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PLENARA COMITETULUI
CENTRAL AL P.C.R.

în ziua de 17 martie a.c. s-au des
chis lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. Plenara are ia ordinea de zi ur
mătoarele :

1. Programul național privind dez
voltarea zootehniei și creșterea pro
ducției animaliere în Republica So
cialistă România în anii 1970—1980.

2. Programul național privind gos
podărirea rațională a resurselor de 
apă, extinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri, desecări și de combatere a 
eroziunii solului în Republica Socia
listă România în anii 1971—1975 și 
prevederile generale de perspectivă 
pînă în 1985.

3. Proiectul legii privind asigura
rea și controlul calității produselor.

4. Proiectul legii organizării și 
disciplinei muncii în unitățile socia
liste de stat.

5. Informare cu privire la efecti
vul, compoziția și structura organi
zatorică a partidului.

6. Informare referitoare la compo
ziția și mișcarea cadrelor din nomen
clatura organelor de partid și de stat.

7. Informare cu privire la activita
tea internațională a Partidului Comu
nist Român în anul 1969 și planul de 
relații în anul 1970.

La lucrările plenarei participă ca 
invitați membri ai Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, pre
ședinți ai comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale, șefi și ad- 
juncți ai secțiilor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, mem
brii Colegiului Central de partid, mi
niștri și conducători ai unor instituții 
centrale de stat, ai Frontului Unității 
Socialiste, ai Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană, secretari ai Consiliului 
Centrai al Uniunii Generale a Sindica
telor, ai Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist și Consiliu
lui Național al Femeilor, secretari cu 
problemele agricole ai comitetelor

Județene de partid, specialiști din do
meniul creșterii animalelor și îmbu
nătățirilor funciare, redactori-șefi ai 
presei centrale.

Problemele aflate la ordinea de zi 
au fost examinate, în prealabil, în 
cursul zilei de 16 martie, în comisiile 
Comitetului Central.

La dezbaterile în plenara Comite
tului Central asupra primelor două 
puncte la ordinea de zi au luat cuvîn- 
tul tovarășii: Virgil Trofin, losif 
Banc, Nicolae Mihai, Gheorghe Ne- 
cula, Vasile Marin, losif Uglar, Miu 
Dobrescu, Mihai Teiescu, Constantin 
Sandu, Victor Bolojan, Petre lonescu, 
Nicolae Vereș, Dumitru Binișor, Do- 
mokoș Szasz, Petre Baniță, Gheorghe 
Ghinea, Vasile Temișan, Ion Sîrbu, 
Tiberiu Mureșan, Ion Teșu, Teodor 
Naș, Nicolae Giosan, Alexandru Ga
loș, Angelo Miculescu, Gheorghe 
Moldovan, Ion Avram.

Lucrările plenarei continuă

FORȚA DE A pornit spre Porțile de Fier
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La sud-est de vîrfurile crenelate ale Gutîiului, valea și-a tăiat cale adîncă în poalele muntelui ; aici, de-a lungul a peste zece kilometri, se întinde tină- rul oraș minier Cavnic. Robust incrustat în andezitul muntelui și în betonul fundațiilor, legat prin mii de fire de marile bogății din adîncuri, orașul de azi — spectaculos conturat prin marile împliniri ale socialismului — își profilează pe decorul verde al pădurilor de conifere siluetele noilor blocuri, clădirile școlilor nu de mult ridicate și masivul contur al construcțiilor industriale : turnurile de extracție, Rotația, liniile de înaltă tensiune, stațiile de transformare.E aici o viață de un puternic specific, legată de activitatea din subteran, care ritmează caracteristic existența localnicilor contopind-o, organic, cu a minei, (chiar și orarul magazinelor ține cont de orele la care ies și intră minerii în schimb). Totul poartă amprenta pulsului din subteran fiindcă. în realitate, personalitatea Cavnicului își are principala sursă a- colo, în adincuri. Intr-adevăr, sub orașul de la suprafață sc întinde — pe o sută de kilometri — celălalt oraș, de temelie, labirintul de construcții miniere în care oamenii scormonesc să scoată din tainițele muntelui fascinantele metale.Ritmul anilor industrializării socialiste, lupta pentru valorificarea superioară a resurselor naturale au făcut ca modestele „băi

odinioară să se transforme în una dintre cele mai mari și mai moderne mine ale țării. Investiții importante, concretizate în mașini și materiale moderne, i-au a- jutat pe mineri să se situeze în postura unor deschizători de drumuri subterane, să devină adevărați

zece ori mai mare decît celălalt oraș, aparent.Cavnicul de azi seamănă cu un iceberg, căci doar o mică parte din el se vede la suprafață. Ca orice oraș, fie el și subteran, și acesta are străzi și căi de acces : galeriile și puțurile. Odinioară, galeriile acestea

însemnări de Petre PINTILIE

eroi ai descoperirilor geolo- • gice. Progresînd tot mai înspre adine, cotindu-și Înălțimile atinse cu semnul „minus" — ca în algebră — pentru fiecare nou orizont ciștigat pe verticala descinderilor, minerii maramureșeni și-au rostuit a- colo, în măruntaiele muntelui, orașul lor — mina de

semănau cu niște ulițe de sat, erau înguste și întortocheate. Pe ele circulau va- goneții trași de cai și, în general, erau adaptate unei concepții de muncă zisă „tradițională". Duceau spre abatajele unde minerii (cite doi-trei) lucrau cu perforatorul și lopata. în ultimii ani, profilul galerii-

lor a fost mărit pentru a face loc locomotivelor Diesel, pentru a permite accesul spre abataje al mașinilor de încărcat. Azi, așa cum se înfățișează, reconstruite, reprofilate, betonate, iluminate electric, seamănă cu străzile unui oraș modern.Un puț central nou, de 420 de metri, străbate masivul de la suprafață pînă la orizontul minus 100. Un alt puț central, vechi, a fost reprofilat, betonat și continuă să fie adincit. Galeriile cresc mereu, străpung straturile metalifere. Nu de mult, minerii exploratori au terminat de săpat o galerie magistrală de peste patru kilometri lungime, care a captat toată înșiruirea de filoane din zona superioară a zăcămintelor. Dar, ca în orice construcție, și în acest oraș subteran bătălia principală se dă tot pe verticală. Fină acum doi-trei ani, ză- cămîntul Cavnic era necercetat de la nivelul orizontului minus 100. într-un timp record s-a pătruns in ‘adincuri cu încă o sută de metri, exploatîndu-se noi filoane de minereu.Din acest complex pe verticală, adevărată coloană vertebrală a întregii mine, minerii Cavnicului sapă galeria-tunel — spre Baia Sprie, o nouă magistrală subterană, lungă de nouă kilometri. Pe aici va începe curînd să „curgă" o parte din minereu spre Uzina centrală de preparare. Temerara „arhitectură"

A devenit o preocupare de mare actualitate economică acțiunea axată pe raționalizarea consumului de muncă in fiecare unitate productivă și la scara intregii societăți, combaterea hotărită a oricăror forme de risipă, de folosire nejudicioasă a forței de muncă. în acest context au fost abordate redistribuirea cadrelor de specialiști din ministere și organe centrale, îmbunătățirea în întreprinderi a raporturilor dintre muncitorii de baZă și cei auxiliari, dintre, personalul tehnico-administrativ și muncitori, perfecționarea continuă a organizării muncii. Toate aceste măsuri, de o incontestabilă valoare practică, au drept țel final creșterea randamentului muncii productive, sporirea efectivă a productivității muncii - problemă de importanță excepțională pentru accelerarea progresului economiei noastre.în multe întreprinderi constructoare de mașini, această activitate complexă de dimensionare realistă a necesarului de forță de muncă, în strictă corelare cu cerințele concrete ale producției, a fost înțeleasă în mod just, ca o cerință dictată de cele mai profunde rațiuni economice. Notăm, de pildă, că la uzina „Timpuri Noi" și întreprinderea de fabricat și montat ascensoare din București, la uzina „înfrățirea" din Oradea se urmărește, in ultima vreme, cu perseverență, ca sporurile de producție să se realizeze, aproape în exclusivitate, pe seama creșterii susținute a productivității muncii ; și aceasta pe baza unei riguroase organizări interne a secțiilor, atelierelor și a fiecărui loc de muncă, modernizării utilajelor, perfecționării fluxurilor tehnologice. Cu alte cuvinte, s-a înfrînt hotărît tentația și s-a renunțat la calea facilă a angajării de noi salariați pentru realizarea sporurilor de producție stabilite prin plan, trecindu-se la o investigare minuțioasă și o valorificare cit mai largă a resurselor de creștere a randamentului în muncă al fiecăruia dintre salariații exis- tenți. Este, de fapt, drumul normal pe care trebuie să se înscrie toate întreprinderile, mai ales acum, cind s-a generalizat experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, fiecare unitate economică avind un fond de salarii bine măsurat, care trebuie corelat cu strictețe cu volumul producției realizate ; se înțelege că, în aceste condiții, este cu totul anormal să se mențină în întreprinderi salariați peste necesar, întrucît orice om care nu-și justifică prezența în statele de plată, printr-o contribuție efectivă la realizarea producției, consumă nedrept din fondul de salarii pus dispoziția întreprinderii.Din această perspectivă trebuie înțelegem însemnătatea deosebită care o are stabilirea prin plan,toate întreprinderile, a numărului mediu scriptic real pentru realizarea sarcinilor de producție și, mai ales, grija permanentă va acest număr de

pe lasă pe în

salariați, bine fundamentat, să nu fie depășit. Socotind că încadrarea în numărul mediu scriptic aprobat este o obligație a fiecărei întreprinderi, să fixăm obiectivul investigațiilor asupra unor unități care au înregistrat, în primele două luni din acest an, depășiri ale numărului de salariați față de plan, cu implicații directe asupra productivității muncii.Reținem dintr-o sinteză statistică întocmită în lunile ianuarie și februarie că, in această perioadă, unele întreprinderi constructoare de mașini din Capitală au depășit numărul planificat de salariați cu 540 de oameni, Este vorba, deci, de cîteva sute de oameni care au umflat schemele acestor întreprinderi, fără ca prezența lor pe statele de plată a salariilor să fie întotdeauna justificată. Și acest lucru se întîmplă in condițiile în care, in industria municipiului București, alte întreprinderi — chiar din aceeași ramură — întimpină greutăți în realizarea planului, intre altele, tocmai din cauza lipsei de forță de muncă. Cea mai mare depășire a numărului mediu scriptic — de 430 salariați — se localizează la unitățile din cadrul Centralei industriale de electronică și automatizări. Ce mobiluri economice sau de altă natură determină menținerea acestui excedent de salariați 7 Există practic posibilitatea ca fiecare unitate aparținînd acestei centrale industriale să se încadreze cu strictețe in limitele numărului mediu scriptic planificat ?Ne oprim asupra uzinei „Electroni- ca“, unitate care anul trecut a parcurs drumul unei experiențe ce nu trebuia uitată : după ce luni în șir nu și-a realizat integral planul la diferiți indicatori, la sfîrșitul anului, printr-un efort extraordinar, toate rămînerile in urmă au putut fi recuperate. Se pare, insă, că nu au fost trase toate învățămintele din experiența anului trecut. Așa se explică de ce, în continuare, timpul de lucru este irosit, fie prin absențe și învoiri, fie prin nerespectarea programului de lucru, de ce unele carențe organizatorice legate de aprovizionarea cu materii și materiale sînt lăsate în voia lor, iar multe utilaje suprasolicitate ajung să „cedeze", provocind cunoscutele întreruperi accidentale. Efectul ? Planul producției globale nu a fost realizat, în primele două luni, decit în proporție de 98,2 la sută. S-a crezut, totuși, de către conducerea întreprinderii, încă de la începutul anului, că planul va putea fi realizat integral prin menținerea în producție a unui număr sporit de salariați, cu 111 oameni peste cel planificat. Măsura dovedită a fi, în final, un paliativ, întrucît nu a declanșat revirimentul mult dorit, a de-
Viorel SALAGEAN

La uzina „Electroputere" din Craiova a fost terminată ieri, la orele 13, operația de îmbarcare, a primului transformator de 190 MVA - 242/15,7 kV, care a și părăsit incinta întreprinderii pentru a fi expediat la Porțile de Fier. Pentru transportul acestui „gigant" a fost necesar un vagon specia! cu gabarit mărit, pe 24 osii, a cărui lungime atinge 54 de metri.Ing. Nicolae Pădureanu. șeful serviciului producție la fabrica de transformatoare, ne-a relatat cu acest prilej : „Transformatorul a fost proiectat și construit

(Continuare în pag. a Xl-a)

MVA

Manifestări de solidaritate

Prin furnalele sale, Combinatul siderurgic de la Galați se afirmă din ce în ce mai mult ca unul din principalii producători de fontă ai economiei naționale. In fotografie: furnalul nr. 2, de 1 700 m.c., care — de la punerea in funcțiune — dă rezultate deosebite în producție Foto i GH. Vințilă

Nisfor ȚUICU corespondentul „Scînteii
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de către specialiștii uzinei, pe baza unor soluții originale. Rezultatele obținute in urma încercării prototipului situează transformatorul românesc la nivelul celor mai bune produse similare de peste hotare.în momentul de față. Ia „Electroputere" se lucrează Intens la cel de-al doilea transformator de aceeași mărime (din seria celor 6 pentru Porțile de Fier) și se pregătește producția transformatorului de 400 MVA.

ȚINEȚI LA ONOAREA PROFESIEI?

OtB SAU FĂRĂ STATUT
exercitarea oricărei meserii

pretinde disciplină,
demnitate și răspundere

într-o anchetă precedentă am relevat actualitatea codurilor profesionale ca instrumente prețioase de perfecționare a activității economice și sociale, de întărire a spiritului de răspundere al oamenilor muncii din felurite domenii de activitate, de transpunere consecventă în viață a principiilor eticii profesionale. Continuîndu-ne investigația pe această temă, am constatat că cele mai multe opinii converg îm a sublinia necesitatea unor coduri profesionale cit mai variate și mai suple, mai ușor adaptabile cerințelor practicii sociale.Este vorba de autentice instrumente de lucru, îndrumare vii în complexitatea împrejurărilor pe care le generează viața, cuprin- zînd obligații instituționa- lizate. S-au emis teresante, unele torii, cu privire ția dintre etic și
păreri in- contradic- la corela- ,juridic în

Prima parte a an
chetei a apărut în nr. 
8368 al ziarului nos
tru

A

In pagina a Xl-a

cu lupta dreaptă
a poporului vietnamez

elaborarea codurilor profesionale. în această ordine de idei, ne-am adresat u- nui specialist în materie, dr Leonid Miller din Institutul de cercetări juridice.— Cit de largă considerați că trebuie să fie aria de acțiune a unor asemenea . normative profesionale ? E-

ției muncii, constituind, netăgăduit, o reușita m opera legislativă a statului nostru. Pe de altă parte, mai recent, Legea privind organizarea activității de cercetare științifică a anunțat adoptarea în viitor a unui Statut al personalului științific, statut care, de a-
anchetă socială

xistă și domenii tn care s-ar dovedi inutile ?— Răspunsul nu se poate da nediferențiat, ci comportă, in mod necesar, u- nele distincții și nuanțări. Se știe că anul trecut a fost adoptată Legea privind Statutul personalului didactic, care însumează nu mai puțin de 253 articole. Cu toate că are o asemenea extensiune, acest Statut nu cuprinde dispoziții care să fie de prisos și nici reglementări paralele cu cele din , Codul Muncii sau din alte acte normative cu aplicație generală ale legisla-

semenea, corespunde neîndoielnic unei necesități reale. Tot atît de justificată ar fi, de pildă, adoptarea u- nui Statut al personalului medico-sanitar sau al personalului diplomatic și consular. De asemenea, socot că ar fi indicat ca pentru personalul din transporturi să se adopte un Statut profesional (în locul actualului Statut disciplinar). în schimb, nu cred că ar fi cazul să se adopte asemenea legi pentru anumite alte categorii de salariați, cum ar fi, de pildă, un statut sau un cod al funcționarilor pu-

blici, al inginerilor, al tehnicienilor, al economiștilor, al maiștrilor că, mai ales funcționarii făcut uneori puneri).— Care ar riul călăuzitor în stabilirea acelor domenii unde se pot elabora coduri sau statute ?— După părerea mea, criteriul constă in particularitățile raporturilor de muncă și, mai larg, ale situației profesionale, care unesc pe membrii unei categorii de salariați, particularități care trebuie să fie destul de pronunțate pentru a se putea vorbi despre un „corp profesional" și, totodată, destul de numeroase pentru a justifica emiterea unor acte normative distincte cu caracter de statut profesional.Ceea ce se pune deci în discuție este problema corelației dintre dreptul general al muncii și dreptul special al muncii, problemă în a cărei rezolvare

etc (cu toate cu privire la publici, s-au astfel de pro-putea fi crite-

Victor BTRLĂDEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc în modul cel mai cordial Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și dumneavoastră personal pentru cuvintele calde de condoleanțe 
și compasiune cu prilejul catastrofei grave care s-a întîmplat în mina 
Breza-

IOSIP BROZ TITO

prilejul zilei naționale a Danemarcei, președintele Consiliului de 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis 
Frederik al IX-lea felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
personală, de pace și progres pentru poporul danez

Cu 
Stat al 
regelui 
fericire

în telegrama de răspuns, regele Frederik al IX-lea a exprimat pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, mulțumirile sale sincere pentru felicitările și bunele urări 
care, cu atîta amabilitate, i-au fost adresate cu prilejul zilei naționale a 
Danemarcei.

(Agerpres)
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Cinci ani de la încetarea din viață

a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

l’IU CREDINCIOS AL CLASEI MUNCITOARE, 
MILITANT REVOLUȚIONAR DE SEAMĂ

realizări

Al PARTIDULUI Șl POPORULUI NOSTRU
nit din noiembrie 1944 funcția de ministru al comunicațiilor și lucrărilor publice.După ce ofensiva de nestăvilit a maselor populare conduse de partid a impus, la 6 Martie 1945, Instaurarea unui guvern revoluționar-democratic, în care clasa muncitoare avea rolul conducător, s-au desfășurat, în condițiile schimbării ireversibile a raportului de forțe în favoarea clasei muncitoare, a poporului, lucrările Conferinței Naționale a P.C.R. Raportul politic al C.C. a fost prezentat de Gh. Gheorghiu-Dej care, după Conferință, a fost ales secretar general al P.C.R. în același timp, el avea să îndeplinească în anii următori funcțiile de ministru al economiei naționale și apoi al industriei și comerțului, de președinte al Comisiei ministeriale pentru redresarea economică.în anii care au urmat, dezvoltarea procesului revoluționar a dus la înlăturarea monarhiei, cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare, în unire cu aliații ei, trecerea la înfăptuirea sarcinilor revoluției socialiste. Un moment hotărî- tor în înfăptuirea rolului proletariatului de clasă conducătoare în revoluția și construcția socialistă, în creș

la Borzești
Se împlinesc, curind, șapte ani de la elaborarea primei șarje de cauciuc sintetic românesc. De-a lungul anilor, producția a sporit în ritm viguros. Dacă în 1963, anul inaugural, s-au fabricat numai 6 000 tone cauciuc sintetic, anul trecut cantitatea de cauciuc sintetic s-a ridicat la 55 207 tone. Cîntarul automat a „memorat", în acești șapte ani, realizarea a 265 493 tone cauciuc sintetic, producție care a ieșit pe poarta fabricii de pe Valea Trotușului, fiind livrată beneficiarilor. Mai mult de 40 la sută din producția cu inscripția „CAROM" este expediată în circa 20 de țări. Se produc azi 5 sortimente de cauciuc sintetic, care înlocuiesc, în bună măsură pe cel adus din import Oamenii uzinei au crescut. Vasile Florian și Gheorghe Tofan, care' la elaborarea primei șarje erau operatori, au devenit astăzi maiștri de frunte ai fabricii. Tot atunci, trăiau emoția șarjei inaugurale maistrul Iuliu Olteanu, operatorul chimist I. Bujor, mecanicul Constantin Mocanu, inginerul Eugen Bucin, oameni care muncesc și astăzi în aceeași secție.Acum, Uzina de cauciuc sintetic de la Borzești se află într-o nouă etapă de dezvoltare. Se construiește aici încă o linie de fabricație. Inginerul Nicolae To- noiu, directorul fabricii, ne-a informat că noile capacități trebuie să intre în funcțiune în trimestrul IV al acestui an. Vor fi montate trei rezervoare, de cite 300 mc fiecare, precum șl mașini de paletizare a baloților de cauciuc, primele de acest fel folosite în țara noastră. Lucrările se execută fără ca producția să înceteze. Prin intrarea în funcțiune a noii linii, capacitatea fabricii va crește cu 20 000 tone, ajungîndu-se astfel la o producție anuală de 70 000 tone cauciuc sintetic. In anul 1974, la Borzești se vor realiza anual circa 100 000 tone cauciuc sintetic, a- dică dublu față de actuala producție, care poartă cunoscuta marcă a fabricii — „CAROM".

Gh. BALTA corespondentul „Scînteii*

Contribuția industriei locale 
la aprovizionarea pieței

Valea Someșului, mai ales In partea dinspre munții Rodnei, este bogată în piatră de construcție. în ultima vreme, carierele de piatră din această regiune a țării dau o producție mare de pavele. borduri, calupuri etc. pentru construcția drumurilor. La cariera de la Măgura live! se construiește o stație de preconcasa- re și concasare cu mijloace moderne de transport care va spori producția de piatră de construcție la 120 000 tone pe an. Asta înseamnă că in a doua parte a acestui an cariera va produce cu 50 la sută mai mult, investiția fiind recuperabilă în mai puțin de doi ani de zile. Pe Valea Anieșului se găsesc mari zăcăminte de marmură albă ale cărei rezerve, în curs de omologare, ar fi, după calculele geologilor, de peste 30 milioane lei. Deocamdată, această bogăție este valorificată pe scară redusă într-o stație de măcinare pentru mozaic, dar gospodarii județului se gîndesc să dea exploatării marmurei dimensiunile ce i se cuvin. Printre altele, se va monta o instalație care să permită exploatarea acesteia în plăci și blocuri de diferite dimensiuni.Remarcabil ne pare aportul industriei locale din acest județ la producerea bunurilor de consum de mică serie. în ramura metalurgiei, de pildă, a apărut o activitate nouă — cea a articolelor de fier forjat. Meșteri locali, cu aptitudini profesionale remarcabile, reușesc să dea metalului forme artistice deosebite care

au căutare nu numai pe piața internă, ci și în străinătate. Numărul sortimentelor de acest gen a ajuns la peste 20. Se fabrică, de asemenea, în cantități însemnate și alte articole, cum ar fi sobe de gătit, burlane, articole de tinichigerie, diferite dopuri și clame, valorificîndu-se astfel din plin deșeu- rile de metal. Există și un atelier — pînă nu demult unic în țară — profilat pe producția de perii din sîr- mă, deosebit de solicitate de industrie.Ramura prelucrării lemnului deține o pondere însemnată în ansamblul industriei locale. Unele întreprinderi fabrică o mobilă Ieftină, In sortiment variat, accesibilă unei largi mase de cumpărători — scau- ne-cărucior pentru copii. mese de televizor, articole casnice etc. Recent, s-a constituit un grup de talentați meșteri ai lemnului, care execută mobilă sculptată, deosebit de solicitată la export. în ansamblu, producția industriei locale a județului Bistrița-Nă- săud va crește în anul de față cu 22 la sută, în raport cu 1968, iar valoarea produselor destinate fondului pieței se va ridica la a- proape 50 milioane lei. Este în curs de amenajare un magazin propriu pentru desfacerea produselor în o- rașul Bistrița.„Contribuția noastră 
f la aprovizionarea pieței — ne declară tov. Remus Crăciun, director al direcției județene de industrie locală — ar putea fi mai substanțială. Întîmpinăm însă greutăți cu obți

nerea unor materiale — arcuri de mobilă, placaje etc. Sistemul de aprovizionare prin întreprinderea teritorială de aprovizionare Cluj ne pare greoi. Cred că legătura directă a întreprinderilor cu furnizorii ar fi mai eficientă din a- cest punct de vedere".Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Bistrița-Nă- săud este și ea un furnizor serios pentru comerțul intern și extern. mai ales în ramura confecțiilor. în acest an se vor livra aproape 5 000 pardesie și raglane, 10 000 diferite rochii, mari cantități de cămăși, pijamale, 10 000 perechi încălțăminte, mobilă, tinichigerie etc. în valoare de peste 800 000 lei. „Am putea contribui mai mult la aprovizionarea pieței — ne declară președintele, Aurel Kertcsz. Am fost solicitați de comerț mai ales cu confecții, dar centrul de creație de pe lingă U.C.E.C.O.M. se mișcă greoi cu realizarea prototipurilor". Aflăm că uneori prototipurile sosesc atunci cînd marfa ar trebui să fie în magazinele de desfacere. Rezervele mari pe care industria locală și meșteșugărească le deține în a- cest județ sînt o sursă importantă pentru completarea fondului de marfă al pieței. Se cere însă o îndrumare permanentă și eficientă a acestei activități din partea comitetului executiv al consiliului popular județean.
Alex. MUREȘAN corespondentul „Scînteii"

MOTONAVA 
„TRANSILVANIA" 
din nou în cursă

ICONSTANȚA (corespondentul „Scînteii") : După cîteva luni de repaus, motonava „Transilvania" a plecat în prima croazieră din acest an, avînd la bord 400 de turiști din țară. Ei vor vizita, timp de șase zile, porturile Ode- sa, Ialta și Soci. Croazierele vor continua, apoi, în apele Medite- ranei, iar în timpul sezonului estival, „lebăda" Mării Negre va efectua curse turistice regulate între Constanța și Istanbul. Potrivit contractelor încheiate, pe bordul motonavei „Transilvania" vor călători în acest an circa 20 000 .turiști din țară și de peste hotare.
Ghidul

Cetății 
de scaunLa Suceava a apărut, sub îngrijirea Muzeului local, Ghidul Cetății de scaun, care va fi pus la dispoziția excursioniștilor în- cepînd din acest sezon turistic. Textul oferă un scurt istoric al renumitului monument istoric; al cărui nume este legat de cel al lui Ștefan cel Mare.Ghidul cuprinde, de asemenea, numeroase ilustrații reprezentind aspecte din interiorul și exteriorul cetății, foto-copii ale unor piese ornamentale, obiecte de podoabă, monezi.
Programul 

de vizitare 
a muzeului PeleșMuzeul Peleș din Sinaia constituie un atrăgător obiectiv turistic. Sălile sale sînt deschise publicului vizitator întreaga săp- tămînă, între orele 8,30—15,30, cu excepția zilelor de luni și marți.Secția de artă decorativă, situată în apropierea castelului, în str. Peleșului, nr. 3, poate fi vizitată tot între orele *8,30— 15,30, fiind închisă numai în zilele de luni.

