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Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEALȘESCL

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la ședința de lucru de la C. C. al P. C. R 
din 23 noiembrie 1970, cu privire 

la îmbunătățirea organizării, planificării
Vineri; 27 noiembrie, zona 

nord-vest a țării cunoaște

Tovarăși,

Și conducerii agriculturii

județul Safu Mare

Congresul al X-lea al parti
dului a apreciat că progresul 
agriculturii in România consti
tuie o problemă esențială a 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
stabilit pentru următorii 5—10 

orientări și 
a- 
a 

ba-

ani principalele 
obiective de bază în 
coastă importantă ramură 
economiei naționale. Pe 
za hotărîrilor Congresului, 
cele două programe naționale 
dezbătute și aprobate de ple
nara Comitetului Central al 
partidului din martie a.c., pre
cum și planul cincinal pentru 
perioada 1971—1975 prevăd
măsuri de modernizare a agri
culturii. asigură mijloacele ma
teriale și financiare necesare 
creșterii intr-un ritm rapid 
a producției agricole vegetale 
și animale. Pentru realizarea 
acestor sarcini există condiții 
favorabile, rezultate în primul 
rînd din faptul că în agricul
tura noastră s-a instaurat 
trainic proprietatea socialistă
— de stat și cooperatistă — 
asupra mijloacelor principale 
de producție.

In cursul actualului cincinal
— deși au existat condiții cli
matice nefavorabile atit in 
1968. cît și în 1969. iar anul 
acesta tara noastră a fost treu 
lovită de inundații — agricul
tura a înregistrat progrese pe 
calea dezvoltării și moderni
zării. S-au realizat importan
te lucrări de investiții, a cres
cut gradul de mecanizare a 
muncilor agricole, au fost asi
gurate cantități sporite de în
grășăminte și alte substanțe 
chimice, s-a început construirea 
unor mari sisteme de irigații, 
a fost pregătit un număr însem
nat de cadre de specialitate, cu 
studii superioare și medii.

Ca urmare a acestor măsuri 
s-a realizat creșterea produc
ției agricole — atit vegetale, 
cit și animale. Chiar în condi
țiile deosebit de vitrege ale 
acestui an, multe unități nu 
obținut recolte bune. Astfel, 
în întreprinderile agricole de 
stat producția de porumb a 
fost dc peste 3 600 kg la hec
tar, iar în județele Ialomița, 
Constanța. Brăila, cooperative
le au realizat la această cul
tură producții medii la hectar 
de 3 200—3 400 kg. Pe ansam
blul perioadei 1966—1970 s-a 
asigurat îndeplinirea la limita 
inferioară a prevederilor _ ac
tualului plan cincinal privind 
creșterea producției agricole glo
bale față de media perioadei 
1P6L—1965. Pe această bază 
s-a asigurat aprovizionarea 
populației cu produse agroali- 
mentare. satisfacerea celorlal
te nevoi ale economiei.

Aceste realizări sînt rodul 
activității țăranilor coopera
tori. a mecanizatorilor, specia
liștilor, lucrătorilor din între
prinderile agricole de stat, a 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, care — sub con
du erea organizațiilor de par
tid _ au depus eforturi susți
nute pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Congresul ul 
IX-lea. Ele demonstrează su
perioritatea marii gospodării 
agricole socialiste, resursele 
sale, capacitatea ei de a utiliza 
mai bine potențialul agricol, 
de a asigura creșterea produc
ției vegetale și animale. Desi
gur. așa cum s-a subliniat și 
ia Congresul al X-lea. existen
ța proprietății socialiste asu
pra mijloacelor de producție 
nu poate asigura de la sine 
progresul agriculturii. Pentru a 
pune în valoare marile avan
taje și posibi’ităîi ale proprie
tății socialiste, este necesară 
folosirea judicioasă, intensivă 
a pămîntului. asigurarea mij
loacelor tehnice și a specialiș
tilor. aplicarea largă în pro
ducție a cuceririlor agrotehni
că si zootehniei modeme.

încă la Conferința Naționa
lă din 1967 și apoi la Congre
sul al X-lea al partidului 
o serie de plenare ale Comi
tetului Central. s-a stabilit 
programr' de modernizare a 
agriculturii noastre, de dezvol
tare a bazei sale tehnico-ma- 
teriale. de asigurare a unei 
producții intensive, de perfec
ționare a conducerii, planifi
cării și organizării muncii în 
unitățile agricole de stat și 
cooperatiste. In acest sens a 
fost luat un șir de măsuri im
portante a căror justețe a fost 
confirmată de practică și care 
au început să dea roade bune 
în producția agricolă. Au fost 
sporite investițiile în domeniul 
producerii de mașini agricole,

în industria de îngrășăminte 
chimice și în alte sectoare. S-au 
luat unele măsuri organizato
rice, de creare a fermelor în 
cooperative și a asociațiilor 
intercooperatiste. Cu toate a- 
cestea multe din Directivele 
programului elaborat de paitid 
nu au fost încă traduse în 
viață. Tocmai de aceea, in do- 

continuă 
de 
în

meniul agriculturii 
să se manifeste o serie 
neajunsuri importante — 
organizare, planificare și con
ducere. în sistemul dc plată 
și de organizare a muncii în 
cooperative și în întreprinde
rile de mecanizare a agricul
turii — și este necesar să lu
ăm toate măsurile pentru a 
soluționa aceste probleme în 
cel mai scurt timp, pentru a 
asigura înfăptuirea în bune 
condiții a sarcinilor trasate de 
Congres.

Cu toate eforturile pe care 
le-am depus și le depunem 
pe linia înzestrării tehnice a 
agriculturii, nu s-a reușit încă 
să se asigure un grad mulțumi
tor de mecanizare a muncilor 
agricole; chiar lucrările de 
bază nu sînt executate întot
deauna în mod corespunzător, 
întreprinderile de mecanizare 
a agriculturii. în forma lor ac
tuală de organizare, nu parti
cipă în măsura necesară la re
zolvarea preh’cmelor esențiale 
ale cooperativelor, la efortul 
pentru creșterea producției, 
acționează ca simple unități 
prestatoare de servicii. De 
asemenea, retribuirea mecani
zatorilor nu a fost corelată cu 
producția obținută pe terenu
rile pe care lucrează și. ca 
urmare, ei nu sînt cointeresați 
în obținerea unor recolte ridi
cate. Devine stringentă necesi
tatea legării strînse a între
prinderilor de mecanizare de 
cooperativele de producție, 
sporirii răspunderii și rolului 
acestor întreprinderi în buna 
desfășurare a producției agri
cole.

In cadrul cooperativelor a- 
gricole de producție s-a făcut 
prea puțin pentru înfăptuirea 
unei zonări judicioase a cultu
rilor. în funcție de condițiile 
pedoclimatice și economice, 
pentru specializarea în produc
ție și cooperarea mai strinsă 
între diferite unități. Continuă 
să se planifice — în multe 
cooperative — un număr mare 
de culturi, pe suprafețe mici, 
ceea ce nu permite o ampla
sare rațională a producției a- 
gricole. nu dă posibilitatea a- 
cordării unei asistențe de spe
cialitate corespunzătoare. Rea
lizările obținute de întreprin
derile agricole dc stat .-rata 
eficiența deosebită a zonării și 
specializării producției.

Ultimii doi ani au evidențiat, 
de asemenea, faptul că nu este 
rezolvată în mod cuvenit pro
blema semințelor și a raselor 
de animale. Atit producția de 
grîu și de potțumb. cît și tea 
de plante tehnice, au avut de 
suferit datorită faptului că 
Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, Academia de Științe 
Agricole nu s-au ocupat cum 
trebuie de asigurarea semințe
lor de calitate: dimpotrivă,
au fost chiar cazuri cînd în 
mod nejustificat s-a renunțat 
la soiuri valoroase, de înaltă 
productivitate.

Deficiențe mari există și in 
ce privește folosirea cadrelor. 
Deși avem în total peste 26 
de mii de specialiști cu studii 
superioare și alte zeci de m'i 
cu studii medii — aceste C’-dre 
nu sînt utilizate nemijlocit în 
agricultură. In conducerea și 
organizarea activității de pro
ducție a cooperativelor agricole 
lucrează numai 10 mii de spe
cialiști cu studii superioare. în 
timp ce un număr important 
sînt cuprinși în diferite orga
nisme administrative și din 
această cauză organizarea 
muncii, conducerea activității 
multor cooperative se află la 
un nivel necorespunzător, nu 
răspunde cerințelor pe care le 
pune eosDodărirea unor pro
prietăți de dimensiuni mari, 
ca cele dc care dispun coope
rativele noastre agricole. Este 
de înțeles că conducerea unor 
astfel de unități necesită ca
dre cu temeinică pregătire, 
în stare să cuprindă și să so
luționeze în bune condițiuni 
sarcinile tot mai complexe pe 
care le ridică practicarea unei 
agriculturi intensive.

Trebuie arătat, totodată, că 
și sistemul de organizare a 
muncii in cooperativele agri-

cole, care nu asigură stabilita
tea activității cooperatorilor în 
aceeași brigadă, la aceeași cul
tură, este necorespunzător ce
rințelor unei agriculturi mo
derne. Importante neajunsuri 
prezintă sistemul de plată, le
gat de principiul zilei-muncâ, 
care duce la egalizarea venitu
rilor și nu dă posibilitatea re
munerării cooperatorilor în 
deplină concordanță cu munca 
depusă și rezultatele in pro
ducție. nu stimulează efortul 
fiecăruia în parte.

La toate acestea se adaugă 
faptul că activitatea organelor 
agricole nu este orientată spre 
asigurarea unei conduceri e- 
fective a unităților-; atit mi
nisterul, cît și celelalte organe 
centrale agricole — precum și 
organele județene — prin or
ganizarea și stilul lor de mun
că, pun un accent mai mare 
pe aspectul administrativ al 
activității și nu pe probleme
le concrete ale procesului dc 
producție.

Se manifestă fenomene de 
centralizare excesivă a condu
cerii unor activități — așa cum 
este, de pildă, cazul lucrărilor 
de irigații și hidroameliorații; 
aceasta face ca organele ju-

dețene, cooperativele agricole 
de producție să nu poarte răs
punderea pentru înfăptuirea 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare de care în mod normal 
ar trebui să se ocupe nemijlo
cit. In alte domenii, ca de pil
dă. asigurarea cu semințe, s-a 
mers în mod greșit pe linia 
unei dispersări a răspunderii, 
ocupîndu-se de același lucru 
mai multe organisme. Din a- 
ceastă cauză nu se asigură so
luționarea practică, operativa, 
corespunzător cerințelor, a pro
ducerii, selecționării și reparti
zării pe teritoriu a semințelor.

Lipsurile care persistă încă 
în agricultură au influențe ne
gative asupra producției, îm
piedică realizarea cu succes a 
sarcinilor stabilite de partid 
pentru dezvoltarea acestei ra
muri importante a economiei 
noastre. Iată de ce este ne
cesar să acționăm cu toată 
consecvența și fermitatea pen
tru a înfăptui măsurile prevă
zute de Conferința Națională 
și Congresul al X-lea al parti
dului. pentru a lichida neajun
surile de astăzi, asigurînd con
diții corespunzătoare în vede-

• a_rea progresului susținut al 
griculfurii noastre socialiste.

Reorganizarea 
de mecanizare

întreprinderilor
a agriculturii

de
, _ __  _ o

efervescență deosebită, trăieș
te acea atmosferă de vibrant 
entuziasm și bucurie pe

. o generează prezența în 
locul maselor de oameni 
muncii a tovarășului 
Ceaușescu, secretarul 
al partidului,. p;;. 
Consiliului de Stat al 
niei.

In vizita pe care o întreprin
de în județul Satu Mare, to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Pe aeroportul din Oradea, 
unde se face o escală, condu
cătorii de partid și de stat sînt 
întîmpinați de primul secretar 
al Comitetului județean de par
tid, președintele Consiliului 
popular județean Bihor, Vic
tor Bolojan, și de alte oficiali
tăți locale. Numeroși oameni 
ai muncii, aflați la aeroport 
fac o însuflețită primire oas
peților dragi, ovaționînd înde
lung pentru partid, pentru to
varășul Ceaușescu.

Se pleacă apoi cu mașinile 
spre Satu Mare.

In centrele comunelor, pre
tutindeni de-a lungul șoselei, 
cetățenii fac o călduroasă și 
entuziastă primire conducăto
rului partidului și statului.

La intrarea în județ, oaspe
ții sînt salutați de tovarășul 
Iosif Uglar, prim-secretar al 
Comitetului județean Satu 
Mare al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ș< ceilalți conducători de par
tid și de stat sosesc la Satu 
Mare. Pe platoul Pieței Liber-

care 
mij- 

ai 
Nicolae 
general 

președintele
1 Româ-

tații, au ieșit să-l întîmpine 
mii și mii de cetățeni. Mulți 
dintre ei veniseră aici încă de 
dimineață. Primirea pe care 
sătmărenii o fac conducătoru
lui partidului și statului, ce- 

■ lorlalte persoane oficiale este 
de un entuziasm înflăcărat. Se 
aplaudă și se ovaționează în
delung. Din mii de piepturi se 
scandează puternic „Ceaușescu 
— P. C. R.‘. „P. C. R. —
Ceaușescu". numele conducăto
rului iubit și cele trei inițiale- 
simbol ale partidului clasei 
muncitoare, forța conducătoare 
a statului nostru. Sînt de față 
tovarășul Vasile Gîta, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
de partid, primarul municipiu
lui. alți reprezentanți ai orga
nelor județene și municipale 
de partid și de stat, care adre
sează călduroase cuvinte de 
bun venit conducătorului par
tidului și statului nostru.

Tovarășul Vasile Gîta.
mărul municipiului, înmînea- 
ză tovarășului Nicolae Ceaușes
cu și celorlalți conducători de 
partid și de stat Insigna ..Me
rite în lupta contra inundații
lor și în reconstrucție”, insti
tuită de Comitetul executiv al 
Consiliului popular municipal 
ca semn distinctiv onorific con
ferit celor care au adus o con
tribuție deosebită la înlătura
rea cît mâi grabnică a urmă
rilor calamităților naturale din 
primăvara acestui an. cîr.d 
apele Someșului, ieșite din al
bie dincolo de puterea închi
puirii. au lovit cu furie oarbă 
orașul.

Ca toate localitățile țării, ca 
țara întreagă. Satu Mare trăieș
te un intens proces de întine
rire. Este ceea ce relevă cu 
pregnanță cartierul „Someș" 
primul punct al itinerariului. 
Fiind situat pe un platou, 
cest 
ferit

pri-

Printre măsurile ce se cer 
luate aș menționa, înainte de 
toate, reorganizarea întreprin
derilor de mecanizare a agri
culturii. După cum este cunos
cut, executarea lucrărilor în 
cooperativele agricole de pro
ducție se realizează în cea mai 
mare parte cu mijloacele tehni
ce existente în aceste între
prinderi, care dețin în prezent 
75 mii tractoare, 39 mii com
bine și 42 mii semănători, pre
cum și o gamă largă dc ma
șini și utilaje.

Pentru folosirea mai rațio
nală a bazei tehnice cu care 
este dotată agricultura, pentru 
utilizarea coordonată și unitară 
a mijloacelor mecanice de care 
dispun atît întreprinderile de 
mecanizare cît și cooperativele 
de producție, pentru creșterea 
răspunderii întreprinderilor de 
mecanizare în întreaga desfă
șurare a activității de produc
ție, este necesar ca acestea să 
fie legate în mod direct de 
cooperativele agricole. Avem 
în vedere crearea unui număr 
mai mare de asemenea între
prinderi, în așa fel ca fiecare 
unitate să deservească cîteva 
cooperative alăturate, cuprin- 
zînd o suprafață de 10—15 
mii hectare la șes și 5—10 mii 
hectare în zonele de deal. In 
medie, pe o întreprindere de 
mecanizare ar reveni, în con
dițiile de astăzi, circa 80 de 
tractoare, iar pînă la sfîrșitul 
viitorului cincinal 120—130 de 
tractoare, precum și alte ma
șini și utilaje necesare efectuă
rii lucrărilor agricole.

Aceste întreprinderi vor pur
ta răspunderea pentru mecani
zarea tuturor 
operative. Ce 
îndeplinească 
mecanizare ?

In primul

lucrărilor din co- 
sarcini trebuie să 
întreprinderile de

rînd, ele trebuie

împlinirea a 150 de ani de 
la nașterea lui Friedrich En
gels a fost aniversată, vineri 
după-amiază în Capitală, 
printr-o adunare festivă, or
ganizată Ia Ateneul Român.

Sala era pavoazată festiv. 
Mari drapele roșii și trico
lore încadrau, pe fundalul 
scenei, portretul marelui gîn- 
ditor. organizator și condu
cător al proletariatului in
ternațional. Friedrich Engels 
și datele omagiale: 1820—
1970.

