATA DE POLIȚIE
• PREȘEDINTELE AYUB KHAN PRECONIZEAZĂ 

TUNDĂ" CU LIDERII OPOZIȚIEI

derilor opoziției, 
cu aceștia situația

Pe agenda acestei 
se va afla 
planul ele 
tal de opt 
ftu termal 
do acțiuni

Printre | 
se află 
nizarea 
ferirea 
dunării 
poziție ..........
duri actuala legislație a tării care 
prevede ca alegerea președintelui și 
a deputaților Adunării Generale să 
se desfășoare in mod indirect, prin 
intermediul electorilor. Programul 
prevede, de asemenea, renunțarea la 
actualul sistem prezidențial și re
venirea la un guvern de tip fede
ral cu largi atribuții executive.

KINSHASA 29 (Agcrpres). — Con
ferința Organizației comunității afro- 
malgașe și-a concentrat atenția în 
prima parte a lucrărilor, la care au 
luat parte numai șefii do state, asu
pra conflictului din Nigeria și ten
siunii existente între țările Africii 
Centrale, Cercuri apropiate conferin
ței subliniază tendința acestei orga
nizații do a lua, fără întirziere, ini
țiativa aducerii la masa negocie
rilor a părților aflate în conflict în 
Nigeria. Se preconizează ca un de
mers în acest sons să fio întreprins 
de către Gabon și Camerun pe lingă 
liderii biafrezi, Dahomey și Niger a- 
sumîndu-și o misiune similară fată

R. F. a Germaniei

ORIENTUL APROPIAT
R.A.U. dorește soluționarea actualei crize 

a declarat ministrul de stat britanic 
RobertsGoronwy

CAIRO 29 (Agerpres). — Ministrul 
de stat britanic la Foreign Office, 
Goronwy Roberts, și-a încheiat vizi
ta in Republica Arabă Unită. El a 
declarat marți seara în cadrul unei 
conferințe de presă că a constatat, 
în cursul convorbirilor avute cu o- 
ficialitălile egiptene, dorința R.A.U. 
de soluționare a actualei crize în 
regiunea Orientului Mijlociu. Mi
nistrul de stat britanic a adăugat că

înalte personalități oficiale egiptene, 
cu care a avut convorbiri, au apro
bat acțiunile întreprinse de Marea 
Britanie pentru găsirea unei soluțio
nări pe cale pașnică a problemelor 
din această regiune.

Ministrul englez, referindu-se la 
cele 15 nave blocate în Canalul de 
Suez, în timpul evenimentelor din 
iunie 1967, a subliniat că problema 
degajării lor poate fi soluționată în 
afara discuțiilor generale privind si
tuația din Orientul Mijlociu.

ce prl-
Africil 

trimite- 
a unei Arabe Yemen

do autoritățile federale. In 
voșlo situația din regiunea 
Centrale, conferința a decis 
rea do îndată la Brazzaville
misiuni de conciliere care urmează 
să ia contact cu președintele Marian 
Ngouabi, în vederea găsirii unor mo
dalități caro să permită restabilirea 
relațiilor amicale între cele două sta
te Congoleze. Perspectivele sînt în
curajatoare, subliniază observatorii 
politici, dat fiind' pozilia generalului 
Mobutu, președintele Congo-Kinsha
sa, caro a declarat că este gata să 
facă totul pentru a pune capăt dife
rendelor actuale.

MANEVRE ALE TRUPELOR 
AMERICANE DIN N. A. T. O
BONN 29 (Agerpres). — Miercuri 

au început pe terenul do instrucție 
de la Grafenwoehr, din Bavaria, ma
nevre ale unităților americane denu
mite convențional ,,Reforger-l". La 
aceste manevre, considerate a fi cele 
mai mari din istoria N.A.T.O., iau 
parte unități aduse pe calea aerului 
de la bazele din S.U.A. Ele au drept 
scop să verifice capacitatea de luptă 
șl posibilitatea de intervenție rapidă 
a unităților de la baza americană din 
statul Kansas. Se apreciază că nu
mărul militarilor participanți se va 
ridica la 30 000, dintre care 3 500 din 
forțele aeriene. De asemenea, o u- 
niilate de aviație alcătuită din 96 a- 
vioane „Phantom" își aduce contri
buția la desfășurarea aplicațiilor, care 
cuprind teme de luptă de infanterie, 
sprijinite de formații de avioane, pre
cum și de desant.