Azi se Împlinesc cinci ani de la Încetarea din viață a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiu credincios al clasei muncitoare, al poporului român, militant revoluționar de seamă al partidului și poporului nostru.Din primii ani ai tinereții, Gh. Gheorghiu-Dej și-a consacrat toate forțele, energia și capacitatea pentru înfăptuirea năzuințelor de eliberare socială și națională ale poporului, întreaga sa activitate a fost indisolubil legată de lupta eroică a Partidului Comunist Român, exponentul intereselor și drepturilor vitale ale poporului român, conducătorul încercat al luptei sale pentru construirea societății socialiste, pentru a- părafea independenței și suveranității naționale, pentru fericirea și bunăstarea oamenilor.Aprigele bătălii de clasă desfășurate în ultimele decenii sub stindardul comuniștilor, condițiile grele ale ilegalității și clocotitoarea activitate constructivă organizată de Partidul Comunist Român după eliberarea țării în opera de construcție socialistă au constituit ambianța în care s-au afirmat calitățile de militant și conducător revoluționar, patriot ale lui Gh. Gheorghiu-Dej.Născut la 8 noiembrie 1901, la Bir- lad, într-o familie muncitorească. Gh. Gheorghiu-Dej a cunoscut din fragedă tinerețe mizeria și crunta exploatare hărăzite proletariatului în condițiile regimului burghezo-moșieresc, a fost nevoit să muncească de . la virsta de 11 ani. Angajîn- du-se ca ucenic, el a devenit apoi muncitor electrician. Revolta împotriva nedreptății și a exploatării, convingerea că numai prin zdrobirea orînduirii capitaliste se va pune capăt suferințelor îndurate de oamenii muncii l-au determinat să pășească cu elan și dîrzenie pe calea luptei de clasă.în perioada puternicului nvint revoluționar al mișcării noastre muncitorești, care a urmat primului război mondial, el s-a alăturat acțiunilor din Valea Trotușului. a luat parte la greva generală din 1920, iar in anii următori a activat în rîndurile organizației sindicale din Galați, fiind ales în conducerea sindicatelor de la Atelierele C.F.R. însuflețit de dorința de a-și consacra forțele luptei clasei muncitoare, el ș-a. înrolat. în 1930 în rîndurile Partidului Comunist Român.în cursul anilor 1929—1933 elnd, sub conducerea Partidului Comunist Român, clasanoastră muncitoare s-a afirmat cu putere ca cea mai înaintată forță a societății, ridieîndu-se în fruntea întregului popor la luptă împotriva încercărilor claselor guvernante de a arunca povara crizei economice pe umerii maselor muncitoare, împotriva înfeudării țării monopolurilor străine, la luptă pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice, a independenței și suveranității României, împotriva pericolului fascist, Gh. Gheorghiu-Dej a adus o importantă contribuție la vasta activitate desfășurată de partid pentru organizarea și conducerea luptelor muncitorimii ceferiste. Gheorghe Gheorghiu-Dej, primind din partea partidului sarcina de secretar al Comitetului Central de acțiune al ceferiștilor, a activat în această perioadă în rindul ceferiștilor, împreună cit alți militanți comuniști ca Dumitru Petrescu, Constantin Doncea, Chivu Stoica și alții, și, sub îndrumarea și conducerea partidului, a avut un rol de seamă în organizarea luptei ceferiștilor.Condamnat pentru activitatea sa revoluționară Ia 12 ani muncă silnică, Gh. Gheorghiu-Dej a fost deținut în închisorile Jilava, Văcărești, Craiova, Ocnele Mari, Aiud, Doftana, Caransebeș și în lagărul de la Tg. Jiu. în 1935, pe cînd se află în închisoare, Gh. Gheorghiu-Dej a fost cooptat în Comitetul Central al P.C.R.în anii crînceni ai dictaturii fasciste și ai războiului hitlerist, cînd Partidul Comunist Român, credincios tradițiilor sale antifasciste, a ridicat steagul luptei pentru salvarea ființei noastre naționale șl a organizat lupta maselor populare împotriva dictaturii și a războiului, activul de bază din afară, din închisori și lagăre — în rîndurile căruia un rol important a revenit lui Gh. Gheorghiu-Dej — a elaborat și a aplicat planul de acțiune pentru răsturnarea guvernului antonescian, pentru eliberarea țării, ieșirea României din război și alăturarea ei la coaliția antihitleristă.în condițiile create prin victoria insurecției armate din August 1944, cind lupta antifascistă și de eliberare națională a poporului s-a dezvoltat într-o largă acțiune de masă pentru desăvîrșirea revoluției burghezo-de- mocratice, Partidul Comunist Român s-a afirmat în mod strălucit ca singura forță patriotică în stare să conducă lupta maselor pentru imprimarea unui curs progresist societății românești. Elaborarea liniei politice, a strategiei și tacticii revoluționare pe baza cărora au acționat partidul și forțele democratice după eliberarea țării au fost rodul gîndirii colective a activului de partid strîns unit in jurul conducerii acestuia, al Comitetului Central în frunte cu Gh. Gheorghiu-Dej. Din însărcinarea partidului, Gheorghiu-Dej a îndepli

terea forței de luptă, a capacității de organizare și de conducere a partidului, l-a avut făurirea, în februarie 1948, a partidului revoluționar unic al clasei muncitoare, pe baza principiilor marxism-leninismului. Congresul de unificare a P.C.R. cu P.S.D. l-a ales pe Gh. Gheorghiu-Dej secretar general al Comitetului Central al partidului.Glorioasa epocă a construcției socialiste a schimbat radical înfățișarea țării și viața oamenilor ; lichidarea exploatării și a claselor exploatatoare, victoria deplină a socialismului pe pămîntul României, realizările obținute în dezvoltarea noii societăți au demonstrat justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, capacitatea sa de a aplica în mod creator adevărurile generale ale teoriei revoluționare, legitățile revoluției și construcției socialiste Ia condițiile concrete ale țării noastre. Prin aceasta partidul nostru și-a adus contribuția la îmbogățirea tezaurului teoretic și a practicii mișcării comuniste. în cursul acestei perioade istorice, Gh. Gheorghiu-Dej a îndeplinit funcția de prim- secretar al C.C. al P.C.R., în care a fost ales de Congresele al VII-lea și al VUI-lea ale partidului, de președinte al Consiliului de Miniștri din 1952 pînă în 1955, iar din 1961, președinte al Consiliului de Stat.Internaționalist consecvent, Gh. Gheorghiu-Dej a adus, in fruntea Comitetului Central al P.C.R., o contribuție de seamă în elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, de colaborare, alianță și prietenie frățească cu toate țările socialiste, de întărire a unității sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste internaționale, de solidaritate cu toate popoarele care luptă pentru scuturarea jugului străin, de dezvoltare a cooperării cu toate statele.Partidul, întregul popor prețuiesc activitatea desfășurată — de-a lungul întregii perioade care a trecut de la eliberarea țării — de Gh. Gheorghiu- Dej împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea partidului. în aprecierea obiectivă a rolului lui Gh. Gheorghiu- Dej nu se poate însă ignora faptul că îi revine o mare răspundere pentru o serie de greșeli, abuzuri ji ilegalități comise într-o anume perioadă și care au adus grave daune politicii partidului, ducînd totodată, la pierderea vieții și persecutarea unui număr mare de activiști ai partidului și statului nostru. Dezvăluind și criticînd cu principialitate comunistă aceste samavolnicii, plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 a restabilit onoarea și prestigiul celor care au avut de suferit, a adoptat măsuri pentru întărirea legalității socialiste, astfel ca asemenea stări de lucruri, străine orinduirii socia

liste, să nu se mai poată repeta niciodată. Condamnind aspectele negative ale activității lui Gheorghiu-Dej, partidul nu diminuează meritele sale față de partid și de popor. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul prezentat la Congresul al X-lea : „ații in anii ilegalității, în închisoare, dar mai cu seamă după eliberare, el a jucat un rol de frunte în partid și in stat. Timp de 20 de ani, ca prim-sccreiar al Comitetului Central al partidului, Gheorghiu-Dej a ocupat un loc de seamă in întreaga activitate de făurire a socialismului ; partidul, poporul dau o înaltă apreciere muncii sale".După încetarea din viață a lui Gh. Gheorghiu-Dej, întregul partid, strîngîndu-și rîndurile în jurul Comitetului Central, a călăuzit cu mină sigură poporul în dezvoltarea o- perei de construcție socialistă. Privind în urmă drumul străbătut in ultimii ani, apare limpede însemnătatea istorică a celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. în viața partidului, a țării. în dezvoltarea ascendentă a României, de-a lungul ultimului sfert de veac, perioada ultimilor ani constituie, prin amploarea, diversitatea și profunzimea măsurilor înnoitoare, prin ritmul progreselor realizate, o perioadă de mare densitate, de îmbunătățire calitativă a activității in întreaga sferă a vieții sociale. Vastul program de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, concretizat în ho- tărîrile Congreselor al IX-lea și al X-lea ale P.C.R., in care-și găsesc întruchipare spiritul viu, creator al marxism-leninismului, a acționat ca un uriaș propulsor al energiilor partidului, ale poporului.Progresele realizate In a- cest răstimp în perfecționarea tuturor laturilor vieții e.conomice, sociale, politice, ideologice a societății relevă spiritul științific novator, spiritul creator și realismul proprii întregii activități a partidului nostru, consecvența cu care conducerea sa acționează pentru lichidarea unor lipsuri și neajunsuri, pentru înlăturarea unor forme de organizare și metode perimate, închistate, mentalități rutiniere, pentru a promova tot ce e nou și înaintat, ilustrează capacitatea partidului de a porni.în elaborarea politicii sale de la studierea aprofundată a realităților, a legilor obiective ale dezvoltării sociale, pe baza permanentei confruntări a teoriei cu practica, cu cerințele vieții.Pornind de la concepția că democrația ține de însăși esența socialismului, dezvoltarea ci reprezentind o cerință legică, obiectivă a construcției socialiste, conducerea de partid a încetățenit practica largii consultări a specialiștilor, a oamenilor muncii in scopul adoptării unor hotăriri tefneinic fundamentate. Metoda promovată de conducerea de partid și de stat de a se intîlni frecvent cu oameni ai muncii din toate județele, de a-i informa asupra principalelor probleme ale activității partidului și statului, de a se sfătui cu ei privind modalitățile de soluționare a acestora a contribuit în mod hotărîtor la crearea cadrului organizatoric și a climatului favorabil pentru ca toți cetățenii să-și poată spune deschis cuvîntul, să poată participa activ la conducerea societății.Pe baza rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale și a asigurării deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, s-au cimentat trainic frăția și unitatea poporului român cu naționalitățile conlocuitoare ; a crescut aportul plin de elan al oamenilor muncii de toate naționalitățile la înflorirea patriei comune — România socialistă.Perioada ultimilor ani este fără precedent în viața politică a țării prin amploarea și diversitatea acțiunilor inițiate de țara noastră pe planul relațiilor internaționale. Pornind de la înalta răspundere față de destinele poporului român, față de cauza păcii și socialismului, Partidul Comunist Român, conducerea sa, promovează o politică externă acdvă, profund patriotică și mternaționalistă. Ca rezultat al acestei politici, România socialistă șe bucură de profundă prețuire și stimă pe toate meridianele, în rin- durile tuturor popoarelor lumii.Niciodată nu s-au vădit cu atîta forță ca în ultimii ani sudura organică, legătura indisolubilă dintre partid și popor, faptul că în îndeplinirea rolului său de forță conducătoare a societății partidul acționează ca exponent al intereselor fundamentale și conducător recunoscut al întregii noastre națiuni. Făcînd dovada unei înalte maturități politice și combativități revoluționare, clasa muncitoare se afirmă în mod strălucit ca cea mai avansată forță socială a țării, clasa conducătoare a societății noastre. Alianța dintre clasa muncitoare și țărănime constituie temelia de nezdruncinat a orînduirii noastre. Strîns unite sub steagul gloriosului nostru partid, clasa muncitoare, țărănimea. intelectualitatea, oamenii muncii de toate naționalitățile nu-și precupețesc forțele pentru făurirea in România a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru triumful cauzei păcii și socialismului In întreaga lume.
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SIBIU (corespondentul „Scîn- teiî"). — Barajul Hidrocentralei Sadu II (județul Sibiu) prezenta u- nele deficiențe care generau pierderi importante de apă prin masa betonului și a fundației. De un an, barajul se află în reparație capitală, pentru care s-au alocat aproape 7 milioane lei, lucrările executîndu-se de I.C.H. Lotru. Se toarnă betoane noi peste

LA HIDROCENTRALA SADU II

In fiecare an un milion kWh energie electrică în plus
miezul vechi, curățat pe ambele para- mente, se fac „injecții" cu lapte de ciment la fundația barajului, se evacuează sute de mii de mc de sedimente depuse în cursul anilor pe fundul lacului. Intr-un stadiu avan

sat se găsesc lucrările de supra- înălțare cu 0,40 m a cotei de retenție a barajului, ca și cele de la noul bazin disipator. Prin efectuarea a- cestor importante lucrări, prevăzute a fi terminate în cursul lunii mai a.c„ cantitatea de energie electrică produsă într-un an de hidrocentrala Sadu II va crește cu un milion kWh.

trebuie urmărită în mod constant respectarea limitelor impuse de o diversificare rațională a reglementărilor, evitîndu-se proliferarea statutelor, ca și orice particularizări exagerate, spre a nu se ajunge la o fărîmițare sau ’ parcelare artificială a legislației muncii, ceea ce, pînă la urmă, ar putea face ca, sub abundența normelor specifice, să se pulverizeze sensurile majore ale datoriei individului față de societate.— Referirea pe care ați fâcut-o la propunerea privind elaborarea unui statut al funcționarilor publici ar merita anumite explicații și completări...— De 20 de ani la noi nu mai există propriu-zis categoria „funcționarilor publici", ci doar angajați care, potrivit Codului Muncii, pot fi muncitori sau funcționari. Aceștia sînt cu toții supuși unui statut juridic unitar, ce-și are temeiul in contractul de muncă și pe care, în principal, tocmai Codul Muncii îl determină. Marea majoritate a funcționarilor (ca, de altfel, și a muncitorilor) lucrează la noi în organizații de stat și sînt, deci, salariați de stat în aceste condiții, adoptarea unui cod al funcționarilor de stat (în adevărata accepții a noțiunii de cod, ca act legislativ de bază și ca sinteză a tuturor normelor privitoare la regimul de muncă al unei anumite categorii de persoane) ar duce, în mod , cu totul Inoportun, la o scindare in două a Codului Muncii și a întregii legislații a muncii și ar putea avea, deci, efecte negative.In același timp, nu se poate tăgădui că pentru funcționarii administrativi se simte nevoia de a se e- labora un cadru legal bine determinat, care să definească în mod clar situația lor profesională (selecția, pregătirea și orientarea profesională, numirea' și promovarea în funcție, drepturile și îndatoririle, cointeresarea materială, răspunderea etc.). Dintre aceste aspecte, tot ce e comun unor largi categorii de funcționari și reclamă a fi reglementat prin- tr-un act normativ de nivelul legii își are sediul fi-

S O B O ®resc în Codul Muncii, iar cit privește celelalte aspecte, ele pot figura, după caz, în legi speciale ori să formeze substanța regulamentelor de organizare și funcționare sau a regulamentelor de ordine interioară întocmite pentru unitățile in cauză. Evitînd dispersarea reglementărilor, o asemenea rezolvare ar permite, in același timp, să se creeze, pe plan legislativ, toate premisele necesare pentru îmbunătățirea activității personalului din a- paratul administrativ și pentru întărirea simțului de răspundere al acestuia.

de Ia o instituție la alta, ba, uneori, chiar in cadrul a- celeiași instituții, de la un serviciu la altul. Oricîte deosebiri ar fi, există cel puțin un element etic comun — și anume înalta răspundere profesională și socială pentru soluționarea corespunzătoare, pe de o parte, a cererilor și petițiilor, a acelor acte ce privesc nemijlocit interesul privat al cetățeanului, iar pe de altă parte a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor, a- dică a elementelor referitoare la o sferă mai largă de interese, legate de bunul mers general, de ceea

® li ® ® Bnea suplețe, maleabilitate, capacitate de adaptare la multiplele și tot mai variatele ei exigențe. In paranteză fie spus : domnește prejudecata că pe un ase menea tărîm diversitatea creează dezorientare. Or, dimpotrivă, atunci cînd asupra fiecărei probleme, fie ea cît de măruntă, de specială, s-a elaborat o anume reglementare (nu neapărat cu caracter prohibitiv sau coercitiv, dar o reglementare !), nimeni n-are nimic de spus : omului nu-i displace detalierea obligațiilor și, implicit, precizia cu privire la executarea lor, ci

CU SAU 
FĂRĂ STATUT
Problema „funcționarului public" și a statuării îndatoririlor sale — problemă de larg Interes cetățenesc, deoarece e vorba de un gen de activitate care vizează, cotidian, interesele a mii și mii de oameni ai muncii — a preocupat .și. pe alți Interlocutori.— Firește — ne-a spus tovarășul Constantin Mă- ncscu, directorul Direcției legislației muncii din Ministerul Muncii — nu se mai poate vorbi astăzi de „funcționar public" în sensul vechi al cuvîntului, adică de lucrător în sectorul de stat, deoarece această noțiune înglobează în zilele noastre majoritatea populației active. Nu se poate, totuși, nega faptul că există un specific al muncii administrative și, mai ales, al muncii cu publicul, în această ordine de idei, nu văd de ce nu ne-am putea gîndi la o eventuală codificare a îndatoririlor precise ce incumbă funcționarului care lucreagă cu publicul. Se spune că aceste obligații sînt extrem de diferențiate

ce s-ar putea defini drept rezonanța obștească a activității administrative.Coduri 7 Statute ? Regulamente de ordine interioară ? Ce formă specifică să îmbrace preocupările deontologice ? Răspunzînd acestei dileme, un specialist in probleme de legislație a muncii, tovarășul Mihai Moldoveanu, șeful secției juridice a Uniunii Generale a Sindicatelor, ne-a declarat :— Cristalizarea normelor morale de exercitare a feluritelor meserii trebuie să se facă in modurile cele mai diverse, fără nici un fel de idee preconcepută, de schematism sau șablon. Pornind de Ia existența unei legi-cadru — Codul Muncii — se pot elabora cele mai felurite forme de reglementări, unele cu caracter juridic — consfințite, adică, prin puterea legii — cum sînt statutele corpului didactic, cercetătorului științific etc., altele cu caracter pur etic, „coduri de onoare" ale profesiunii. însăși viața ne cere o aseme-

tocmai lipsa de claritate, reglementarea „in general", care duc inevitabil Ia instabilitatea și fluctuația normelor legale. Scopul unor asemenea reglementări este tocmai de a lichida zonele de penumbră atit de favorabile impreciziei și, ca o consecință inevitabilă, încălcării voite sau nevoite a eticii profesionale.în cursul anchetei am în- tîlnit și opinii care, prin caracterul lor specios, de amănunt, depășeau țelul ce ni l-am propus — și anume o viziune mai largă, mai generală asupra temei în discuție. în spiritul acestei preocupări, ne-a interesat punctul de vedere al autorului lucrării „Etica muncii și modul de viață", lucrare apărută recent, care se o- cupă pe larg și cu competență de multe dintre problemele sus-amintite.— Codurile profesionale sînt un aliat prețios ai principiilor morale, sociale și de drept — ne spune interlocutorul nostru, dr. Gheorghe Berescu, secretar al Comitetului de partid al

sectorului I din Capitală. De altfel, întotdeauna între muncă și valorile morale a existat o osmoză organică, dar accelerațiile progresului tehnic ale timpului nostru au accentuat cerințele acestei osmoze. Nu întim- plător un psiholog reputat, ca P. Jardillier, este de părere că, dacă progresul științific rezolvă aproape fără greutăți chestiunile de ordin tehnic, pe măsura dezvoltării tehnicii se complică problemele de ordin uman, care trebuie rezolvate tot așa de operativ. Astăzi, în marile întreprinderi de pretutindeni, la completarea fișelor de angajare, comisia de selecție trebuie să răspundă și unui întreg Inventar de exigențe psihice și morale — subliniez, morale — privind candidatul : sociabilitate,stăpînire de sine, spirit de inițiativă, capacitatea de conlucrare, receptivitate la nou etc. Cu atit mai mult intr-o orînduire ca a noastră — unde aceste valori etice au devenit etaloane obștești de comportare — se cuvine ca, printr-o raportare conștientă la un șir de precepte precise, de norme profesionale temeinic elaborate, la un ideal profesional, fiecare cetățean să-și optimizeze eforturile pentru binele propriu și al societății. Privite în această lumină statutele profesionale devin modalități active de intervenție in viață, de perfecționare a relațiilor sociale, de dezvoltare a conștiinței socialiste, de. formare a unor personalități bogate și complexe de buni profesioniști nu numai po plan tehnic, dar și moral.
*La capătul acestei anchete in cadrul căreia s-a sintetizat o largă gamă de o- pinii — și care n-a făcut decît să jaloneze drumul unei eventuale discuții mai ample — o concluzie se desprinde : necesitatea de a consolida cadrul legal pentru întărirea disciplinei. ordinei, spiritului de răspundere prin crearea de etaloane morale ale demnității profesionale, capabile să precizeze mai limpede îndatoririle Individului față de obște și, astfel, să valorifice mai e- ficient toate energiile colectivității socialiste.
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PROIECT

Programul național privind dezvoltarea zootehniei 
si creșterea producției animaliere 

in Republica Socialista România in anii 1970-1980
(text prescurtat)