Intimpinați cu aplauze, in 
prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Emil Budnaraș. Flo
rian Dănălache, Janos Fa- 
zekas. Dumitru Popa, Gheor-

să asigure mecanizarea lucră
rilor agricole la cereale și plan
te tehnice, în legumicultura, vi
ticultură și pomicultură; am în 
vedere aratul, pregătirea tere
nului și a semințelor, semăna
tul și întreținerea culturilor, 
combaterea dăunătorilor, recol
tarea și condiționarea produc
ției.

In al doilea rînd, este nece
sar ca aceste întreprinderi să 
se ocupe de lucrările din zoo
tehnie, de mecanizarea munci
lor privind pregătirea și admi
nistrarea furajelor, precum și 
de celelalte operațiuni necesare 
în acest sector.

In al treilea rînd, ele tre
buie să efectueze lucrările de 
transport din cooperativă, atît 
cele necesare pentru aprovizio
narea tehnico-materială, cît și 
cele legate de depozitarea și 
valorificarea producției.

In al patrulea rînd, între
prinderile vor avea sarcina de 
a asigura electrificarea proce
selor de producție din coope
rativele agricole.

In al cincilea rînd, ele tre
buie să-și asume execuția u- 
nor lucrări de irigații și hidro
ameliorații, să se preocupe de 
buna exploatare a amenajări
lor funciare.

In al șaselea rînd, aceste u- 
nități este necesar să asigure 
întreținerea și repararea utila
jelor și mașinilor agricole, atît 
a celor proprii cît și a celor a- 
parținînd cooperativelor pe ca
re le deservesc.

In sfîrșit, întreprinderile de 
mecanizare vor trebui să con
tribuie la executarea lucrărilor 
de investiții, la construirea unor 
obiective agrozootehnice, la c- 
xecutarea de drumuri.

Pentru a putea îndeplini a-

(Continuare în pag. a 2-a)

Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc in primul rînd să vă 

adresez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului și ju
dețului Satu Mare, un căldu
ros salut din partea Comitetu
lui Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia. (Aplauze, urale).

Doresc, totodată, să vă mul
țumesc pentru primirea căldu
roasă pe care ne-o faceți, să 
mulțumesc tovarășilor care au 
vorbit pentru cuvintele de 
încredere in partid, in guvern, 
pentru cuvintele spuse la adre
sa an ea. In toate aceste mani
festări noi vedem expresia în
crederii nestrămutate in Parti
dul Comunist Român, în poli
tica sa marxist-Ieninistă, care 
corespunde năzuințelor și inte
reselor întregului nostru popor. 
(Aplauze, scandări : „Ceaușescu- 
P.C.R.“).

îmi face o deosebită plăcere 
să mă intilnesc din nou cu 
dv. — de data aceasta in con
diții mai bune decit în luna 
mai. Mi-a făcut o deosebită 
plăcere să constat că rănile 
provocate de furia apelor au 
fost in cea mai mare parte li
chidate, să pot vedea noile lo
cuințe in care s-au mutat mii 
și mii de oameni, să pot ve
dea întreprinderile care și-au

• a- 
cartier nu a avut de su- 
de pe urma revărsării a-

de mult activitatea. în-reluat
deplinindu-și în condiții bune 
sarcinile de plan, contribuind, 
alături de toate întreprinde
rile patriei noastre, la îndepli
nirea cu succes a cincinalului. 
Toate aceste realizări, știu, au 
cerut eforturi mari, au impus 
învingerea multor greutăți. 
Greutățile au fost învinse și 
s-au șters, intr-o perioadă 
scurtă,, urmele adinei lăsate de 
inundații. Vă felicit din toată 
inima ! Putem spune că forța 
societății noastre socialiste s-a 
dovedit încă o dată de granit, 
că unitatea de nezdruncinat a 
întregului nostru popor — ro
mâni, maghiari, germani, cetă
țeni de alte naționalități — în 
jurul partidului și guvernului, 
constituie garanția de nezdrun
cinat a construcției victorioase 
a societății socialiste în Româ
nia, a înălțării pe culmi tot 
mai înalte a patriei noastre. 
(Aplauze, urale).

Nu numai în județul dv„ ci 
în întreaga (ară oamenii mun
cii, sub conducerea comuniș
tilor. au reușit să înfringă greu
tățile provocate de calamitățile 
naturale. Este adevărat, tova
răși, dacă nu ar fi fost inun
dațiile am fi avut o situație 
mai bună. Am refăcut mult, 
dar fără îndoială că urmările 
catastrofei se mai resimt. Do-

ghe Stoica, Miron Constan- 
tinescu. Ion Iliescu, precum 
și tovarășii Chivu Stoica, Con
stantin Pîrvulescu, Gheorghe 
Vasilichi, Alexandru Senco- 
vici, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră. Mîron Nicolescu, 
președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, 
Ion Popescu-Puțuri. directo
rul Institutului de studii is
torice și social-politice dc pe 
lingă C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, redactor șef al revis
tei „Lupta dc clasă", Ion 
Stoian, rectorul Academiei de 
învățămint social-politic „Ște
fan Gheorghiu", Zaharia

Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, Ion Șerban, mun
citor fruntaș la Uzinele de 
utilaj chimic „Grivița Ro
șie', și Mariana Costea, stu
dentă la facultatea de filo
zofie.

In sală se aflau, membri 
ai C.C. al P.C.R., Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste 
și alte personalități ale vie
ții noastre politice, vechi ini- 
Iitanți ai mișcării muncito
rești din România, conducă
tori de instituții centrale de 
stat și obștești, cadre ale ac
tivului de partid și ale orga-

nizațiilor de masă, oameni dc 
știință, cultură și artă, nu
meroși oameni ai muncii din 
întreprinderile Capitalei.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.

Despre cea de-a 150-a a- 
niversare a nașterii lui Frie
drich Engels a luat cuvintul 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea a fost subli
niată cu puternice aplauze.

(Agerpres)

pelor în primăvara acestui an. 
Dar, aici, în numeroase apar
tamente nou construite — la 
a căror înălțare și-au adus 
contribuția constructori din 
toată țara — s-au mutat de 
curînd familiile multor sinis
trat i. In noul și modernul car
tier „Someș" funcționează o se
rie de unități comerciale, de u- 
tilitate publică, un liceu mo
dern.

Mii 
rului 
Este 
plină 
umană, simbol al legăturii in
destructibile dintre partid și 
popor. Se aud pretutindeni u- 
rări. Un grup de locatari o- 
feră tradiționala pîine și sare. 
Tovarășul Katz Arpad, secre
tarul organizației de partid din 
cartier, adresează în numele 
comuniștilor, al miilor de cetă
țeni din cartierul „Someș" un 
salut de bun venit.

Aceleași cuvinte de adîncă 
mulțumire au fost rostite de o 
tînără pionieră, de Gyulay Ar
pad, muncitor la întreprinderea 
textilă ..Ardeleana*’ și Gheor
ghe Brătescu, muncitor la uzi
nele de reparații Satu Mare. 
„Locuiam pe strada Friedrich 
Engels nr. 74 într-o casă de 
chirpici, cînd apele nemiloase 
au distrus tot ce reușisem să 
agonisim. Ne vedeam rămași 
pe drumuri — a spus Gheorghe 
Brătescu. De la început însă 
lacrimile de deznădejde s-au 
transformat în lacrimi de bu
curie simțind sprijinul pe ca
re ni l-a acordat întreaga ța
ră, partidul drag pentru a de
păși momentul de cumpănă.

Invitat să viziteze cîteva din 
apartamentele noi. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu intră în blo
cul nr. 89 și este, pe rînd oas
petele familiilor Andrei Maxim

de locuitori ai cartie- 
au venit în întîmpinare. 
o întîlnire emoționantă, 
de dragoste și căldură

să spun însă și aiciresc
partidul și guvernul au 
toate măsurile pentru ca popu
lația să fie aprovizionată in 
bune condițiuni. Stocurile și 
rezervele pe care le avem, la 
toate produsele, sînt mai mari 
decît cele de acum un 
(Aplauze).

Zilele trecute, Comitetul Exe
cutiv și Guvernul, după cum 
știțr, au hotărit ca pe luna de
cembrie să nu se mai încaseze 
ceea ce oamenii muncii au ho- 
tărît să ofere din salariu pen
tru ajutorarea regiunilor sinis
trate. Considerăm că s-au fă
cut destule eforturi și că ceea 
ce mai trebuie făcut trebuie 
făcut prin mijloacele statului. 
(Aplauze).

Aș dori ca de aici, de la 
Satu Mare, orașul cel mai greu 
lovit de catastrofa din mai. să 
adresez încă o dată mulțumiri 
întregului nostru popor pentru 
spiritul de solidaritate, dovedit 
în acele momente dramatice, 
pentru eroismul cu care a mun
cit ca să învingă vitregia na
turii și greutățile care s-au ivit. 
(Aplauze).

Doresc, dc asemenea, încă o 
dată să exprim mulțumiri tu
turor statelor socialiste, celor
lalte state, tuturor organizații
lor naționale și internaționale, 
tuturor oamenilor de pe plane
ta noastră care ne-au ajutat în 
acele împrejurări, intr-adevăr, 
am primit un ajutor substan
țial. dar vreau să spun cu a- 
cest prilej că mai mult de o 
treime din acest ajutor l-am 
primit din partea Republicii 
Populare Chineze. (Aplauze). 
Iată de ce ex primind mulțu
miri tuturor statelor, nu pot 
să nu exprim în mod deosebit 
mulțumiri Partidului Comunist 
Chinez, guvernului Republicii 
Populare Chineze, poporului 
chinez, tovarășului Mao Tzedun. 
pentru ajutorul pe care ni l-au 
dat. (Aplauze).

După cum știți tovarăși, mai 
avem o lună pînă la termi
narea actualului cincinal. Pot 
afirma că pianul cincinal 1966 
—1970 se realizează cu o de
pășire la producția industrială 
și. Ia nivelul minim al planu
lui, la producția agricolă (a- 
ceasta, datorită calamităților pe 
care le-am suferit). Planul cin
cinal în ansamblul său va fi 
deci înfăptuit în bune condi
țiuni. Nu voi face acum un 
bilanț. II vom face la începu
tul anului viitor, dar este o 
mare satisfacție pentru noi să 
constatăm că am reușit să ob
ținem aceste mărețe succese în

i că 
luat

an.

și Ștefan Molnar, locatari mutați 
de curînd aici. Una din gazde, 
Viorica Molnar, mărturisin- 
du-și bucuria de a avea ca 
oaspete pe tovarășul Ceaușei u, 
după ce îi prezintă apartamen
tul, rostește cu emoție i „Vă 
mulțumesc din inimă în nu
mele meu și al copiilor mei 
pentru tot ce a făcut partidul 
pentru noi. Vă promitem, 
atit eu, la întreprinderea 
Mai" unde lucrez, cît și soțul 
meu, la * * „ 
Trustul de construcții, 
munci cu și mai multă hărni
cie ca să ne arătăm recunoș
tința inimilor noastre pentru 
ajutorul primit, pentru grija 
față de viața noastră’*. Tova
rășul Ceaușescu îi felicită po 
locatari și le urează sănătate 
și împlinirea tuturor dorințelor 
în noua lor locuință.

In continuare, se vizitează 
un cartier nou al orașului — 
„Carpați" —, care înainte de 
încercările din mai nu exista 
pe harta municipiului. Și aici, 
aceeași primire entuziastă, a- 
celeași manifestări de dragos
te nețărmurită pentru condu
cătorul iubit al poporului nos
tru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt invitați să uzi-' 
teze locuința muncitorului Ke- 
lemen Ladislau de la Uzine:© 
„Unio", locuință aflată în 
Blocul nr. 2 al cartierului.

întreaga familie întîmpină 
cu emoție, cu fierbinte recu
noștință pe secretarul general 
al partidului.

„Nu găsim cuvinte să mul
țumim dragului nostru partid, 
dumneavoastră personal, tova
rășe Ceaușescu. pentru ajutor 
rul pe care l-am primit. Noi, 
ca și toți cetățenii din Satu 
Mare, știm că și la bine și la

ci 
.1

întreprinderea lui,
/om

(Continuare in pag. a 3-a) j

cei cinci ani ce au trecut.
La ultima ședință a Comite

tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România am 
adoptat noul plan cincinal și 
planul pe 1971. Prevederile cin
cinalului sînt 
de Directivele ________
Congresul al X-lea. Le veți cu
noaște la timp, nu doresc să 
vă fac acum o expunere a- 
su.pra lor. Avem toate condi
țiile ca prevederile pe 1971 și 
prevederile cincinalului 1971— 
1975 să fie realizate; asigurîncl 
astfel ridicarea țării noastre pe 
trepte și mai înalte de progres 
și prosperitate. (Aplauze).

Au fost adoptate o serie de 
măsuri privind agricultura, ca
re vor fi publicate mîine în 
presă și de aceea nu doresc 
să vă vorbesc despre ele. A- 
ceste măsuri vor crea condiții 
organizatorice și economice pen
tru ca membrii cooperativelor, 
lucrătorii de Ia sate să obțină 
un spor mai rapid al produc
ției agricole vegetale și ani
male. ’

Am deplina convingere ră 
oamenii muncii din Satu Mare, 
din municipiu și din județ. în 
frunte cu organizația de par
tid, cu Comitetul județean, vor 
ști să-și aducă și în continuare 
aportul la înfăptuirea măre
țului program dc înflorire a 
patriei noastre. Avem pentru 
ce munci, tovarăși. Tot ceea ce 
facem este pentru bunăstarea 
și fericirea poporului nostru, 
este pentru victoria socialismu
lui și comunismului in Româ
nia. (Aplauze).

Edificarea cu succes a orîn- 
duirii noi in patria noastră 
contribuie totodată la cauza 
socialismului în întreaga lume, 
este o contribuție la întărirea 
sistemului socialist mondial. 
Noi vom face totul și în vii
tor pentru a dezvolta colabo
rarea cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea unității 
pentru a dezvolta 
și colaborarea cu toate 
poarele lumii, cu 
antiimperialist e. 
vinși că stă in 
poarelor unite să 
și colaborarea pe 
tră. (Aplauze; se 
Ceaușescu, P.C.R.).

In încheiere doresc să vă 
urez din toată inima multă 
sănătate și succes în activita
tea dumneavoastră pentru o 
viață mai bună, mai fericită. 
(Aplauze îndelungi).

superioare față 
prevăzute de

lor. 
prietenia 

po- 
toate forțele 
fiind con- 
puterea po- 

asigure pacea 
planeta noas- 

scandează
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ceste sarcini, întreprinderile de 
mecanizare vor fi organizate pe 
secții, fiecare secție avînd o- 
bligația să deservească cite o 
cooperativă agricolă de produc
ție. .Aceste secții vor reuni atît 
mijloace tehnice din dotarea 
întreprinderii, cit și cele care 
aparțin cooperativei, îndeplinind 
funcția de sectoare mecanice 
ale cooperativelor agricole de 
-producție.

Secția de mecanizare va fi 
condusă de un specialist care 
va face parte din consiliul de 
conducere al cooperativei, răs- 
punzind in cadrul acestuia de 
activitatea de mecanizare a tu
turor lucrărilor, de întreține
rea și folosirea judicioasă a tu
turor mijloacelor necesare.

O dată cu înfăptuirea aces
tor măsuri, trebuie perfecțio
nat sistemul de remunerare a 
mecanizatorilor, inclusiv a con
ducerii întreprinderilor de me
canizare, realizîndu-se o legă
tură nemijlocită cu rez.ultatele 
obținute în producție. Se im
pune a fi lichidată cu desă
vârșire situația de astăzi cînd 
lucratorii din cadrul acestor 
întreprinderi își primesc sala
riul indiferent de producția 
obținută. Pe viitor, veniturile 
mecanizatorilor vor fi direct 
proporționale cu producția rea
lizată la culturile sau sectoa
rele unde lucrează. Astfel, dacă 
In cooperativă se planifică o 
recoltă de 3 000 kg de grîu la 
hectar, realizarea acestei pro
ducții trebuie să fie, pentru me
canizatorii care lucrează în a- 
ceastă cultură, condiția obți
nerii salariului de bara. In ca
zul în care se va realiza mai 
mult grîu la hectar decît s-a 
planificat, va crește și venitul 
mecanizatorilor, iar în cazul în 
care se produce mai puțin, este 
firesc să se reducă în mod co
respunzător și venitul acestora.

Este necesar, de asemenea, ca 
și plata pentru lucrările exe
cutate de întreprinderile de 
mecanizare să se facă în raport 
cu producția obținută de coo- 
jjerativele respective. Legînd în 
mod direct încasările întreprin
derilor de rezultatele concrete 
obținute în producția agricolă, 
vom cointeresa mai puternic 
aceste unități în efectuarea tu- 
turor lucrărilor la un nivel ca
litativ superior și la timp. în 
îndeplinirea și depășirea planu
rilor de producție ale coope
rativelor.