Manevrele propriu-zise vor dura 
o săptămînă, după care însă unită
țile nu vor fi retrase în întregime

de pe teritoriul R.F.G. „Retragerea 
eșalonată", anunțată anterior, este le
gată de anumite proiecte ale Pen
tagonului de a consolida prezența 
militară americană pe teritoriul vest- 
german, în pofida proiectelor de re
ducere a cheltuielilor bugetare ale S.U.A. t f

SANAA 29 (Agcrpres). — La Sanaa, 
capitala Republicii Arabe Yemen, si
tuația a devenit încordată și nesigu
ră. amenințînd să degenereze în răz
boi civil, sorie corespondentul agen
ției Reuter. Cauza tulburărilor ar fi. 
după agenția citată, ciocnirile dintre 
partizanii primului ministru Hassan 
al Aînry și cei al fostului șef de stat 
major Abdul Raqeeb Whahab. In 
legătură cu aceasta se menționează 
că în timpul luptelor trei dintre sus
ținătorii lui Raqeeb și 12 soldați gu
vernamentali ar fi fost uciși.

Pe străzile orașului împușcăturile 
se aud din ce in ce mai des, deși, 
potrivit declarațiilor oficiale, ar fi 
vorba doar de acel obicei al unor 
triburi yemenite de a-și întîmpina 
conducătorii cu focuri de armă. Sin
gurul indiciu de încordare îl consti
tuie strictele interdicții de circula
ție, impuse de luni, fără a fi anun
țate în prealabil.

Din Washington se anunță 
că două nave militare — 
„Banner" șl „Palm llech" — 
de același lip ca și vasul spion 
„Pueblo" au fost înzestrate de. 
marina milliard americană cu 
mijloace de distrugere rapidă 
a echipamentului și documen
telor secrete de la bord. A- 
ceaslă știre vine la scurt timp 
după depozițiile tăcute de fos
tul comandant al navei de
spionaj „Pueblo", căpitanul
Lloyd Bucher. în tatu unei co
misii america

ne de anchetă in 
legătură cu îm
prejurările cap
turării navei sa
le in apele te
ritoriale a I e 
R.P.D. Coreene.

El s-a plins că nu a avut la 
dispoziție decil niște topoare 
și rin incinerator prea mic 
pentru a distruge aparatele e- 
leclronice și documentele care 
nu trebuiau să cadă in mîinile 
celor care i-au surprins in 
„exercițiul misiunii". Căpitanul 
Bucher a confirmat, ceea
știe deja toată lumea, că o- 
bicc tivul 
„Pueblo" 
cu ajutorul instalațiilor elec
tronice de la bord,( sistemele 
raclar de apărare a coastelor 
R.P.D. Coreene. El și-a expri
mat mîhnirea că nu a pulul 
distruge toate mijloacele e- 
lectronice de „pescuit".

Intr-adevăr „Pueblo" fusese 
initial o~ navă de pescuit, dar 
a lost supus unor importante 
transformări, fiind dotat, ca 
și vasul -„Liberty", — mitra
liat de- aviafia israeliană in 
1967 — cu un costisitor echi
pament de spiona), destinat să

Intercepteze și să descifreze 
mesaje de tot felul. „După ce 
am lost echipați — a declarai 
căpitanul Lloyd Bucher - in 
ma să 'întreprindem „opera
țiuni de pescuit" in conformi 
tale cu dispoziții speciale. 
„Pescadorul" trebuia sg evite 
orice navă „Inamică", dai a 
vea sarcina să urmărea cri 
alenl țoale exercițiile nava
le, să ia fotografii, su Iniei 
cepleze mesajele lor prin k> 
dig, sistemele radar...

cum s-<S)
adincil prea
mult In apele
teritoriale nord-
coreene, tocmai
cînd încerca să-
și ridice ..năvoa
dele". „P u e

„pescuit" în fia
de către marina
R.P.D. Coreene

ce

5

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Ambasadorii la O.N.U. ai Republicii 
Arabe Unite și Iordaniei au avut 
marți o întrevedere cu secretarul 
general U. Thant.