PROIECT

Partidul și statul nostru, preocupîndu-se consecvent de edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, au acordat și acordă o deosebită atenție dezvoltării și modernizării agriculturii, in cadrul căreia creșterea animalelor ocupă un loc din cele mai importante. Această ramură este menită să contribuie la aprovizionarea populației cu produse alimentare și asigurarea industriei 
cu materii prime.Pentru a crea baza tehnico-materială necesară dezvoltării creșterii animalelor, ca urmare a orientărilor date de conducerea partidului, statul nostru a investit, în ultimii 7 ani, în sectorul socialist al agriculturii aproape 13 miliarde lei, dînd astfel posibilitatea să se construiască primele complexe de tip industrial, să se completeze și modernizeze unitățile existente și să se asigure popularea cu un mare număr de animale de producție. Pe lingă aceasta, creșterea animalelor a fost sprijinită și prin acordarea de prețuri convenabile pentru produsele zootehnice și livrarea din fondul de stat a unor importante cantități de furaje concentrate.Datorită sprijinului acordat și a măsurilor tehnico-organizatorice întreprinse, s-a îmbunătățit structura și valoarea efectivelor ■ de animale, producția acestora. Astfel, efectivele de animale au crescut în 1970 față de 1962, cu 327 mii bovine, 1 306 mii porcine, 1 551 mii ovine și 8 748 mii păsări.Sporirea efectivelor și a producțiilor medii, ca și creșterea ponderii sectorului socialist al agriculturii în producția animală totală, au făcut ca livrările de produse zootehnice la fondul de stat să crească în 1969, față de 1962, cu 48 la sută la carne, 62 la sută la lapte de vacă, 155 la sută la ouă și 41 la sută la lină. Aceasta a asigurat satisfacerea într-o măsură sporită a cerințelor de produse alimentare.Cu toate rezultatele obținute, rn ramura ereșterii animalelor continuă să existe neajunsuri și greutăți, din care cauză producțiile ce se obțin nu reprezintă decît în parte potențialul productiv al animalelor. Nu s-a realizat o corelație economică între efecti

ve, nivelurile de producție și asigurarea furajelor ; industria de nutrețuri combinate nu s-a dezvoltat pe măsura creșterii efectivelor și a realizării marilor combinate de producție zootehnică ; procqsul de concentrare și specializare a înregistrat un ritm lent și nu a fost însoțit în toate cazurile de asigurarea condițiilor necesare pentru adăpostire, de aplicare a unor tehnologii avansate de creștere ; a continuat să existe un nivel redus de dotare și mecanizare. De asemenea, în multe unități, a existat o preocupare insuficientă pentru permanentizarea personalului de deservire, cointeresarea și folosirea corespunzătoare a forței de muncă.în lumina Directivelor celui de-al X-lea Congres al partidului nostru, pentru dezvoltarea în continuare, în ritm mai rapid, a sectorului zootehnic, bazat pe un program în care să se coreleze sarcinile de producție cu mijloacele necesare, din indicația conducerii de partid și de stat, s-a elaborat Programul . național privind dezvoltarea creșterii animalelor în Republica Socialistă România, in perioada 1970—1980.Programul cuprinde ample măsuri menite să îmbunătățească simțitor activitatea acestui sector. Acest program de dezvoltare a creșterii animalelor, în perioada 1970—1980, prevede importante creșteri de efective : 43 la sută la bovine, 70 la sută la porcine, 12 la sută la ovine și 6$ la sută la păsări. In același timp livrările la fondul de stat vor crește de 2,6 ori la carne, de 2,5 ori la lapte și de 3 ori la ouă, fapt ce va conduce la satisfacerea nevoilor economiei, la ridicarea substanțială a nivelului de trai, al populației.Măsurile preconizate vizează dezvoltarea creșterii animalelor cu precădere în sectorul socialist al agriculturii unde există certitudinea fructificării lor. Realizarea acestui obiectiv se va face pe calea intensificării procesului de concentrare, specializare și industrializare a creșterii animalelor, atit în sectorul de stat, cit și în cel cooperatist.Pentru utilizarea cu maximum de eficiență economică a condițiilor naturale, economice și sociale, din fiecare zona a țării, creșterea porcilor se va dezvolta in zonele cu producție mare .de cereale furajere, producția de ouă și carne de pasăre, realizin- du-se cu consumuri mai reduse de concentrate, se va.dezvolta în zonele cu suprafețe mai mici de cereale cultivate, în timp ce vacile și oile se vor crește in toate zonele și unitățile cu condiții favorabile de producere a furajelor de volum, prevăzîndu-se o concentrare treptată a activității de producere a cărnii prin ingrășarea tineretului taurin și ovin. Unitatea organizatorică de bază in sectorul socialist al agriculturii va fi ferma zootehnică sau complexul de producție animală.Vor fi promovate și diversificate formele de asociere și cooperare între cooperativele crescătoare de animale, statornicindu-se relații de lungă durată, reciproc avantajoase pentru realizarea unor obiective de producție și prelucrare, in cadrul unităților inter- cooperatiste de producție animală. în dezvoltarea formelor de asociere se au, de asemenea, în vedere cooperări și asocieri între unitățile cooperatiste și întreprinderile a- gricole de stat.în sectorul gospodăriilor populației, se prevăd în continuare măsuri pentru stimularea producătorilor și crearea unor posibilități de îmbunătățire a condițiilor de producție, avindu-se in vedere și organizarea de asociații de creștere.Producția de furaje se va baza pe dezvoltarea unitară a industriei de nutrețuri combinate și pe organizarea de unități de stat, intercooperatiste sau asociate cu statul pen
tru deshidratarea’furajelor verzi, ca pivot 

principal în creșterea intensivă a animalelor, pentru satisfacerea în întregime a nevoilor producției zdotehnice din sectorul socialist al agriculturii. Alături de aceasta, se ■ vor desfășura importante acțiuni de mecanizare, chimizare, irigații, desecări și amenajări, pentru punerea în valoare și sporirea considerabilă a producțiilor de pe pajiștile naturale și suprafețele cultivate cu plante de nutreț.în creșterea bovinelor in țara noastră, se va pune accentul pe extinderea raselor mixte de carne și lapte, Bălțată Românească. Brună de Maramureș și Holstein. Se vor organiza ferme și complexe de vaci, cu circuit închis de producție, avînd asigurate suprafețe proprii pentru producerea necesarului de furaje de volum, în afară de grosiere. Fiecare unitate se va ocupa de realizarea creșterii efectivelor de vaci, păstrarea întregului tineret bovin femei produs, care va fi menținut pînă la încheierea primei lactații.Pentru stimularea îngrijirii în bune condiții a tineretului bovin femei și creșterii vacilor la gospodăriile populației, se propune acordarea unor premii pentru fiecare junincă la prima fătare.Va fi organizată îngrășarea întregului e- fectiv de bovine, preluat pentru sacrificare, generalizîndu-se sistemul îngrășării la greutăți mari de 350—400 kg. în acest sens se prevede construirea de ferme specializate în îngrășarea vițeilor, atit la întreprinderile agricole de stat, cit și la cooperativele agricole de producție. Pentru coordonarea întregii activități de ingrășare a bovinelor se propune înființarea la Departamentul întreprinderilor agricole de stat a unei unități centrale specializate, care va conduce și răspunde in mod unitar de întreaga producție de carne de bovine, de la reproducție și pînă la livrarea de animale grase la abator.O atenție deosebită se va da creșterii taurinelor în întreprinderile agricole de stat, care-și vor mări cu 85 la sută efectivul de vaci, atit din prăsilă proprie, cit și prin cumpărări de la gospodăriile populației și din import de juninci gestante din rase de mare productivitate.Cooperativele agricole de producție își vor mări, de asemenea, efectivele de vaci cu circa 50 la sută, în cea mai mare parte din prăsilă proprie. Dezvoltarea creșterii taurinelor se va face prin completarea actuale-, lor unități și construirea de ferme și complexe noi, de mărimi diferite, în funcție de posibilitatea de asigurare cu furaje.Pentru creșterea vacilor de lapte la gospodăriile populației și sporirea numărului de viței se prevăd unele măsuri de stimulare, ca reduceri de impozit, acordarea unor cantități de concentrate contractanților de lapte din zonele de deal și munte și asigurarea de material seminal de la reproducători de mare valoare.Pînă acum, creșterea porcilor s-a dezvoltat în. special in sectorul socialist, care în 1969 deținea 60 la sută din totalul efectivelor. în continuare, se prevede o importantă creștere a producției de carne de porc, în mod deosebit în unități de tip industrial.în sectorul de stat, paralel cu construirea de noi complexe se vor organiza și unități de selecție, pentru asigurarea reproducătorilor, precum și a scrofițelor de prăsilă pentru cooperativele agricole de producție.în cooperativele agricole se va urmări concentrarea și specializarea pentru producția de carne a unui anumit număr de unități, în ferme cu o capacitate de 2 000—3 000 și pînă la 30 000 porci grași anual, atit prin construirea de complexe de tip industrial, cit și prin modernizarea adăposturilor exis- . tente.- Se prevede, de asemenea, un program de cooperare strinsă cu întreprinderile agricole de stat, care vor livra cooperativelor a- gricole de producție material de prăsilă și vor acorda asistența tehnică necesară organizării producției de carne de porc în mari unități.Pentru coordonarea întregii activități de ingrășare a porcilor în întreprinderile agricole de stat și organizarea acțiunilor de cooperare cu unitățile intercooperatiste și cooperatiste, se are in vedere înființarea la întreprinderile agricole de stat a unei unități centrale specializate..în ce privește producția din gospodăriile populației se vor acorda in continuare furaje concentrate celor care contractează cu statul livrarea de carne de porc.In creșterea oilor, se va pune un accent deosebit pe sporirea producției de carne, paralel cu producția de lină. In acest scop, se vor organiza îngrășătorii mari de ovine, avînd 25—30 mii berbecuți pe serie. Dat fiind specificul lor, oile se vor crește in toate unitățile care au condiții de asigurare a unui furaj ieftin.Efectivele de păsări au crescut an de an, rezultate bune obținîndu-se în special în întreprinderile agricole de stat, în continuare, programul prevede măsuri care să asigure sporirea, pină in 1975, de 4,4 ori a producției de carne de pasăre față de realizările din 1969, atît în întreprinderile agricole de stat, cit și în cooperativele agricole. Producția de ouă din sectorul socialist va crește de circa 3 ori pe aceeași perioadă, prin introducerea de baterii în spațiile existente la întreprinderile agricole de stat, iar la cooperativele agricole, prin construirea de complexe de tip industrial.întreaga producție de carne de pasăre și ouă din întreprinderile agricole de stat și circa 80 la sută din producția cooperativelor a- gricole de producție se va obține în complexe de tip industrial. Se preconizează înființarea unei unități centrale, specializate, la întreprinderile agricole de stat, care să organizeze producția de carne și ouă de la înmulțirea liniilor pure și pînă la produsul ambalat ce se livrează consumatorilor și care să asigure cooperarea cu cooperativele agricole de producție, furnizîndu-le pui de o zi, furaje combinate, asistență tehnică etc.

In asigurarea bazei furajere, deși s-au obținut unele rezultate, totuși balanța furajeră a sectorului socialist a înregistrat in fiecare an deficite de 15—25 la sută.Sarcinile prevăzute pentru perioada 1971— 1975 impun schimbări imediate în orientarea producției și în folosirea furajelor. Astfel, în programul preconizat se prevăd o serie de măsuri importante, printre care : îmbunătățirea structurii culturilor pentru furajele de volum, 70 la sută din suprafața afectată furajelor cultivate urmînd a fi destinată Jucernei și trifoiului ; amenajarea cu prioritate pentru irigare a suprafețelor din unitățile cu efective mari de vaci și a celor destinate culturii lucernei pentru stațiile de deshidratare și granulare ; accelerarea ritmului de îmbunătățire și exploatare rațională a pajiștilor naturale, prin fertilizare intensivă, combaterea eroziunii, amenajări pentru pășunat sistematic etc. Cantitățile de îngrășăminte chimice ce se vor repartiza producției de furaje vor fi, în 1975, de 8 ori mai mari decît în 1970 ; se vor generaliza metodele de recoltare, conservare, pregătire și administrare a nutrețurilor ; o mai mare atenție se va acorda ridicării valorii nutritive a produselor agricole secundare și a reziduurilor industriale.Pentru echilibrarea rațiilor furajere, alături de cultura porumbului, se vor dezvolta în proporții corespunzătoare, și alte sortimente cu conținut proteic ridicat, ca soia, lucerna sub formă deshidratată și granulată etc. Producția de soia va crește în 1975 de 5 ori față de anul 1970, iar cea de granule de lucernă va ajunge, în aceeași perioadă, la 600 mii tone. în paralel, se va dezvolta producerea de furaje proteice de origine a- nimală și a drojdiilor furajere, folosind posibilitățile actuale, de materii prime.Extinderea creșterii animalelor, în sisteme intensive, în special în complexe mari industriale, impune generalizarea, furajării cu nutrețuri combinate. Pentru asigurarea necesarului, producția de furaje combinate va crește pînă în 1975 de 3 ori, reprezentînd 75 la sută din consumul total de concentrate al întreprinderilor agricole de stat și 66 la sută din cel al cooperativelor agricole-de .' producție. Pentru realizarea acestui program, se are în vedere organizarea pe țară a unei rețele unice de producere a nutrețurilor combinate, care să coopereze atît cu unitățile producătoare de furaje concentrate cultivate (pentru asigurarea materiilor prime), cit și cu unitățile crescătoare de a- nimale, beneficiare de furaje combinate.Ameliorarea animalelor, fiind una din condițiile de bază ale realizării sarcinilor privind creșterea producției, programul prevede continuarea îmbunătățirii structurii raselor și ridicarea potențialului lor productiv, asigurarea reproducătorilor de valoare proveniți. din efective controlate,' care să poată transmite la urmași însușiri superioare pe producție.Introducerea unui înalt grad de mecanizare a lucrărilor în sectorul creșterii animalelor este una din măsurile importante prevăzute în scopul ridicării producției și productivității muncii. Ținînd seama de complexitatea acestei probleme, se preconizează ca introducerea mecanizării în construcțiile existente să se facă pe baza unui ■studiu, pentru fiecare fermă în parte, adaptat corespunzător tipului de construcție. în ce privește construcțiile noi care urmează a se executa conform programului,'se prevede ca ele să fie dotate de la început cu mijloacele mecanice necesare realizării unor tehnologii moderne de exploatare. Se vor organiza unele uzine ale Ministerului Agriculturii și Silviculturii pentru utilajele de serie mică și producerea pieselor de schimb necesare, asigurîndu-se, în același timp, mijloacele financiare și formele organizatorice necesare introducerii mecanizării în cooperativele agricole de producție.Pentru obținerea de producții mari și de calitate, este absolut necesar să se asigure păstrarea sănătății animalelor. în acest scop, în următorii ani, se vor întreprinde acțiuni pentru asanarea teritoriului țării de bolile infecto-contagioase cum sînt : pesta porcină, tuberculoza, bruceloza, turbarea etc. Se prevăd, de asemenea, măsuri prof:- lactice pentru reducerea pierderilor datorită bolilor parazitare.în vederea utilizării cît mai eficiente a tuturor mijloacelor ce vor fi alocate pentru dezvoltarea creșterii animalelor, a organizării raționale a muncii și producției, aplicarea în condiții tot mai bune a tehnologiilor se vor lua măsuri de asigurare a cadrelor necesare de ingineri zootehniști, medici veterinari și tehnicieni. Se va acorda atenție folosirii mai raționale a forței de muncă, instruirii și pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor din unitățile cu profil zootehnic.Pentru a. beneficia de toate avantajele specifice condițiilor de creștere a animalelor in țara noastră, prin concentrare, specializare și integrare a producției, cercetarea științifică trebuie să găsească soluții și să dea răspuns la toate problemele pe care le ridică producția. Actuala structură a institutului de cercetări zootehnice, avînd profil mixt, este în neconcordanță cu dezvoltarea unităților de producție specializate și nu răspunde nevoilor pe care le au marile unități de producție animală din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție. Ip vederea înlăturării acestui neajuns, se propune să se înființeze, în locul actualului institut de cercetări zootehnice, unități de cercetare specializate, adaptate corespunzător la sistemul nou de organizare a producției animale. Aceste unități vor fi dotate cu baze de cercetare corespunzătoare, precum și cu sectoare puternice de producție, unde se vor verifica rezultatele cercetării înainte de generalizarea lor.
(Continuare in pag. a X-a)

Programul național privind gospodărirea rațională 
a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului 
în Republica Socialistă România in anii 1971-1975 
și prevederile generale de perspectivă pînă in 1985

în înfăptuirea obiectivelor privind dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii în țara noastră, urmărind creșterea continuă a producției agricole in vederea satisfacerii tot mai depline a nevoilor de. produse agroalimentare pentru aprovizionarea populației, asigurarea industriei cu materii prime și crearea de disponibilități pentru export, o importanță deosebită o are ridicarea capacității productive a pămîntului. Proiectul Programului de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor, fundamentat pe baza Directivelor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, prevede un complex de lucrări privind extinderea irigațiilor, combaterea eroziunii, apărarea împotriva inundațiilor și excesului de umiditate, alte acțiuni ameliorative care însumează aproape 20 la sută din suprafața totală agricolă a țării. Totodată se preconizează măsuri care să asigure gospodărirea rațională a tuturor resurselor de apă atît pentru nevoile agriculturii cît și pentru industrie și alte sectoare ale economiei naționale.In multe zone ale țării cu soluri dintre cele mai fertile, investițiile mari făcute pentru mecanizare și chimizare complexă, folosirea semințelor cu potențial ridicat de producție, extinderea culturii legumelor și a plantațiilor intensive de vii și pomi, creșterea animalelor etc., vor putea fi puse în valoare la întregul potențial numai prin extinderea irigațiilor. în acest cadru se în- , scrie amenajarea pentru irigații, în actualul cincinal, a suprafeței de circa 740 000 ha (400 000 ha în sisteme mari, folosind soluții moderne și 340 000 ha amenajări gospodărești, din resurse locale). împreună cu suprafețele amenajate anterior, se va a- 'junge la sfîrșitul anului 1970 la peste 900 000 ha irigate.Combaterea inundațiilor și a’excesului de umiditate, pe terenurile din luncile rîurilor și cîmpiilor joase constituie, pentru țara noastră, de asemenea, o importantă sursă de sporire a producției agricole. Pentru ameliorarea acestor terenuri, in cincinalul actual se execută lucrări de îndiguiri și desecări pe aproape 500 000 ha. împreună cu suprafețele ameliorate anterior, se va ajunge la sfîrșitul acestui an la circa 1 500 000 ha îndiguite și desecate.Lucrările de prevenire și combatere a e- roziunii pe terenurile în pantă executate pînă in prezent au permis să se amelioreze o suprafață de 1,2 milioane hectare, ceea ce reprezintă, însă, numai 17% din suprafața afectată de eroziune.■ Ținînd seamă de suprafețele mari care mai necesită lucrări de îmbunătățiri funciare și de importanța acestora pentru creșterea și intensivizarea producției agricole, Congresul ăl X-lea al P.C.R. a stabilit ca, în următorii ani, acestor lucrări să li se acorde o atenție deosebită.Proiectul de program prezentat dezbaterilor Plenarei C.C. al P.C.R. tratează în mod complex problemele de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor țării într-o perspectivă mai largă, pînă în 1985, preci- zînd obiectivele ce urmează să fie realizate în perioada 1971—1975. Pornind de la necesitatea extinderii pe suprafețe mari, în următorii. ani, a irigațiilor și celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și a regularizării debitelor cursurilor de apă prin acumulări și derivații, se creează "totodată — legat de aceste acțiuni -r un cadru pentru dezvoltarea în perspectivă a căilor de navigație interioară.Se prevede ca în perioada 1971—1975 să se amenajeze pentru irigații o suprafață de 1,3—1,5 milioane hectare, cuprinzînd 1,2 milioane hectare amenajări în sisteme mari și 300 000 ha amenajări din surse locale. Majoritatea suprafeței ce se va amenaja în sisteme mari (95%) este situată în zona cu condiții pedoclimatice foarte favorabile pentru irigarea culturilor agricole și anume în Cîmpia Română și Podișul Dobro- gei, unde Dunărea asigură in condiții tehnico-economice avantajoase sursa de alimentare cu apă. întreprinderile agricole de stat vor deține circa 30% din suprafața ce se va iriga, iar cooperativele agricole de producție, 70%.în vederea asigurării unei exploatări eficiente a suprafețelor irigate, prin mecanizarea și automatizarea funcționării sistemelor, reducerea la minimum a suprafețelor ocupate de lucrări și care se scot din cultură, eliminarea pierderilor de apă pe rețeaua de alimentare, ușurarea aplicării udărilor etc., s-au preconizat soluții tehnice perfecționate. Astfel, pe circa 80% din suprafață se prevede a se aplica tipul de amenajare cu conducte subterane și stații de pompare centrale pentru punerea sub presiune a.rețelei, soluție care s-a folosit cu bune rezultate și în actualul cincinal. Pentru a se obține o eficiență economică ridicată, in fiecare perimetru irigabil în parte, tipurile de amenajare și metodele de udare vor fi stabilite prin studiul tehnico- economic respectiv, in funcție de condițiile concrete din teren.Amenajările locale pe cele 300 000 ha vor fi amplasate în afara zonelor cu sisteme mari de irigații, în toate județele țării, la un număr cît mai mare de unități agricole. Se va urmări folosirea cît mai deplină a surselor de apă locale existente și se vor realiza acumulări în regiunea colinară, în vederea asigurării apei necesare irigațiilor și altor consumuri gospodărești.
Pentru combaterea inundațiilor și exce-

(text prescurtat)sului de umiditate, proiectul de program cuprinde noi lucrări ,de îndiguiri și desecări pe o suprafață de 500 000 ha. La stabilirea obiectivelor s-a ținut seama de importanța economică și socială, precum și de urgența acestor acțiuni, rezultind următoarea repartiție teritorială : Cimpia de vest a țării circa 60% din suprafața totală, celelalte rîuri interioare circa 35% și lunca Dunării circa 5%. La realizarea lucrărilor se au în vedere soluții tehnice care să conducă la rezolvarea integrală a problemei inundațiilor și excesului de umiditate, astfel ca să asigure o eficiență economică ridicată a investițiilor.Concomitent, se vor executa, pe o suprafață de circa 200 000 ha, lucrări de completare și modernizare a unor sisteme vechi de îndiguiri și desecări, multe din secolui trecut, care nu mai răspund în bune condi- tiuni cerințelor actuale ale agriculturii.Pentru protecția și ameliorarea terenurilor agricole în pantă supuse eroziunii solului, se prevede executarea de lucrări de combatere a acestui proces pe o suprafață de 430 000 ha. La stabilirea obiectivelor s-a urmărit soluționarea în complex a acestei probleme, pe bazine și unități naturale, precum și ameliorarea în primă urgență a zonelor puternic erodate din unele bazine hidrografice, unde eroziunea aduce mari prejudicii economiei și populației (bazinele , Bîrlad, Berheci-Zeletin, Chineja, Slănic- Buzău, Jijia, Amaradiâ, Motru, Comlod. zona naturală Vrancea și altele). Totodată, pentru protecția .unor sisteme de irigații, îndiguiri, desecări și acumulări prevăzute in aceeași perioadă, urmează să se execute lucrări de combatere a eroziunii solului pe încă 200 000 ha.Pentru . a cuprinde o supțafață cit mai mare în acțiunea de combatere a eroziunii, se preconizează ca organele agricole să desfășoare o largă acțiune pentru ca toate unitățile agricole cu terenuri în pantă să aplice măsurile ce le stau la îndemînă pentru stăvilirea procesului de eroziune, sprijinindu-le totodată prin întocmirea proiectelor necesare și asistență tehnică la execuție, furnizarea de material săditor și semințe, executarea unor lucrări mecanizate de către întreprinderile de mecanizarea agriculturii etc.Proiectul de program prevede ameliorarea și luarea în cultură a săraturilor neproductive pe o suprafață de 30 000 ha din Bărăganul de nord, lunca Dunării și Cîmpia de vest, prin măsuri complexe de drenaj, irigații și chimizare. Se are totodată în ve- ■ dere introducerea culturii orezului pe solurile sărăturate din zona cu condiții favorabile acestei 'culturi, soluție care a dat bune rezultate tehnice și economice.O suprafață de circa 120 000 ha nisipuri și soluri nisipoase din sudul Olteniei și Dobro- gea urmează să fie pusă în valoare prin lucrări de irigare și nivelare, măsuri care au demonstrat o eficientă economică deosebită.Extinderea rapidă a irigațiilor, dezvolta- 
i rea accelerată, în ultimul deceniu, a industriei și centrelor populate au făcut ca in numeroase zone să apară deficite de apă la debite mici pe rîuri, de unde a rezultat necesitatea de a se trece la executarea de acumulări pentru înmagazinarea apei în perioadele de ape mari și redistribuirea ei, după necesități. Astfel, Se prevede ca la sfîrșitul anului 1970 să fie in funcțiune 35 acumulări ce însumează 2 miliarde mc apă înmagazinată.Ținînd seama de ritmul de dezvoltare în continuă creștere al folosințelor de apă, se prevede ca in perioada 1971—1975 să se înceapă noi acumulări, cu un volum total de apă înmagazinat de aproape 3 miliarde mc, din care pînă la finele cincinalului să fie date în funcțiune acumulări . cu un volum de 700—800 milioane mc, iar restul eșalonat in perioada 1976—1980.De asemenea, se vor începe 6 canale magistrale de irigație pentru transferul apei din zonele excedentare în zonele cu consumuri mari de apă ce depășesc resursele locale (derivațiile Siret-Bărăgan-Ialomița, Someș-Crișul Negru, Mureș-Crișul Alb, Mu- reș-Bega, Olt-Vedea și Siret-Bîrlad). Aceste canale de derivare vor permite extinderea irigațiilor în cincinalul 1976—1980 pe încă l 000 000 ha și vor asigura cu apă contumu- rile industriei și centrelor populate din zonele respective.Dezvoltarea industriei și centrelor populate a făcut ca în ultimul deceniu să se manifeste poluarea progresivă a surselor de apă din cauza descărcării de ape uzate, fără o epurare corespunzătoare. De aceea, proiectul de program prevede măsurile ce trebuie luate în cincinalul următor pentru remedierea radicală a acestor situații și pentru prevenirea poluării apelor țării la obiectivele ce se vor realiza în viitor. în acest scop, pe lîngă alte măsuri importante care să asigure protecția calității apelor, se prevede necesitatea ca organele care au în subordine unități ce evacuează ape uzate să fie obligate să realizeze instalațiile de epurare o dată cu darea în funcțiune a noilor obiective.Realizarea marilor sisteme de irigație și a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în proiectul de program, precum și a unor amenajări hidroenergetice, creează condiții pentru dezvoltarea în perspectivă a căilor navigabile interioare. într-o primă etapă, legat de dezvoltarea irigațiilor, prezintă interes în special canalele magistrale de irigație Dunăre-Mostiștea-București, Si- 