Desigur, paralel cu aceste 
îmbunătățiri în organizarea în
treprinderilor de mecanizare și 
In sistemul de retribuire, se 
impune luarea unor măsuri mai 
hotărite pentru dotarea agricul
turii cu mijloace tehnice ne
cesare. in acest sens, vor fi 
suplimentate prevederile de 
plan pe perioada 1971 —1975 în 
ceea ce privește înzestrarea cu 
tractoare și mașini agricole, 
pentru a asigura mecanizarea 
completă ă tuturor lucrărilor 
pînă la sfîrșitul acestui cinci
nal. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și 
Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea și electrificarea a- 
griculturii vor trebui să asigure 
tipurile necesare tuturor lucră
rilor agricole specifice țării 
noastre, folosindu-se în acest

Organizarea 
consiliilor intercooperatiste

Am arătat că în problema 
amplasării culturilor, a specia
lizării și cooperării în produc
ție, există mari neajunsuri, fi
ind încă destul de larg răspîn- 
dită practica de a cultiva în 
aceeași cooperativă zeci de 
plante, cu rezultate slabe și 
costuri mari. Este necesar să 
se ia măsuri care să ducă în 
scurt timp, chiar din anul vi
itor, la remedierea acestei si
tuații, la asigurarea unei con
centrări și specializări rațio
nale a producției în coopera
tive.

De altfel, există și o anu
mită experiență pozitivă în a- 
ccastă direcție. După cum se 
cunoaște, în ultimii ani au în
ceput să se formeze asociații 
intercooperatiste. îndeosebi în 
legumicultura și zootehnie. In 
prezent funcționează 254 aso
ciații intercooperatiste pentru 
cultivarea legumelor în solarii 
și sere, pentru îngrășarea por
cilor. păsărilor, mieilor, bovine
lor. Deși a trecut puțin timp 
de la înființarea acestor aso
ciații, se poate aprecia că ele 
au dat rezultate bune, asigu- 
rind posibilități pentru folosi
rea mai rațională a fondurilor 
de investiții și a forței de mun
că. pentru specializarea în pro
ducție. Ținînd scama de expe
riența și realizările dobîndite 
în asociațiile create, este ne
cesar ca această formă de or
ganizare să se extindă în toa
te domeniile de activitate ale 
agriculturii cooperatiste.

In acest scop, va trebui să 
se treacă la organizarea de 
consilii intercooperatiste de co- 
ojierare și specializare care să 
asigure unirea în comun a for
țelor mai multor cooperative, 
folosirea rațională a pămîntu- 
lui. a fondurilor de investiții, 
a mijloacelor mecanice, a spe
cialiștilor. a întregii forțe de 
muncă pentru creșterea conti
nuă a producției, a avutului ob
ștesc și a veniturilor coopera
torilor. Consiliile intercoopera- 
t’ste vor fi create pentru coo
perativele din aceeași comună 
sau din douâ-trei comune în
vecinate, totalizînd împreună 
circa 10—15 mii ha la șes și 
5—10 mii ha. la deal. In acest 
fel, o întreprindere de meca
nizare va deservi același grup 
de cooperative pentru care se 
constituie consiliul intercoope- 
ralist 

scop la maximum capacitățile 
din uzinele producătoare și dez- 
voltîndu-se cooperarea cu alte 
țări. -

Este, de asemenea, necesar să 
se modifice modul de reparti
zare a mașinilor și tractoare
lor, care acum se face în multe 
cazuri birocratic, neținindu-se 
seama de nevoile reale ale ju
dețelor. In viitor, consiliile 
populare și organele agricole 
județene vor contracta direct 
cu uzinele producătoare tipurile 
de tractoare, mașini și utilaje 
ce le sint necesare. Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii va 
repartiza pe județe fondurile 
bănești destinate acestui scop 
și va urmări realizarea în bune 
condiții a prevederilor de do
tare tehnică.

Avînd în vedere că în pre
zent există deosebiri de pre
țuri la vînzarea mașinilor, u- 
tilajelor și a materialelor pen
tru agricultură către diferite 
sectoare, este necesar ca de la 
1 ianuarie 1971 să se introducă 
la acestea prețuri unice, pre
țuri cu ridicata la furnizor, 
pentru toate unitățile agricole 
— întreprinderi agricole de stat, 
cooperative și gospodăriile țără
nești individuale. Această mă
sură va contribui la îmbunătăți
rea condițiilor de producție ale 
cooperativelor și, totodată, va per
mite țărănimii noastre să facă 
economii de sute de milioane 
de lei.

S-a pus problema dacă nu 
ar trebui să vindem unităților 
cooperatiste tractoarele și ma
șinile agricole din dotarea în
treprinderilor de mecanizare. 
Considerăm că o astfel de so
luție nu este actuală. Pentru 
a ne da seama de implicațiile 
pe care le-ar avea o asemenea 
măsură, este deajuns să arăt 
că valoarea totală a fondurilor 
fixe din întreprinderile de me
canizare se ridică la peste 12 
miliarde lei. Pentru exploata
rea, întreținerea și repararea 
mașinilor și tractoarelor, pre
cum și pentru plata salariilor 
mecanizatorilor și personalului 
tehnic din aceste întreprinderi 
se cheltuiesc anual aproape 4 
miliarde și jumătate de lei. 
Totodată, funcționarea între
prinderilor de mecanizare ne
cesită pregătirea sistematică a 
unui mare număr de cadre de 
specialitate.

Este el ar. tovarăși, că trece
rea acestor mari eforturi eco
nomice, financiare, pe care în 
prezent le suportă statul, în 
seama cooperativelor agricole 
nu numai că nu ar fi de natură 
să contribuie la consolidarea 
lor, dar, dimpotrivă, ar influ
ența negativ situația economi- 
co-financiară a acestora. Se im
pune, de aceea, ca întreprin
derile de mecanizare a agri
culturii să rămînă în conti
nuare unități de stat, urmînd 
a fi reorganizate în sensul în 
care am arătat pentru ca ele 
să fie mai strîns legate de co
operative, să aducă o contribu
ție sporită la creșterea produc
ției agricole. Aplicarea acestor 
măsuri vor asigura condiții co
respunzătoare pentru realizarea 
mecanizării totale a muncilor 
agricole, pentru executarea lor 
la timp și de bună calitate, 
pentru dezvoltarea susținută a 
agriculturii noastre socialiste 
pe calea producției intensive.

Consiliul intercooperatist de 
cooperare și specializare va fi 
format din reprezentanții con
ducerii cooperativelor, specia
liști din cadrul acestora, di
rectorul întreprinderii de meca
nizare din zona respectivă, re
prezentanți ai consiliilor popu
lare comunale. Sarcinile consi
liului intercooperatist vor tre
bui să fie în principal urmă
toarele ;

1. Zonarea culturilor, în func
ție de condițiile pedoclimatice 
și economice ale cooperative
lor. Consiliile intercooperatiste 
vor stabili, cu asentimentul 
cooperativelor componente, te
renurile cele mai potrivite pen
tru grîu, porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr, cartofi 
și alte plante și va asigura 
amplasarea corespunzătoare a 
culturilor, comasîndu-le în lo
turi mari de teren. Aceasta va 
determina o mai bună utiliza
re a fondului funciar, va asi
gura practicarea unei agricul
turi intensive, creșterea pro
ducției agricole.

2. Consiliul intercooperatist 
va trebui să se preocupe de 
specializarea producției coope
rativelor agricole, iar în cadrul 
acestora, a muncii fermelor, 
brigăzilor și echipelor.

3. De asemenea, el va orga
niza ferme intercooperatiste 
specializate în creșterea și în
grășarea porcilor. bovinelor, 
păsărilor, în legumicol tură, 
pomicultură și viticultură prin 
reunirea mijloacelor și forțelor 
mai multor cooperative.

4. Consiliul va trebui să asi
gure folosirea cît mai judici
oasă a tractoarelor și mașinilor 
agricole ale întreprinderii de 
mecanizare care deservește 
grupul de cooperative respec
tiv, precum și a mijloacelor 
tehnice ale cooperativelor. El 
va stabili repartizarea utilaje
lor și mecanizatorilor pe uni
tăți, urgența lucrărilor în di
ferite cooperative și ferme, lu- 
înd măsuri corespunzătoare 
pentru executarea în bune 
condiții a tuturor muncilor a- 
gricole.

5. Consiliul se va îngriji dt 
utilizarea rațională a specialiș
tilor din cooperative. După 
cum se știe. în prezent ingine
rilor agronomi — din auza 
marii diversități de culturi rea
lizate în fiecare cooperativă — 
le revine sarcina de a se ocu
pa și de cereale, și de plante 

tehnice, de legumicultura și 
alte sectoare, iar practic ci nu 
pot cunoaște în mod temeinic 
toate domeniile de care răs
pund. Consiliile intercoopera
tiste — o dată cu zonarea cul
turilor, cu măsurile de specia
lizare a producției pe loturi 
mari — vor asigura condiții 
ca și cadrele tehnice să se spe
cializeze, ocdpîndu-se îndeo
sebi de o anumită cultură sau 
de un anumit sector de crește
re a animalelor.

6. O importantă îndatorire a 
consiliilor intercooperatiste va 
fi realizarea unor lucrări de 
investiții de interes comun, 
îndeosebi în zootehnie, legumi
cultura, pomicultură și viticul
tură, organizarea executării 
unor sisteme comune de iriga
ții, a altor amenajări funciare 
care prezintă interes pentru 
cooperativele respective.

7. Consiliul intercooperatist 
se va îngriji de aprovizionarea 
tehnico-materială a cooperati
velor și va organiza activități 
comune pentru valorificarea 
producției acestora.

8. Prin intermediul consiliu
lui va trebui să se organizeze 
lucrări de interes comun le
gate de sistematizarea și gos
podărirea satelor, de dezvolta
rea rețelei de drumuri, asigu
rarea unei mai bune deserviri 
a populației sătești. In același 
timp, consiliul va organiza o 
serie de activități anexe co
mune, în special în ceea ce 
privește prelucrarea unor pro
duse agricole, producția mate
rialelor de construcții și alte
le, contribuind la utilizarea 
mai rațională a resurselor și 
brațelor de muncă, la sporirea 
veniturilor unităților și ale 
țăranilor cooperatori.

9. Consiliului intercoopera
tist îi va reveni, de asemenea, 
obligația de a promova întra
jutorarea cooperativelor, dez
voltarea schimbului de expe
riență între ele, generalizarea 
metodelor ce s-au dovedit efi
ciente în organizarea produc

Dezvoltarea cooperării 
intre întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de producție

In perioada următoare, este 
necesar să se realizeze pe o 
scară mai largă cooperarea 
între unitățile agricole de stat 
și cele cooperatiste. Primele 
forme de astfel de cooperări 
au început să se organizeze 
încă de acum un an. In pre
zent, 485 de cooperative agri
cole de producție, cooperează 
cu 69 întreprinderi agricole 
de stat, îndeosebi în creș
terea și îngrășarea porcilor, 
taurinelor, păsărilor, ovinelor, 
în producerea și valorificarea 
legumelor, fructelor. Rezulta
tele obținute pînă acum în
dreptățesc pe deplin extinderea 
acestor cooperări, în cadrul 
cărora se poate acorda coope
rativelor agricole un sprijin 
mai substanțial în organizarea 
și desfășurarea producției, o 
mai bună asistență de specia
litate. In mod deosebit, aseme
nea cooperări vor trebui să se 
realizeze în zonele unde coo
perativele au suprafețe miei,

îmbunătățirea organizării muncii 
și a producției în cooperativele 
agricole, introducerea unui nou 

sistem de plată
In continuare, aș dori să 

mă refer la necesitatea intro
ducerii unui nou sistem de 
organizare a muncii și a pro
ducției în cooperativele agrico
le, precum și a unei noi forme 
de plată a muncii în aceste u- 
nități. In vederea creșterii 
răspunderii pentru realizarea 
în bune condițiuni a muncilor 
agricole și obținerii unor pro
ducții ridicate, este necesar să 
se treacă la organizarea de 
echipe sau brigăzi specializate, 
care să execute toate lucrările 
agricole dintr-o fermă. Brigă
zile și echipele specializate se 
vor constitui ca formațiuni de 
muncă permanente și omogene, 
din cooperatori și mecaniza
tori, care vor răspunde de în
treaga activitate, de la începu
tul lucrărilor și pînă la strîn- 
gerea și depozitarea recoltei. 
Această formă de organizare 
se poate folosi în primul rind 
la cereale și plante tehnice, 
unde există un grad mai ridi
cat de mecanizare, dar și în ce
lelalte sectoare, cum sînt legu
micultura, pomicultura, viti
cultura și zootehnia. La grîu, 
de exemplu, brigada sau echi
pa. dotată cu tractoare și ma
șini corespunzătoare, va tre
bui să execute lucrările din 
fermă, începînd cu arătura, 
pregătirea terenului și semin
țelor, însămînțarea, îngrijirea 
culturilor și pînă la recoltarea 
și depozitarea producției, adică 
toate operațiunile agricole ne
cesare. Va trebui să aplicam, 
în această privință, experiența 
întreprinderilor agricole de 
stat și chiar să adoptăm mă
suri mai bune, deoarece nici 
aici nu s-a ajuns ca peste tot 
echipele specializate din ferme 
să execute de la început pînă 
la sfîrșit toate lucrările.

Prin introducerea noii forme 
de organizare a muncii în coo
perative se creează posibilita
tea de a se renunța la sistemul 
de remunerare pe baza zilei- 
muncă, sistem depășit, care 
nu leagă venitul cooperatorilor 
direct de efortul depus, de 
producția obținută. In condiții
le actuale, atît cei care lucrea
ză din plin toată ziua, cit și 
cei care muncesc mai puțin, 
sînt remunerați pe baza unui 
venit la zi-muncă sau la 

ției și a muncii în cooperative.
Firește, cooperativele agricole 

de producție care formează un 
consiliu intercooperatist vor 
continua să-și păstreze autono
mia. In toate acțiunile pe care 
le inițiază și întreprinde, con
siliul intercooperatist trebuie 
să țină seama de dorința și 
voința cooperativelor, astfel ca 
rezultatele să corespundă inte
reselor fiecărei cooperative, 
ca toate cooperativele să obțină 
avantaje din cooperarea și 
specializarea în producție.

Deoarece unii tovarăși au 
ridicat problema că unele co
operative ar dori să treacă la 
unificare, vreau să subliniez 
că în această privință este ne
cesar să se manifeste cea mai 
mare atenție să nu se facă 
nimic în grabă, fără o temei
nică analiză a tuturor implica
țiilor economic^ și sociale a 
acestui act. Desigur însă unde 
există dorința expresă a mor 
cooperative de a se uni și 
unde aceasta poate da rezultate 
bune, organele județene vor 
analiza și aproba — de la caz 
la caz — propunerile corespun
zătoare.

Prin constituirea consiliilor 
intercooperatiste se va ajunge 
la ridicarea în următorii 2—3 
ani a cooperativelor slabe la 
nivelul celor dezvoltate, la a- 
propierca veniturilor obținute 
de diferite unități. Aceasta va 
contribui și la crearea unor 
condiții mai favorabile pentru 
unificare. Dacă se unifică as
tăzi unități slabe cu altele pu
ternice, vrînd-nevrînd venitu
rile acestora din urmă se re
duc și aceasta poate genera ne
mulțumiri, crea greutăți în 
desfășurarea activității coope
rativelor. De aceea, consider 
că lucrul cel mai important 
este acum să sprijinim întări
rea unităților mai puțin dez
voltate, acțiune la care consi
liile intercooperatiste pot și 
trebuie să-și aducă o însemnată 
contribuție.

unde lipsesc brațe de muncă 
atît în domeniul culturii cere
aliere, cît mai ales, în zooteh
nie.

Cooperarea între întreprin
derile agricole de stat și coo
perative va trebui să se reali
zeze prin înțelegeri directe 
între conducerile acestor uni
tăți. Ca urmare, vor fi create 
consilii de cooperare, care să 
cuprindă reprezentanți ai tutu
ror unităților participante. De
sigur, atît întreprinderile agri
cole de stat cjt și cooperati
vele agricole își- ’Cbr^păstra de
plina autonomie, ^veniturile lor 
fiind legate de contribuția a- 
dusă de fiecare la activitatea 
comună. In linii generale, co
operarea dintre întreprinderile 
agricole de stat și cooperative 
se va organiza pe aceleași 
principii care stau la baza co
operării dintre unitățile coope
ratiste, principii pe care le-am 
arătat.

normă convențională care se 
egalizează pe ansamblul coo
perativei.

In condițiile aplicării noii 
forme de organizare a muncii, 
este necesară introducerea a- 
cordului global, calculat pe 
bază de norme, similar celui 
folosit în construcții și în alte 
ramuri ale economiei. Prin a- 
ceasta, echipa sau brigada, fie
care lucrător, vor fi retribuiți 
în raport direct cu eforturile 
făcute, cu rezultatele dobîndi
te în producție, ceea ce va 
spori răspunderea și interesul 
pentru executarea corespunză
toare a tuturor lucrărilor în ve
derea obținerii de producții 
cît mai mari.