Potrivit unor declarații ale mi
siunilor permanente ale celor două 
țări la O.N.U., în cursul convorbirii 
au fost trecute în revistă ultimele 
evenimente din Orientul Apropiat și 
reluarea misiunii lui Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secretaru
lui general al O.N.U. in această re
giune a lumii.

Observatorii cred că in cursul în
trevederii a fost discutată, de ase
menea, inițiativa celor patru mari 
puteri privind reglementarea situa
ției din Orientul Apropiat.

VIETNAMUL DE 
timpul unor lupte 
vincia Ca Mau.

SUD: Membri ai tortelor patriotice în 
desfășurate recent Ungă Dam Doi, pro-

bio" a lost 
grant delict 
militară a 
Bucher se plinge acum cu a
cerul in repetate rinduri su 
primească mijloace de distra 
gete a materialului compromi 
lălor, dar a lost refuzat din 
„lipsă de fonduri și timp".

Știrile despre măsurile de 
„precauție" pe care le ia a 
cum marina mii ilară america 
nd provoacă neliniște, citit in 
interiorul, cit șl în alara gra
nițelor Statelor Unite. Opinia 
publică nu dorește ca ■ un nou 
caz „Pueblo" sa se mai repete. 
Se vede însă că cercurile con
ducătoare ale Pentagonului au 
tras „învățăminte" stranii du
pă incidentul din 23 ianuarie 
1968. cînd nava de spionaj a- 
mericană a lost surprinsă în 
plină activitate în apele ten 
toriale ale R.P.D. Coreene

principal al lui 
a fost de a spiona.

N. CRETU

pe scur

i

Bilanț al luptelor 
din Vietnamul de sud

SAIGON 29 (Arjlrpreș). — Intr-un 
comunicat militar, Transmis de agen
ția Eliberarea, se arata că forțele ar
mate de eliberare jdin Vietnamul de 
sud au înregistrata în luna ianuarie 
succese însemnate'în provincia Gia 
Lai. Numai într-o perioadă 
săptămîni au fost uciSi 
1 200 de soldați și ofițeri 
dintre care 350 americani.

★
BANGKOK 29 (Agerpres). 

cum s-a anunțat la Bangkok, un con
tingent de 1 500 de militari tailan- 
dezi din divizia „Pantera neagră" a 
fost trimis la Saigon. In viitoarele 
zile urmează, de asemenea, să plece

în Vietnamul de sud încă 3 500 de 
soldați ai acestei divizii, care a fost 
înzestrată recent cu echipament mi
litar american.

In felul acesta, efectivul total al 
trupelor tailandeze, care participă a- 
lături de corpul expediționar ameri
can la agresiunea din Vietnamul de 
sud, se va ridica îa 12 000 do mili-

— După

SOCIALISTE
♦

£ OSLO. — In seara zilei de 28 
ianuarie a avut loc la Oslo o seară 
culturală organizată de Asociația 
pentru relațiile culturale cu Româ
nia, la care cetățeni norvegieni care 
ne-au vizitat țara au înfățișat pu
blicului aspecte din lupta poporului 
român pentru independență și uni
tate națională. Au fost apoi prezen
tate diapozitive din operele pictori
lor români Amaij^’onilza și Luchian.

@ ANKARA. — Consiliul de Mi
niștri al Turciei a luat în discuție 
problema modificării actualei legis
lații electorale a țării. Proiectele su
puse dezbaterii își propun să elimi
ne unele deficiențe existente în re
glementările act,uale și, totodată, să 
revadă sarcinile și atribuțiile comi
siilor electorale, menționează ziarul 
..Cumhuriyet".

DIN TARILE I
N NOU SISTEM DE IRIGAȚII 

ÎN R. P. CHINEZĂ

In districtul Tsi Yuan 
provincia chineză Honan 
•rminat construirea unui mare 

sistem de irigații. Au fost date 
in folosință un canal principal 
si trei canale derivate. Siste
mul face parte dintr-un pro- 
•'ct general de reglementare
> cursului fluviului Huang Ho. 
'■'analul principal, care stră
bate o regiune muntoasă, are

> lungime de 120 kilometri și 
o lățime de 7 metri. Adîncimea 
apei atinge 3,4 metri. EI co
lectează apele a 23 de riuri de 
munte, dispunînd de 68 mîci 
rezervoare. Noul sistem va 
Dormite irigarea a peste 33 000 
hectare de pămint arid.

fabrica cu producție 
dirijata de un centri 

electronic

Lingă Varna se va construi 
o fabrică de sodă calcinată cu 
•• producție anuală de 1 200 000 
de tone. Întreaga producție va 
fi dirijată de un centru de cal
cul electronic. Trei mii de mun
citori, tehnicieni și ingineri 
vor urmări și dirija desfășu
rarea proceselor tehnologice. 
Primele secții ale întreprinde
rii vor intra in probe tehno
logice în anul 1971.