ret-Ialomița-Mostiștea șt Someș-Crișuri- Mureș-Bega.Realizarea acțiunilor cuprinse în proiectul de program reclamă importante mijloace materiale și financiare, volumul investițiilor necesare în perioada 1971—1975 totalizîpd circa 39 miliarde lei. Finanțarea acestor investiții se va asigura în principal din fondul central al statului, inclusiv credite, precum și prin aportul în muncă și fonduri proprii ale cooperativelor agricole.Efectele economice ce se vor realiza după intrarea in funcțiune a ansamblului de lucrări propuse asigură o valorificare eficientă a importantelor mijloace materiale, financiare și umane pe care le angrenează. Sporul anual de producție agricolă ce se prelimina a se realiza va fi, la principalele culturi, de : 1 700 000 tone porumb boabe, 190 000 tone leguminoase, 1 100 000 tone legume și cartofi. 1 800 000 tone sfeclă de zahăr, 90 000 tone floarea-soarelui, 4 200 000 tone fînuri și altele. S-a avut în vedere că prin lucrările de irigații, incluzînd întregul complex de măsuri agrotehnice științifice, se poate realiza un spor de producție de 3 000 kg/ha la porumb, 1 000 kg/ha la floarea-soarelui, 12 000 kg/ha la sfecla de zahăr, 7 000 kg/ha la fîn de lucernă, 1 600 kg/ha la grîu, față de culturile neirigate.Sporurile de producție arătate creează posibilitatea majorării livrărilor la fondul pieței, pentru industria prelucrătoare și la export a unor importante cantități de produse agricole. Recolta suplimentară a culturilor furajere (porumb, soia, mazăre, fînuri) poate asigura o producție de carne de circa 770 000 tone greutate vie, iar cea de floarea-soarelui și de sfeclă de zahăr, prin prelucrarea industrială, un plus de peste 200 000 tone ulei și circa 230 000 tone zahăr.Pentru executarea volumului mare de lucrări de construcții-montaj pe care il implică acțiunile prevăzute și, în special, pentru a asigura folosirea cu eficiență optimă a amenajărilor ce se vor da în funcțiune, sarcini de deosebită importanță revin organelor și unităților care participă la realizarea lucrărilor și la exploatarea lor.în acest scop, proiectul de program pre- - vede o serie de măsuri. Astfel se preconir zează creșterea potențialului tehnic și organizatoric al unităților de execuție specializate, corespunzător sarcinilor mult sporite de construcții-montaj, pentru executarea lucrărilor in termenele planificate, și de bună calitate. In vederea asigurării în timp util a documentațiilor de execuție și legarea mai strinsă a proiectării de execuție, activitatea de proiectare va fi descentralizată, înființîn- du-se sectoare de proiectare în cadrul trusturilor teritoriale de construcții specializate.Proiectul de program prevede extinderea industrializării lucrărilor de construcții- montaj, mărindu-se ponderea prefabricatelor, a obiectelor tipizate la lucrările cu frecvență mare, precum și utilizarea unor tehnologii moderne care să reducă volumele de lucrări și să scurteze durata de execuție în special la betonarea canalelor, realizarea rambleelor la baraje și canale de secțiuni mari, consolidarea terenurilor sensibile la înmuiere și cu capacitate portantă redusă etc. Se va asigura, totodată, mecanizarea într-un înalt grad a lucrărilor de construcții, în special a terasamentelor, betoanelor, rețelelor de conducte și construcțiilor hidrotehnice de masă, comple- tindii-se și diversifieîndu-se dotarea cu utilaje și mașini de mare productivitate a parcului existentPentru a evita preluarea în exploatare a unor amenajări cu lucrări incomplete și a mări răspunderea reciprocă în aprecierea calității lucrărilor și respectării termenelor de dare în funcțiune, se prevede constituirea unei comisii guvernamentale de recepție a marilor sisteme de irigație prevăzute a se realiza. De asemenea, în scopul coordonării și îndrumării operative a activității de exploatare a amenajărilor, precum și pentru o mai strinsă legătură cu unitățile agricole beneficiare, se preconizează ca, în cadrul Ministerului Agriculturii și Silviculturii, să se separe sectorul de exploatare hidroamelio- rativă de sectorul care are în sarcină realizarea lucrărilor. întreprinderile teritoriale de întreținere și exploatare hidroameliora- tivă vor conlucra cu unitățile agricole beneficiare, pentru a asigura exploatarea agricolă cu eficiență sporită a amenajărilor și realizarea parametrilor tehnico-economici■ proiectați.Proiectul programului prevede ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii să ia măsuri pentru organizarea exploatării agricole și hidroameliorative în unitățile de producție care dețin terenuri amenajate și, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să asigure treptat dotarea lor cu toatp mijloacele de producție agricole și cu utilajele necesare întreținerii și exploatării amenajărilor.în asigurarea cu utilaje agricole, îngrășăminte chimice, ierbicide ți insectofungicide, precum și cu utilajele necesare întreținerii amenajărilor, se va acorda prioritate unităților agricole beneficiare de terenuri amenajate.Proiectul de program prevede măsuri pentru asigurarea cadrelor de ingineri, tehnicieni și muncitori necesare atît executării
(Continuare în pag. a X-a)
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In legătură cu proiectul programului național 
privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, 

extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, 
desecări si combatere a eroziunii solului 
în Republica Socialistă România in perioada 

197Î-1975 și prevederile generale 
de perspectivă pînă in 1985

privind dezvoltarea zootehniei și creșterea 
producției animaliere 

in Republica Socialistă România in anii 1878 - MO
prezentate de tovarășul Sosit Banc

Comisia pentru problemele de agricultură și silvicultură luînd în dezbatere proiectul programului privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului în Republica Socialistă România in anii 1971—1975 și prevederile generale de perspectivă pînă în 1985 consideră că programul supus dezbaterii Plenarei Comitetului Central prezintă o deosebită importanță pentru dezvoltarea agriculturii, a întregii economii naționale și se înscrie pe linia aplicării hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R. Programul, întocmit pe baza indicațiilor,, conducerii de, partid, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., este oprima lucrare de largă; per-: spectivă în acest domeniu, care abordează într-o concepție nouă, unitară, toate aspectele principale legate de sporirea capacității productive a pămîntului prin efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, precum și satisfacerea cerințelor economiei naționale prin gospodărirea rațională a resurselor de apă.Programul cuprinde un ansamblu de măsuri în domeniul extinderii irigațiilor, îndiguirilor și desecărilor, combaterii eroziunii solului și ameliorării terenurilor sărăturate care, împreună, însumează o cincime din suprafața agricolă a țării. Realizarea acestui amplu program reprezintă o importantă etapă în dezvoltarea agriculturii cu adinei influențe economice în toate sectoarele producției agricole, deschide drumul folosirii eficiente a resurselor de apă ale țării în agricultură, în industrie și în celelalte: sectoare de activitate ale economiei.Pentru înfăptuirea acestui program, statul va lace importante eforturi materiale și financiare, alocind peste 37 miliarde lei la care se va adăuga contribuția sporită din fonduri proprii a cooperativelor agricole.Comisia consideră că proiectul de program corespunde necesităților actuale și de perspectivă și se declară de acord cu liniile directoare și prevederile acestuia, precum și cu modificările aduse în urma discuțiilor ce au avut loc în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.în cadrul dezbaterii proiectului programului de către comisie s-ău evidențiat rezultatele obținute și s-au analizat totodată o serie de neajunsuri în activitatea de pînă acum, s-au făcut propuneri menite să contribuie la definitivarea și aplicarea programului.în actualul cincinal au fost depuse eforturi susținute în înfăptuirea sarcinilor privind extinderea suprafețelor amenajate pentru irigații, astfel că la sfir- șitul anului 1970 suprafața irigată va fi de 900 000 ha. Ș-au început și realizat primele amenajări în sisteme mari de irigații, obținîndu-se o însemnată experiență în ce privește concepția, execuția și exploatarea. Au luat o mare amploare amenajările locale de irigații, care la sfîrșitul acestui an vor ajunge la 340 000 haPe terenurile Irigate, acolo unde s-a aplicat o agrotehnică corespunzătoare, sporurile de producție , obținute au scos în evidență eficiența economică și marile posibilități de sporire pe această cale a producției agricole. Totuși trebuie subliniat că potențialul pe care îl oferă irigațiile nu este pe deplin valorificat ; producțiile realizate pe întreaga suprafață sînt încă mici, iar costurile de producție se mențin la un nivel ridicat. Una din principalele cauze care au generat aceste neajunsuri este exploatarea necorespunzătoare a terenurilor amenajate pentru irigare. însemnate suprafețe nu au fost folosite integral, udările nu s-au făcut la timp și în cantitățile necesare, nu s-au asigurat semințe din soiurile și hibrizii cei mai corespunzători, iar cantitățile de îngrășăminte au fost insuficiente. Așa se explică faptul că pe ansamblul amenajărilor existente producțiile obținute

prezentate de tovarășul Virgil Trofinsînt mult sub parametrii proiectați.La exploatarea necorespunzătoare a unor suprafețe irigate au contribuit și neajunsurile existente in pregătirea cadrelor de specialiști, a muncitorilor, precum și deficiențele . în organizarea muncii din unele cooperative agricole de producție. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și organele agricole județene nu au condus și îndrumat în mod concret unitățile agricole, nu au manifestat suficientă preocupare în aplicarea măsurilor agrotehnice corespunzătoare.Serioase neajunsuri s-au manifestat și in executarea lucrărilor de amenajare a terenurilor' pentru irigat, ca urmare a unor defecțiuni de construcții-montaj,. calității slabe a materialelor folosite, dării in exploatare cu în- tîrziere și incomplete a unor lucrări, funcționării necorespunzătoare a instalațiilor, căderilor dese ale tensiunii electrice și altele. Ministerul Agriculturii și Silviculturii nu a urmărit cu insistență darea în funcțiune a' suprafețelor amenajate la timp și cu toate lucrările terminate. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, cu toate eforturile și progresele făcute, nu au asigurat livrarea la timp a utilajelor și materialelor, iar în multe cazuri acestea nu au fost de calitate corespunzătoare. An de an suprafețe însemnate prevăzute în plan nu au fost date la termen în folosință. Astfel, din planul pe anul 1968 o suprafață de circa 50 000 ha a fost dată în exploatare în primăvara anului 1969, iar circa 30 000 ha prevăzute ,în planul anului trecut urmează ‘a fi puse în funcțiune în primăvara acestui an. De aceea comisia apreciază ca deosebit de importantă măsura stabilită de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. ca recepția sistemelor mari de irigații să se facă de către o comisie guvernamentală. Trebuie menționat că datorită unor serioase lipsuri în proiectarea, executarea și îndeosebi în întreținerea unor amenajări Io-, cale, aproape 70 000 de hectare amenajate pentru irigare în cincinalul trecut au fost scoase din folosință sau reamenajate. Rezultă necesitatea ca și pentru amenajările locale să se constituie la consiliile populare județene, comisii care să recepționeze lucrările. De asemenea, subliniem că nu a existat o suficientă preocupare pentru reducerea investiției specifice prin folosirea judicioasă a utilajelor, forței de muncă, prin elaborarea de proiecte cu soluții tehnice economicoase și eficiente, ceea ce se reflectă și în costurile mari pe hectarul irigat, care în medie s-au ridicat la aproape 15 000 Ici în sistemele mari și circa 6 000 lei. în amenajările locale.în condițiile în care in următorul cincinal se va amenaja o suprafață de 1,3—1,5 milioane hectare, ajungind în anul 1975 la o suprafață irigată de circa 2,4 milioane ha — 45 la sută din suprafața irigabilă — este necesar ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii, organele a- gricole județene și conducerile unităților agricole să ia măsuri pentru folosirea integrală a suprafețelor amenajate, aplicarea tehnologiilor adecvate culturilor irigate, asigurarea din timp pe baza unui program a cadrelor de ingineri, tehnicieni și muncitori. Se impune ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Academia de științe agricole și silvice să stabilească într-un timp scurt sistemul de cultură pe terenurile irigate (structura culturilor. soiurile si hibrizii, cantitățile de îngrășăminte etc.) și să ia măsuri efective ca întreaga suprafață irigată să fie cultivată rațional, pe baza regulilor tehni- co-știmțifice, asigurînd obținerea, an de an. a unor producții sporite. Sc imoune totodată organizarea și dotarea corespunzătoare a secțiilor întreprinderilor de mecanizare a agriculturii care funcționează in cooperativele a

gricole, creșterea răspunderii a- cestora pentru executarea lucrărilor agricole pe suprafețele irigate, pentru întreținerea și. folosirea utilajelor de irigat.în ceea ce privește extinderea suprafețelor amenajate pentru irigații, se consideră necesar ca la definitivarea și aplicarea programului să se facă o largă consultare a specialiștilor și conducătorilor unităților agricole in vederea elaborării proiectelor, stabilirii tipurilor de amenajare pentru fiecare zonă și perimetru în parte, pornindu-se de la necesitatea realizării eficienței maxime atît în ce privește investițiile, cît și cheltuielile de exploatare,O atenție deosebită vă trebui să se acorde amenajărilor locale, care pot fi executate într-un timp scurt, cu posibilitățile proprii ale unităților, constituind importante surse de sporire a producției agricole. în locurile unde se pot amenaja suprafețe mai mari este recomandabil să se organizeze asociații intercoo- peratisle, precum și acțiuni de cooperare între cooperative și întreprinderile agricole de stat, pentru amenajarea unor suprafețe de peste 100 ha. Realizarea celor 300 000 ha in amenajări locale pune în fața conducerilor unităților agricole și a organelor județene sarcini deosebite. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, organele agricole județene trebuie să organizeze și să conducă această acțiune, să identifice sursele de apă și să execute lucrările de acumulare și aduc- țiune. să găsească soluțiile tehnice corespunzătoare care să a- sigure buna lor funcționare.O problemă de mare importanță pentru folosirea rațională și ridicarea capacității de producție a solului din zonele de deal o constituie aplicarea măsurilor de combatere a eroziunii solului dezbătută pe larg în Comisia pentru problemele de a- gricultură și silvicultură. Deși sînt cunoscute efectele cu consecințe grave pentru întreaga economie, trebuie să spunem deschis că pînă în prezent a- ceastă acțiune a fost subestimată și s-a făcut foarte puțin în acest sens, fiind ameliorate numai 1,2 milioane ha, ceea ce reprezintă 17 la sută din suprafața afectată de eroziuni. Experiența unor stațiuni experimentale și unități de producție, care au acordat atenția cuvenită executării întregului complex de măsuri și lucrări antierozionale, a- rată în mod evident că, pe terenurile arabile ameliorate, se pot obține producții ridicate. La stațiunea experimentală Perieni- Vaslui s-au obținut în ultimii trei ani la grîu 2 400—3 400 kg/ha, iar la porumb 2 600—4 200 kg/ha față de . producția medie pe zonă de 1 300 kg/ha la grîu și 1 500 kg/ha la porumb.Ținînd seama de importanța socială și economică a acestor lucrări, precum și de propunerile de majorare făcute de comitetele județene de partid, se consideră necesar ca acțiunea de combatere a eroziunii solului să nu se limiteze la suprafețele prevăzute în program, ci să se extindă, prin mobilizarea resurselor locale ale unităților agricole.Una din problemele căreia va trebui să-i acordăm o atenție deosebită în cincinalul următor este punerea în valoare a terenurilor cu exces de umiditate prin executarea lucrărilor de îndiguiri și desecări. Din dezbaterile in comisie a rezultat necesitatea ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii să asigure baza materială pentru realizarea prevederilor din program și să acorde, asistență tehnică și pentru realizarea unor astfel de lucrări cu caracter local De a- semenea, s-a apreciat importanta lucrărilor de ameliorare a terenurilor nisipoase. Rezultatele pozitive obținute de Stațiunea experimentală Bechet. județul Dolj, demonstrează că in a- eeastă parte a țării se poate amenaja pe terenurile nisipoase un puternic bazin pentru culturile irigate extrati nourii și timpurii.Problema dezvoltării căilor na

vigabile prezentată tn program este concepută in strinsă legătură cu extinderea lucrărilor de irigații și constituie o schemă cadru care urmează să fie adin- cită corespunzător o dată cu elaborarea studiilor, și proiectelor pentru fiecare sistem hidrotehnic. astfel ineît acestea să permită realizarea în perspectivă a amenajărilor pentru navigație, stabilindu-se ordinea și oportunitatea de executare. în prima etapă este necesară aprofundarea studiilor privind aducțiunea pe Valea Mostiștei care deservește unu) din cele mai mari^ sisteme de irigații din țară și care permite crearea unei căi navigabile de legaie a Bucu- reștiului cu Dunărea.Intrucît cantitățile de apă din ce in ce mai. necesare economiei naționale nu mai' pot fi asigurate în regimul natural, considerăm pe deplin justificate măsurile prevăzute in program privind lucrările de acumulare și derivare a cursuriloi de apă. Comisia apreciază că este necesar să se aprofundeze în continuare studiile făcute in acest domeniu prin consultarea largă a specialiștilor, analiza mai profundă a diferitelor zone ale țării, în scopul completării și definitivării acestui vast program.O deosebită importanță o reprezintă măsurile preconizate în proiectul de program cu privire la protecția calității apelor, domeniu in care rezultatele sînt încă nesatisfăcătoare. In multe cazuri, obiective noi industriale și extinderi de canalizări în centre populate intră in funcțiune fără a avea date in exploatare instalațiile de epurare a apei. Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Petrolului, Ministerul Industriei Lemnului și altele, nu au realizat în mare măsură investițiile prevăzute în cincinalul actual pentru combaterea poluării apelor. Deși dispunem de materiile prime necesare, de specialiști care au făcut experiențe cu rezultate pozitive, nu s-a acordat atenție valorificării acestora și intensificării cercetării științifice în acest domeniu. In afară de alocarea și folosirea judicioasă a mijloacelor necesare, de realizare strictă a măsurilor ce se propun în program și de întărire a disciplinei în domeniul protecției calității apelor, se consideră indicat să se analizeze oportunitatea creării unui organism de stat, care pe lîngă atribuția de control să aibă și sarcina coordonării, proiectării și executării instalațiilor necesare pentru combaterea poluării apelor.Pornind de la importanța lucrărilor de îmbunătățiri funciare și, gospodărire a apelor pentru dezvoltarea economică și socială a țării noastre, Comisia pentru problemele de agricultură și silvicultură consideră că. încă de pe acum, Ministerul Agriculturii și Silviculturii, celelalte ministere chemate să-și aducă contribuția la înfăptuirea programului .trebuie să ia toate măsurile tehnice și organizatorice în vederea realizării planului pe anul 1970 și să pregătească condițiile pentru îndeplinirea sarcinilor reieșite din programul supus dezbaterii plenareiînfăptuirea acestui program reprezintă una din cele mai importante acțiuni întreprinse de partidul și statul nostru in vederea .ridicării nivelului agriculturii. al economiei noastre naționale. Acțiunile prevăzute deschid un cimp larg de afirmare tuturor specialiștilor și lucrătorilor din agricultură, oamenilor de știință, reprezintă un vast program la care va trebui să participe efectiv întreaga țărănime. tineretul patriei noastre prin organizarea de mari șantiere naționale și ample acțiuni localeTraducerea in viață a acestui program va crea condițiile necesare îndeplinirii hotărîrilor Congresului a! X-lea al P.C.R privind dezvoltarea agriculturii, creșterea producției agricole. îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii de la orașe și sate.

Comisia pentru agricultură și silvicultură a Comitetului Central al Partidului Comunist Român întrunită în ședință de lucru. luînd in discuție proiectul de program privind dezvoltarea creșterii animalelor ' in deceniul următor în țara noastră, și-a exprimat in u- nanimitate acordul deplin cu orientările și măsurile pe care le cuprinde. Participanții la discuții au dat o înaltă apreciere preocupărilor conducerii de partid și de stat pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale. S-a subliniat că proiectul supus dezbaterii se încadrează pe linia directivelor și măsurilor cuprinse in documentele congresului cu privire la dezvoltarea creșterii animalelor. îmbunătățirea continuă a potențialului lor productiv, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnic,e materiale, concentrarea și specializarea producției, asigurarea furajelor la nivelul cerut de creșterea continuă a producției animale.Vorbitorii au apreciat în mod deosebit contribuția prețioasă pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus-o in acești ani la orientarea dezvoltării agriculturii, la asigurarea bazei tehnice materiale ■. necesare pentru infăptuirea programului menit .,șă. situeze țara noastră la nivelul țărilor avansate.Comisia și-a exprimat acordul deplin cu nivelurile de producție prevăzute in proiect, acestea fiind fundamentate pe o bază materială trainică, țin seamă de condițiile naturale ale țării noastre, de tradițiile poporului, de stadiul actual al dezvoltării științei* și tehnicii ca și de tendințele moderne care se conturează pe plan mondial în dezvoltarea zootehniei. S-a apreciat în mod deosebit preocuparea permanentă a partidului și statului pentru dezvoltarea creșterii animalelor, căreia i s-a acordat o serie întreagă de avantaje, materializate în credite pentru procurarea de animale și construirea de adăposturi, asigurarea de reproducători de mare valoare zootehnică, vinzarea de furaje concentrate Ia preț de stat pentru produsele contractate. asistență tehnică și altele.Ca urmare a acestui sprijin, după încheierea cooperativizării, in perioada 1962—1969. s-a înregistrat o creștere a efectivelor și a producțiilor la toate speciile de animale, a sporit greutatea medie de livrare a tineretului bovin destinat sacrificării și au crescut livrările de carne, lapte și ouă la fondul de stat.In dezbaterile comisiei s-a subliniat, însă, că rezultatele obținute nu sînt pe măsura posibilităților unităților de producție, a cerințelor și eforturilor făcute de stat. S-a criticat faptul că ani de zile în activitatea Ministerului Agriculturii și Silviculturii, a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a organelor lor teritoriale s-au manifestat lipsuri serioase în orientarea investițiilor, îndeosebi la cooperativele agricole, unde s-au construit adăposturi insuficient dotate și s-au menținut sisteme de exploatare și tehnologii specifice micii gospodării țărănești. De asemenea, a existat o 'slabă preocupare pentru creșterea producțiilor medii de furaje la hectar, îmbunătățirea calității acestora și asigurarea cantităților necesare care să poată pune In valoare întregul potențial productiv al animalelor, în multe cooperative agricole de pro
Cuvîntul tovarășului

Nicolae MihaiAm studiat cu deosebită atenție cele două documente prezentate in Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, documente care se înscriu .organic in mărețul program de dezvoltare a economiei naționale adoptat de Congresul al X-lea al partidului nostru — a spus tovarășul Nicolae Mibai. prim-secretar a! Comitetului județean Brăila al P.C.R.Măsurile prevăzute in aceste documente au la bază o analiză științifică a necesităților și posibilităților de care dispune țara noastră în vederea valorificării acestora, cit mai complet și cu eficiență economică sporită. Con

ducție șl chiar in unele întreprinderi agricole de stat, se manifestă incă u slabă preocupare pentru dezvoltarea creșterii și exploatării animalelor, sînt frecvente cazurile de nepăsare și de lipsă de răspundere în gospodărirea mijloacelor materiale pe care le au la dispoziție, se risipesc furajele, se întrețin necorespunzător clădirile și mașinile, forța de muncă este nerațional folosită, există o fluctuație mare de personal în sectorul zootehnic. Așa se explică, faptul că multe unități agricole realizează încă producții mici de carne, lapte, lînă și ouă, cu un consum mare de furaje și la prețuri de cost ridicate. An de an, s-a menținut o natalitate scăzută și o mortalitate mare la animale.Toate acestea au dus la neîn- deplinirea sarcinilor de plan privind creșterea efectivelor de a- nimale și a livrărilor către fondul de stat, creind greutăți în buna aprovizionare a populației.Tn comisie s-a criticat și practica organelor centrale care se ocupă cu planificarea In agricultură, de a stabili sarcini de producție și de livrare la fondul de stat a produselor animale necorelate cu mijloacele materiale necesare pentru îndeplinirea lot și in special necorelarea dintre efective, producție și baza furajeră.Membrii comisiei au apreciat faptul că pentru prima dată s-a reușit să se elaboreze un program unitar de dezvoltare a zootehniei, bazat pe realitățile și posibilitățile agriculturii noastre, s-a evidențiat orientarea justă, de dezvoltare cu precădere a creșterii animalelor in sectorul socialist al agriculturii, unde există o mai mare certitudine în realizarea nivelurilor de producție și a fondului de marfă necesar economiei naționale.Pornind de la experiența valoroasă pe care au dobîndit-o multe întreprinderi agricole de stat în organizarea creșterii animalelor în sistem industrial, comisia a susținut propunerea de introducere treptată și în cooperativele agricole a acelorași soluții constructive și tehnologice care vor conduce la realizarea și în aceste unități a unor parametri tehnici și economici a- semănători. S-a apreciat- promovarea diverselor forme de asociere între cooperativele agricole de producție și forme de cooperare și asociere intre unitățile de stat și cooperativele agricole. Această orientare va asigura o mai bună conjugare a eforturilor financiare și materiale necesare pentru înfăptuirea a- cestui mare program.In dezbateri s-a subliniat importanța care se dă bazei furajere în general și dezvoltarea cu prioritate a industriei de nutrețuri combinate, fără de care nu este posibilă generalizarea sistemului de exploatare intensivă a animalelor. Dat fiind rolul pe care îl au furajele în realizarea nivelurilor de producție și a rezultatelor economice, organele agricole centrale și cele județene, unitățile agricole de producție trebuie să ia toate măsurile care se impun pentru îmbunătățirea structurii culturilor furajere, îngrășarea, irigarea și întreținerea acestora, recoltareș și gospodărirea rațională a nutrețurilorAceeași atenție va trebui a- cordată și valorificării corespunzătoare a celor peste 4 milioane hectare' de pajiști naturale, a căror producție poate crește de 3—4 ori față de cit se realizează in prezent, constituind o sursă importantă de furaje ieftine in zonele de deal și munte.