Aplicarea acordului* global 
urmează să se facă, calculin- 
du-se valoarea manoperei la 
fiecare produs, pe tonă sau 
hectolitru. De exemplu, dacă 
într-o cooperativă se stabileș
te valoarea manoperei la tona 
de grîu de 200 lei și se obțin 
două tone și jumătate la hec
tar. valoarea retribuirii muncii 
va fi de 500 lei la fjecare hec
tar cultivat. In cazul cînd se 
produc 5 tone la hectar, e- 
chipa va obține 1 000 de lei 
pentru fiecare hectar cultivat. 
Deci, este nelimitată posibili
tatea de cîștig a echipei dacă 
depune eforturile necesare, o 
muncă de calitate. obținînd 
producții ridicate. In același 
timp, însă dacă ea nu execută 
bine lucrările agricole și rea
lizează o producție mai mică 
decît cea planificată, echipa 
va primi în mod corespunză
tor mai puținf Acest, mod de 
remunerare este valabil pentru 
toate sectoarele de activitate 
din cooperative.

In cadrul brigăzii, a echipei, 
remunerația obținută se va 
împărți între membrii aceste
ia, corespunzător cp munca pe 
care a depus-o fiecare, cu iăs- 
punderea îndeplinită. In felul 
acesta, cu siguranță că lucră
torii din echipa sau brigada 
respectivă vor avea grijă să 
însămînțeze la timp întreaga 
cantitate de sămînță necesară 
bine selecționată și tratată. 
Ea însăși se va ocupa de pro
curarea și folosirea îngrășă
mintelor, de combaterea dăună

torilor și buruienilor, va pregă
ti combinele și le va folosi cu 
atenție la strînsul recoltei, 
astfel încit să nu se mai piar
dă din producție — așa cum se 
întâmplă în prezent în multe 
cooperative.

Sistemul de plată în acord 
presupune organizarea rațio
nală a echipelor și brigăzilor 
de muncă, folosirea unor nor
me fundamentate, participarea 
permanentă la lucru a mem
brilor echipelor. Aceasta va 
duce la o mai bună selecție în 
brigadă și echipă, însuși mem
brii acestora fiind interesați 
să mențină în cadrul lor numai 
acei cooperatori care muncesc 
efectiv, care își îndeplinesc în 
bune condiții sarcinile stabi
lite.

Trecerea la profilarea coo
perativelor agricole de pro
ducție, organizarea muncii în 
aceste unități pe ferme, bri
găzi și echipe specializate, a- 
plicarea formei de retribuire în 
acord global va face necesară 
evaluarea în bani, la prețuri de 
stat, a muncii depuse. In aces
te condiții, plata se va putea 
face fie numai în bani, fie în 
bani și natură, corespunzător 
hotărîrii adunării generale a 
cooperativei. Plata numai în 
bani — care va trebui să se 
extindă treptat — se va putea 
face la toate culturile sau nu
mai la unele culturi, precum și 
în fermele specializate.

In cooperativele sau la fer
mele specializate unde se va 
introduce plata numai în bani, 
se va asigura fiecărui membru 
cooperator posibilitatea de a 
cumpăra, la preț de stat, o 
anumită cantitate de cereale 
pentru nevoile de consum. Can
titatea minimă, pe o persoană, 
va fi 120—150 kg grîu și circa 
150 kg porumb și va fi asigu
rată fiecărui cooperator care 
lucrează, precum și pentru fie

Asigurarea unui venit lunar minim 
garantat membrilor cooperativelor 

agricole de producție
In scopul asigurării unor ve

nituri permanente și sigure 
membrilor cooperatori — ceea 
ce va contribui la stabilizarea 
și participarea lor continuă la 
muncă — se va introduce ve
nitul minim garantat. In condi
țiile de astăzi, acest minim 
se stabilește la valoarea de 
300 lei lunar pentru • fiecare 
membru cooperator care efec
tuează permanent:

— bărbați — 20 de zile lunar 
muncă in cooperativă ;

— femei — 15 zile lunar 
muncă în cooperativă.
Aceasta incumbă obligația rea
lizării în perioada respectivă 
a sarcinilor de producție în 
conformitate cu normele de 
lucru stabilite.

Șefilor de brigadă sau de 
fermă și președinților, cu ex
cepția inginerilor salarizați de 
stat, li se va asigura de către 
cooperative un venit minim 
lunar dei

— 450 lei pentru șefii de 
brigadă și dc fermă ;

— 600 lei pentru președinți. 
Avînd în vedere răspunderea

deosebită a brigadierilor și șe
filor de fermă, a președinților 
față de stat pentru buna or
ganizare a muncii, executarea 
la nivel corespunzător a lucră
rilor, îndeplinirea normativelor 
și indicațiilor organelor agrico
le, aplicarea măsurilor agro
zootehnice în vederea crește
rii producției vegetale și ani
male, cît și pentru realizarea 
obligațiilor la fondul central, 
li se va acorda o indemniza
ție lunară din partea statului 
care va fi de :

— 200—250 lei pentru briga
dierii și șefii de fermă, care 
nu sînt salariați ;

— 400—500 lei pentru preșe
dinți.

Venitul minim garantat se 
va acorda lunar, urmînd ca 
trimestrial sau anual — după 
cum se realizează producția și 
veniturile în cooperativă — să 
se stabilească retribuția tota
lă ce se cuvine fiecărui coope
rator în perioada respectivă, 
corespunzător cu munca și re
zultatele obținute în producție. 
Pentru a se crea posibilitatea 
ca toți cooperatorii care înde
plinesc condițiile menționate 
să încaseze lunar venitul minim 
garantat, acolo unde cooperati
va nu dispune de sumele ne
cesare, acestea vor fi asigurate 
din credite de la stat.'

Cooperativele agricole de 
producție care realizează veni
turi mai mari, vor putea a- 
corda membrilor cooperatori 
venituri lunare mai mari co
respunzător cu posibilitățile pe 
care le au.

Cooperatorii care lucrează 
numai în perioadele de vîrf ale 
muncilor agricole, vor fi retri
buiți corespunzător hotărîrii 
adunării generale a fiecărei 
cooperative.

O dată cu introducerea nou
lui sistem de organizare și 
plată a muncii în cooperativele 
agricole, va trebui să se ia mă
suri hotărite pentru a se intro
duce mai multă ordine și disci
plină in toate unitățile, creîn- 
du-se un regim de muncă a- 
decvat cerințelor producției a- 
gricole, executării la timp și 
în bune condiții a tuturor lu
crărilor. Legat de aceasta, tre
buie să se reglementeze mai 
bine și problema concediilor 
inginerilor și altor specialiști 
agricoli care trebuie să se 
acorde de regulă nu în perioa
dele de vîrf ale lucrărilor, pen
tru a le da posibilitatea să 
fie prezenți în unitate în mo
mentele hotărîtoare, să condu
că nemijlocit desfășurarea pro
cesului de producție agricolă. 

care din copiii sub 16 ani și 
persoanele inapte de muncă pe 
care Ic întreține. Această can
titate corespunde, de altfel, 
nivelului mediu al consumului 
de cereale pe locuitor, realizat 
în prezent în țara noastră.

Echipele sau brigăzile care 
lucrează direct în fermele ce
realiere pot primi suplimentar, 
dacă doresc, 20—30 la sută din 
producția realizată peste plan, 
contra cost, la prețul de stat. 
De asemenea, cooperatorii care 
lucrează la cultura cartofilor 
și a legumelor, în viticultu
ră și pomicultură, pot cumpăra 
suplimentar, dacă doresc, pro
duse, în aceeași proporție, din 
depășirea de plan.

Cooperativele cerealiere care 
au contract cu statul, după ce 
livrează la fondul central toate 
cantitățile prevăzute și fac 
toate reținerile de produse ne
cesare activității cooperativei, 
pot vinde suplimentar anumite 
cantități de cereale, la preț de 
stat, cooperatorilor.

In ce privește cooperativele 
specializate în producția de 
cartofi, legume, în general în 
alte culturi decît cele cerealie
re, va trebui să se asigure și 
membrilor acestora — contra 
cost, la preț de stat — mini
mul de cereale arătat. Se im
pune, de aceea, ca la stabili
rea fondului de cereale a) sta
tului să se aibă în vedere și 
acoperirea nevoilor acestor coo
perative.

Introducerea noului sistem 
de organizare și retribuire a 
muncii se va face în cadrul 
unei perioade de cițiva ani, pe 
măsura creării condițiilor ne
cesare ; în această perioadă, 
acolo unde se justifică și coo
perativele doresc aceasta, vor 
putea fi practicate în continua
re și formele actuale de plată 
a muncii.

In ce privește propunerile fă
cute de mai mul ți președinți 
și membri ai cooperativelor a- 
gricole ca în acordarea lotu
lui de teren în folosință per
sonală să se introducă mai mul
tă ordine, considerăm că ele 
sînt justificate și trebuie luate 
în considerare. Intr-adevăr, este 
necesar ca în viitor, iotul în 
folosință să nu se atribuie decît 
acelor membri cooperatori ca
re participă efectiv ly munca 
în cooperativă. Cum bine au 
subliniat unii președinți și 
membri cooperatori, cei care 
nu mai lucrează în coopera
tivă. să nu mai beneficieze de 
lot în folosința. Atribuirea lo
tului și mărimea acestuia pen
tru fiecare cooperator care are 
acest drept, se vor stabili de 
adunarea generală a coopera
tivei.

In vederea folosirii mai rațio
nale a forței de muncă din 
cooperative și pentru a se asi
gura de lucru în tot timpul a- 
nului unui număr cît mai mare 
de cooperatori este necesar să 
se dezvolte activități de pro
ducție cu caracter permanent 
cum sînt fermele zootehnice, 
secțiile de prelucrare a produ
selor și altele. Totodată, tre
buie create și dezvoltate dife
rite activități industriale, valo- 
rificîndu-se resursele locale de 
produse și materii prime. In 
acest sens, este necesar să se 
dezvolte producția materialelor 
de construcție, astfel încit nu 
numai să fie satisfăcute cere
rile dc var, cărămidă și chiar 
țiglă ale cooperativelor și co
munelor respective, dar să se 
și poată vinde asemenea mate
riale.

In același timp, se poa
te organiza producția de țesă
turi, împletituri, covoare. tri
cotaje. articole dc cerami
că, artizanat etc. Pentru 
a se realiza toate aces
tea. ca și alte activități ce se 
pot dezvolta la sate de către 
fiecare cooperativă sau prin 
cooperare cu alte unități, nu 
trebuie să se aștepte nici un 
fel de aprobare, ci să se ma
nifeste mai mult spirit gospo
dăresc și inițiativă din partea 
cooperativelor agricole, a or
ganelor locale.

Forțele de muncă disponibile 
în cooperative trebuie folosite 
și în alte domenii de activitate. 
Cooperativa poate organiza e- 
chipe pentru construcții, pen
tru lucrări în domeniul fores
tier, pentru drumuri. întreprin
derile de construcții, de dru
muri și forestiere vor încheia 
contracte cu cooperativele pen
tru angajarea unor lucrări.

Echipele sau brigăzile de me
canizatori, după ce au efec
tuat toate lucrările necesare în 
perioadele respective, corespun
zător sarcinilor stabilite de 
consiliile de cooperare interco- 
operatistă sau de consiliile de 
conducere ale cooperativelor și, 
bineînțeles, după ce au făcut 
întreținerea și reparațiile nece
sare la tractoare și mașinile cu 
care lucrează, au obligația să 
participe la toate activitățile 
hotărite de consiliul de condu
cere al cooperativei.

Cooperatorilor care lucrează 
în tot cursul anului și cărora 
nu li se poate, în mod obiec
tiv, asigura iarna condiții de 
lucru pentru întrunirea numă
rului de zile necesare realizării 
venitului minim garantat, li 
se va putea acorda totuși acest 
minim timp de două luni în 
timpul iernii, cu condiția ca și 
în această perioadă să parti
cipe la lucru, atunci și acolo 
unde cooperativa are nevoie 
de ei.

De asemenea, cu apro

barea Băncii . Agricole, în 
unele cooperative în care, 
cu ' toate măsurile luate, 
nu se pot asigura membrilor 
cooperatori condiții să lucreze 
lunar 20 dc zile — bărbații și 
15 zile — femeile, în primul an 
de aplicare a noului sistem de 
organizare și retribuire a mun
cii, numărul zilelor de lucru 
obligatorii pentru încasarea ve
nitului minim garantat se va 
putea reduce, în mod excepțio
nal la 15 și respectiv 10 zile, 
cu condiția participării la exe
cutarea tuturor lucrărilor ne
cesare în cooperativă.

După cum este cunoscut, în 
cooperativele agricole, toate lu

Cu privire la pensiile țăranilor 
cooperatori '

Doresc, în continuare, să mă 
refer, în cîteva cuvinte, la o 
altă problemă importantă care 
a preocupat și preocupă con
ducerea partidului și statului 
nostru. Este vorba de problema 
pensiilor țăranilor cooperatori. 
După cum se știe, în decursul 
actualului cincinal noi am in
trodus pensiile, iar în urmă cu 
un an s-a luat hotărîrea ca ele 
să fie mărite. S-au asigurat 
astfel anumite venituri bănești

Numărul anilor
efectiv lucrați 

în cooperative
Pensia 
actuală

PENSIA MAJORATA

Pe
ns

io
na

ri b
ăr

ba
ți

65
—

69
 an

i și fe


m
ei

 60—
64

 an
i

Pe
ns

io
na

ri b
ăr

ba
ți 

pe
ste

 70 
de

 an
i și

 
fe

m
ei

 pe
ste

 65
 an

i

Fără vechime 60 100 150
1—4 ani 70 MO 160
5—9 ani 120 150 180
10—14 ani 150 180 210
15 ani și peste 180 200 250

Pensiile copiilor orfani de 
ambii părinți se majorează de 
de la 100 la 150 lei lunar. 
Cuantumul pensiilor de invali
ditate se va stabili în raport 
cu majorarea pensiei de bătrî- 
nețe.

Totodată, pentru a se asigura

Perfecționarea activității organelor 
agricole centrale și județene 

și îmbunătățirea planificării producției 
în cooperativele agricole

In vederea perfecționării ac
tivității de conducere a agri
culturii — atât la nivel centra), 
cît și în județe — va trebui 
să se aducă o serie de îmbună
tățiri organizării și funcționării 
Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii. Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, precum și organelor 
agricole teritoriale.

1. In primul rind. se impune 
să se lichideze paralelismele 
existente în activitatea de con
ducere și îndrumare tehnică a 
agriculturii. In acest scop, se 
vor crea organisme unice care 
să rezolve integral, competent și 
operativ, toate 'problemele ce se 
ridică, dc sus și pînă jos', în- 
tr-un anumit sector de produc
ție agricolă. Actualele direcții 
generale și unele direcții din 
Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii vor fi transformate în 
organisme economice, dc lucru, 
specializate pe sectoare cum 
sînt i cereale, plante tehnice, 
legume, cartofi, fructe, struguri, 
creșterea păsărilor, creșterea și 
îngrășarea taurinelor, porcine
lor etc. Aceste organisme vor 
răspunde de toate problemele 
sectorului respectiv — asigu
rarea semințelor, a animalelor 
de prăsilă și furajelor, stabi
lirea tehnologiilor de producție, 
inclusiv obținerea și valorifica
rea producției. Răspunderea u- 
nică pe fiecare sector de pro
ducție va determina, fără îndo
ială, o mai bună concentrare 
a forțelor, va permite soluțio
narea complexă și mai rapidă 
a problemelor activității din 
domeniul respectiv.

2. Se va reduce aparatul ad
ministrativ, îndreptîndu-se spre 
producție un număr mai mare 
de cadre specializate care să 
lucreze efectiv în cooperativele 
agricole și în fermele speciali
zate ale acestora, să conducă 
direct procesul de producție a- 
gricolă în vederea creșterii pro
ducției și a eficienței econo
mice.

Totodată, este necesară îm
bunătățirea stilului de muncă 
al organelor agricole care tre
buie să pună accent pe acti
vitatea vie, concretă, pc teren, 
pentru asigurarea și îndrumarea 
cadrelor din unități, pentru so
luționarea operativă și în 
modul cel mai corespunzător a 
tuturor problemelor de care 
depinde creșterea producției a- 
gricole. Trebuie să se lichideze 
practica, din păcate destul de 
răspîndită în prezent, ca ori
cine merge în unitățile agricole 
să dea indicații. Este necesar 
ca munca de îndrumare și con
trol, atît la organele centrale 
cît și la cele locale, să fie în
credințată unor cadre compe
tente, cu spirit de răspundere, 
singurele autorizate să contro
leze unitățile ăgricoJe. Se im
pune, totodată, obligația 
înscrierii într-un registru spe
cial a indicațiilor date de aces
te persoane unităților produc
tive, pentru a se putea urmări

crările în cîmp, în zootehnie 
și în celelalte sectoare de ac
tivitate se realizează, de regulă, 
de membrii cooperatori și de 
mecanizatori. Pot fi însă și li
nele cazuri cînd, pentru anu
mite operațiuni de strictă spe
cialitate, precum și pentru exe
cutarea lucrărilor în perioade 
de vîrf, cooperativele să ducă 
lipsă de forțe de muncă. in 
aceste cazuri se pot angaja, 
contra plată, persoane din afa
ra cooperativei. Asemenea an
gajări se pot face numai dacă 
membrii cooperatori participă 
la lucru, dar nu pot acoperi 
întregul volum de lucrări din 
perioada respectivă. . q 

cooperatorilor care din cauza 
bătrîneții nu mai pot munci. 
In aceiași timp, ei primesc din 
partea cooperativelor unele 
cantități de produse, bani, pre
cum și alte forme de ajutor.