L DOILEA POD PESTE AMUR

In Extremul Orient sovietic, 
în apropierea orașului Komso
molsk, a început construirea 
celui de-al doilea pod de peste 
marele fluviu siberian Amur. 
Podul va uni calea ferată trans- 
siberiană cu o ramificație care 
duce pînă la strimtoarea Tăta
rilor (Marea Oholsk). Acum, 
qarniturile de tren sînt tre
cute peste Amur vara pe ba
curi plutitoare, iar iarna pe 
qheață.

Primul pod de peste Amur 
a fost construit in aDul 1916. 
mai la sud, in raionul Haba- 
rovsk.

O DEZMINȚIRE A GUVERNULUI CANADIAN

Minislrul canadian al apărării, Leo 
Cadieux, a declarat că țara sa nu și-a 
luat nici un fel de noi angajamen-^ 
te navale față de N.A.T.O. și nu e 
aprobată nici o schimbare în folosi
rea actualelor forțe maritime ale 
sale. Declarația lui Cadieux a fost 
făcută ca răspuns la știrile publica
te în presa canadiană, potrivit că
rora guvernul canadian „și-a luat o 
serie de' angajamente suplimentare 
navale față de N.A.T.O.". Aceste an
gajamente, arată ziarele, ar fi fost

făcute cu prilejul reuniunii Consi
liului Ministerial al N.A.T.O., care 
a avut loc în noiembrie anul trecut 
la Bruxelles.

RAVAGIILE INUNDAȚIILOR 
DIN IRAN

e scurt
CONVORBIRI NEOFICIALE 
JAPONO - AMERICANE

APARAREA CONTINUA 
lor nu constituie decil ut prolog 

.^presupusei conferințe, la gare 
parte vrea să se prezinte cu

Precizarea intențiilor noii adminis
trații republicane din S.U.A. de a 
menține cursul aurului n-a readus 
calmul la bursă: speculanții caută 
pe de o parte să prelungească incer
titudinea, iar pe de altă parte sisle- 

' mul celor „două piețe" (cea oficială 
la care uncia este cotată 35 de do
lari și cea liberă la care prețul este 
depășit constant) funcționează „pro
vizoriu" de mai bine de zece luni 
fără să se întrevadă o soluționare 
definitivă. Spasmele crizei au zguduit 
însă tocmai în această perioadă sis
temul monetar occidental, ceea ce 
constituie un indiciu categoric asu
pra fragilității aranjamentului stabi- 
lit de principalele puteri financiare 
occidentale in martie 1968. Graba cu 
care ministrul de finanțe al S.U.A., 
David Kennedy, s-a dezis — chiar 
a doua zi după instalarea sa — de 
declarațiile făcute la 17 decembrie 
1968, care au lăsat să planeze dubii 
asupra voinței S.U.A. de „a apăra" 
prețul aurului, a scos în evidență 
dorința de acțiune fermă înaintea 
stabilirii datei viitoarei conferințe 
monetare interoccidentale. Experții 
au avertizat noua administrație că 
orice ezitare ar putea afecta pozi
ția dolarului, a cărui „apărare" este 
de fapt, pusă pe primul plan.

Pînă acum, la diferite burse, pre
țul aurului s-a ridicat pînă la 42 
dolari, iar dacă guvernul S.U.A. ar 
fi intirzial. lăsind echivocul să per
siste asupra intențiilor sale, o nouă 
urcare care ar fi putut depăși 50 
de dolari uncia, ar fi compromis — 
potrivit părerii specialiștilor — 'în
tregul eșafodaj al aranjamentului ce-

lor „două piețe"; se știe doar că o 
condiție obligatorie a viabilității a- 
cestui aranjament este ca diferența 
dintre prețul oficial al aurului și cel 
de la bursă să nu fie prea mare.