vins de justețea acestor măsuri, de marile perspective care se asigură dezvoltării agriculturii, vă rog să-mi permiteți să exprim acoidul meu deplin față de prevederile cuprinse in aceste două documente.Programul de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor are o mare importanță și pentru agricultura județului Brăila, unde, după cum este cunoscut, se manifestă frecvent acțiunea negativă a unor factori naturali și. in primul rind, a secetei, a inundațiilor care aproape în fiecare an produc pagube însemnate agriculturii județului. Acțiunile de

In discuții, mulțt vorbitori au propus ca pășunile date în folosința și gospodărirea cooperativelor agricole de producție să treacă din nou in administrația statului, considerind că prin a- ceasta se creează condiții mal bune pentru punerea lor în valoare într-un termen scurt și exploatarea acestora cu eficiență mai mare. Comisia consideră că, dată fiind situația diferită de la zonă la zonă, problema creșterii producției de furaje pe pajiștile naturale depinde în primul rînd de complexul de măsuri tehnico- organizatorice și ca urmare a- ceastă propunere trebuie să fie studiată temeinic și concluziile la care se va ajunge să fie prezentate separat pentru aprobare conducerii de partid și de stat.Comisia apreciază concepția de rezolvare unitară a problemelor de ameliorare a animalelor prin organizarea mai bună a rețelei de însămințări artificiale și selecție, care constituie premisa hotărîtoare în creșterea potențialului genetic al raselor din țara noastră. S-a subliniat necesitatea ca, la infăptuirea programului de dezvoltare a zootehniei, să crească aportul cercetării științifice și al cadrelor de specialitate, să existe o răspundere și o legătură mai directă a acestora cu producția. în acest scop, un rol important revine Academiei de științe agricole și silvice, precum și. institutelor ' 'de învățămint.Pentru adaptarea prevederilor proiectului la condițiile specifice din diferitele zone ale țării, s-a propus să se organizeze colective de specialiști, care, sub conducerea organizațiilor județene de partid, să studieze și să întocmească programe de aplicare a lor in fiecare județ, în fiecare unitate de producție.Participanții la discuții au subliniat necesitatea ca, în procesul de înfăptuire a prevederilor cuprinse în studiu, fiecare unitate agricolă, organele agricole teritoriale și centrale să sporească preocuparea și să ia astfel de măsuri, îneît, prin folosirea mai eficientă a forței de muncă, gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și financiare de care dispun, să se asigure rentabilizarea tuturor produselor animaleComisia a subliniat cu tărie necesitatea ca toate ministerele și organele centrale cărora le revin sarcini pentru înfăptuirea acestui vast program să-1 îndeplinească întocmai și la timp.în -dezbateri s-au făcut și alte propuneri valoroase, de care, va trebui să se țină seamă la definitivarea și aplicarea măsurilor prevăzute în program. Membrii comisiei pentru agricultură și silvicultură, dînd o înaltă apreciere acestor prevederi, caracterului Io»- realist, se angajează în fața conducerii partidului să transpună în viață sarcinile ce le revin astfel ca programul de dezvoltare a creșterii animalelor să devină o realitate, fiind= convinși că prin aceasta a- gricultura țării noastre va cunoaște o nouă treaptă în dezvoltarea sa și va asigura satisfacerea în mai bune condiții a nevoilor economiei noastre cu produse, agro-alimentare.Stimați tovarăși.Vă rog să-mi- permiteți ca, înainte de a încheia, să folosesc prilejul ca de la această tribună să-mi exprim adeziunea deplină cu prevederile cuprinse în materialele prezentate spre dezbatere și aprobare plenarei Comitetului nostru Central referitoare la dezvoltarea zootehniei în România și Ia programul de îmbunătățiri funciare Apreciez că infăptuirea acestor programe 
extindere a suprafețelor amenajate pentru irigații în județul Brăila au constituit o preocupare pentru organele de partid, de stat și pentru specialiștii din agricultură. La sfirșitul anului 1969 suprafața amenajată însuma peste 49 000 ha, ceea ce reprezintă 14 la sută din suprafața arabilă a județului, din care 29 000 ha sînt în sisteme mari, moderne. Rezultatele obținute în producție pe terenurile amenajate pentru irigat și exploatate in mod cdrespunză- tor, au fost bune și justifică pe deplin investițiile făcute. Sporurile de producție obținute sînt insă sub posibilități, datorită unor lipsuri în exploatare, unor defecțiuni de amenajare, lipsei de cadre specializate, precum și lipsei de experiență in această activitate.Datorită unor greșeli de proiectare și execuție, s-au dat în folosință suprafețe așa-zis amenajate prin lucrări de desecare, 

prezintă o Importanță hotărîtoare pentru mersul inainte nu numai al agriculturii, ci al întregii noastre economii. Consider de datoria mea să informez plenara Comitetului Central că stabilirea liniilor directoare ale dezvoltării agriculturii, măsurile prevăzute pentru dezvoltarea zootehniei și a îmbunătățirilor funciare au la bază indicațiile conducerii partidului, ale tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu, personal, care, in permanență, ne-a îndrumat și ne-a orientat în munca noastră de elaborare a acestor studii și programe.Pornind de la stilul de muncă introdus cu consecvență in ultimii ani de către partidul nostru, ca problemele de bază ale economiei să fie rodul gindirii colective, in elaborarea documentelor prezentate plenarei a fost antrenat un mare număr de specialiști de la multe organe centrale, din unitățile de producție, cercetare și învățămint, care și-au adus contribuția la găsirea soluțiilor corespunzătoare condițiilor din țara noastră.Eforturile mari pe care urmează să le facă statul, prin a- locarea unei părți însemnate din venitul național pentru dezvoltarea agriculturii, la care trebuie să adăugăm și. măsurile cu privire la dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei — am in vedere in mod deosebit industria chimică și industria constructoare de mașini — creează condițiile necesare pentru modernizarea agriculturii, conferă acestor programe un caracter realist, dau certitudinea îndeplinirii lor cu succes.Ar fi însă greșit să se considere că numai baza materială singură poate asigura înfăptuirea obiectivelor propuse. Un rol tot atit de important îl au capacitatea organizatorică și eforturile susținute ale tuturor factorilor chemați să înfăptuiască aceste acțiuni, să găsească cele mai eficiente soluții pe tot parcursul aplicării acestor programe.Măsurile stabilite de către Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, adoptate de plenara Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, din decembrie anul trecut, cu privire la organizarea, normarea și retribuirea muncii. înființarea de ferme, sub directa conducere a specialiștilor, creează cadrul corespunzător pentru aplicarea cu succes a acestor programe. Vor trebui, insă, luate toate măsurile necesare ca mijloacele materiale să fie folosite cu grijă, ca obiectivele pe care ni le propunem să fie date in funcțiune la timp, să fie in așa fel exploatate incit din primii ani să se atingă parametrii stabiliți.îndeplinirea măsurilor ce vor fi adoptate de către plenară necesită eforturi susținute din partea tuturor ramurilor economiei naționale și corelarea acestora în mod real în cadrul planurilor anuale.Doresc să asigur plenara că toți lucrătorii din agricultură, conștienți de importanța sarcinilor ce le revin, vor munci .cu abnegație și vor depune toată priceperea pentru ca aceste programe să devină o realitate, de roadele cărora să se bucure întregul nostru popor.în ceea ce mă privește, vot face tot ce-mi stă în putință și va depinde de mine, muncind cu pasiune, devotament și toată e- nergia pentru a-mi aduce contribuția la îndeplinirea acestor mari și importante programe naționale.
de pe care se obțin producții mici. Aceste suprafețe se găsesc in incintele îndiguite Tichilești— Gropeni. Latinu, Măxineni și Vădeni, unde excesul de umiditate și in mod deosebit sărătu- rarea se accentuează an de an. Asemenea aspecte se întilnesc in prezent și pe suprafețele a- menajate recent, anul trecut, în sistemul Terasa Mare a Brăilei și la orezăria de 5 000 ha de la Stăncuța. De asemenea, unele materiale ce se folosesc la amenajările pentru irigații nu corespund calitativ. Consider că ministerul de resort trebuie să ia măsuri energice pentru îmbunătățirea procesului tehnologic. a calității acestor materiale, pentru a prezenta garanții în buna exploatare a lucrărilor la care se folosesc.In programul național de irigare pe perioada anilor 1971—•
(Continuare în pag. a V-a)



SCÎNTEIA - joi 19 martie 1970 PAGINA 5

Cuvîntul tovarășului

Nicolae Mihai
(Urmare din pag. IV-a)1975 se prevede a se executa, in județul Brăila, lucrări în valoare de peste 2,5 miliarde lei. Se va amenaja pentru irigat o suprafață care reprezintă 40 la sută din suprafața arabilă a județului, ajungindu-se la 189 000 ha. Se remarcă în mod deosebit faptul că 78 la sută din lucrările de irigație se vor executa în cooperativele agricole. Totodată, vor fi extinse lucrările de îndiguiri și desecări, se vor face completări și modernizări la lucrările existente. în condițiile în care într-o perioadă scurtă urmează să se execute și să se exploateze un volum mare de lucrări de îmbunătățiri funciare, asigurarea cadrelor trebuie să constituie una dintre cele mai importante probleme pentru care propun să .se elaboreze un program de școlarizare pe o durată mai mare de timp, în care, pe lingă pregătirea teoretică, să se facă și o bună pregătire practică. Ministerul învățămîn- tului, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Silviculturii, să organizeze o rețea de școli amplasată teritorial, în raport de volumul lucrărilor de perspectivă. Din analiza făcută in județul Brăila rezultă că, pînă în 1975, sint necesari peste 2 000 de mecanici, 1 140 de tehnicieni și 240 de ingineri specializați în culturi irigate și îmbunătățiri funciare.Propun, de asemenea, ca întreprinderile economice de exploatare a marilor sisteme de irigat, prevăzute a se înființa, să răspundă nu numai de alimentarea rețelei principale, ci și de livrarea debitului necesar de apă pînă la plantă, precum și de întreținerea și buna funcționare a rețelelor interioare.Realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare cere investiții însemnate din partea cooperativelor agricole, atît din fonduri proprii, cit și din credite de la stat pe termen lung. Actualele acte normative cu privire la rambursarea creditelor prevăd un număr mic de rate anuale, ceea ce influențează situațiile economice ale unităților. De a- ceea, propun ca rambursarea creditelor să se stabilească prin aplicarea unor cote minime asupra veniturilor anuale planificate, în așa fel incit să se permită obținerea de către cooperatori a unor venituri mai mari decît în condiții de neirigare. Susțin aceasta și pentru faptul că lucrările de irigații au o durată normată de funcționare de 30 de ani, iar prin lucrarea care ni s-a prezentat rambursarea acestor credite se face în 12—13 ani.Cu privire Ia metodele de amenajare a sistemelor de irigații, vorbitorul a propus ca și în- cooperativele agricole să se introducă sisteme de aspersiune prin conducțe sub presiune, îngropate, care rezolvă mai bine problema brațelor de muncă pentru exploatare și întreținere, reduc scoaterea terenului din circuitul arabil etc.Referindu-se la studiul privind dezvoltarea creșterii animalelor în țara noastră, vorbitorul a arătat că majoritatea indicatorilor pe specii și categorii de animale pot fi realizați și unii chiar îm

Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe NeculaConsider că atît lucrările de îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor, cît și dezvoltarea creșterii animalelor — a arătat tov. Gh. Necula, prim-se- cretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., — reprezintă pilonii principali ai ridicării agriculturii noastre socialiste la nivelul sarcinilor trasate de Congresul partidului. Orientarea profund realistă și modalitățile concrete de rezolvare a problemelor ce se ridică în a- ceste domenii dovedesc încă o dată spiritul creator și înalta responsabilitate: cu care conducerea partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, îndrumă întreaga activitate de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Vreau să subliniez că pentru județul Ilfov prevederile cuprinse în programul de îmbunătățiri funciare au o importanță deosebită, întrucît din totalul de 39 de miliarde lei, îi revine peste 15 la sută, urmînd ca la încheierea lucrărilor propuse în viitorul plan cincinal, suprafața amenajată pentru irigații să ajungă la circa 314 000 ha,, ceea ce reprezintă 48,5 la sută din totalul suprafeței arabile a județului. Lucrările de îndiguiri și desecări vor cuprinde în 1975 circa 82 000 ha, la care se adaugă lucrările de ameliorare a solurilor sârăturate, precum și realizarea unor importante acumulări de apă în Dazinul rîului Mostiștea și zona de nord a Capitalei.In realizarea capacitățlloi planificate și a parametrilor de producție proiectați au existat o serie de deficiențe și greutăți, atît în ceea ce privește execuția, dar mai ales în exploatarea terenului amenajat. Sporurile de producție ce trebuiau obținute la culturile irigate sînt mult diferite de la o unitate la alta. Unele întreprinderi agricole de stat au obținut recolte mari, care justifică pe deplin investi țiile făcute. I.A.S. Afumați de exemplu, a realizat anul trecut o producție medie la hectar de 9 400 kg lucernă fîn, față de 3 700 obținute în cultură neirigată.In alte unități, însă, cum este I.A.S. Buciumeni, la cultura porumbului în teren irigat s-au obținut numai 4 000 kg la ha în loc de 6 000 kg cit era prevăzut în proiect. Cooperativele agri

bunătățiți. Rezultatele obținute în sectorul creșterii animalelor în perioada 196S—1970 de către unitățile de stat și cooperatiste din județul nostru ne-au demonstrat posibilitățile de care dispunem, deși acestea n-au fost valorificate în întregime. Trebuie să recunoaștem că și în județul nostru baza materială în domeniul zootehniei nu a fost bine utilizată, că mortalitățile la animale sînt încă ridicate, producțiile și sporurile de creștere în greutate sînt mici. In 1969, față de 1966, efectivul de porcine a crescut în întreprinderile agricole de stat de la 97 000 capete la 145 000, iar în cooperativele agricole de la 74 000 la 93 000 capete. De asemenea, creșteri simțitoare s-au înregistrat în sectorul avicol. Analizind posibilitățile de dezvoltare a sectorului creșterii animalelor în județ, față de prevederile studiului, rezultă că pot fi majorate și .chiar depășite aceste prevederi.In continuare, vorbitorul a arătat că, în județul Brăila, accentul trebuie să se pună pe creșterea porcinelor, deoarece este mare producător de porumb, ceea ce permite asigurarea pe plah local a furajelor. In studiu se prevede îmbunătățirea și ameliorarea raselor de bovine prin înlocuirea altor rase cu Bălțata Românească și Brună. In condițiile județului nostru cele mai bune rezultate Ie-a dat rasa Roșie de Dobrogea, producția de lapte în întreprinderile agricole de stat fiind, în 1969, de circa 3 000 de litri. In studiu se prevede să se obțină o producție medie de 3100 litri în 1980. Consider că, în județul Brăila, va trebui să se introducă rasele Bălțata Românească și Brună în mod treptat și in nici un caz intr-un singur cincinal.Pentru, asigurarea furajelor combinate la cooperativele agricole propun ca fabricile de nutrețuri să execute acestora prestații de servicii contra cost pentru prelucrarea materiilor prime, iar celelalte concentrate : furajele proteice și biostimula- torii, care intră în componența furajelor combinate, să se asigure la prețurile practicate de întreprinderile agricole de stat.Avînd în vedere dezvoltarea creșterii animalelor în județul Brăila, propun' ca Ministerul Industriei Alimentare să prevadă în planul cincinal construirea unui abator pentru a se evita transporturile animalelor vii, care conduc la pierderi însemnate în greutate.Consider, de asemenea, că este necesar ca institutele de specialitate să studieze posibilitățile adaptării, cu cheltuieli , cit mai reduse, a unor procese de mecanizare la grajdurile existente.Asigur plenara, a spus în încheiere vorbitorul, că organizația județeană de partid Brăila, specialiștii și oamenii muncii din agricultura județului nostru vor depune toate eforturile pentru realizarea in practică a programului național de, îmbunătățiri funciare și a măsurilor privind dezvoltarea creșterii animalelor, convinși fiind că în felul acesta vom contribui la înfăptuirea ho- tărîrilor Congresului al X-lea al partidului nostru.

cole de producție au obținut circa 2 700 kg porumb de pe terenul irigat, atît cît au obținut și în terase.O situație asemănătoare s-a înregistrat și la alte culturi, ceea ce dovedește că în exploatarea suprafețelor amenajate pentru irigat, specialiștii, cît și conducerile Unităților agricole nu au muncit cu suficient simț de răspundere. Fără îndoială, că noi cei care lucrăm în cadrul organelor de partid și de stat județene nu putem fi absolviți de răspunderile ce ne revin și de lipsurile din activitatea noastră.Comitetul județean de partid și-a concentrat atenția mai mult asupra extinderii suprafețelor amenajate, ceea ce a făcut ca sarcina prevăzută pentru actualul plan cincinal să fie realizată încă din 1968. Dar nu ne-am ocupat suficient de controlul și îndrumarea organelor agricole, a cadrelor de specialiști, astfel ca să asigurăm o exploatare judicioasă și maximum de eficiență a terenului irigat. Sîntem hotărîți să lichidăm aceste lipsuri, cu atît mai mult cu cît, în anii viitori, suprafețele irigate vor crește într-o măsură considerabilă.Proiectarea șl execuția lucrărilor de irigații în sisteme mari trebuie să fie corelate cu investițiile altor ministere — Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei Electrice — în as3 fel îneît. noile drumuri și linii de înaltă tensiune să deservească și sistemele de irigații. Ar trebui să se studieze șiposibilitatea ca din fondurile alocate pentru organizareașantierelor în sisteme mari să se execute unele construcții definitive. După încheierea lucrărilor, acestea vor putea fi folosite ca sedii, ateliere sau locuințe pentru personalul care întreține și exploatează sistemele de irigații.Propunem ca, In cadrul programului, să se prevadă și executarea lucrărilor de cadastru funciar, mai ales în zona marilor sisteme, pentru a stabili pre? cis categoriile de folosință a terenului și a lua în evidență suprafețele irigate. Măsurătorile făcute cu prilejul acestor lucrări vor servi și la întocmirea proiectelor de organizare a teritoriului.Apreciem ca fiind deosebit de 

Importante Indicațiile date de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. pentru completarea programului cu măsuri care să asigure nu numai executarea lucrărilor de amenajare, ci și exploatarea intensivă, cu maximum de eficiență, a terenului irigat. Ținînd seama că se preconizează cultivarea unor suprafețe însemnate cu culturi duble pentru boabe și " porumb tardiv cu potențial mare de producție, este necesar să se prevadă amenajarea unei rețele de drumuri interioare de exploatare, precum și dotarea unităților cu mijloace de transport, stații de uscare artificială și spații corespunzătoare de depozitare.In ceea ce privește lucrările de îndiguiri și desecări în pe- rioada 1970—1975, ele cuprind o suprafață de 13 000 ha, rămînind încă 28 000 ha afectate de inundații și exces de umiditate. Solicităm să se studieze posibilitatea de a include și această suprafață în programul de lucrări, ținînd seama că pagubele provocate anual de acțiunea distructivă a apelor se ridică la 25 de milioane lei. Investițiile suplimentare necesare pot fi recuperate într-un termen relativ scurt prin efectele economice ce s-ar realiza.Sînt necesare, de asemenea, lucrări de remediere și completare la incintele desecate. Subliniez acest lucru deoarece specialiștii nu au studiat temeinic situația la fața locului. In zona Greaca, o suprafață de circa 5 000 de hectare nu poate fi cultivată din cauza excesului de umiditate; Aici canalele de evacuare n-au fost bine dimensionate și acum se lucrează la refacerea lor. -In legătură cu studiul privind dezvoltarea creșterii animalelor în perioada 1970—1980, consider că acesta stabilește judicios principiile de organizare a producției animaliere, obiectivele ce trebuie realizate pentru sporirea efectivelor și a producției, precum și mijloacele necesare îndeplinirii sarcinilor stabilite. Apreciem eficiența măsurilor prevăzute privind dezvoltarea procesului de industrializare a creșterii animalelor în I.A.S. și prelucrarea in sortimente finite a produselor obținute.în cooperativele agricole se prevede dezvoltarea acțiunii de concentrare, specializare, industrializare și integrare, urmînd ca .noile capacități de producție să se facă, în principal, în ferme și complexe mari, cu exploatare intensivă, la nivelul de tehnicitate din întreprinderile agricole de stat.Trebuie să spunem, însă, că nu am folosit pe deplin experiența și posibilitățile materiale existente în întreprinderile, agricole de stat, în scopul dezvoltării producției animale in cooperativele agricole. Nici Ministerul A- griculturii și Silviculturii n-a inițiat acțiuni pentru colaborarea mai activă între cooperativele agricole și Întreprinderile agricole de stat. Apreciem, in mod deosebit,- măsurile prevăzute în studiu pentru stabilirea unor le
Cuvîntul tovarășului 

Vasil® Marin .Oglindind sarcinile trasate de cel de al X-lea Congres al partidului, studiile prezentate plenarei, a arătat tov. Vasile Marin, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., demonstrează eforturile făcute de partidul și de statul nostru pentru accelerarea procesului de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii.Județul ialomița s-a bucurat de o atenție deosebită, de un sprijin substanțial pentru dezvoltarea agriculturii. Astfel, au fost scoase de sub influența inundațiilor, prin lucrări de îndiguiri și desecări, peste 113 000 ha, iar in acest an întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție din județ vor iriga peste 100 000 ha. în cincinalul 1971—1975, in județul nostru, se prevede extinderea suprafețelor irigate cu încă 182 000 ba și efectuarea de lucrări pentru ameliorarea unei suprafețe de 3 000 ha ’ terenuri sărăturate. Ca urmare, la sfîrși- tul anului 1975, mai mult de jumătate din suprafața arabilă a județului Ialomița va fi irigată.In sectorul creșterii animalelor au fost construite și date in folosință, la întreprinderile agricole de stat, 11 complexe de în- grășare a taurinelor, de creștere și ingrășare a porcilor, de in- grășare a mieilor, un complex de vaci cu lapte și fabrici de nutrețuri combinate. Și cooperativele agricole și-au dezvoltat substanțial baza materială în sectorul zootehnic. în cincinalul următor vor spori efectivele de animale și se va asigura — corespunzător cu aceasta — baza materială, ceea ce va face posibil ca județul Ialomița să livreze. în 1975. la fondul de stat, 112 000 tone carne, 1 200 000 hl lapte, mai mult cu circa 25 800 tone carne și 640 000 hl lapte decît prevede planul pe 1970.Din programul național de extindere a lucrărilol- de îmbunătățiri funciare rezultă că. înce- pîncl din anul 1971 urmează să se efectueze anual un volum de lucrări aproape egal cu cel realizat în perioada anilor 1965-1970, în executarea lucrărilor de irigații și îmbunătățiri funciare, în cele mai multe județe ale tării, printre care și județul Ialomița, s-a acumulat o experiență bogată, de care trebuie să se țină seama în realizarea acestui mare volum de lucrări. Vorbitorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii radicale a activității organelor de proiectare, a- sigurării unei mai' mari operativități în deschiderea finanțării și a unei concordante între 'volumul de lucrări și nrocesul de industrializare și mecanizare a operațiilor de construcții.Experiența a arătat că paralel cu asigurarea unei baze materiale corespunzătoare, este necesar să se stabilească din timp cadrele de conducere ale diferitelor sectoare de activitate și 

gături organizate de colaborare între sectorul de stat și cel cooperatist. De mare însemnătate este cooperarea în vederea popu- lării noilor complexe zootehnice ale unităților cooperatiste cu material biologic adecvat, furnizat de întreprinderile agricole de stat și de stațiunile experimentale. Folosind experiența I.A.S., cooperativele agricole vor trece la organizarea fermelor și complexelor cu 10 000—30 000 de porci. Folosind la maximum spațiile existente, cooperativele asociate vor livra încă din acest an 54 000 de porci, asigurîndu-se de pe acum animalele matcă șl efectivele pentru îngrășat.începînd din anul trecut am organizat îngrășarea berbecuți- lot in C.A.P. Pe baza experienței acumulate s-a trecut la organizarea unui complex care să îngrașe și să ‘ivreze peste 30 000 de berbecuți. In creșterea păsărilor s-a trecut la organizarea prin acțiuni intercooperatis- te a Complexului avicol dfe la Afumați, care va livra anual 3 milioane pui de carne.în același timp, considerăm necesar să s,e prevadă crearea de ferme mici, care să folosească spațiile existente și să aplice tehnologii moderne. Toate adăposturile pentru păsări din cooperativele agricole vor fi populate cu pui de o zi din rasele pentru carne sau pentru ouă provenite din I.A S. In acest sens am. făcut un început la C.A.P. Hrănești. în termen de o lună vom extinde această acțiune la încă 10 cooperative a- gricole. în perspectivă, urmărim să asigurăm la un număr cît mai mare de cooperative popularea crescătoriilor de păsări numai cu pui cumpărați din întreprinderile agricole de stat, folosind și tehnologia din aceste unități, în ceea ce privește asigurarea numărului de purcei necesari gospodăriilor personale ale membrilor cooperatori, propunem să se prevadă creșterea în cooperative a unui număr suplimentar de scroafe.Un loc important în studiu îl ocupă măsurile pentru asigurarea bazei furajere. In acest sens experiența obținută de unitățile agricole din județul nostru atestă importanța deosebită a irigării plantelor de nutreț cît și îmbunătățirea structurii culturilor furajere,- în cadrul cărora lucerna trebuie să dețină o pondere din ce in ce mai mare. Cu toate acestea, de mai mulți ani, întîmpinăm greutăți în extinderea lucernei, deoarece nu se asigură în totalitate semințele necesare. Această problemă trebuie rezolvată în cel mai scurt timp posibil.în încheiere, tov. Gh. Necula a spus : Exprimînd recunoștința oamenilor muncii din județul Ilfov față de conducerea partidului, asigurăm Comitetul Central, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, că organizația de partid județeană, toți lucrătorii din agricultură nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

torța de muncă calificată și necalificată necesară. De aceea; consider necesar, a arătat vorbitorul, ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii să treacă imediat la completarea parcului de utilaje, la nivelul volumelor de lucrări prevăzute a se executa in această perioadă și să pregătească cadrele de mecanizatori care să asigure funcționarea a- cestora in cel puțin două schimburi. Pînă acum, pe șantierele județului nostru, schimburile pe principalele utilaje — dragline, screpere etc. — nu =-au asigurat decît in procent de 30—50 la sută. în județul nostru, lipsa cadrelor a făcut ca pe unele suprafețe amenajate pentru irigat să nu se obțină producții corespunzătoare Anul trecut, cea mai mare recoltă la porumbul irigat, de 6 000 kg la hectar, a tost obținută la I.A.S. Jegălia. Dar în toarte multe unități agricole de stat și cooperatiste s-au realizat in condiții de neirigare producții medii cuprinse între 5 000— 8 000 de kg porumb la hectar.Realizarea prevederilor din planul pe anii 1971—1975 este condiționată de eliberarea efectivelor de constructori de la lucrările la care sînt angajați în acest an și care presupun minarea necondiționată a acestora. în momentul de față constructorii sînt ocupați cu lichidarea restanțelor din 1969, remedierea defecțiunilor apărute în exploatarea sistemelor în termenul de garanție, (ar în cîteva zile vor începe efectuarea probelor de presiune. In județul Ialomița, suprafețele pe care se fac probele de presiune și urmează a fi predate beneficiarilor însumează peste 35 000 ha. iar pe o suprafață de peste 15 000 de hectare, se mai efectuează lucrări restante din a- nul 1969. De aceea, este necesar ca Ministerul Agriculturii șb Silviculturii să ia măsuri organizatorice care să asigure terminarea, pînă cel mai tîrziu la 1 mai 1970, a lucrărilor de mai sus, pentru a putea ataca lucrările anului 1970 și pregăti cele care se vor realiza în 1971—1975.Referindu-se la problemele dezvoltării zootehniei și creșterii producției animaliere, vorbitorul a arătat că este necesară adîncirea unora din ele și eventual completarea acestora. în studiul prezentat, un accent deosebit s-a pus pe concentrarea producerii cărnii de porc în unități cu tehnologie Industrială atît în sectorul de stat, cît și în cooperativele agricole. Aceste măsuri sînt menite să înlăture unele deficiențe care s-au manifestat în producția zootehnică. Astfel. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, cît și organele locale de partid și de stat nu au acordat atenția cuvenită asigurării necesarului de animale matcă, nu s-a urmărit sistematic planul de monte și nu s-a rezolvat problema furajării animalelor.