Ținînd seama de măsurile ce 
se iau pentru asigurarea, de 
la 1 ianuarie 1971, a venitului 
minim garantat în toate coo
perativele, începînd cu aceeași 
data, pensiile țăranilor coope
ratori vor fi majorate astfel i

ca toți cooperatorii pensionari 
să încaseze lună de lună pensia 
ce li se cuvine, cooperativelor 
care din motive obiective nu 
pot plăti contribuția corespun
zătoare la Casa de Pensii, li 
se vor acorda credite din fon
durile statului. x .

eficiența acestor îndrumări și 
ridica simțul de răspundere al 
celor ce le dau. O astfel de 
măsură este, de asemenea, ne
cesară pentru a se putea ur
mări felul cum se îndeplinesc 
în unități indicațiile și reco
mandările făcute de organele 
de îndrumare și control.

3. Concomitent, este necesar să 
crească rolul organelor județe
ne și al cooperativelor agricole 
în planificarea producției, co
respunzător condițiilor concrete 
date, resurselor și posibilităților 
de care dispun. începînd cu 
anul următor. în agricultura 
cooperatistă se vor planifica 
de la centru un număr res- 
trîns de indicatori. Astfel, cen
tra) se vor planifica numai i

— necesitățile fondului de 
•dat la produsele de bază :

— suprafața arabilă ;
— efectivele — matcă pentru 

toate categoriile de animale.
Trebuie să menționăm că 

pentru toate cooperativele care, 
pe baza sarcinilor de plan re
partizate central, au încheiat 
contracte pentru livrarea pro
duselor la fondul de stat, reali
zarea acestora este obligatorie 
și în acest scop, ele trebuie să 
ia toate măsurile ce se impun.

Pentru culturile necuprinse 
in planul central — și a căror 
amplasare este hotărîtă de 
Consiliul intercooperatist — 
cooperativele agricole vor în
cheia, cu unitățile și întreprin
derile specializate. contracte 
ferme, ale căror prevederi 
sînt obligatorii pentru ambele 
părți. Este necesar ca fiecare 
cooperativă să fie sprijinită 
să-și întocmească planuri pro
prii de producție cît mai co
respunzătoare, care să orien
teze activitatea spre realizarea 
acelor produse pentru care 
au condițiile cele mai favora
bile și care asigură o eficientă 
economică ridicată. In acest 
fel, cooperativele vor puiea 
asigura creșterea avutului ob
ștesc, satisfacerea nevoilor lor 
și ale cooperatorilor, sporirea 
producției marfă necesară apro
vizionării populației și econo
miei.

4. liste necesară sijorirea a- 
tribuțiiloc și răspunderii orga
nelor locale în realizarea pro
gramului de irigații și îmbună
tățirii funciare. In acest scop 
se vor cons':tui organisme ju
dețene sau interjndețene. în 
raport cu volumul lucrărilor 
ce se '•‘‘''etuează. care vor dis
pune de compartimente de 
proiectare, de utilajele nece
sare. răspunzînd în mod dire< t 
de executarea lucrărilor. In 
cazul organismelor interjude- 
țene este necesar să se asigu
re o strînsă colaborare între 
comitetele de partid din Jude
țele respective, examinarea și 
stabilirea în comun a măsuri
lor ce se impun pentru înde
plinirea programului de iriga
ții și îmbunătățiri funciare in 
fiecare județ.

Fără îndoială, volumul !*• 

(Continuare în pag a 3-a)
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
i.iulir care tretruîc realiza’, 
in est domeniu. e<ie F-aite 
jn.ire. S-au luat și se vor lua, 
§ ■> continuare, măsuri pentru 
mecanizarea k>r dar să nu aș
teptăm să se lucreze numai cu 
mașinile, ci să asigurăm o no- 
bilizare geoi rală a tuturor for
țelor cin județ in acest scop, 
l-a efectuarea lor va trebui 
antrenat în mai mare măsură 
Vneretul din județul respec
tiv și numai in cazul unor In
trări deosebite să se organ 1 e- 

șantiere naționale.
5. Ținînd seama că asigura

rea și folosirea pe scară _’ar>.ă 
* remințelor de soi. de înaltă 
productivitate, este hotărâtoa
re pentru creșterea producției 
Ca toate culturile, pentru pro
gresul agriculturii in general, 
este necesar ca în acest scc- 
*•>1- de activitate să se ia rapid 
cele mai hotărâte măsuri. Mi- 
n.sterul Agriculturii si Silvi
culturii și Acadenra de .Ș'iin’e 
Agricole trebuie să slabih ist.î 
norme precise pentru în n urca 
-periodică a semințelor, obliga
torii pentru întreaga aericuitu- 
iă. să asigure baza necesară 
«le producere a semințelor în 
strânsă cooperare cu întreprin
derile agricole de stat și coo
perativele agricole.

In ce privește introducerea 
4n producție a noilor soiuri de 
semințe ca și a unor noi rase 
«îe animale, este necesar să se 
prevadă că aceasta se va f tce 
«numai în condițiile cînd se i<>- 
îiură un spor efectiv de pro
ducție de cel puțin 10—15 la 
sută și dacă produsul respec
tiv întrunește calități nutriti
ve superioare ’n arest sens, se 
impune a fi revăzut și pro
gramul cercetării științifice, 
«oncentrînd toată atenția Xra- 
«lemiei de .Științe \gric.ole în 
«direcția soluționării problemei 
semințelor de calitate și a fi
selor de animale de mare pro
ductivitate. Va trebui, de ase
menea. să se introducă răs
punderea unică a organismelor 
«le specialitate din minister 
«•are — îmoreună cu institute
le respective — se vor -ocupa 
jyiît de problemele cercetării, 
«ît și de producerea. înmulți
rea si repartizarea pe teritoriu 
a semințelor si animalelor de 
rasă Esle. de asemenea, ne. e- 
®ir să se extindă cooperarea 
cu instiimele de cercetare din 
sările socialiste și din alte țări, 
să se aplice pe scară largă 
tot ceea ce este valoros în ști
ința si practica agricolă mon
dială.

6. Aș dori. în continuare, să 
spun cîteva cuvinte în legă
tură cu legumicultura. Dc.și de 
multi ani s-au făcut o serie 
de planuri în scopu’ asigură-

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1) 

greu găsim sprijin in partid, 
Sn comuniști. Să trăiți mulți 
«-ni, spre binele și fericirea 
poporului".

Asemenea cuvinte, asemenea 
xtprecîeri am auzit astăzi rosti
te de numeroși cetățeni ai e- 
rașului mutați în case noi.

Se vizitează, în continuare. 
Uzina producătoare de utilaje 
miniere. Numeroși muncitori 
fac oaspeților o primire vie, 
extrem de călduroasă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază realizările acestui 
harnic colectiv și recomandă 
ca să se preocupe în continuare 
<)c îmbunătățirea calității pro
duselor.

De la uzinele .Unio*, stra
ta tind din nou centrul orașu
lui, coloana mașinilor se în
dreaptă spre un alt obiectiv 
industrial, dovadă a dezvoltă
rii multilaterale, armonioase a 
tuiuror localităților țării 1 Fa
brica de mașini casnice. Și 
.această unitate economică săt- 
măreană a fost afectată grav

_-.l esaruluâ de legiune
.. . tui uși se ma .hU s- 

■,ă încă neajunsuri în acest da- 
mer.iu. Nu vom examina acum 
cauzele acestei situ: ;ii pentru 
că despre ele s-a mai discutat. 
Este necesar insă să luăm mă
suri mai hotărite pentru a 
pune capăt deficiențelor exis
tente, pentru a îmbunătăți ra
dical ..pro vizionarea populați
ei. înainte de țoale se impu
ne ea fiecare județ să-și orga
nizeze baza proprie de ipro- 
vizionare cu legume și zarza
vaturi; acolo unde nu sînt 
condiții prielnice de producție, 
trebuie să se stabilească coo
perări intre județe. In vederea 
rec 1 emen t ăi • i i cores p u nză t o a re 
a acestei probleme este nece
sar ca periodic primii secre
tari ai comitetelor de partid 
din județele care vor coopera 
în producția de legume să se 
întâlnească și să stabilească 
împreună, de comun acord, 
cele mai eficiente măsuri de 
asigurare a producției cer ile 
de consumul populației. In 
vederea acoperirii nevoilor Ca
pitalei va trebui ca în județe
le Ilfov. Teleorman, Ialomița 
și Dîmbovița să se asigure o 
suprafață irigată de circi 
li)i‘00 hectare cu legume, din 
care 500 hectare sere și 1 000 
hectare de culturi protejaie. 
Pe aceste suprafețe producția 
se va organiza in ferme specia
lizai?. cărora este necesar să Ii 
se asigure- sămânță de călit tie, 
tra toare. mașini și baza cores
punzătoare pentru producerea 
de răsaduri. Toate aceste acți
uni trebuie să se organizeze pe 
baza unui program special 
care să fie îndeplinit integral 
pînă în anul 1372.

Desigur, așa cum am arătat, 
va trebui să existe un orga
nism central în domeniul le
gumelor care să aibă răspun
derea întregului program oe 
dezvoltare a legumiculturii. să 
organizeze ferme model, să 
asigure sămînța necesară.

In vederea asigurării canti
tăților de legume necesare 
pentru export. întreprinderi
le -agricole de stat și co
operativele de producție vor 
organiza complexe și fer
me specializate. Totodată, co
operativele vor organiza în 
cooperare cu fabricile de con
serve de legume aparținînd 
Ministerului Industriei Alimen
tare. ferme specializate de pro
ducție legumicolă. In legătură 
cu legumicultura, aș dori să 
mai subliniez faptul că pentru 
sporirea cantităților de legume 
timpurii va trebui extins și 
îmbunătățit sistemul de cul
turi protejate. Pentru a 
sprijini dezvoltarea și crește
rea eficientei acestui sis'em 
de producere a legumelor, pre

de inundațiile din acest an.
In timpul vizitei prin între

prindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu nu
meroși muncitori, le strânge 
mina. Din mijlocul lor se des
prinde lăcătușul Ambrozie Ta- 
pan, care mulțumește, în nu
mele întregii sale familii, pen
tru sprijinul acordat în vede
rea construirii unei noi locuin
țe, în locul celei distruse de 
inundații. „Gîndesc că mai 
mult decit vorbele, faptele de 
muncă exprimă recunoștința 
mea și a tovarășilor mei din 
această fabrică', spune el.

In încheierea vizitei în a- 
ceaslă întreprindere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază 
calitatea produselor, adresează 
felicitări pentru realizările ob
ținute, care constituie premise 
ale unor împliniri și mai spor
nice în anul ce vine, primul 
an al noului cincinal.

La punctul unde calea Tra
ian se întretaie cu strada A- 
vram Iancu, în întîmpinarea 
secretarului general a venit, ca 
și în alte locuri. întreaga 

tai foliei de polietilenă se va 
reduce cu peste 31 la sulă.

7. Un alt domeniu in c ire 
trebuie luate măsuri m :ite 
să .asigure o mai bună -; 
vizionare a populației îl con
stituie creșterea animalelor. In 
. cest scop, va trebui compi
lat și îmbunătățit programul 
național de dezvoltare a zoo
tehniei și de sporire a produc
ției animaliere. In mod deose
bit se impun măsuri care să 
ducă la o creștere rapidă a 
producției de carne de pasare 
și de porc, pentru a se crea, in 
acest fel. posibilitatea ca ju
dețele să-și asigure aceste sor
timente de carne din resurse 
locale sau prin cooperare cu 
județele vecine; în următorii 
3—4 ani, producția de carne de 
pasăre va trebui să ajungă la 
circa 200 000 tone, astfel ca 
acest produs să reprezinte cir
ca 30 la sută din consumul de 
carne al populației orășenești. 
De asemenea, este necesar să 
se organizeze îndeplinirea pro
gramului privind crearea fer
melor specializate în creșterea 
și îngrășarea porcilor, precum 
și a bovinelor. O dată cu 
creșterea producției de carne, 
csle necesar să se ia măsuri 
pentru dezvoltarea spațiilcr 
frigorifice.

Este necesară îmbunătățirea 
continuă a muncii organelor 
de partid și consiliilor popu
lare județene care au răspun
derea directă pentru satisface
rea nevoilor de consum i'i- 
mentar al oamenilor muncii. 
Ele au datoria de a lua țoale 
măsurile pentru aproviziona
rea în bune condiții a popu
lației cu carne, legume și fruc
te, pentru atragerea mai lar
gă a unităților cooperatiste și 
gospodăriilor țărănești la aco
perirea nevoilor pieței, pentru 
organizarea unor legături stabile 
do cooperare cu alte judele a- 
tuncî cînd baza proprie de a- 
provizionarc este insuficientă.

Tovarăși.

Am prezentat mai sus cîte
va din măsurile pe care con
ducerea partidului și statului 
nostru le-a preconizat pentru 
a se asigura dezvoltarea mai ra
pidă a agriculturii în vederea 
îndeplinirii în bune condițî- 
uni a programului stabilit de 
Congresul al X-lea al P.C R. 
în această ramură de bară a 

economiei naționale. Aceste mă
suri urmează să fie introduse 
în practică în mod diferențiat, 
ținîndu-se seama de condițiile 
specifice locale din fiecare Ju
deț și cooperativă, adoptîndu- 
se formele cele mai eficiente 
de lucru.

populație a cartierului „Soli
darității" — parte a orașului 
afectată cel mai mult de inun
dații. Reconstruit din temelii 
în ultimele luni, cartierul a 
primit simbolicul nume de 
cartierul „Solidarității", denu
mire care subliniind spiritul 
larg de intr-ajutorare manifes
tat de cetățeni in timpul gre
lelor încercări din primăvară, 
pentru înlăturarea grabnică a 
urinărilor inundațiilor.

Locuitorii cartierului încon
joară cu multă dragosle pe 
secretarul general al partidu
lui. pe ceilalți conducători de 
partid și de stat, exprimîndu-și 
prin cuvinte izvorâte din inimă, 
prin manifestări încărcate de 
simțire, gratitudinea pentru 
rapiditatea cu care conducerea 
partidului și statului a inter
venit pentru înlăturarea difi
cultăților. pentru crearea con
dițiilor ca viața să reintre cît 
mai grabnic în normal.

Vremea nefavorabilă — ume
zeala. ceața — nu i-a împiedi
cat pe locuitorii municipiului

Comitetele județene dc par
tid trebuie să treacă di înda
tă la concretizarea măsurilor 
expuse și în primul rând a ce
lor privind organizarea consi
liilor intcrcooperatiste. reorga
nizarea întreprinderilor de me
canizare, îmbunătățirea forme 
lor de organizare și retribuire 
a muncii în cooperativele agri
cole de producție.

Este o îndatorire de mare 
importanță a comitetelor co
munale de partid de a acționa 
operativ, concret pentru apli
carea tuturor măsurilor la . ire 
m-am referit, pentru mobili
zarea organizațiilor de partid 
din comune și din unitățile 
agricole la lupta pentru înlătu
rarea neajunsurilor care mai 
persistă în agricultură, pentru 
creșterea producției vggeta’e 
și animale și întărirea econo
mică a cooperativelor agricole, 
('omitetele comunale au dato
ria de a intensifica controlul 
de partid asupra activității ca
drelor de conducere din coope
rativele agricole și întreprin
derile de mecanizare, de a mi
lita pentru instaurarea unei 
discipline riguroase in muncă, 
astfel ca toți cooperatorii și 
mecanizatorii să-și îndepli
nească în cele mai bune condi
ții sarcinile de producție ce le 
revin.

O importantă sarcină a co
mitetelor comunale și org mi- 
zațiilor de partid din coopera
tive este de a veghea la dez
voltarea democrației coopera
tiste, la ridicarea spiritului de 
răspundere al activității con
siliilor de conducere, la creș
terea rolului și autorității 
Adunării Generale în întreaga 
activitate de producție, econo
mică și organizatorică a coope
rativei.

Organele locale de partid 
trebuie să asigure ca consi
liile intcrcooperatiste ce se vor 
crea sâ prezinte dări de <ea- 
mă asupra activității lor. cel 
puțin o dată pe an, în adu
nări la care să participe consi
liile de conducere și alți dele
gai i ai cooperativelor care co
operează. Hotărârile luate de 
consiliile intcrcooperatiste pri
vind zonarea culturilor și spe
cializarea cooperativelor și 
fermelor trebuie să fie discu
tate în aceste adunări și supuse 
aprobării adunării generale a 
fiecărei cooperative agricole in
teresate.