In S.U.A. se înregistrează deci în 
domeniul politicii financiare o con
tinuitate a orientării, dar o dată cu 
ea, administrația republicană moște
nește de la cea democrată toate ta
rele impuse de actualul sistem mo

netar occidental bazat pe menține
rea dolarului ca „bază de schimb". 
Rezultatele „apărării" dolarului în 
1968 s-au soldat pentru prima oară 
după mai mulți ani cu un excedent 
al balanței de plăți, dar acest suc
ces s-a repercutat negativ asupra 
partenerilor vest-europeni.

Dacă sfaturile experților vor ivea 
în continuare aceeași audiență la ad
ministrația Nixon, atunci și perspec
tivele întrunirii Conferinței mone
tare interoccidentale ar fi umbrite.

Dealtfel și în Europa occidentală 
aplicarea diferitelor „măsuri de aus
teritate" și de „apărare" a monede-

al 
î fiecare 

___ ... __ ... ......._ cu o po
ziție cît mai fortificată. In această 
lumină, nou) deficit al balanței de 
plăți britanice este interpretat de 
specialiști ca o nouă dovadă a difi
cultăților inerente ale lirei sterline. 
In Franța, respingerea tentativelor de 
creare a unei ..Europe monetare" 
avînd ca prim element instaurarea 
unui sisterH de întrajutorare în Pia
ța comună, reflectă neîncrederea în 
perspectiva oricărei .integrări finan
ciare"; experiența din noiembrie 
1968, cînd în sprijinul francului s-a 
aruncat doar un erecții bine preci
zat în timp, iar R. F. a Germaniei 
a refuzat să procedeze la o reeva
luare a mărcii, a alîrnat greu în ba
lanță la reuniunea miniștrilor de fi
nanțe ai țărilor Pieței comune do la 
Garmisch-Partenkirchen. Retrospectiv, 
reuniunea apare ca un fel de „veri
ficare a forțelor" înaintea eventua
lei conferințe monetare occidentale, 
la care fiecare monedă își va apăra 

Ipoteza pretinsei 
fi apărut drept o 
subordonări a 
impas față de

TEHERAN. — Bilanțul provizoriu 
al puternicelor inundații din regiu
nea iraniană Ah Az indică: 18 morți, 
șapte sute de locuințe distruse, peste 
8 000 de persoane fără adăpost și 
pagube evaluate la cîteva sute de 
mii de dolari.

Ploile torențiale continuă să cadă 
fără încetare, iar apele rîului Karun, 
care deja au inundat o parte a o- 
rașului Ah Az, cresc amenințător. 
Situația este alarmantă și pentru lo
cuitorii orașului Khorocamchar, situat 
pe estuarul dintre Iran și Irak, unde 
se reunesc apele Tigrului și ale 
Karunului. De două zile, scriu zia
rele din Teheran, populația trăiește 
aici obsedată de eventualitatea unei 
inundații catastrofale, și sute de fa
milii încearcă să părăsească orașul.

La tară, situația este deosebit de 
gravă. Sute de hectare sînt în în
tregime acoperite cu ape, culturile 
compromise, zeci de sate distruse. 
Populația 
porar în 
moschei.

# PARIS. — Tinărul Christian 
Marceau a fost victima unui accident 
rutier, în timp ce se afla la volan, 
în apropiere de localitatea Troyes. 
La spitalul la care a fost transpor
tat. medicii au constatat că acciden
tatului îi lipsește o ureche. Cu a- 
jutorul politiei, după 5 ore de cău
tări la locul accidentului, urechea 
a fost găsită în iarbă, transportată la 
spital și cusută la loc.

• RIO DE JANEIRO. — Un copil 
in vîrstă de 11 ani a trăit timp de 
patru ore cu un ficat de porc. ©- 
perația de transplantare este o 
încercare a medicilor de la spitalul 
clinic din Belo Horizonte de a salva 
viața copilului aflat într-o stare ex
trem de gravă, datorită unei hepa
tite avansate.
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K. S.

evacuată este găzduită lem- 
clădirile publice, școli

------

Cehoslovacă

și

mo- 
cele 
pro
test

singură pozițiile. 
..întrajutorări" ar 
acceptare a unei 
nedelor aflate în
mai puternice, și tocmai de aceea 
punerile făcute în acest sens au 
categoric respinse.