Măsurile cuprinse In materialul prezentat plenarei constituie singura caie de realizare a planului de carne și de dezvoltare » sectorului zootehnic. Consider necesar ca atît pentru complexele de creștere și ingrășare 
s porcilor, de 100 000—150 000 de capete, cît și pentru îngrășăto- riile de taurine, să se revadă tehnologiile de creștere și în- grășare. In anul 1969, pe baza tehnologiei adoptate, in complexele de porcine ale I.A.S. s-a mărit numărul de scroafe, cel puțin în unitățile din județul Ialomița, pentru realizarea purceilor prevăzuți in plan, dar din cauza necorelării cu spațiul de cazare, cu elemente de microclimat etc. s-a ajuns la micșorarea sporului de creștere și, în final, la nerealizarea planului de carne și a indicatorilor economici stabiliți.In îngrășătoriile de taurine sporurile de creștere sînt diminuate și ca urmare a întîrzieri- lor în rezolvarea unor probleme tehnice ca cea a pardoselilor și a evacuării dejecțiilor din grajduri, Acum cînd pornim la înfăptuirea unor obiective care să ducă la realizarea sporurilor din documentație, este timpul ca și a- ceste probleme să fie rezolvate.Din studiul prezentat a rezultat că pentru îmbunătățirea activității din zootehnie, apar ca necesare o serie de întreprinderi centrale, ca întreprinderea de ingrășare a taurinelor, centrala specializată in producția cărnii de porc, intreprinderea specializată în creșterea păsărilor. întreprinderea specializată in producerea de furaje ele. Unelc- din acestea, așa cum prevede studiul, urmează să se preocupe de sarcini care cad în atribuțiile fermelor, ale conducerii acestora și ale întreprinderilor. Ministerul Agriculturii și Silviculturii trebuie să mai adîncească această problemă, pentru a se elimina apariția de noi instituții intermediare între ministere, organele județene și unitățile producătoare și plecarea unor cadre valoroase din unitățile productive.învățămintele desprinse din lipsurile care s-au manifestat în activitatea noastră în anii precedent au determinat comitetul

Cuvântul tovarășului

losifDezbaterea acestor probleme de importanță deosebită in cadrul plenarei Comitetului Central — a spus tovarășul losif Uglar, prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R. — reprezintă o dovadă in plus a noului stil de muncă pe care îl promovează cu perseverență conducerea partidului nostru. in acest sens trebuie relevată consecvența cu care se urmărește înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al X-lea al partidului.Din studiul asupra dezvoltării zootehniei și creșterii producției animaliere, reiese preocuparea susținută a conducerii superioare de partid și de stat, ca pină in 1980 să se obțină o producție de carne, lapte, lină și ouă la nivelul țărilor avansate din Europa. Județul Satu Mare are condiții bune pentru a aduce o contribuție importantă larealizarea acestui obiectiv. înjudețul Satu Mare față de anul 1965, efectivele de animale aucrescut cu 12 000 bovine, cupeste 60 000 ovine, cu 20 000 de porcine și peste 400 000 de păsări. Potrivit recensămîntului din 3 ianuarie 1970 s-a ajuns ca la fiecare sută de hectare teren a- gricol să existe o incărcătură de 50 de taurine și 133 de ovine, iar la suta de hectare teren arabil cite 80 de porcine. A crescut continuu și producția animalieră. Anul trecut, față de 1968, cooperativele agricole au livrat mai mult la fondul central al. statului cu 541 de tone de carne, din care 205 tone carne de porc, cu aproape 18 000 hl lapte, 700 000 de bucăți ouă și 53 de tone de lină. Aceasta a permis ca în cooperativele agricole să se obțină în plus, din zootehnie, venituri bănești de 16 milioane lei.Organele și organizațiile de partid, de stat și agricole din județul nostru și-au orientat activitatea spre traducerea în viață a planului de măsuri elaborat după indicațiile conducerii partidului privind dezvoltarea zootehniei'.Creșterea efectivelor de animale și a producției acestora în anii 1970—1980, prevăzută in studiu, după cum reiese din document, conține cîteva lucruri noi: schimbarea concepției despre zootehnie și in special în ceea ce privește asigurarea bazei furajere. tn acest sens, propunerile prevăzute în studiu sînt bine chibzuite și tind spre fundamentarea științifică a concepției creșterii animalelor in țara noastră.După experiența Județului Satu Mare, o îmbunătățire substanțială a creșterii animalelor se poate obține pe calea propusă în studiu, adică prin acțiuni intercooperatiste și de cooperare cu întreprinderile agricole de stat. In 1969, de exemplu, creșterea vanilor s-a concentrat în județul nostru în 108 cooperative agricole, iar producția de lapte marfă pe județ a crescut numai în această perioadă cu 17 800 hl. De asemenea, concentrarea creșterii păsărilor în 12 cooperative agricole a făcut ca producțiiar de ouă să se dubleze. Pentru a se mări producția de carne de porc, în acest an, în urma indicațiilor conducerii partidului, a luat ființă, în județul nostru, 3 complexe intercooperatiste, la care participă 11 cooperative agricole. Prin folosirea maximă a capacităților existente și a investițiilor reduse, ele vor livra în anui 1971 peste 15 000 porci grași, cantitate egală cu cea livrată în 1968 de toate cooperativele agricole din județ. De aceea, în cooperativele agricole de producție atît in- 

județean de partid să la o serie de măsuri care vor crea condiții de creștere accelerată a sectorului zootehnic. Astfel, în acest an in cooperativele agricole se vor construi și popula 30 de îngră- șătorii a cite 5 000 capete porci igrași. va începe construirea a două complexe a 30 000 capete porci și se vor termina două în- grășătorii a cite 30 000 capete tineret-ovin. Acestea vor livra carne numai pentru fondul central al statului. Pentru utilizarea porumbului pe care cooperatorii îl primesc drept retribuție. ne-am propus ca. începînd din anii 1971—1972, să se vîndă cooperatorilor 50 000—60 000 purcei, care să fie crescuți și îngră- șați, din care cel puțin 50 la sută să fie contractați cu statul.După părerea mea, în studiu nu și-au găsit rezolvarea corespunzătoare unele probleme privind sporirea efectivelor de a- nimale, mai ales la taurine și ovine în gospodăriile personale ale cooperatorilor. Astfel, nu sînt rezolvate complet probleme legate de asigurarea furajelor pentru aceste animale și în special pentru cele din zonele lipsite de pajiște și finețe. Ne propunem ca printr-o mai bună organizare a producerii de furaje In cooperativele agricole, buna gospodărire a izlazelor existente, să ridicăm producția acestora. Vom orienta pe cooperatori ca, pe lotul de teren în folosință personală, să cultive și plante furajere. Biroul comitetului județean, acordînd prioritatea cuvenită realizării sarcinilor din zootehnie de către unitățile de stai și cooperatiste din agricultură, se va preocupa și de participarea mai susținută a gospodăriilor personale ale cooperatorilor la crearea fondului de stat la carne și alte produse zootehnice.Noi considerăm, a arătat in Încheiere vorbitorul, că studiile prezentate constituie o bază trainică pentru dezvoltarea agriculturii. Asigurăm Comitetul Central că vom face tot ce ne stă în putință l pentru realizarea în cele mai ’ bune condiții a sarcinilor ce ne revin in ce privește extinderea lucrărilor de hidroameliorații și dezvoltarea zootehniei.

Uglarvestițiile din fondurile proprii, cit și creditele acordate de stat vor fi folosite pentru organizarea de complexe intercooperatiste.Apreciez în mod deosebit, a spus vorbitorul, propunerea din studiu privind organizarea de asociații ale crescătorilor de animale, pe baza liberului consim- țămînt, deoarece va duce cu siguranță la sporirea numărului de animale și a producției acestora. tn Țara Oașului există deja unele forme de asociere în creșterea ovinelor.Pășunile și fînețele naturale din județul nostru ocupă o suprafață de circa 64 000 de hectare, constituind o bună rezervă de furaje pentru perioada de vară. Din. păcate, această suprafață nu este încă exploatată la întreaga capacitate productivă, deoarece, ani de-a rîndul, nu s-au întreprins decît sporadic acțiuni de întreținere și fertilizare a acestor terenuri. De aceea noi am trecut la înființarea unei întreprinderi județene specializată in ameliorarea pășunilor.Sporirea efectivelor de animale presupune, pe lingă exploatarea rațională, a pășunilor, asigurarea cu furaje în perioada de stabulație. In acest sens, apreciez pozitivă propunerea privind extinderea culturilor de lucernă irigată, înființarea stațiilor de deshidratare și granulase a lucernei, asigurarea de îngrășăminte chimice pentru suprafețele destinate producerii de furaje pe suprafețele irigate. De asemenea, susțin introducerea sistemului unitar pentru producerea furajelor combinate prevăzut în studiu. In acest sistem să fie incluse și bazele de recepție ale întreprinderilor de valorificare a cerealelor, care dispun de spațiu de înmagazi- nare și personal, care de fapt nu este ocupat în tot timpul anului.In studiu se arată că în țara noastră, deși există două organisme de specialitate, activitatea de reproducție și selecție este rămasă in urmă. Susțin necesitatea organizării rețelei unice de reproducție și selecție, precum și introducerea unui sistem de retribuire a personalului în raport cu rezultatele obținute. Propun ca ferma de ovine de la Gereușa din județul nostru, aparținînd întreprinderii agricole de stat din Tăș- nad, cu un efectiv de 15 000 de ovine și cu o producție medie de mulți ani de peste 7 kg lină pe cap de oaie tunsă, să devină o fermă de elită, ceea ce ar contribui la îmbunătățirea calității efectivelor de ovine din țară.Asigur Comitetul Central al partidului că organele și organizațiile de partid, de stat și agricole din județul nostru sint ferm hotărîte să îndeplinească în mod exemplar toate sarcinile ce ne revin încă din acest an în domeniul zootehniei.Vorbitorul s-a referit apoi la problema îmbunătățirilor funciare. Aproape 200 000 ha teren, reprezentînd circa 64 la sută din totalul suprafeței agricole, sînt afectate fie de lipsă, fie de exces de umiditate. Ba mai mult, în cîteva zone aceste fenomene sînt de asemenea amploare îneît productivitatea terenurilor scade aproape în fiecare an sub 30 la sută față de nivelul normal. Tocmai de a- ceea, sîntem satisfăcuți de modul în care este tratat și cuprins județul nostru în programul național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.In județul Satu-Mare s-au executat și ■ pînă în prezent o serie de lucrări de îmbunătățiri funciare.

In conformitate cu prevederile programului național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor, în perioada anilor 1971—1975 vor ti irigate in județul Satu-Mare încă 14 000 ha teren pe malul sting al Someșului. In plus, doresc să informez plenara Comitetului Central că in această perioadă, în cooperativele agricole vom amenaja cu forțe locale încă 2600 ha.In anexa la programul național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, cele 14 000 de ha care urmează să fie irigate sînt stabilite în zona dintre Someș și Crasna. Consider însă că acest Ioc nu este cel mai potrivit, deoarece solul este lăcoviștit și are o permeabilitate redusă. Tocmai de aceea propun ca terenul pentru irigare să fie fixat în zona Crasna-Valea Terului.Referitor la îndiguiri șl desecări. aș dori să ridic din nou problema Văii Turului din Țara Oașului. Dacă luăm ca etalon numai recoltele obținute In 1968 de către cooperativa agricolă de producție Călinești. cînd pentru prima oară în decurs de 40 de ani Turul n-a inundat terenurile din jur, rezultă că In această zonă se pierde anual, din cauza excesului de umiditate, o recoltă echivalentă cu aoroane 39 000 tone de porumb boabe. Din a- ceastă cauză, cu toate strădaniile depuse, cele 14 connective agricole situate pe Valea Turului înregistrează cea mai scăzută valoare a zilei-muncă din județ. Avînd în vedere programul de față, care rezolvă această problemă, situația financiar- economică a acestor cooperative se va îmbunătăți radical. Tn a- cest scop am hotărît chiar de acum înființarea unei unități intercooperatiste pentru Irigare. Ca urmare a lucrărilor ce se vor executa în sistem, se vor cultiva 1000 ha cu căpșuni, ceea ce va asigura obținerea, unui venii anual în valoare de 45 milioane lei, față de numii 4 milioane, cît se obținea în trecut. Aceasta va contribui la sporirea valorii zilei de muncă cu cel puțin 17 lei.In zona Codrului din județul nostru trăiesc aproape 40 000 de oameni. Aci predomină terenul de deal, cu foarte slabă produc
Cuvântul tovarășului

Miu DobrescuIn cuvîntul meu — a spus iov. Miu Dobrescu, prim-secretăr al Comitetului județean Iași al P.C.R. — aș dori să mă refer la programul național de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor, program care ne mobilizează atenția și ne impresionează prin parametrii săi dimensionali, prin înalta sa ținută științifică, prin esența sa profund patriotică. Aprecierile pozitive cu privire la polivalențele acestui prbgram se cuvine, cred, adresate, în primul rînd, conducerii partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, așa cum se cunoaște foarte bine, a fost nu numai inițiatorul acestui program pe care îl dezbatem, dar a și condus îndeaproape elaborarea lui, în consens cu interesele și programul general al dezvoltării economiei socialiste, în consens cu aspirațiile națiunii noastre.Lipsa unui program de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor a făcut ca, an de an, agricultura județului nostru să treacă prin mari încercări. Este suficient să arăt situația din 1969, cînd a fost inundată o suprafață de circa 43 000 de hectare, din care aproape jumătate era cultivată. Trebuie spus că unele culturi au fost reînsămîn- țate de două și trei ori, iar pe unele, suprafețe nu am recoltat nimic pentru că, începînd din luna martie și pînă către sfîrșitul lunii iulie, au fost cîteva inundații consecutive. Chiar dacă, prin proporțiile calamităților, anul 1969 a fost mai deosebit, totuși, în județul nostru, an de an, mii de hectare de teren agricol cad pradă furiei a- pelor.Dar această apă, care acum ne este potrivnică, nu este singurul vrăjmaș al agriculturii noastre. Eroziunea solului diminuează mult din potențialul a- griculturii județului. Iată de ce îmbunătățirile funciare au constituit un deziderat vechi, de primă însemnătate. Prevederile programului național vin în în- tîmpinarea acestui deziderat.Potrivit măsurilor preconizate, în cincinalul 1971—1975 se vor efectua, in județul Iași, lucrări în valoare de aproape 400 milioane de lei, din care circa 290 milioane lei pentru îndiguirea Prutului, urmind a se realiza joncțiunea cu altă îndiguire făcută în aval de această porțiune, ceea ce va însemna scoaterea de sub efectul destructiv al inundațiilor a unei suprafețe de peste 37 mii de hectare.Desigur, în fața eforturilor materiale, cu adevărat uriașe, care se fac pentru punerea în aplicare a acestui vast program, a veni cu solicitări suplimentare, nu poți să o faci decît cu un sentiment de reținere. Și, totuși, cer îngăduința să ridic cîteva probleme, întrucît se pare că unele lucrări pentru județul nostru nu sînt stabilite în conexiunea lor firească, iar, altele deosebit de acute se temporizează.Vorbitorul a subliniat în continuare necesitatea ca îndiguirile din Lunca Prutului să fie corelate cu alte lucrări care sint prevăzute în studiile efectuate pe plan local. Neexecutarea a- cestor lucrări ar însemna diminuarea eficienței digului de la Trifești și pînă la Gorban.Este necesar să se regularizeze rîurile Jijia și Bahlui. Aceste rîuri, datorită faptului că au o albie foarte mică, pe alocuri aproape nedefinită, cu foarte 

tivitate. Avînd în vedere programul de creștere a animalelor și de îmbunătățiri funciare, vom colabora strîns cu organele centrale de specialitate pentru a stabili un plan judicios de dezvoltare a acestei zone a județului -nostru.Vom acorda, de asemenea, a- tenție susținută folosirii amendamentelor și a lucrărilor de drenări pe solurile podzolice, care formează mai mult de jumătate din suprafața agricolă a județului Satu-Mare. In această direcție vom folosi mai intens rezultatele stațiunii experimentale din Livada.Consider, de asemenea, că tn programul național este bine o- glindită și problema gospodăririi apelor, iar înfăptuirea măsurilor prevăzute va contribui la realizarea programului de irigații. Io strînsă legătură cu a- cest program este privită și problema poluării apelor. Someșul, de exemplu, este deja destul de poluat și o accentuare a poluării apelor acestui rîu ar putea periclita irigarea culturilor în vestul țării. Tocmai de aceea apreciez ca foarte binevenite măsurile prevăzute în programul național în legătură cu această problemă.Am profunda convingere, a a- rătat vorbitorul, că programul de dezvoltare a zootehniei și de creștere a producției animaliere, precum și programul național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare vor marca o nouă etapă de importanță istorică în procesul de dezvoltare accelerată a agriculturii noastre socialiste. Pentru anii următori, județul Satu-Mare are prevăzut numai pentru îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor 850 milioane lei. Acest program dă răspuns problemelor vitale ale județului nostru. Ex- primăn calde mulțumiri Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru acest sprijin acordat județului Satu- Mare.In numele organizației județene de partid, asigur plenara Comitetului Central al partidului că vom munci cu toată hotărî- rea pentru a traduce în viață cu maximum de eficiență măsurile ce se preconizează, conștienți fiind că prin aceasta vom contribui substanțial Ia dezvoltarea patriei noastre socialiste.

multe meandre, in fiecare primăvară și după unele ploi torențiale se revarsă. Evident, acest surplus de apă ar putea fi adunat tn incinta indiguită. Din â- celeași motive, propunem și schimbarea locului de confluență a acestor riuri, intrucit, in prezent, cind cresc apele Prutului, se petrece fenomenul de remu cînd apa își schimbă de fapt sensul de curgere. Considerăm deosebit de acută regularizarea rîului Bahlui și din alte motive. Cu toate că au fost efectuate unele lucrări speciale, există incă riscul de inundație in Iași și, în principal, zona industrială, Regularizarea Bahlu- iului se impune și pentru a salubriza cursul lui pe porțiunea care traversează orașul., Aceasta este o primă categorie de lucrări a căror efectuare trebuie, după părerea noastră, strins corelată cu acțiunea de îndiguire a Prutului. A doua lucrare conexă îndiguirii și care, deocamdată, nu se regăsește în program este efectuarea unor acțiuni sistematice de combatere a eroziunii solului pe versantul opus digului.O altă observație pe care doresc s-o fac, care vizează județul nostru, se referă la posibiltățile de extindere a irigațiilor. Suprafața irigată a crescut in ultimii 4 ani de la 900 hectare la circa 12.500. La această suprafață se măi adaugă 780 de hectare care se vor amenaja în acest an. Potrivit studiilor noastre, cu actualele resurse hidrografice nu mai putem iriga, pînă la sfirșitul cincinalului următor, decît aproximativ 900 de hectare, pentru că rîurile noastre au un debit foarte redus, inconstant, vara, de multe ori, secînd aproape complet. Pentru a ne putea încadra și noi in îndeplinirea sarcinilor cuprinse în programul național, în ceea Ce privește irigațiile prin amenajări locale, este necesar să fim ajutați pentru realizarea u- nor acumulări de apă. Prin a- ceste acumulări am putea iriga o suprafață de peste 10 000 de hectare.în încheiere, vorbitorul a făcut unele observații cu privire la programul aflat în dezbatere. După cum se știe, printre lucrările de mare eficiență economică și cu rezultate practice deosebite în stăvilirea eroziunii sînt plantările de vii și pomi, precum și împăduririle în cazul terenurilor profund erodate. Cred că era bine dacă proiectul programului ar fi fost corelat și cu această categorie de lucrări. A- vînd în vedere vastitatea acestui program, consider necesar să se constituie un organism special care să se ocupe in exclusivitate de această problemă. Este nepotrivit să se lase această sarcină pe seama departamentului din cadrul Ministerului Agriculturii și Silviculturii, organism și așa foarte aglomerat. în plus, mi se pare că nu este bine ca' Ministerul Agriculturii și Silviculturii, unul din beneficiari, poate principalul beneficiar al apei, dar nu singurul, să se ocupe și de gospodărirea apelor. Ar putea să fie subiectiv, să nu poată avea o privire de ansamblu în ceea ce privește utilizarea apei potrivit cu nevoile economiei naționale.Dîndu-mi acordul cu ambele studii supuse dezbaterii, asigur conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. personal, că organizația noastră județeană de partid va lua toate măsurile pentru aplicarea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile pe care le va elabora și le va adopta Plenara Comitetului Centrat