Activitatea consiliilor inter- 
cooperatiste se va desfășura 
sub conducerea și controlul co
mitetelor comunale de partid 
acolo unde aceste consilii sînt 
organizate în cadrul unei sin
gure comune. Secretarii comi
tetelor comunale de partid vor 

de pe Someș să se reunească 
intr-o mare adunare populară 
în piața din fața sediului Co
mitetului județean de partid.

Au luat cuvîntul tov. 'osif 
Uglar, prim-secretar al Comite
tului județean Satu Mare al 
l’.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, proiectantul 
Ion Beret, de la Uzinele „Unio*, 
Maria Zidaru, erou al muncii 
socialiste, președinta C.A.P. 
din comuna Păulești, Eugenia 
Cosma, directoarea școlii ge
nerale nr. 3 din localitate. Gri- 
gore Cîmpeanu, membru de 
partid din ilegalitate, care au 
înfățișat rezultatele importan
te obținute în munca de recon
strucție, au subliniat ajutorul 
masiv primit din partea parti
dului și statului, al întregului 
popor, exprimîndu-și recunoș
tința și totodată hotărârea de 
a munci în continuare cu 
toate forțele pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de par
tid, pentru înflorirea continuă 
a patriei socialiste.

Primit cu vii și puternice 

trebui să participe nemijlocit 
la întreaga aclivilale a consi
liilor de cooperare și specinli- 
. are intcrcooperatiste. In cazul 
c msiliilor pe mai multe comu
ne, este necesar ca secretarii 
comitetelor comunale de partid 
respective să se intilnească pe
riodic și. sub îndrumarea unui 
activist al comitetului jude
țean de partid, să analizeze 
activitatea consiliilor, asigurind 
înfăptuirea corespunzătoare a 
sarcinilor ce le revin.

Pentru înfăptuirea măsurilor 
.ratate de îmbunătățire a or

ganizării. conducerii și plani
ficării agriculturii, este nece
sar ca loate comitetele județe
ne de partid să acorde o mai 
mare atenție conducerii și în
drumării concrete a organelor 
agricole de stat și cooperatis
te. să controleze permanent și 
cu exigență sporită munca 
cestora, asigurind folosirea cil 
mai rațională șl eficientă a tu
turor forțelor de care disp in 
aceste organisme. Ele trebuie 
Șă orienteze activitatea tutu
ror organismelor agricole spre 
rezolvarea concretă, operativă, 
cu un înalt spirit de rri -înde 
re a problemelor legate de 
creșterea producției agricole, 
de dezvoltarea și consolidarea 
economică a cooperativelor a- 
gîicole.

Îmi exprim convingerea că 
aceste măsuri vor fi primite 
cu satisfacție și interes de 
membrii cooperativelor agri- 
.cole. de toți oamenii muncii, 
că harnica noastră țărănime 
cooperatistă, specialiștii, meca
nizatorii, toți cei ce muncesc 
la sale, activiștii de partid și 
de stat nu vor precupeți nici 
un efort pentru traducerea lor 
în viață.

Toate aceste măsuri arată 
încă o dală grija partidului și 
statului nostru pentru viața 
și munca țărănimii. pentru 
asigurarea -unui progres mai 
rapid al agriculturii — aceas
tă ramură de marc importan
ță a eoonomiei noastre — pen
tru satisfacerea nevoilor d? 
consum ale întregului popor.

înfăptuirea acestor măsuri va 
duce, fără îndoială, la crește
rea nivelului de trai al țără
nimii, la dezvoltarea multilate
rală. economică, socială și cul
turală a satelor, la ridicarea ge
nerală a acestora, la apropie
rea treotată a condițiilor de 
viață de cele de la orașe. Se 
va întări astfel și mai puternic 
alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănime. — forța de granit 
a orânduirii socialiste —, se 
va cimenta coeziunea societății 
noastre noi, națiunea noastră 
socialistă va păși și mai ferm 
pe drumul progresului și pros
perității.

aplauze, cu ovații și urale. a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului este ascultată 
cu deosebit interes și sublinia
tă în repetate rânduri de apla
uze, de ovații puternice. Miile 
și miile de oameni ai muncii 
— români, maghiari și de alte 
naționalități aflați la acest 
mare miting — scandează urări 
la adresa Partidului Comunist 
Român, a conducerii sale, a 
patriei noastre scumpe.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă entuziastă.

In cursul serii, o întîlnire cu 
activul de partid, cu reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
ai principalelor instituții și 
întreprinderi ale orașului a 
prilejuit o nouă manifestare 
a recunoștinței pe care popu
lația județului Satu Mare o 
poartă partidului și statului 
nostru, conducerii sale. în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

(Ager preș)

Locul lui 
FRIEDRICH ENGELS 
în filosofia modernă

In cunoscuta Prefață la In- 
stauratio .Magna filosoful en
glez Francis Bacon scria : ,.A- 
supra noastră sâ păstrăm tă
cerea. Dorim însă ca lucrul 
despre caic este vorba (în a- 
ceastă carte, n. n. V. S.), oame
nii să-J gindească... ca pe re
zultatul unei îndelungate strâ- 
duinți și să fie convinși că noi 
nu clădim temeliile unei secte 
filosofice ca oricare alta... ci 
pe acelea ale bunăstării și ale 
demnității omenești...".

Am amintit aceste vorbe — 
ale unuia din marii gînditori 
cu care începe epoca modernă 
a filosofici și științelor — pen
tru că avem convingerea că*re- 

prezinlâ portretul spiritual al 
unuia din fondatorii socialismu
lui și comunismului științific, 
unul din făuritorii materialis
mului dialectic și istoric — 
Friedrich Engels.

încă din anii 1838—1844 En
gels iși cristalizează ideile fi
losofice și social-politice într-o 
serie de scrieri în care apără 
latura progresistă a filosofici 
lui Hegel, combate ideile mis- 
tico-scolastice ale lui Schelling 
și demonstrează că admiterea 
realității existente independent 
de gîndire duce, în mod lo
gic. la recunoașterea veșniciei 
materiei. Atari idei — germe
nii concepției materialist-dia- 
lecticc și revoluționare — au 
fost dezvoltate în lucrările ela
borate împreună cu Karl Marx 
(Sfinta familie. Ideologia ger
mană. .Manifestul Partidului
Comunist) și 
elaborate de

în acele scrieri 
En gel s person a 1.

Vom releva, îndeosebi, apor
tul teoretic și metodologic la
constituirea sociologiei marxiste 
științifice — Situația clasei 
muncitoare din Anglia, adevă
rată piatră de hotar în istoria 
sociologici moderne — critica 
gîndirii idealiste și metafizice 
îmbinată cu edificarea teoretică
a dialecticii naturii, istoriei și 
gîndirii — Anti-Diihring. Lud
wig Feuerbach și sfârșitul filo
sofici clasice germane. Origi
nea familiei, a proprietății pri
vate și a stalului. Dialetica na
turii—

Nu este intenția acestui arti
col să enumere toate ideile și 
meritele lui Engels în dome
niile filosofici, sociologiei, po
liticii. istoriei, economiei poli
tice. esteticii, filosofici științe
lor,... fiindcă am risca o pre
zentare didactico-sîmplistă pre
cum și omiterea unor idei de 
mai maro sau mai mică im
portanță. De aceea, ne îngă
duim doar să relevăm acele idei 
și teze care iși păstrează ac
tualitatea și în condițiile dez
voltării filosofiei moderne și ca
ic definesc locul lui Engels în 
gîndirea filosofică și social-po- 
litică contemporană.

In acest sens, vom releva 
unul din meritele cu totul re
marcabile ale lui Engels și ca
re își păstrează o evidentă și 
neîndoielnică actualitate. Este 
vorba de ideea istoricității lo
gicii și locul acestei discipline 
fundamentale filosofico-științifi- 
ce în dezvoltarea gîndirii con
temporane.

Spre a înțelege aportul lui 
Engels la dezvoltarea logicii 
— deși Engels nu a scris un 
tratat de logică care să repre
zinte Summa totius logica? a 
materialismului dialectic și is
toric — vom aminti că în pe
rioada în care clasicul mar
xist își dezvoltă aceste idei 
domina teza kantiană potrivit 
căreia „Logica... de la Aristo- 
tel încoace nu a avut nevoie 
să facă nici un pas înapoi și 
pînă astăzi ca nu a putut face 

nici un pas înainte și că... ea 
pare sâ fie închisă și termi
nată* (Critica rațiunii pure, e- 
diția a doua, traducere româ
nească de N. Bagdasar, Bucu
rești, Editura științifică. 1969, 
p 19). Hegel — ale cărui me
rite sînt recunoscute șj apre
ciate de Engels — acoeptă teza 
lui hum. Kanl (.logica n-a su
ferit de la Aristotel încoace 
nici o modificare" — Știința 
logicii, trad. rom. de D. D. 
Roșea, Buc.. Editura Academiei, 
1966, p. 34). însă consideră că 
«în starea in cure se află a- 
cum logica nu se poate consta
ta nici măcar bănuiala unei 
metode științifice" (Op. cit., p. 
35) și trage concluzia că lo-

150 de ani
de la nașterea 
marelui geniu 

al omenirii

gica trebuie remaniata. Ceea ce 
și încearcă prin elaborarea u- 
nei logici noi — logica dialec
tică.

Friedrich Engels întreprinde 
un profund examen al științei 
și filosofici, rclcvînd carențele 
fundamentale ale lui Kanl și 
Hegel și afirmă că înlrucît 
„Gîndirea teoretică a fiecărei 
epoci, prin urmare și a epocii 
noastre, este un produs istoric 
care în perioade diferite ia 
forme foarte diferite și totoda
tă un conținut foarte diferit" 
(Dialectica naturii. București. 
Editura politică. 1959. p. 25) 
atunci și „teoria legilor gîndi
rii nu este cîtuși de puțin un 
..adevăr etern" stabilit o dată 
pentru totdeauna, așa cum își 
imaginează rațiunea filistină 
cînd este vorba de cuvîntul 
logică- (Op. cit., p. 26). Cu 
alte cuvinte, „știința gîndirii 
esle ca oricare alta, o știintă 
istorică, știința dezvoltării is
torice a gîndirii omenești*1 
(Ibidem, p. 25) și deci „logica 
formală a rămas, de la Aris
totel pînă astăzi, domeniu1 u- 
nor dispute violente" (Ibidem, 
p. 26).

Fără îndoială, ideea istoj-ici- 
lății logicii — confirmată în 
chip strălucit dc întreaga dez
voltare a logicii moderne (Cf. 
Ath. Joja Studii de logică, voi. 
L Buc., Editura Academici, 
1960: vol II. 1966: Ath. Joja. 
Logos și ethos. Buc., Editura 
politică, 1967; Anton Dumitriu. 
Istoria logicii. Buc.. Editura di
dactică. 1969) — nu însem
nează că esența gîndirii logice 
și aparatul logic al gîndirii ar 
fi deosebite de la o epocă la 
alta, de la un gîndilor la altul. 
Dimpotrivă, „gîndirea logică este 
aceeași cît privește esența ei“ 
și aparatul logic al gîndirii, 
adică „conceptul, judecata, ra

ționamentul, toate categoriile și 
formele logice (implicație, ne
gație, disjunct ie, conjuncție 
etc.*) „sînt un invariant func
țional (Ath. Joja. Studii de lo
gică, TI, p. 118—119). Ceea 
ce capătă caracter istoric, 
deci se supune dezvoltării isto
rice a gîndirii teoretice ome
nești este orientarea globală a 
logicii, a aparatului logic al 
gîndirii întrucît se aplică in
vestigației diferitelor straturi 
ale realității și cunoașterii u- 
mane. Fiindcă de ar fi altfel 

ne-ar fi greu sâ înțelegem de 
oe structura logică a gîndirii 
umane reflectă legile și for
mele realității obiective — Cf. 
Engels, Dialectica naturii, p. 
272.

Caracterul istoric al logicii 
nu exclude însă valoarea cog
nitivă și de inslrument=orga- 
non al gîndirii în cercetare și 
cunoaștere, atribut fundamental 
al logicii formale clasice, după 
c um nu se supraestimează apor
tul logicii matematico-simboli- 
ce, cum fac o serie de logi
cieni, filosofi și matematicieni 
occidentali și chiar de la noi. 
Engels so exprimă limpede cînd 
scrie : „întreaga cunoaștere o- 
menească evoluează pe o curbă 
foarte întortocheată .și teoriile 
se înlătură una pe alta și în 
disciplinele istorice, inclusiv 
filosofia și totuși nimeni nu va 
conchide... că... logica formală 
e un nonsens" (Engels, Op. cit., 
p. 223). Mai mult chiar. Engels 
consideră logica formală drept 
componenta fundamentală a fi
losofici. alături de dialectică
— Cf. Engels. Anti-Diihring, 
cap. Chestiuni fundamentale.

Este exprimată aici, în chip 
pertinent, ideea existenței u- 
nei logici unice care se dezvol
tă istoric, mani festin du-se pe 
două nivele teoretice — lorica 
formală clasică si logica ma- 
tcmalico-simbolică — împlini
te în logica dialectică privită 
ca teorie generală a actului 
logic al gîndirii umane sau — 
cum se exprimă logician')1 ro
mân Ath. Joja (Cf. Studii de 
logică. II) — logica dialectică 
este metateoriu Logicii unice, 
mai pi-ecis esle Metalogică (Cf. 
și studiu] nostru din revista 
Ramuri, nr. 1, 1969. p. 17 in
timi;:! Logica rfialectică= meta
logică).

In felul acesta Fr. Enaeh
— pc lingă destrămarea teze
lor kantiene și ale unor logi
cieni din vremea sa — demon
strează posibilitatea evoluției 
legicii spre alte viziuni sau ni
vele teoretice — cum logica 
contemporană confirmă pe de
plin (Cf. Alb. Joja. Logos și 
ethos, p 199).

Pe aceeași dimensiune a ca
racterului istoric al științelor 
sociale și istorice — relevată 
de Engels — se înscriu con
tribuțiile sale la dezvoltare c- 
nor domenii importante din ști
ințele sociale ca, de pildă, 
oreptul, teoria stilului, econo
mia politică, etica,...

Friedrich Engels — în întrea
ga lui operă și activitate teo
retică șî social-politică — este 
gînditorul marxist care a prac
ticat consecvent această metodă 
si prin care materialismul dia
lectic și istoric s-a impus a fi 
„înțelegerea mișcării profunde 
a istoriei noastre... sensul se
colului nostru" (R. Ganudy, 
„Marxismul secolului NN Buc., 
F P. 1967. p 7), „temeliile bu
năstării și ale demnității ome
nești" — cum năzuia Francis 
Bacon în zorii filosofiei și ști
inței epocii moderne.

Locul lui Friedrich Engels 
în filosofia modernă și con
temporană este al uneia dintre 
cele mai proeminente persona
lități. una dintre cele mai lu
minoase figuri din istoria rân- 
dirii filosofice și social-pulili
ce, pildă de urinat în istoria 
mișcării progresiste și revolu
ționare a omenirii, opera și 
gîndirea sa științifică rămînînd 
|X?ntru noi deosebit de actuali

Valerhi STREINU. 
cercetător științific principal 

Centrul de logică al Academiei 
de Științe Sociale și Politice « 

R. S. România

SERVICIUL DE ROND
factor determinant in înlăturarea deficientelor pe linie 

de prevenire a incendiilor la unitățile miniere
Organizarea temeinică a ser

viciului de rond are drept scop 
wrmârirea respectării regimului 
general de pază contra incen
diilor, precum și a regulilor 
specifice stabilite prin instruc
țiunile p c.i. de ramură emise 
«ir Ministerul industriei minie
re și geologiei nr. 819,1968, se
sizarea și îndepărtarea la timp 
a deficiențelor care p<»l pune iu 
pericol întreprinderea. Orice 
deficiență nesemnalată la Ittod 
jn>ate duce mai lirziu la izou< 
ni rea unui incendiu. De aceea 
jximpieral care execută rondul 
nu trebuie să treacă in fugă 
prin secții și puncte periculoa
se. ci trebuie să urmărească 
cu maximă atenție dacă nu 
există nereguli, deficiențe.

Este cunoscut că in cadrul 
exploatărilor miniere și a al
tor unilăti ale Centralei căr
bunelui Petroșani in care se 
execută rondul și care au mul
te secții și ateliere, cu procese 
leimologice complexe, se pot 
ivi nereguli care, neobscrcaie 
și nein lăturate la vreme, pot 
favoriza la un moment «lai iz- 
huenirea unor incendii. Depis
tarea și inlâturarea surselor 
de declanșare a incendiilor, 
rauzate fie de defecțiuni teh
nice, fie de încălcări ale regu
lilor de p.c.i. presupun nu nu
mai o bună pregătire proterio- 
ialîi a pompierului care exe
cută serviciul de rond, ci și 
o cunoaștere temeinică a obiec

tivului și a secțiilor cu pericol 
de incendiu.