Acum, se vede că nici S.U.A. nu 
înclină să riște o amputare a dola
rului de dragul unor, monede vest- 
europene care pierd permanent teren.

Z. FL0REA

Ședința deputaților 
Adunării Naționale
PRAGA 29 (Agerpres). — La Praga 
avut loc la 29 ianuarie o ședință 
deputaților Adunării Naționale, ca-

a 
a
re, potrivit Legii constitutionale re
feritoare la Federația cehoslovacă, a 
devenit Cameră Populară pînă la data 
următoarelor alegeri generale în or
ganele supreme ale putorii do stat. 
Cu majoritate de voturi Jozef 
Smrkovsky a fost ales președinte al 
Camerei Populare.

In localitatea niponă Kyoto au loa 
convorbiri neoficiale japono-ameri- 
oane consacrate examinării relațiilor 
între cele două țări și rolului pa 
care Japonia și S.U.A. îl au pe are
na internațională. La convorbiri par
ticipă experți militari și diplomațl 
din cele două țări. Una din prin
cipalele probleme ce urmează să 
fie examinate este viitorul Insulei 
Okinawa aflată după cel de-al doi
lea război mondial sub administra
ția S.U.A.

După părerea observatorilor po
litici din capitala japoneză o aten
ție deosebită este acordată proble
melor pe care le ridică tratatul de 
securitate japono-american a cărui 
valabilitate expiră în anul 1970. Au
toritățile japoneze au mobilizat 1 700 
de polițiști a căror sarcină este de 
a asigura desfășurarea în bune con
diții a acestor convorbiri și de a 
preveni eventualele demonstrații de 
protest ale opiniei publice care se 
pronunță în favoarea retrocedării 
imediate a Okinawei și cere guver
nului să denunțe tratatul de secu
ritate japono-american.

• MONTEVIDEO. — Elemente fas- 
_ ciste au încercat să Incendieze lo

calul din Montevideo al ziarului ..El. 
Popular", organ al Partidului Comu
nist din Uruguay, relatează agenția 
Prensa Latina. Ziarul „El Popular" 

'subliniază că ia locul atentatului au 
fost găsite manifeste semnale de or
ganizația fascistă „înaltul comanda
ment tactic,' general Arligas".

A

încheierea sesiunii Consiliului
Ministerial al Pieței comune

I

Marți au luat sfîișil la Bruxelles 
lucrările sesiunii Consiliului Minis
terial al Pieței comune. în cadrul 
dezbaterilor din ultima zi în legă
tură cu problemele agricole nu s-a 
ajuns la nici un rezultat concret. 
La sfîrșitul dezbaterilor, Consiliul 
Ministerial s-a limitat doar să se 
declare de acord cu „necesitatea 
unei reforme a agriculturii", o ho- 
tărîre definitivă urmînd să fie lua
tă cu alt prilej.

In discuțiile pe marginea „planu
lui Mansholt", care prevede ca 
cinci milioane do persoane care lu
crează în agricultură să se adapte
ze în alte sectoare de activitate, re
prezentanții R.F.G., Belgiei și Olan
dei au obiectat împotriva aspectelor 
financiare ale acestuia, care ar im
plica cheltuieli de aproximativ trei 
miliarde dolari anual, in perioada

1970—1980. Reprezentantul vesl-ger- 
rnan a subliniat că țara sa este de
ja împovărată de cheltuieli solici
tate de actuala politică agrară co
mună.

Pe do altă parte, miniștrii au a- 
bordal problema unor eventuale a- 
ranjamonto comerciale între C.E.E. 
și Marea Britanie, Irlanda, Danemar
ca și Norvegia, țări care au solicitat 
să adere la Piața comună. Agenția 
U.P.l. scrie că și „în această pro
blemă „cei șase" au rămas scindați". 
Franța continuă să fie în dezacord 
cu partenerii săi din C.E.E. în ce 
privește stabilirea relațiilor comer
ciale cu țările respective. Ministrul 
de externe al Franței, Michel De- 
bre, consideră că asemenea aranja
mente comerciale trebuie oferite mu 
numai celor patru țări candidate, ci 
si celorlalte țări europene.
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