Cuvîntul tovarășului
Mihai TelescuExprimîndu-și acordul față de conținutul materialelor ce fac obiectul dezbaterii, materiale care reliefează încă o dată grija deosebită a conducerii partidului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru progresul continuu al agriculturii — ramură de bază a economiei naționale — tovarășul Mihai Telescu, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., a arătat că programul național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor cuprinde importante prevederi și pentru județul Timiș. Sînt de părere — a spus vorbitorul — că executarea obiectivelor prevăzute pentru perioada 1971—1975, respectiv cele 12 lucrări complexe de combatere a inundațiilor, acumulări, îndiguiri și desecări pe o suprafață totală de 118 700 hectare, în valoare de 567 milioane lei, va asigura obținerea unor producții vegetale mari și stabile.Un studiu întreprins din inițiativa comitetului județean de partid ne permite să apreciem că, în cincinalul următor, suprafețele desecate vor putea fi majorate cu cel puțin 25 000 ha de amenajări locale, prin acțiuni de muncă patriotică și de Întrajutorare cooperatistă. In a- cest an aproape jumătate din suprafețele ce vor ti desecate se vor realiza prin mobilizarea la muncă patriotică a maselor largi de țărani cooperatori și alți oameni ai muncii de la sate și orașe.Programul de îmbunătățiri funciare pe care îl dezbatem conține numeroase prevederi judicioase în legătură cu exploatarea în condiții corespunzătoare a sistemului de desecare și irigații. Avînd în vedere că la sfîrșitul acestui an lungimea rețelei de canale de desecare din județul nostru va totaliza aproximativ 5 000 km și că, în perioada 1971—1975, lungimea totală se va dubla, problema menținerii în stare permanentă de funcționare a acestora prezintă o deosebită importanță. Experiența ne arată că, datorită pantei mici a terenului din zonele de șes, procesul de împotmolire se accentuează dacă nu se iau măsuri bine coordonate și susținute de întreținere. Propunem ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii, prin Departamentul de îmbunătățiri funciare și Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii să studieze problema executării mecanizate a lucrărilor de despot- molire periodică a rețelei de canale și să precizeze sistema de mașini corespunzătoare acestui gen de operații cu care să fie dotate unitățile de exploatare.Pentru distrugerea vegetației acvatice, care, dezvoltîndu-se extrem de repede împiedică scurgerea apelor pe canale, considerăm necesară introducerea ierbicidelor ; în sisteme mari împrăștierea ierbicidelor s-ar putea executa rapid și eficient prin folosirea aviației utilitare.Din programul pe care îl analizează Plenara Comitetului Central am desprins cu vie satisfacție grija conducerii partidului de a da poporului o perspectivă clară a folosirii potențialului hidrologic al României, prin efectuarea unor lucrări de amploare cum sînt sistemele de canale navigabile sau destinate irigațiilor din sudul, estul și vestul țării. In legătură cu proiectele preconizate sugerăm inițierea unui studiu măi aprofundat privind gospodărirea apelor canalului Bega și rîului Timiș. Considerăm necesar să se aibă în vedere în următorul deceniu redimensionarea și modernizarea canalului Bega — care în momentul de față nu satisface cerințele unei navigații moderne — pentru a putea fi utilizat pentru navigație în legătură cu sistemul de canale din vestul țării și fluviul Dunărea.Apreciem ca o sarcină de primă urgență rezolvarea problemei poluării apelor ce se pune cu tot mai multă acuitate o dată cu darea în funcțiune a unor noi obiective industriale și mai ales a unor noi complexe zootehnice. Propunem Ministerului Agriculturii și Silviculturii ca, potrivit experienței din țările avansate și rezultatelor cercetărilor științifice din țara noastră să găsească soluții practice, concrete care să împiedice impurificarea apelor. Stabilirea grabnică a acestor soluții prezintă o mare importanță și pentru amplasarea în locurile cele mai corespunzătoare a noilor obiective industriale și agricole.Situația în care se găsește zona de deal și premontană a județului Timiș, supusă unui intens proces de eroziune, ne impune ca, pe lingă măsurile luate, să trecem la efectuarea unor ample lucrări de prevenire și combatere a degradării solului. Biroul comitetului județean de partid este de părere că organele agricole centrale trebuie să includă în programul de imbu- nătățiri funciare lucrări de mai mare amploare in județul Timiș, conjugate cu preocupări mai susținute din partea organelor locale. Corelînd efectuarea acestor lucrări cu extinderea plantațiilor de vii și pomi și îmbunătățirea pajiștilor naturale, vom putea ridica din punct de vedere economic zone întinse unde, în momentul de față, se găsesc unități agricole slab dezvoltate.In programul național de îmbunătățiri funciare se prevede ca acțiunea de ameliorare a sără- turilor să înceapă în anul 1973. Ținînd seama de experiența pe care o avem, de importanța a- cestei acțiuni pentru județul nostru și pentru alte județe, sîn- tem de părere că lucrările trebuie devansate, începînd chiar 

din anul 1971, în așa fel încît, în viitorul cincinal, pe teritoriul județului să ameliorăm cel puțin 26 000 de ha a căror valoare este estimată la circa 16 milioane lei.In legătură cu prevederile privind dezvoltarea în perspectivă a irigațiilor apreciem că ele sint pe deplin realizabile. Lucrărilor ce vor fi efectuate din fondul de investiții centrale urmează să le adăugăm altele pe plan local. Se pot amenaja pentru irigat, pe măsură ce vom realiza planul de desecări, inclusiv canalul Mureș-Bega prevăzut în perioada 1976—1980, circa 150 000 ha. Din acestea, 50 000 ha au surse de apă certe, îndeosebi din debitele actuale ale riurilor. Pentru restul suprafețelor soluția ce se impune este aceea a utilizării pe scară largă a apelor din viitoarele acumulări și îndeosebi a apelor subterane. In vederea cunoașterii exacte a posibilităților de extindere a irigațiilor din apele freatice este necesar un studiu hidrogeologic care să indice rezervele de apă de care dispunem, debitele și a- dincimea de la care pot fi captate. In acest sens cerem ajutorul Ministerului Agriculturii și Silviculturii deoarece, pe plan local, nu avem asemenea posibilități. Din experiența unităților agricole care folosesc pînza de apă freatică pentru irigarea legumelor a rezultat că, în condițiile unui an secetos ca 1968, datorită coboririi nivelelor freatice și scăderii debitelor nu s-au putut iriga în întregime suprafețele amenajate.O preocupare constantă a organelor și organizațiilor de partid, a organelor agricole — a spus în continuare vorbitorul — a constituit-o creșterea efectivelor de animale. In județul nostru, în 1969, reveneau 72 unități vită mare la suta de hectare teren agricol, față de 64,6 pe întreaga țară. Ținînd seama de condițiile deosebit de favorabile existente în județ, nu putem nici pe departe să fim satisfă- cuți de rezultatele de pînă acum. In producția globală agricolă a județului nostru în anul 1969 zootehnia ocupa numai 34 la sută in întreprinderile agricole de stat și 25 la sută în cooperativele agricole, ceea ce desigur este prea puțin. dezvoltarea în perioada importante la baza fu-
Studiul privind creșterii animalelor 1970—1980 ridicăprobleme cu privire rajeră, la soluționarea intr-un timp- cjt mai scurt a deficitului de furaje care se resimte în mod acut și în județul nostru. Realizarea unei corelații optime între efective și baza furajeră se va asigura, în principal, pe calea intensificării producțiilor furajere, a sporirii recoltelor la hectar. Cu toate acestea, ținînd seama de ritmul de dezvoltare a producției animale în viitorul cincinal, va fi necesară și o sporire corespunzătoare a suprafețelor destinate bazei furajere, care, după calculele noastre, urmează să crească cu cel puțin 3 la șută. Apreciem măsura preconizată de a se crea întreprinderi specializate ale Ministerului Agriculturii și Silviculturii pentru zonele cu suprafețe mari de pajiști naturale în scopul exploatării raționale, științifice a acestora. înființarea unei asemenea întreprinderi pentru zona Lugoj-Făget din județul nostru ar contribui la ridicarea fertilității pășunilor din această zonă și ar permite să trecem la profilarea unităților de aici pe creșterea taurinelor și ovinelor. In momentul de față aportul acestei zone în producția animală este foarte scăzut datorită degradării pășunilor.în îmbunătățirea furajării a- nimalelor un rol important il vor avea fabricile de nutrețuri combinate, al căror număr, potrivit. prevederilor studiului pe care îl dezbatem va crește considerabil în deceniul următor.Ținînd seama de faptul că în județul Timiș se conturează zone de creștere a unor anumite specii de animale — bovine, porcine etc. — considerăm că ar fi utilă construirea unorfabrici de furaje combinate da mare capacitate, cu gestiune economică proprie, care să asigure satisfacerea necesităților tuturor complexelor întreprinderilor agricole de stat și ale complexelor intercooperatiste pe care urmează să le deservească. Dispunînd de o bază largă de aprovizionare în zona în care își desfășoară activitatea și organizîndu-și procesul de producție potrivit unor tehnologii înaintate, aceste fabrici ar putea contribui la ridicarea eficienței economice a zootehniei.Relevînd unele aspecte ale mecanizării in zootehnie, vorbitorul a arătat că, în anul 1969, în cooperativele agricole lucrările au fost executate mecanizat doar în proporție de 7,3 la sută la muls, 4,4 la sută la transportul furajelor și evacuarea gunoiului. Pînă acum, adăpători automate se găsesc doar în 20 la sută din grajdurile existente. De aceea, o dată cu dotarea corespunzătoare a noilor complexe și combinate, să se asigure extinderea mecanizării și in actualele adăposturi, unde, așa cum se cunoaște, lucrează un mare număr de brațe de muncă. In realizarea acestei cerințe sîntem de părere că, intr-un timp cit mai scurt, una din uzinele Ministerului Construcțiilor de Mașini ar putea fi profilată pentru producerea de mașini și utilaje de serie mare, iar uzinele de reparații ale Ministerului Agriculturii și Silviculturii specializate pentru producerea pieselor de schimb necesare. La nivelul intreprinderilor de mecanizare a agriculturii, ar fi indicat să se înființeze secții specializate pen

tru efectuarea lucrărilor de instalații de mecanizare în zootehnie.In județul Timiș am reușit să facem unii pași în direcția omogenizării structurii de rasă la vacile de lapte, precum și la porcine, dar față de cerințele actuale avem încă multe de înfăptuit. Calitățile animalelor, mai ales ale vacilor de lapte, sînt necorespunzătoare. Această situație, căreia i se adaugă neajunsurile în furajare, în organizarea reproducției și in creșterea tineretului, explică în mare măsură nivelul scăzut al producției medii de lapte.Pentru a asigura o creștere mai accentuată a producției animale, alături de îmbunătățirea furajării, o atenție deosebită vom acorda aplicării măsurilor de ameliorare a efectivelor, creșterii ponderii mătcii, concomitent cu înlocuirea exemplarelor neproductive, astfel încît pînă la sfîrșitul cincinalului viitor să dispunem nu numai de efective mult sporite, ci și net superioare din punct de vedere calitativ.In soluționarea problemelor pe care le ridică creșterea animalelor, un rol important revine cercetării științifice. Mi-aș permite să susțin în fața plenarei propunerea de a se organiza în județul Timiș o unitate de cercetare cu profil zootehnic, destinată îndeosebi cercetărilor științifice în domeniul creșterii porcilor, bovinelor și păsărilor. Susținînd această idee avem în vedere faptul că, deși județul Timiș deține aproape 9 la sută din efectivul de porcine al țării, pe teritoriul județului nu se e- fectuează, în mod organizat, cercetări cu privire la această specie.Referindu-se la structura studiului privind dezvoltarea creș
Cuvîntul tovarășului 
Constantin SanduConsider necesar să exprim deosebita mea apreciere pentru valoarea celor două lucrări puse în dezbaterea plenarei, lucrări a căror elaborare a fost îndrumată nemijlocit de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, căruia îi revine o mare contribuție în întocmirea acestor lucrări — a spus tovarășul Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R.De ce n-am trecut la realizarea unui asemenea program de irigații acum 10—15 ani ? Nu l-am făcut pentru că nu aveam cu ce, și-l facem acum pentru că în acești ani s-a dezvoltat puternic industria noastră și cu precă- iere industria construcției de mașini, s-a dezvoltat industria materialelor de construcții ceea ce ne dă posibilitatea să rezolvăm aceste probleme. In același timp, amploarea lucrărilor prevăzute se datorește faptului că am reușit. prin grija partidului, să creăm un corp de specialiști și ingineri de înaltă calificare, cu care putem executa aceste lucrări.Negreșit că în lucrările de pînă acum au mai fost și greșeli ,dar asta nu înseamnă să nu începi și să nu desfășori lucrările cu tot curajul. îmi manifest recunoștința față de conducerea noastră de partid pentru că a pus la ordinea zilei a- ceastă problemă, de care depinde rezolvarea celorlalte probleme privind dezvoltarea rapidă a agriculturii noastre.Să trec acuma la concret ; în județul nostru avem — inclusiv ce vom face în acest an — 43 500 de hectare irigate, în sistemul Stoinești—Vișina și în sisteme locale. Pentru anii 1971—1975 se prevăd lucrări în două grupuri, de 57 600 de hectare, printre care 24 000 de hectare pe baza proiectului care se face în colaborare cu firme engleze, Sadova-Corabia. și 33 600 de hectare, executate de noi, în terasa Corăbiei. Lucrarea a doua este propusă pe un termen de 2 ani. respectiv 1971— 1972, dar eu propun ca ea să fie eșalonată pe trei ani, adică să avem în 1971 — 10 000 de hectare : 13 000 în 1972 și alte 10 600 în 1973. Socotesc că o suprafață de aproape 24 000 de hectare în- tr-un singur an ar putea crea unele greutăți care ar dăuna atît calității, dar mai ales n-ar putea fi dată în funcțiune la timp.Noi ne dăm seama de răspunderea noastră : oricît am căuta să dăm vina pentru necazurile ce le avem pe spinarea Ministerului Agriculturii și Silviculturii sau a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, în ultimă instanță organelor locale le revine răspunderea și eu socotesc că nu e frumons să arăți cu degetul la altul fără să te uiți la tine. Noi am avut și mai avem defecțiuni în legătură cu sistemul Stoinești-Vișina ; au fost și greșeli de proiectare, s-au făcut canale necorespunzătoare, se pierde foarte multă apă pe ele, s-au înmlăștinat vreo 300 de hectare, dar nici comitetul județean n-a întreprins nimic în această privință.Nu e o problemă simplă, se pun probleme de foarte mare răspundere în fața organelor locale începînd de la pfimul-se- cretar al comitetului județean și pînă la ultimul membru de partid, de la președintele gospodăriei și inginer pînă la ultimul cooperator. A pune în valoare aceste pămînturi în mod superior presupune o muncă încordată de cînd răsare soarele și pînă apune.In ce privește calitatea lucrărilor, cred că e necesar ca proiectarea să se facă complet, să nu se meargă pe frînturi și să se găsească cele mai bune soluții, folosind cei mai competenți oameni, că sînt oameni și oameni, idei și idei, soluții și soluții.In ce privește execuția, soco

terii animalelor, vorbitorul a remarcat că acesta nu și-a propus să aprofundeze o latură foarte importantă care condiționează succesul întregii munci — pregătirea și perfecționarea cadrelor, apreciind necesitatea ca întreaga programă de învățămînt din facultățile și liceele de profil, precum și cele profesionale, să reflecte în mai mare măsură modificările care au intervenit in organizarea producției animale, ca studenții și elevii să facă practică mai ales în fermele și complexele industriale spre a cunoaște în mod amănunțit organizarea și tehnologia specifică. Vorbitorul a solicitat ca și pentru cadrele didactice, inginerii zootehniști și medicii veterinari să se inițieze cu operativitate maximă forme de pregătire specială în acest domeniu, atît în domeniul teoretic cit și în cel practic. De asemenea, a sugerat ideea organizării unor cursuri de calificare pentru mecanizatorii care vor lucra la instalarea și întreținerea utilajelor din dotarea noilor combinate zootehnice și din fermele existente.Asigur Plenara Comitetului Central, conducerea partidului, — a spus în încheiere tovarășul Mihai Telescu — că organizația județeană de partid Timiș nu va precupeți nici un efort pentru a-și îndeplini sarcinile ce-i revin în vederea mobilizării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ, la realizarea exemplară a obiectivelor programului național de imbunătățiri funciare și de dezvoltare a zootehniei, cu convingerea că astfel vom face să sporească, în continuare, aportul județului nostru la dezvoltarea economică a țării, la creșterea avuției naționale, a bunăstării poporului român.

tesc că trebuie pregătite cadre medii care să supravegheze competent aceste lucrări, deoarece ele se răzbună groaznic dacă nu le-ai făcut ca lumea. Iată, la noi, la Stoinești, sistemul de e- vacuare a apelor n-a fost bine pus la punct, ceea ce ne-a creat multe greutăți. De aceea socotesc că, dacă se pune problema calității în domeniul produselor industriale, cu atît mai mult trebuie să se pună în acest domeniu ca să nu avem necazuri pe urmă. în îmbunătățirea calității, răspunderile revin Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în ce privește utilajele, și Ministerului Industriei Materialelor de Construcții în ce privește conductele. Nu știu cum sînt executate conductele, dar nu rezistă la presiune și plesnesc foarte des.In planul nostru de perspectivă este prevăzută lucrarea de derivație de la Olt-Vedea, o parte a acestui canal de 30 km e prevăzută pentru anul 1975, iar cealaltă parte pentru perioada ce va urma. Propun să se devanseze această lucrare în acest cincinal, costurile de investiții să fie suportate de noi, din economia realizată de la investițiile industriale din județ. De ce faca- ceastă propunere ?în primul rînd, la noi în țară nu s-au făcut încă lucrări de irigare a pămînturilor grele, smol- nițelor și a podzolurilor. Or, a- ceastă zonă este formată tocmai din aceste soluri, deci trebuie o experiență de ani și ani ea să fie rezolvată această problemă din punct de vedere tehnic. Am face probele în acești ani pe cîteva sute sau mii de hectare și am putea clarifica anumite lucruri care sînt neprevăzute. în al doilea rînd, această zonă este aproape completamente lipsită de apă, așa încît în acest fel s-ar satisface, în parte, și această mare nevoie a populației. In al treilea rînd, marele volum de apă al Oltului din perioada de viituri mari, l-am strînge în a- numite bazine pe firul văilor șl l-am păstra pentru irigare în timpul verii. Căile de rezolvare a problemei se discută în Ministerul Agriculturii și Silviculturii și la Ministerul Energiei E- lectrice ; unii vor să efectueze lucrarea bineînțeles după anul 1975, prin trei canale de' la Olt pînă la Neajlov inclusiv, care să cuprindă circa 800 000 de hectare ; Ministerul E- nergiei Electrice propune irigarea numai a 400 000 de hectare și o mai mare putere instalată.în ce privește îndiguirile și desecările, propun să se facă amenajări mixte agro-piscicole. Noi avem o incintă îndigui- tă Dăbuleni-Potelu-Corabia de 14 000 hectare ; lucrarea este foarte greu să fie terminată, pentru că fundul bălții este cu l’/j pînă la 2 m sub nivelul apelor Dunării și în permanență apa presează. Propun ca în această incintă să se amenajeze o zonă piscicolă de 1 400 de -hectare, care ar putea da între 1 200—1 500 de kg de pește la hectarul luciu-apă, și eu mă angajez aici, dacă se aprobă, ca 65—70 la sută din producția de pește să fie adusă în Capitală.Amenajarea mixtă agro-pisci- colă este impusă atît de situația economică, cit și de greutățile de exploatare a culturilor cerealiere care se cultivă acolo. De a- ceea, socotesc că problema trebuie studiată atent întrucît îmi face impresia că la Ministerul A- griculturii și Silviculturii au fost oameni care și-au impus punctul de vedere nu cu cele mai temeinice argumente, în timp ce cadrele cele mai competente de la Ministerul Industriei Alimentare nu și-au spus cuvîntul.Referindu-se la diferitele aspecte ale combaterii eroziunii solului, tov. C. Sandu a spus că în fosta regiune Argeș erau locuri sterile, care nu aduceau un ve

nit mai mare de' 150—300 lei la hectar, din care nu aveau ce minca nici două capre, iar astăzi dau producții de struguri în valoare de 25 000—40 000 lei la hectar. Plantația de la Golească s-a făcut pe un teren arid. Astăzi sînt acolo 1 200 de hectare de vii, a fost creat un combinat de vinuri, s-a pus în valoare un pă- mînt care nu producea aproape nimic. Plantația de la Valea Călugărească, județul Prahova, Bujor, județul Galați, plantațiile de pomi de la Milcoiu, Olă- nești și Jiblea, județul Vîlcea, plantațiile de pomi de pe Valea Argeșului, de la Mușetești, Șuiei, Tigveni, din județul Argeș, cele de la Malul cu Flori, Văleni Dîmbovița și Valea Mare Găiești din județul Dîmbovița sînt grăitoare în ce privește rezultatele pozitive ale combaterii eroziunii. Propun să se întrunească cadre de specialitate și tehnicieni în combaterea eroziunii, dar și economiști agrari care să spună: porțiunea asta este bună pentru vie, asta e bună pentru pomi, asta pentru salcîmi sau frasin ș.a.m.d. De pe urma acestor pămînturi care acum ne dau foarte puțin am putea obține venituri mari. Problema combaterii eroziunii solului trebuie strîns legată de problema refacerii pădurilor pe baza unui program bine stabilit, întrucît aceasta prezintă un mare interes pentru economia noastră națională. Consider că, cu sprijinul conducerii de partid, ar merita ca această problemă de mare importanță șă fie analizată și rezolvată.Xn ce privește zootehnia, socotesc că necazul cel mai mare al nostru vine de la cîteva lucruri pe care deși le cunoaștem cu toții nu am făcut ce trebuia să facem.în primul rînd, zootehnia țării noastre are mari neajunsuri din cauza lipsei de furaje. Se știe vorba : în primul rînd traista, apoi rasa, adăpostul și ingriji- rea. Aceste elemente nu pot fi despărțite. Cooperativele a- gricole de producție cresc vite cumpărate de la țărani. Fig că era de carne sau de. lapte, fie că nu era, vita a fost băgată în grajd, dar ea nu a avut turaje și îngrijire ca lumea, ceea ce a dus la situația cunoscută în u- nele cooperative.Pentru dezvoltarea zootehniei propun ca, în privința bazei furajere, să se dubleze suprafața prevăzută a se cultiva cu lucerna irigată nu pînă în 1975, ci pînă în 1973. De ce ? Pentru că nu există cultură mai rentabilă ca lucerna ; ea asigură proteina. Trebuie, de asemenea, să sporim numărul stațiilor de uscare și granulare a lucernei, pentru că astfel vom putea obține cantitatea de carne necesară nevoilor interne și exportului. Propun ca stațiile de uscare și granulare a lucernei, care sînt de foarte mare importanță, să nu fie grupate pe zone așa mari. Să facem stații mai mici și mai multe, să le deplasăm la lucernieră, ' pentru că transportul unui volum de 11 000 tone de la 10—15 km, este imposibil de realizat. Aceasta este o problemă. Apoi trebuie asigurată mecanizarea lucrărilor în zootehnie.în același timp, socotesc că trebuie acordat sprijinul necesar tuturor sectoarelor agriculturii. Desigur trebuie crescute cu preponderentă vitele în sectorul agricol de stat ca si în sectorul cooperatist, dar nu este mai puțin adevărat că trebuie în același timp dezvoltat șeptelul și în gospodăriile țăranilor cooperatori, ale căror grajduri și loturi personale nu sînt folosite corespunzător. Trebuie mai bine folosite izlazurile, să se repartizeze îngrășăminte și mașinile necesare pentru ele. Trebuie să cultivăm și plante de mare randament în pășunile comunale, care să fie irigate în măsura posibilă.în continuare, vorbitorul a propus ca Izlazurile să treacă sub conducerea consiliilor ponu- Iare, să fie create Întreprinderi de specialitate, care să se ocuoe de treaba aceasta. Cooperativele de ce să se mai ocupe mai în- tîi : de irigare, de cereale, de legume, de pășuni 7 Dacă este vorba de specializare, hai să specializăm pînă la capăt ! Socotesc că nu avem decît de cîștigat. Dacă veți face probă în cîteva județe vă veți convinge că în 2—3 ani situația se va schimba radical.Vreau să mă refer la cîteva chestiuni în legătură cd unele probe făcute de noi In județul Olt. Noi am încercat pe suprafețe mai mari cultura dublă după orz. Am secerat orzul între 15 și 20 iunie, l-am pus în clăi, am arat și am pus porumb. Cine a făcut această treabă la timp, cine a reușit să semene pînă pe la 2—5 iulie, a obținut
Cuvântul tovarășului