In cadrul unităților miniere 
ale centralei- cărbunelui se 
poale aprecia că marea majo
ritate a șefikir de formații au 
aplicat in practică cele învă
țate la cursurile organizate la 
nivelul județului, punind un 
accent deosebit pe organizarea 
și executarea serviciului de 
rond, obținînd rezultate bune 
pe linia prevenirii incendiilor. 
La E. M. Pamșeni (șefi de for
mație : Viorel Lucaci). la Între
prinderea Minieră '4'etoea (șef 
de formație: Voicn Trifan), 
pentru executarea serviciului 
de rond, în prealabil s-a efec
tuat un instructaj cu pompierii 
respectivi. verificindu-Ii-se cu
noștințele profesionale, dindu- 
li-se indicații concrete. Servi
ciul de rond trebuie să acorde 
un accent deosebit organizării 
p.că. Ia locurile de muncă, 
sprijinind in felul acesta pe 
șefii de secții, de ateliere etc., 
care, conform instrucțiunilor 
M.AJ. 362/1963, art. 25. răs
pund pe linie de prevenirea 
incendiilor în sectorul ce le 
este încredințat.

Insușindu-și criticile aduse 
r<- ent in coloanele ziarului 
„Steagul roșu-, șefii de forma
ții Mihai .’Vloisescu de la E.M. 
Lupeni. Cornel Cioară — E.M. 
I ricani. au luat măsuri radi
cale de îmbunătățire a servi
ciului de rond, de remediere a 

deficiențelor pe linie de pre
venirea incendiilor din cadrul 
secțiilor, atelierelor, depo/ițe
lor etc.

Din cele prezentate mai sus 
rezultă că. dacă șefii de forma
lii organizează și conduc bine 
activitatea pompierilor, se ob
țin rezultate bune, obiectivele 
miniere fiind scoase de sub 
pericolul incendiilor. Dimpo
trivă, dacă nu se va acorda 
toată atenția rondului, organi- 
zindu-se doar formal această 
activitate, rezultatele vor fi 
cele nedorite, cu consecințe 
grave, cu tragerea la răspunde
re a celor vinovați.

De buna organizare .și pregă
tire a serviciului de rond, nu 
pot fi străine nici comisiile 
teJmice pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor și nici 
conducerile obiectivelor respec
tive. care au obligația să con
troleze și să îndrume activita
tea acestora. Conform prevede
rilor dispozițiilor Consiliului 
de Miniștri nr. 1968/967, acestea 
au obligația să execute con
troale atit in schimbul I cit 
mai ales in schimburile II și 
III, cînd se lucrează cu per
sonal redus.

Dind dovadă de pricepere, 
de perseverentă și exigentă in 
înlăturarea cauzelor generatoa
re de incendii și in asigurarea 
unei bune intervenții, conducă
torii de obiective. comisiile 
tehnice de prevenirea și stin

gerea incendiilor și formațiile 
civile de pom/ie . din cadrul 
«bieillx Hor ap.uifm.ind CJC F. 
iși vor putea aduce in mod 
eficace cimLrâbuția la apărarea 
ovulului obștesc.

ȘEFI DE FORMAȚII CIVILE 
DE POMPIERI !

Urmăriți cu maximă atenție.
cu (oală răspunderea Ș» exi-
gența :

<i să se acorde un accent
deosebit organizării temeinice
a serviciului de rond, in spe
rial in schimburile H i?i li! ;

pompierul care execu.ă
serviciul de rond să fie bine
pregătit, revăzindu-și in con
tinuu atribuțiunile ce le ace
de îndeplinit ;

• în executarea serviciului 
de rond să se parcurgă toate 
Jocurile de muncă. luindu-se 
măsuri pe loc de remedierea 
deficiențelor ;

• să se acorde o atenție 
deosebita organizării p.c.i. la 
locurile de muncă, punindu-se 
accent pe instruirea întregului 
personal;

IN ATENȚIA TUTUROR 
SALARIAȚILOR !

Pentru ca fiecare șef de ate
lier, depozit sau orice alt sala
riat din unitățile miniere să 
cunoască și să poată lua la 

timp măsurile ce se impun în 
vederea înlăturării cauzelor ce 
provoacă incendii, este nece
sar :

— să se execute un control 
amănunțit la toate locurile de 
muncă pentru a se depista și 
înlătura orice cauză care ar 
putea provoca incendii ;

— sobele de încălzit, in spe
cial cele metalice, sâ se veri
fice și să se instaleze. con
form normelor p.c.i_ la o dis
tanță corespunzătoare fală de 
părțile ușor combustibile ale 
construcțiilor ;

— instalațiile electrice să 
fie verificate in amănunțime, 
luindu-se măsuri pentru înlă
turarea oricăror -defecțiuni sau 
improvizații;

— paza contra incendiilor la 
locul dc muncă să se asigure 
temeinic, prin instruirea per
manentă a tuturor salariaților;

— verificarea amănuu(ită a 
stării -de funcționare a materi
alelor inițiale de stingere a 
incendiilor (stingătoarc etc.):

— nu se va admite folosirea 
de radiatoare, reșouri electrice 
etc. instalate necorespunzător 
sau in locuri cu pericol de in
cendii.

NU UITAȚI 1

• nerespectarea normelor de 
prevenirea și stingerea incen
diilor stabilite prin instrucți
uni emise de ministere și de 
celelalte organe centrale se 
sancționează cu amendă de la 
1 (Kin la 3 090 lei ;

$ neadăpostirea. neîntreți- 
nerea in stare de funcționare 
sau blocarea in așa fel incit 
să nu poată fi folosite in caz 
de incendiu a instalațiilor, 
mașinilor. utilajelor și ma
terialelor de prevenirea și 
stingerea incendiilor, ori ex
ploatarea acestora in alte 

scopuri decit cele pentru 
care sini destinate, se sancțio
nează cu amendă de la 800 
la 1 500 lei ;

£ neorganizarea sau nein- 
trețînerea in bune condiții a 
căilor de acces pc teritoriul 
ce aparține organizației socia
liste, ori blocarea căilor de 
acces in interiorul secțiilor, 
atelierelor, depozitelor și în 
alte asemenea încăperi incit să 
nu poată fi folosite in caz de 
incendiu, se sancționează cu 
amendă de la 200 la 400 lei ;

£ neexecutarca sau ncinlre- 
ținerea in bună stare, potrivit 
normelor in vigoare, a bazine
lor. rampelor de alimentare, 
hidran(ilor ori surselor de apă 
pentru stingerea incendiilor 
sau blocarea acestora in așa 
fel incit sâ nu poată fi folosi
te in caz de incendiu, se sanc
ționează cu amendă de la 800 
la 1500 lei:

neinslruirea inlnștolui 
personal din obiectiv cu privi
re la normele de prevenirea și 
stingerea incendiilor, se sanc
ționează cu amendă <1«- la 300 
la 800 lei;

• executarea lucrărilor de 
sudură ori a alt >r lucrări, cum 
sînt tăierea sau lipirea metale
lor ori încălzirea motoareior 
sau conductelor, la care se 
folosește flacără deschisă, fără 
respectarea normelor pentru 
prevenirea incendiilor, se san< - 
ționează cu amendă de la 2’10 
la 400 lei:

• fumatul in depozite, ga
raje. grajduri, poduri, magazii, 
săli de spectacole sau în orice 
alte asemenea, locuri. unde 
există pericol de ine.’n.liu, in 
afara spațiilor destinate aces
tui scop, se sancționează cu 
amendă de Ia 330 la 800 lei.

.Maior CORNELIU Cl)JO( ARU, 
Grupul de pompieri al 

județului Hunedoara

Birocrația nu înseamnă precauție

— Ce o fi cu el că-1 văd a treia oară alergind p-aci ?
— Păi... nu aleargă, iși face rondul.»



r *. Steagul roșu SÂMBĂTĂ 28 NOIEMBRIE 1»T«

Journal d’Egypte:

„România se pronunță 
împotriva oricăror 
cuceriri teritoriale"
CAIRO 27 (Agerpres). — 

Sub titlul ..Sprijinul efica
ce al României și al pre
ședintelui Ceaușescu pentru 
cauza arabă", ziarul .Jour
nal d’Egypte" publică in 
prima pagină un amplu ar
ticol in care subliniază că 
.pentru rolul jucat in Adu
narea Generală a O.N.l. Ro
mânia și președintele ei. ca
re a vorbit și a acționat in
tr-un mod de înaltă ținută 
in numele poporului său. 
și-au cîștigat un loc de prim 
rang in prețuirea noastră”. 
..Poporul român nu este de
parte de popoarele orientale, 
arabe, și in special, egiptean. 
Multe afinități ne leagă și. 
de aceea, sprijinul acordat 
cauzei arabe este sincer și 
înțelept".

Referindu-se la convorbiri
le dintre președintele Ceaușes
cu și președintele Nixon, zia
rul scrie că șeful statului ro
mân a apărat cu convingere 
și tărie, cu argumente rațio
nale și dezinteresate teza eva

cuării totale a teritoriilor a- 
rabe. Președintele Ceaușescu 
a apreciat că nu se poate a- 
junge la o pace durabilă in 
Orientul Apropiat fără eva
cuarea teritoriilor arabe, o- 
cupate prin război și a ară
tat că „România nu poate a- 
proba niciodată anexarea u- 
nor teritorii naționale de că
tre un alt stat pe calea cu
ceririi armate*.

.Admirăm la președintele 
Ceaușescu modul totdeauna 
deschis in care proclamă i- 
deile sale” — subliniază 
..Journal d’Egypte*. La New 
York, in fața Asociației de 
politică externă, făcind o 
expunere asupra politicii ex
terne a țării sale, in care s-a 
referit și la criza din Orien
tul Apropiat. președintele 
Ceaușescu a menționat că 
„România se pronunță împo
triva oricăror cuceriri teri
toriale. deoarece acestea nu 
pot duce decit la noi conflic
te ce dăunează cauzei păcii 
și progresului națiunilor*.

CONGRESUL P.M.S.U.
BUDAPESTA 27 — Cores

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pinten, transmite: In ca
drul lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al P.M.S.U.. care își 
desfășoară lucrările în capita
la ungară, vineri seara au luat 
sfîrșit dezbaterile pe margi
nea rapoartelor Comitetului 
Central și Comisiei Centrale 
de revizie. In încheierea dez
baterilor, a luat cuvîntul Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C.

al P.M.S.U., care s-a referit pe 
larg la problemele ridicate în 
cadrul discuțiilor.

Delegații la congres au adop
tat apoi, in unanimitate, ra
poartele Comitetului Central 
și Comisiei Centrale de Revi
zie, Rezoluția congresului, pre
cum și modificările aduse la 
Statutul partidului.

Lucrările congresului conti
nuă sîmbătă.

Vietnamul de sud
SAIGON 27 (Agerpres). — 

Unitățile forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud, care acțio
nează în provincia Ca Mau. 
au scos din luptă în cursul 
lunii octombrie aproximativ 
2 000 de soldați și ofițeri ina
mici, dintre care peste 100 a- 
mericani. Totodată, forțele pa
triotice au doborît sau ava

riat, în perioada amintită, 23 
de avioane ale S.U.A., au scu
fundat 33 de ambarcațiuni ina
mice și au capturat o mare 
cantitate de armament și mu
niții.

In provincia Mit Ho, patrio- 
ții au nimicit în cursul lunii 
trecute 480 de militari saigo- 
nezi și au distrus 19 vehicule 
militare.

PROTOCOL ROMÂNO-IUGOSLAV
în Pakistan „PAGUBELE SÎNT IMENSE"

BELGRAD 27 — Corespon
dentul Agerpres, George Io- 
nescu, transmite : In urma 
tratativelor care s-au desfă
șurat într-o atmosferă prie
tenească și de înțelegere re
ciprocă. a fost semnat la

Belgrad „protocolul schim
bului de mărfuri pe anul 
1971 între Republica Socia
listă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugos
lavia*.

GENEVA 27 (Agerpres). — 
Liga societăților de Cruce Ro
șie a făcut cunoscut că, după 
acordarea primului ajutor vic
timelor teribilului ciclon din 
Pakistanul de est, eforturile 
echipelor de ajutor au intrat 
într-o a doua fază. în care 
elicopterele și numeroase am
barcațiuni se străduiesc să a-

sigure aprovizionarea regulată 
a sinistraților cu cele necesare 
traiului. Cea de-a treia fază 
a programului de asistență se 
va prelungi, probabil, pînă în 
aprilie 1971, a declarat un re
prezentant al Ligii, care a 
menționat, totodată, că „pagu
bele sînt imense".

R. S. CEHO
SLOVACA : Fa
brica „Skloplast" 
din Trnava, vestul 
Slovaciei, este sin
gura întreprindere 
din R. S. Ceho
slovacă în care se 
fabrică produse 
din fibre de sticlă 
combinate cu bi
tum din care re
zultă sticlă lami
nată cu diferite 
forme. Acest ma
terial înlocuiește 
materialele nefe
roase.

la a Z6-a aniversare .1

La aniversarea proclamării 
R. S. F IUGOSLAVIA

29 
aniversare 
ment marcat și anul acesta, ca în fiecare an, de importante 
succese obținute in toate domeniile vieții economice, so
ciale și culturale.

1970 este ultimul an al celui de-al IV-lea cincinal in 
cursul căruia au fost depuse toate eforturile pentru acce
lerarea procesului de edificare a societății socialiste. Pe
rioada celui de-al IV-lea plan cincinal s-a caracterizat 
printr-o dezvoltare importantă a forțelor de producție și 
prin continua perfecționare a relațiilor de producție so
cialiste.

Politica de industrializare socialistă a înregistrat rea
lizări de seamă, concretizate prin ridicarea unor impor
tante obiective industriale, prin apariția unor noi ramuri 
ale industriei, printr-un ritm susținut de dezvoltare a în
tregii economii naționale. Producția industrială globală de 
anul trecut întrecea cu 70 la sută pe cea din 1965, în timp 
ce nivelul producției globale, fixat pentru anul 1970, a fost 
atins încă din 1968. In prezent, producția industrială cu
noaște o creștere medie de 12,7 la sută anual. Au fost des
coperite și valorificate în cursul ultimilor ani noi zăcăminte 
de minereuri utile, petrol, gaze naturale și huilă. Noi obiec
tive industriale au intrat în funcțiune în cursul actualului 
cincinal — fabrica de mase plastice de la Durres, fabricile 
de ciment de Ia Fushe Kruje și de Ia Elbasan, noi mine. 
Au fost obținute realizări în industria chimică. Un suc
ces recent al oamenilor muncii albanezi îl constituie în
cheierea procesului de electrificare a întregii țări fapt 
care deschide perspective largi dezvoltării intensive a agri
culturii, oferind posibilitatea creării unor noi ramuri eco
nomice, contribuind la ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

In domeniul agricol, succesele obținute în ceea ce pri
vește mărirea randamentului, dezvoltarea producției de ce
reale, defrișarea de noi terenuri, extinderea suprafeței iri
gate, mecanizarea și utilizarea îngrășămintelor chimice au 
fost deosebit de importante. In 1969 s-au produs cu 187 000 
tone cereale mai mult decît în 1965, iar Ia sfîrșitul anului 
1970 cantitatea de cereale va fi cu 76 la sută mai marc 
decît în 1965. Numai în cursul acestui an au fost extinse 
suprafețele irigate cu încă 25 000 ha Datorită eforturilor 
depuse în agricultură, industria alimentară a realizat încă 
anul trecut nivelul de producție prevăzut de cincinal pen
tru anul 1970.

Succese importante au fost obținute și în dezvoltarea 
celorlalte ramuri ale economiei naționale, în creșterea ni
velului de trai al oamenilor muncii, în dezvoltarea învăță- 
mîntului, culturii. Venitul național al Albaniei socialiste 
a cunoscut un ritm mediu anual de 8,6 la sută.

Dezvoltarea neîntreruptă a producției socialiste a ser
vit ca bază pentru îmbunătățirea continuă a bunăstării 
populației.

noiembrie, poporul albanez sărbătorește a 26-a 
a eliberării sale de sub jugul fascist, eveni-

V. FLOKESCU

Muntenegru, această republică federativă minusculă, 
strinsă in adevărate chingi de piatră, pe care Pierre Loti 
o compara cu ,.o adevărată mare pietrificată, cu un peisaj 
de planetă moartă", nu putea oferi o bază propice pentru 
o viață și o creație culturală deosebită. Cu toate acestea, 
poporul muntenegrean, care știa să minuiască cu iscusință 
armele de luptă și nu s-a lăsat niciodată îngenuncheat de 
cotropitorii străini, a dat tezaurului culturii iugoslave ade
vărate nestemate.

Nu se poate vorbi de cultura muntenegreană fără a 
face o incursiune in trecutul îndepărtat, amintind tipar
nița de la Obod, celebră prin aceea că a tipărit prima 
carte in sudul slav (1494). Cultura și manifestările ei se 
perpetuează de-a lungul secolelor ca o emanare firească 
a forței de creație a poporului. Acest popor, care nu s-a 
dat bătut niciodată, și-a păstrat specificul, viziunea sa 
asupra viitorului, cintecele și dansurile sale, tradiția și 
etica lui și a edificat și lărgit o panoramă a creației origi
nale care merge de la strigătul de luptă la bocet, de Ia 
cintecul de leagăn la cel de jale, de la jocul popular pînă 
la întrecerile de tragere la țintă. Și, la fel ca omul care a 
creat-o, și împreună cu el, cultura luptă pentru supra
viețuire.

Orientarea progresistă a culturii întrevăzută în pe
rioadele rare de pace nu s-a putut lărgi și n-a prins con
tururi mai precise decît in anii de după război, în condițiile 
create de noua orînduire. Urbanizarea rapidă de după 
război (dezvoltarea industriei, a electrificării, a comunica
țiilor, a turismului, a construcțiilor etc.) a îmbrăcat as
pecte particulare în Muntenegru. Familia rurală devine, o 
dată mutată la oraș, o familie urbană, modul de viață su
feră metamorfoze 
leaguri a căpătat, 
bogăția spirituală, 
musețe și etică, să 
domeniile creației 
in traseele îndrăznețe ale noilor drumuri, ale podurilor 
— care se arcuiesc peste dcfileuri —, în monumentele ri
dicate în memoria celor căzuți în lupta pentru libertate 
in barajele înalte care stăvilesc cursurile de apă. în noile 
școli, în facultățile de la Titograd, în numeroasele insti 
tute, tipografiile de la Titograd și Cetnie, stația de radio 
și televiziune etc.

Cînd vorbesc de trecutul și prezentul in cultura lor 
gazdele amintesc muntele Lovcen care le poartă simbo 
lurile. Pe unul din vîrfuri se află Mausoleul din piatră a’ 
poetului Niegoș. Pe alt vîrf de munte, față în față cu 
Mausoleul, se înalță silueta zveltă a releului de televiziune 
de unde pornesc undele ce poartă cu ele cuvintele și ima 
ginile Iugoslaviei zilelor noastre pentru a fi difuzate în în
tregul Muntenegru.

revoluționare. Omul de pe aceste me
in sfîrșit, posibilitatea să exteriorizeze 
să definească concepția sa despre fru- 
vorbească limbajul său autentic in toate 
și activității culturale: în arhitectură.

V. MORCOVESCU

Ll

Viziîa premierului îrancez 
Jacques Chaban-Delmas 

în R. P Polonă

Liderul Partidului socialist de opoziție din Spania, 
Enrique Tierno Galvan, a1 fost arestat vineri dimineața, îm
preună cu alte 18 persoane, în timp ce participau la o 
reuniune convocată îp scgpul examinării situației celor 15 
separatiști bașci ce 'Urmează să fie judecați de o Curte 
marțială. Printre cei arestați se află fruntași socialiști, 
creștin-democrați, liberali și mai mulți membri ai „comi
siilor muncitorești" scoase în afara legii.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 
La dineul oferit în onoarea 
premierului francez Jacques 
Chaban-Delmas. președintele 
guvernului polonez, Jozcf 
Cyrankiewicz, a arătat că „pa
cea, prietenia și colaborarea 
constituie conținutul relațiilor 
dintre Polonia și Franța14. Du
pă ce s-a referit la dorința 
de a se imprima dinamism ac
tualului stadiu de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale, premierul 
polonez a arătat că „există 
încă multe posibilități care nu 
au fost pe deplin folosite, in
clusiv în ceea ce privește dez
voltarea viitoare a cooperării 
politice, cooperare care a înce
put bine și prin care putem 
contribui la viitorul Europei, 
ia destinderea pe continent, la 
realizarea păcii și securității".

Evocînd tradițiile prieteniei 
polono-franceze. vorbitorul a 
subliniat că acestea au fost 
întruchipate pregnant de gene
ralul de Gaulle care, în nume
le Franței, a fost primul om 
de stat din Occident care a re
cunoscut justețea și inviolabi
litatea frontierei vestice a Po
loniei de pe Odra și Nysa — 
elementul de bază al securită
ții de stat a Poloniei.

„Putem vorbi astăzi despre 
identitatea pozițiilor noastre 
în multe dintre principalele 
probleme ale politicii interna
ționale, a spus premierul po
lonez. Vizita primului ministru 
francez în Polonia are o im

Atentat împotriva Papei Paul al Vl-lea
MANILA 27 (Agerpres). — 

Papa Paul al Vl-lea, care 
întreprinde un turneu prin- 
tr-o serie de țări ale Asiei, 
a sosit vineri in capitala Fi- 
lipinelor.

Agențiile de presă relatea

portanță deosebită. în primul 
rînd pentru popoarele noastre. 
Dar, ea va avea o influență 
pozitivă și asupra atmosferei 
de coexistență activă din Eu
ropa — condiție a consolidării 
securității și păcii pe conti
nent".

La rîndul său, Jacques 
Chaban-Delmas a relevat că 
„despre securitatea întregii Eu
rope multe guverne, printre 
care și cel francez, cred că nu 
va putea fi decît întărită prin

Chile

Evoluția anchetei 
în cazul Schneider

SANTIAGO DE CHILE 27 
(Agerpres). — La Santiago de 
Chile s-a anunțat că oficialită
țile însărcinate cu efectuarea 
anchetei în cazul asasinării 
fostului comandant al armatei 
chiliene, generalul Rene Schnei
der, au cerut ridicarea imuni
tății parlamentare a senatoru
lui Raul Morales, reprezentant 
al Partidului Radical Democra
tic. Morales este suspectat de 
a fi implicat în complotul pus 
la cale pentru asasinarea iui 
Schneider și acuzat de viola
rea legii privind securitatea 
publică prin achiziționare clan

ză că, imediat după sosire, 
s-a încercat un atentat asu
pra suveranului pontif. A- 
gresorul, îmbrăcat in suta
nă. s-a strecurat printre o- 
ficialitățilc filipineze, fiind 
înarmat cu un cuțit. Tentati

examinarea în comun, în 
cursul unei conferințe întru
nind toate statele interesate, a 
principiilor și modalităților a- 
cesteia. Este permis acum să 
se spere că, grație convorbiri
lor în curs și îmbunătățirii 
care este de așteptat de aici, 
în special în situația unuia 
din cele mai sensibile puncte 
ale continentului nostru, con
dițiile succesului acestei con
ferințe nu vor mai întârzia să 
fie întrunite44.

destină de arme și întreținerea 
de legături dubioase cu anu
mite cercuri din străinătate. 
Pentru investigarea senatoru
lui Morales a fost instituită o 
comisie specială.

Presa chiliană acordă o deo
sebită atenție evoluției anche
tei in cazul Schneider. Potri
vit informațiilor apărute în 
ziare, din cercetările efectuate 
pînă în prezent rezultă că o 
serie de personalități politice 
și militare, precum și un nu
măr de parlamentari reprezen- 
tînd partidele de dreapta ar fi 
implicați în acest complot.

va a eșuat, atentatorul fi
ind rapid dezarmat de că
tre însuși președintele Fer
dinand Markos. El a fost a- 
restat de poliție și transpor
tat intr-o tabără militară din 
apropierea Manilci.

Consiliul Comandamentu
lui Revoluției din Libia, re
unit în noaptea de joi spre 
vineri, a aprobat cererea Si
riei de a se alătura proiecta
tei federații dintre Libia, 
Sudan și R.A.U., anunță a- 
genția MEN. Reuniunea a 
fost precedată de convorbiri 

S.U.A. : In aceste zile, s-a înregistrat o creștere continuă 
a nemulțumirilor opiniei publice din S.U.A. împotriva poli
ticii Statelor Unite in Asia de sud-est. In multe orașe au 
fost organizate demonstrații antirăzboinice, mitinguri dc pro
test, au fost strinsc semnături pentru pace.

In foto : Unul din punctele de strîngere a semnăturilor 
pentru pace din New York.

telefonice pe care Moamer 
Ei Gedafi, președintele Con
siliului Comandamentului din 
Libia, Ie-a avut cu premierul 
sirian Hafez Assad, aflat 
în vizită la Cairo, cu preșe
dintele R.A.U., Anwar El 
Sadat, precum și cu șeful 
statului sudanez, Gaafar El 
Numeiry.

< Corespondentul Agerpres. 
Ștefan Deju, transmite : Dele
gația Comitetului radiodifuziu
nii și televiziunii române, con
dusă de Traian Pușcașu, vice
președinte al comitetului, care 
face o vizită in R. D. Germană, 
a avut o întîlnire cu președin
tele Comitetului de stat pentru 
televiziune al R.D.G., Heinz 
Adamek. Cu acest prilej. au 
fost discutate intr-o atmosfe
ră prietenească, probleme refe
ritoare Ia extinderea colaboră
rii dintre televiziunea română 
și cea din R. D. Germană.

La Varșovia au continual 
convorbirile oficiale dintre Jo- 
zef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, și Jacques Chaban- 
Delmas, primul ministru al 
Franței. La convorbiri partici
pă, de asemenea, miniștrii de 
externe ai celor două țâri, 
Stefan Jedrychowski și Mau
rice Schumann.

• Intr-un articol publicat 
de săptămînalul polonez „Per- 
spektiwy44 pe marginea vizitei 
în Polonia a premierului Fran
ței, Jacques Chaban-Delmas. 
sînt evocate, printre altele, po
ziția hotărîtă a Franței în pro
blema frontierei vestice a Po
loniei pe Odra-Nysa, precum 
și tripticul politic binecunos
cut care călăuzește Franța in 
relațiile intereuropene. destinde
re, înțelegere, cooperare.

@ Agenția Khuo San Pathet 
Lao anunță că forțele patrio
tice laoțiene au scos din luptă, 
în timpul acțiunilor desfășu
rate în provincia Xicng Quang, 
peste 100 de soldați inamici. 

în legătură cu
ATACURILE AVIAȚIEI AMERICANE 

ASUPRA TERITORIULUI R. D. VIETNAM

A fost capturată, de aseme
nea. o importantă cantitate de 
muniții. După cum precizează 
agenția citată, la 11 noiembrie, 
forțele patriotice au doborît un 
avion american de tipul „F- 
105“.

• Federația Sindicală Mon
dială a dat publicității o de
clarație în care își exprima 
protestul față de acțiunile re
cente ale S.U.A. în cadrul A- 
dunării Generale a Națiunilor 
Unite, acțiuni în urma cărora 
a fost respinsă propunerea cu 
privire la restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U.

Purtătorul de cuvînt al 
armatei israeliene a anunțat că 
la 26 noiembrie s-au desfășu
rat în Sinai manevre ale unor 
unități blindate, la care au a- 
sistat șeful statului major, ge
neralul Haim Bar Lev, precum 
și atașați militari ai unor am
basade străine. Se precizează

LUPTELE DIN
PNOM PENH 27 (Agerpres) 

— In Cambodgia continuă să 
aibă loc lupte puternice între 
forțele de rezistență populai e 
și trupele regimului Lon Nul 
pentru controlarea principale
lor axe rutiere ale țării, reia 
tează corespondenții agenții
lor de presă. Se menționează 
că unitățile regimului Lon 
Noi dislocate într-o regiune 
situată la sud-vest de capitală, 
în regiunea muntoasă Kiri oin, 
pentru a încerca să preia con
trolul asupra drumului națio
nal numărul patru (care asi- 

că au fost efectuate tiruri rea
le, la care a participat și a-< 
viația.

Purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, referindu-se, în cadrul 
unei conferințe de presă, la 
nota guvernului finlandez în 
legătură cu pregătirea conferin
ței general-europene pentru se
curitate, a arătat că aceasta 
este în prezent studiată cu a- 
tenție. Purtătorul de cuvînt a 
subliniat că .Iugoslavia a apre
ciat și pînă acum în mod po
zitiv inițiativele și activitatea 
Finlandei și a altor țări pe a- 
cest plan44.

La 27 noiembrie au în
ceput. în Berlinul occidental 
„Săptămînile poloneze 1970".
• Programul manifestărilor ce 
se vor termina la 12 decem
brie cuprinde, printre altele, o 
expoziție privind dezvoltarea 
economică, culturală și știin
țifică a Poloniei în ultimii 25 
de ani, o seric de conferințe, 
un bogat program cultural cu 
participarea unor artiști și 
ansambluri din Polonia, expo
ziții de artă plastică și prezen
tarea unor filme poloneze, în
tâlniri între organizații de ti
nerel din Polonia și Berlinul 
occidental.

CAMBODGIA
gură legătura dintre Pnom 
Penh și importanta localitate 
Kompong Som), au rămas, în 
prezent, complet izolate. In 
regiune au loc lupte violentei 
contactul radio cu trupele res
pective a fost întrerupt și nu 
se știe care este situația lor, 
au declarat surse militare din 
Pnom Penh.

In momentul de față, elevă 
corespondentul agenției Fran
ce Presse, numai două dru
muri importante se afla sub 
controlul forțelor regimului 
Lon Noi.

Ii
I
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BELGRAD 27 (Agerpres). 
— In comunicatul cu privire 
la convorbirile ministrului 
afacerilor externe al R. I a 
Germaniei, Walter Scheel, cu 
omologul său iugoslav Mirko 
Tepavaț, se arată că. in ca
drul schimbului de păreri 
cu privire la problemele in
ternaționale de interes reci
proc, cei doi miniștri au a- 
cordat o atenție deose./’ă 
situației europene și au :a- 
minat posibilitatea întăririi

După convorbirile Scheel-Tepavaf
securității și colaborării in 
Europa, constatînd că s-a 
realizat un progres în direc
ția destinderii pe acest con
tinent. Tratatul sovieto-vest- 
german și tratatul polono- 
vest-german constituie _ o 
contribuție însemnată ia în
tărirea și progresul relații
lor dintre țările europene, 
opinează cei doi miniștri de 
externe. Ei și-au exprimat 
convingerea că o conferință 
bine pregătită privind secu

ritatea europeana, la care 
să participe toate țările in
teresate pe o bază egală în 
drepturi, ar juca un rol în
semnat în întărirea colaboră
rii și securității în Europa. 
Miniștrii au arătat că se
curitatea trebuie să se înte
meieze pe principiile inde
pendenței tuturor statelor, 
egalității în drepturi și nei- 
mestecului in treburile inter
ne ale altor țări.

Examinînd situația din O- 
rientul Apropiat și din zona 
Mării Meditcrane, cei doi 
miniștri și a.i exprimat în
grijorarea pentru continua
rea crizei în această 2onă. 
precum și dorința pentru o 
soluționare rapidă și paș
nică.

O atenție deosebita -n ca
drul convorbirilor a fost a- 
cordată problemelor bilate
rale. Părțile au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre

I

R.S.F.I. și R. F. a Germanici | 
se dezvoltă favorabil și că ■ 
au fost rezolvate o serie dc | 
probleme însemnate, frlimș- . 
trii au subliniat importanța I 
întâlnirilor frecvente dintre ( 
reprezentanții guvernelor ce
lor două țări, precum și ale I 
altor reprezentanți în scopul I 
efectuării unui schimb' de I 
păreri și experiență., pentru 
o mai bună cunoaștere reci- I 
procă. j 

HANOI 27 (Agerpres). — La 
Hanoi a fost dat publicității 
un comunicat privind atacurile 
întreprinse la 21 noiembrie de 
aviația S.U.A. asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam. Au fost a- 
tacate regiuni populate și obi
ective economice din numeroa
se provincii ale R. D. Vietnam, 
atacuri soldate cu numeroa
se victime în rîndul populației 
și mari pagube materiale, se 
arată în comunicat.

Astfel, în provincia Quang 
Binh au fost lansate sule de
bombe explozive și cu bile și 
au fost efectuate atacuri cu
rachete, în urma cărora au 

fost ucise 13 persoane și răni
te alte 23, au fost distruse lo
cuința și școli. In provincia Ha 
Tinh, aviația americană a 
bombardat 22 de obiective ci
vile, ucigînd 28 de persoane. 
Totodată, aviația S.U.A. a ata
cat numeroase provincii situate 
la nord de paralela 19.

In provincia Ha Tay, avioa
nele americane au provocat 
mari distrugeri și au atacat un 
sanatoriu, provocînd numeroa
se victime. A fost incendiată și 
o grădiniță de copii. In aceeași 
provincie, relevă comunicații!, 
avioanele S.U.A. au supus ti
rului un lagăr de aviatori a

mericani prizonieri, rănind pe 
unii dintre aceștia.

Se menționează că toate a- 
ceste raiduri au fost efectuate 
pe scară largă, în adîncul teri
toriului R. D. Vietnam.

Comunicatul cheamă opinia 
publică mondială și poporul a- 
merican să condamne sever a- 
ceste acțiuni și să ceară înce
tarea agresiunii S.U.A. împo
triva Vietnamului, respectarea 
strictă a angajamentului de a 
înceta total și necondiți mat 
bombardamentele și alte acte 
de război pe întreg teritoriul 
R. D. Vietnam, retragerea tru
pelor S.U.A. și ale aliaților lor 
din Vietnamul de sud.
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