Victor BolojanMăsurile prevăzute în cele două studii — a arătat tovarășul Victor Bolojan, prim-secretar ai Comitetului județean Bihor al P.C.R. — se înscriu in sarcinile stabilite de cel de-al X-lea Congres al partidului nostru și fac parte din programul partidului de lărgire și perfecționare continuă a bazei tehnico-materiale a țării, de făurire a societății noastre socialiste multilateral dezvoltate.Sînt cunoscute realizările obținute în creșterea producției a- gricole, în special rezultatele întreprinderilor agricole de stat în urma aplicării măsurilor elaborate de partid și guvern privind reorganizarea acestor unități. Și în județul nostru avem întreprinderi agricole de stat ca.cea din Valea Iui Mihai, care, deja a început să obțină producții 

anul trecut producții de 2 000— 3 000, unii și de 4 000 de kg porumb, în plus cîte 2 500—3 000 de kg de orz, și trebuie ținut cont că anul trecut nu a fost un an al păioaselor. Anul acesta am pus 34 000 ha de orz, după care intenționăm să facem culturi duble.Nu știu cum va fi timpul, dar aș ruga Ministerul Agriculturii și Silviculturii să pună accent în sistema de mașini și pe cositoare și pe alte unelte. Nu sîntem dotați cu ceea ce ne trebuie și de aceea pierdem foarte mult. Unitățile agricole nu au cositoare sau dacă au nu merg ; nu au un motorobot care consumă puțin și cu care faci treabă multă, poți să prășești cu el în vii, în pomi, in culturile de legume, în solarii. Trebuie extinsă această gamă de mașini. Noi am înlăturat caii dar înlocui lor nu am pus nimic. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și alte ministere trebuie să se gindească mai mult la aceste lucruri, pentru că lă sate mina de lucru s-a împuținat, omul se duce unde cîștigă mai bine, mecanizarea are cuvîntul ei de spus și pretențiile ei.Noi vom continua să experimentăm aceste culturi duble, dar, în condițiile extinderii irigațiilor este necesar și sprijinul specialiștilor în ameliorarea plantelor, pentru că trebuie create anumite soiuri. De pildă, dacă cultivăm un soi de orz care se coace cu trei săptămîni mai devreme, se poate pune a doua cultură și chiar să pui soiul 206—208, care nu are nevoie de mai mult de 4 luni de vegetație. Am făcut probă cînd eram la Argeș. La Golească au rămas într-un an 2 ha de vie neplantate, n-am avut viță și am pus porumb și am scos pe acest teren 10 000 kg de știuleți. Toată treaba e că aici, la seceriș și la semănat, trebuie să pornești foarte rapid. Orzul acesta l-am dat la înmulțire și peste doi ani vom avea cantitățile necesare pentru 80 000 de ha. Dacă se va comporta bine îl putem extinde și în alte județe. In județul nostru, la Stațiunea experimentală Caracal, ing. dr. Const. Olaru a creat un soi de orz care se coace cu trei săptămîni mai devreme. Dar acest soi de orz încă n-a fost omologat pentru că și între agronomi mai merge uneori treaba ca între unii doctori și artiști. Ar fi vrut unii să-1 ia de acolo să-l facă ceva mai mare, dar noi i-am spus, domnule, stai aici, fă munca pe care o cunoști că avem nevoie de dumneata.In județul nostru s-a experimentat, de asemenea, o nouă metodă agrotehnică privind arăturile _adinei fără întoarcerea brazdei. S-a confecționat pe scară locală un tip de sub- solier, care mobilizează solul fără a întoarce brazda pînă la adîn- cimea de 45—50 cm, tras de două tractoare pe roți. Rezultatele de anul trecut nu sînt concludente pentru că am încercat pe suprafețe mici, dar anul acesta am extins pe 24 OOO de ha și la toamnă sau mai Drecis la sfîrșitul anului sîntem în măsură să vă spunem rezultatele. Speranța noastră este că in felul acesta vom înlătura unul din necazurile noastre — băltirea. Este știut doar că noi nu pierdem numai din cauza secetei, ci și din cauza excesului de apă, dat fiind că la noi toamnele și primăverile sînt extraordinar de bogate in precipitații.în sfîrșit, vreau să mă refer la aviația folosită in agricultură. In anumite perioade cînd și pămîntul este îmbibat cu apă îngrășămintele nu pot fi împrăștiate cu tractorul pentru că a- cesta intră în pămînt pînă la osii, nu poate intra decît piciorul țăranului, dar țăranul împrăștie foarte neregulat. Să ne gîndim că un avion utilitar care încarcă 800 de kg poate să împrăștie zilnic îngrășăminte pe circa 400 de ha, în timp ce tractorul, bineînțeles, dacă terenul permite, poate împrăștia numai pe cel mult 40 de ha. Calitativ rezultatele sînt mult superioare, iar prețul e cam același. Apoi avionul poate avea mai multe folosințe. Dat fiind larga folosire a aviației utilitare în străinătate pentru împrăștierea îngrășămintelor și combaterea dăunătorilor, cred că ar fi cazul să analizăm utilitatea și rentabilitatea unei mai largi utilizări a aviației in agricultură.în încheiere, declarîndu-mi a- cordul cu materialele prezentate, îmi exprim încă o dată prețuirea și stima pentru conducerea noastră de partid, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, în mod deosebit, care a inițiat și condus elaborarea acestor lucrări de mare importanță pentru dezvoltarea economiei naționale.

cOnstante de 5 300—5 500 kg porumb la hectar, de 3 300—3 500 kg grîu la hectar, chiar fără irigații, precum și 3 500—3 600 litri de lapte pe vacă furajată, 9,7 kg lînă de Ia o ovină tunsă și multe alte rezultate bune în creșterea animalelor în complexe și chiar în sector gospodăresc.Rezultate bune au obținut o serie de cooperative agricole ca cele din Valea lui Mihai, Diosig, Salonta și altele din județul Bihor. Am arătat aceste cîteva e- xemple tocmai pentru a ilustra rezervele mari de care dispune agricultura noastră socialistă.Pentru dezvoltarea agriculturii, a subliniat vorbitorul, un rol deosebit de important, hotărîtor, îl au investițiile ce vor fi acordate de stat în viitorul cincinal, precum și cele ce vor fi alocate în acest scop de către coo

perativele agricole. Este de datoria noastră să căutăm căile cele mai eficiente de folosire a acestor investiții.Prin investițiile acordate de stat în ultimii ani, în județul Bihor au fost scoase de sub influența apelor peste 26 000 hectare teren pe Valea Ierului de pe care s-a început să se obțină producții mari. Desigur, lucrarea pe această vale era mai eficientă dacă era concepută în dublu scop, deci și pentru irigații.O altă importantă lucrare din Județul nostru este cea de acumulare de la Leșu care va asigura orașului Oradea apă și totodată va permite extinderea culturilor irigate pe valea Crișului Repede. Socot că ar fi bine ca o astfel de lucrare să se facă și pe Crișul Negru, care este neîn- diguit și provoacă în fiecare an mari pagube agriculturii.Vreau să arăt însă că în județul Bihor, cu ani în urmă s-au făcut investiții care n-au dat rezultate scontate. Socot că pentru aceasta sînt -vinovate in primul rînd organele locale. Este vorba de săraturile din zona de, vest. Aici s-au cheltuit milioane de lei, amena- jîndu-se aceste terenuri pentru cultivarea orezului. S-au făcut fel de fel de experimentări, însă eficiența economică nu a fost satisfăcătoare. Am obținut producții mici, cu cheltuieli mari. Chiar întreprinderea agricolă de stat Salonta, care a avut circa 1 000 de hectare cultivate cu orez a abandonat această cultură. ’Cred că trebuie să fim foarte a- tenți în viitor cum și unde vom investi banii statului.în studiu se prevede extinderea culturii orezului pe terenurile sărăturate. Or, după experiența noastră, condițiile de climă în această zonă nu sînt bune pentru această cultură. Chiar la unele unități cu teren foarte fertil, care mai au 500 de hectare de orez, nu se obțin rezultatele scontate. Pe a- ceste terenuri am putea obține furaje valoroase și am putea dezvolta zootehnia.în ceea ce privește acțiunile propuse de ameliorare â solurilor, consider deosebit de important să se întreprindă lucrări pentru punerea în valoare a nisipurilor din zona de vest, de circa 10 000 de hectare. Ridic a- ceastă problemă deoarece în studiu nu sînt prinse, iar din experiența noastră rezultă că plantarea lor cu pomi și vie are o bună eficiență economică. întreprinderea agricolă de stat Valea lui Mihai, care are circa 1 000 de hectare de asemenea terenuri, a obținut de pe primele suprafețe intrate pe rod un venit de circa 40 000 lei la hectar. Amenajarea unitară și totală a acestor terenuri s-ar putea face prin cooperare între unitățile de stat șl cooperativele agricole din a- ceastă zonă.în județ, avem experiență și în ce privește executarea unor lucrări pentru acumularea apei necesare irigațiilor, lucrări pe care le vom extinde în continuare. Asemenea lucrări s-au făcut Ia Otoman, Sălacea, Buslău și în alte cooperative agricole. în vederea exploatării raționale a acestor surse, consider că ar trebui să se construiască aspersoare cu debit mai mic.A fost ridicată aici și problema amenajării drumurilor de exploatare în agricultură. Și noi socotim că aceasta are o mare importanță. Consider, tovarăși, că mașinile, tractoarele — care vor fi tot mai multe — ne taie foarte mari suprafețe de teren, tocmai datorită faptului că nu sînt drumuri amenajate.
Cuvântul tovarășului

Petre IonescuAm studiat cu multă atenție importantele documente puse in dezbaterea plenarei Comitetului Central, în care se evidențiază, în mod pregnant, tabloul general al preocupării conducerii partidului nostru pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, precizîndu-se, totodată, sarcinile imediate și de perspectivă în acest domeniu — a spus tovarășul Petre Ionescu, prim- secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R. Noi apreciem in mod deosebit programul unitar de dezvoltare a agriculturii socialiste, cuprins în aceste documente și sîntem ferm ho- tărîți să acționăm cit mai intens pentru aplicarea lui in viață.In județul Constanța, începînd din anul 1968, se desfășoară ample lucrări de amenajări pentru irigații, care, în final, adică în 1972, vor face ca 174 000 ha de teren fertil să fie scoase definitiv de sub influențele negative ale secetei. Pentru realizarea acestui mare sistem de irigații s-au alocat peste 2,7 miliarde lei. în desfășurarea judicioasă a lucrărilor, am primit un sprijin permanent din partea conducerii partidului, personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin anălize și indicații la fața locului. Informăm plenara că toate aceste e- forturi s-au materializat în darea în folosință a unei suprafețe de 36 mii ha ; alte 26 mii ha se află în stadiu de probe și recepție, iar pînă la sfîrșitul anului acesta sînt prevăzute a se da în folosință încă 38 700 ha ce vor intra în producția agricolă din 1971. Se poate spune că există create condiții ca pînă în anul 1972 să se realizeze programul de irigații stabilit. Deși exploatăm de puțin timp pă- mintul irigat, totuși pe suprafețele unde s-a asigurat minimum necesar de apă, în perioadele optime, producțiile marchează sporuri importante de recoltă. Spre exemplu, la porumb s-a obținut un spor de recoltă începînd de la 2 200 Ia 4 000 kg în plus la hectar, la fîn de lucernă în jur de 7 000 kg în plus la hectar, și alte asemenea sporuri.

Pentru început s-ar putea amenaja chiar drumuri de pămînt și, ulterior, să se amenajeze drumuri de exploatare, pietruite. Desigur trebuie redus numărul drumurilor actuale care, practic, scot din circuitul agricol mari suprafețe de teren.In județul Bihor sînt condiții bune pentru dezvoltarea creșterii animalelor. în întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole și chiar in sectorul particular există un material biologic valoros. Măsurile cuprinse în studiu corespund cerințelor dezvoltării zootehniei și sint de acord cu ele. Legat de aceasta, susțin prevederea din studiu precum și propunerile care s-au făcut în cadrul dezbaterilor, privind asigurarea bazei furajere și, în special, creșterea suprafețelor cu lucernă. Aș avea de ridicat și o altă problemă. Județul Bihor dispune de peste 150 000 hectare de pășuni și finețe naturale. Majoritatea acestora dau producții mici și de slabă calitate. în prezent o parte din pășuni sint gospodărite de cooperative, iar o altă parte de consiliile populare. Cred că este necesar ca, indiferent de deținătorii acestor pășuni, proprietarii de animale, inclusiv cooperativele agricole să contribuie cu mijloace financiare pentru amenajarea acestor pășuni. De asemenea, Ministerul Agriculturii și Silviculturii să asigure producerea semințelor de ierburi valoroase pentru supraînsămînța- rea pășunilor și fînețelor.Pentru realizarea sarcinilor puse în fața agriculturii noastre, îndatoriri de mare răspundere ne reviii nouă, comitetelor județene de partid, orgânelor județene agricole. în ce ne privește, asigurăm plenara Comitetului Central că vom face totul pen,tru îndeplinirea acestor sarcini. Consider însă necesar să a- mintesc cele spuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al X-lea Congres, că centrul de greutate a muncii organelor a- gricole trebuie să fie jos, în unități. S-au făcut pași în această direcție, dar așteptăm mai mult ajutor, din partea Ministerului Agriculturii și Silviculturii. Mai puține circulare poate și mai puține note telefonice și telecon- ferințe, dar mai mulți oameni de specialitate trimiși să ne ajute la rezolvarea acelor probleme pe care le ridică viața in fiecare zi în agricultura noastră. Trebuie să primim mai mult ajutor și din partea Academiei de științe agricole și silvice, a oamenilor de știință din domeniul agriculturii. Nu ajunge, tovarăși, numai cărți scrise. Unele din ele se mai citesc, dar altele nu. Trebuie mai mult ajutor practic, jos, în unități. Nici chiar stațiunile experimentale pe care le avem, și aici e și vina noastră, ' nu sînt profilate pentru a da maximum de randament în zona în care își desfășoară activitar tea. Fac fel și fel de studii, dar numai ei știu la ce și cum folosesc.Aș propune să se facă mal multe schimburi de experiență, să vizităm complexe care se construiesc in țară, complexe de irigații, pentru că acestea pot să ne ajute mult în munca noastră. Am văzut complexul de Ingrășare a tăurașilor și socot că este un lucru foarte bun. Consider că astfel de schimburi de experiență între activiștii de partid care lucrează în domeniul agriculturii sînt foarte folositoare.In ce ne privește, vom face toț ce depinde de noi pentru a- plicarea întocmai a măsurilor ce le va stabili plenara Comitetului Central.

Analiza temeinică a situație! arată, însă, că rezultatele de pînă acum puteau fi și mai bune. Deși, valoric, planul a fost realizat aproape în fiecare, an— cheltuindu-se pînă în prezent peste 1 miliard lei. deci aproape 40 la sută din sumele prevăzute— totuși s-a dat în folosință numai 22 la sută din suprafața irigată. Pentru înlăturarea acestor necorelări, va trebui să acționăm cu mai multă fermitate, lucru ce-1 solicităm și Ministerului Agriculturii și Silviculturii. Este necesar să evităm cu desăvîrșire situațiile care au generat lipsa de apă la timp și în cantitate suficientă in unele zone ale sistemului de irigații dat in folosință ; aceasta a dus la obținerea unor sporuri foarte mici de recoltă, din care cauză, investițiile făcute pentru administrarea unor cantități sporite de îngrășăminte, ierbicide, insecticide și asigurarea unor densități mari de plante Ia unitatea de suprafață nu s-au regăsit în- tr-o eficiență economică mărită, în astfel de cazuri, constructorul și unitatea de exploatare se puneau de acord, fără să răspundă de pierderile cauzate întreprinderilor beneficiare. De aceea, considerăm că este binevenită măsura preconizată ca unitatea de construcții să fie separată de întreprinderea de exploatare, a sistemului, nefiirid însă de acord cu propunerea tovarășului Miu Dobrescu de a se înființa un nou minister al apelor.Din modesta noastră experiență, acumulată pînă în prezent în exploatarea suprafețelor irigate anterior și a celor din sistemul Carasu, rezultă că sînt necesare unele corecturi în proiect, mai ales în ce privește soluțiile de udare. Potrivit proiectului, suprafețele ar urma să se irige in procent de 21 la sută prin conducte îngropate sub presiune, de 25 la sută cu ajutorul agregatelor termice (motopom- pe) și 54 la sută prin scurgere liberă Ia suprafață, adică prin
(Continuare în pag. Vll-a)
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Cuvîntul tovarășului

Petre lonescu
(Urmare din pag. a Vl-a)brazdă. Procedeul de Irigare cu ajutorul conductelor îngropate sub presiune scoate din circuitul agricol 1,5 la sută din suprafață și necesită cel mai mic număr de brațe de muncă pe unitatea de suprafață. Irigarea cu ajutorul agregatelor termice mobile, adică a motopompelor, scoate 3 la sută din suprafața agricolă din circuit, impune procurarea unui număr mare de agregate și a altor multe mijloace auxiliare, cere un toarte mare număr de muncitori calificați și necalificați. Udarea prin brazde scoate din circuitul agricol 6 la sută din suprafață, necesită un mare volum de lucrări pentru nivelarea terenului, cu implicații negative asupra structurii și fertilității solului, obligă la monocultură și la mijloace specifice de mecanizare, de care noi nu dispunem încă. Ținînd seama de aceste comparații, de propunerile specialiștilor, ale muncitorilor și cooperatorilor, se desprinde că, în condițiile județului nostru, este mai bine să se meargă într-un procent mai mare pe sistemul de udare cu ajutorul conductelor îngropate sub presiune, fiind necesare unele îmbunătățiri ale aspersorului, mai ales pentru plantele mai înalte. Ca atare, solicităm ca, în programul de lucrări din 1970 și, ulterior, să se adopte, ca predominantă, soluția de udare prin conducte îngropate sub presiune.Pentru a se asigura stimularea cerc'etării științifice, la propunerea biroului comitetului județean de partid, Ministerul Agriculturii și Silviculturii, respectiv, Consiliul Superior al Agriculturii, cum i se spunea înainte, a fost de acord ca Stațiunea experimentală Constanța să se profileze ne agrotehnica culturilor irigate. Experiența de pînă, a- cum arată că soluția a fost eficientă ; stațiunea a început să elucideze măsurile agrotehnice care se cer aplicate culturilor în astfel de regim. Trebuie însă să spunem, cu părere de rău, că nu sîntem satisfăcuți de ajutorul pe care l-a primit această stațiune din partea ministerului și Academiei agricole. Laboratoarele sînt slab dotate, fondurile de care dispunea anterior au fost mult reduse ; laboratorul de îmbunătățiri funciare, care este elementul principal al întregii stațiuni, a fost pus în subordinea directă a Institutului de îmbunătățiri funciare din București ; contractele cu beneficiarii se încheie de acest institut, elimi- nîndu-se stațiunea, care, este special creată pentru Irigații. Am

Cuvîntul tovarășului

Nicolae Vereș
Sînt foarte bucuros — a spus tovarășul Nicolae Vereș, prim- secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R. — că deși a trecut puțin timp de la plenara Comitetului Central din decembrie anul trecut, la care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, a subliniat necesitatea de a se lua măsuri hotărîte pentru rezolvarea unor importante probleme actuale și de perspectivă din agricultură și în mod deosebit a celor pe care le ridică sectorul creșterii animalelor, plenara noastră de astăzi dezbate un program de măsuri. Studiul profund care ne-a fost prezentat poartă amprenta preocupărilor susținute ale conducerii superioare a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, care a condus efectiv și concret lucrările de elaborare a acestui adevărat program de reorganizare a zootehniei.Suita de măsuri luate de conducerea partidului în ultimul timp a condus la îmbunătățirea radicală a muncii Ministerului Agriculturii și Silviculturii și îmi permit să fac această apreciere.Deși ar părea prematură o a- preciere, totuși doresc să menționez justețea hotăririi plenarei din decembrie 1969 de a se constitui comisii pe probleme ale Comitetului Central. Comisia pentru problemele de agricultură și silvicultură, la a cărei activitate am participat, a dezbătut cu multă competență o multitudine de probleme pe baza studiului și sînt convins că și activitatea viitoare va fi pe măsura cerințelor.In continuare, primul-secretar al Comitetului' județean Mureș al P.C.R. s-a referit pe larg la rezultatele și neajunsurile ce se constată în domeniul creșterii animalelor în județ. Rezultatele obținute — a spus vorbitorul — nu sînt în măsură să ne satisfacă. In primul rînd, pentru că nu a fost pus în valoare potențialul biologic productiv al animalelor. EI a relevat unele greșeli care au condus la această situație, amintind de amplasarea necorespunzătoare a unor investiții, dispersarea adăposturilor etc. și a relevat, totodată, cauzele care au determinat un deficit de furaje.Biroul comitetului județean de partid — a arătat vorbitorul — ținînd seama de situația existentă în județ, de perspectiva dezvoltării sectorului creșterii animalelor, pe baza tehnico-mate- rială, a stabilit direcțiile principale de dezvoltare pe perioada 1971—1975 și 1980. După cum am propus și în Comisia pentru a- gricultură și silvicultură, consider necesară elaborarea unor studii asemănătoare în fiecare județ. Propun ca ele să fie elaborate în circa două luni de zile și în tot cazul înainte de definitivarea planului cincinal, 

dori, deci, ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii să înlăture cit mai urgent această situație, pe care noi o considerăm nesatisfăcătoare.în programul național de îmbunătățiri funciare privind perioada 1971—1975, pentru județul nostru sînt propuse noi sisteme de irigații,, astfel ca Ia sfîrșitul acestui interval 50 la sută din suprafața agricolă să fie irigată. Referitor la prevederile din program, socotim că este necesar să se studieze mai îndeaproape cî- teva aspecte — și anume : sistemul prevăzut să se realizeze la Sinoe, de 44 000 ha, va fi alimentat din complexul de lacuri litorale, care conțin o cantitate însemnată de săruri. De aceea, credem că se impune ca, în prima etapă, 'să se procedeze Ia spălarea. îndulcirea și Ia consolidarea punctelor unde pătrunde apa din Mare, urmînd ca după aceea să se amenajeze suprafețele de irigat ; sistemul Seimeni, de 10 400 ha, este situat pe un teren foarte frămîntat, nisipos, pe care apa trebuie să se ridice la 120—140 m înălțime. Ca urmare, considerăm că este bine, cel puțin pentru această etapă, să se elimine din studiu această suprafață. Este cunoscut faptul că exploatarea terenurilor în regim irigat conferă producțiilor agricole un caracter foarte intensiv, cu anumite trăsături de activitate industrială, ceea ce necesită, printre altele, forță de muncă calificată. De aceea, propunem Ministerului Agriculturii și Silviculturii și Ministerului Invățămintului să organizeze în Constanța cîteva centre de școlarizare a cadrelor pentru deservirea sistemului de irigații. In scopul extinderii acțiunilor de irigații la noi în județ, în perioada 1971—1975, ar fi bine ca, în studiile definitive ce se vor elabora, să se țină seama de posibilitatea redusă de a. acoperi cerințele cu forță de muncă locală, avînd în vedere densitatea mică a populației, precum și suprafața mare de teren ce revine acum pe un braț de muncă în cooperativele agricole de producție. Facem, de asemenea, propunerea ca în domeniul construcțiilor hidrotehnice să se introducă pe scară mai largă tipizarea, . atît a proiectelor cît și a elementelor de construcții prefabricate.Asigurăm plenara noastră, conducerea partidului, că organele și organizațile de partid, toți oamenii muncii din județul Constanța vor munci cu mai multă hotărîre și abnegație pentru .ca toate .sarcinile ce ne re-, vin șă fie realizate în mod exemplar.

care trebuie să consfințească toate lucrările aferente acestui program.Caracteristica principală a muncii noastre in domeniul creșterii animalelor în etapa următoare va fi, conform studiului, concentrarea și specializarea producției în unitățile agricole socialiste. Ne propunem ca în următoarele două-trei luni să stabilim modul cum se pot realiza la nivelul fiecărei cooperative agricole de producție creșterea numerică a efectivelor, a- sigurarea etapizată a acestei dinamici în funcție de dezvoltarea bazei tehnico-materiale. Ne gîn- dim să dezvoltăm, pe anumite nuclee mai valoroase de taurine, complexe de tip industrial, cu o tehnologie modernă, prin asocierea cooperativelor învecinate. In cooperativele agricole de producție preconizăm construirea pînă în 1975 a unui număr de 10—15 complexe cu un efectiv mediu de 500 pînă la 1 000 de vaci și tineretul de prăsilă aferent. Aceste complexe se vor realiza prin asocierea a două— patru cooperative agricole învecinate, care vor asigura investițiile și baza furajeră necesară.Din analiza făcută de noi pe baza studiului, efectivele de taurine vor crește pe total județ de la 188 900 la 213 500 capete în 1975 și la circa 228 000 în 1980. In cooperativele agricole de producție, față de 81 000 capete e- xistente se va ajunge la 108 000 și la 120 000 în 1980. Din efectivul total ce se va realiza, jumătate o vor reprezenta vacile și junincile. Această creștere se va realiza prin reținerea întregului efectiv de tineret femei din prăsilă proprie la unitățile agricole socialiste, precum și prin cumpărarea surplusului din sectorul gospodăriilor personale ale cooperatorilor. Principala cale de sporire a efectivelor și calității lor considerăm că trebuie să ră- mînă prăsila proprie. Pentru a- ceasta, vom imprima în activitatea cadrelor de conducere, a specialiștilor, îngrijitorilor o preocupare primordială pentru îmbunătățirea reproducției și creșterea tineretului destinat pentru prăsilă, care să asigure înlocuirea cît mai grabnică a efectivelor necorespunzătoare.Un puternic sector de creștere a animalelor este concentrat în întreprinderile agricole de stat existente în județ. Investițiile care se fac în aceste unități, dezvoltarea an de an a bazei tehnico-materiale au creat condiții pentru sporirea efectivelor de a- nimale, îmbunătățirea calitativă a acestora. De aceea apreciem că vom putea realiza în linii mari dublarea efectivelor din întreprinderile agricole de stat și producțiile preconizate. Sporirea numerică a efectivelor de vaci în întreprinderile agricole de stat 

va fi corelată cu construirea în următorul cincinal a două—trei complexe cu o capacitate de circa 3 300 vaci și 1 500 tineret femei pentru înlocuire, precum și prin dezvoltarea capacităților din fermele specializate existente cu circa 2 000 locuri.Experiența acumulată în decursul anilor demonstrează cu prisosință că cea mai importantă măsură care se impune de la început este coordonarea strînsă a dinamicii efectivelor cu asigurarea bazei furajere. Plecînd de la faptul că zootehnia reprezintă ramura principală a producției în agricultura județului și că ponderea ei urmează să crească în viitor, este necesară în primul rînd o amplasare mai corespunzătoare a plantelor de nutreț pe terenurile cele mai bune, în apropierea fermelor. Aceasta presupune o creștere a suprafeței de teren arabil afectat bazei furajere, ajungîndu-se la 28—30 la sută din suprafața arabilă a cooperativelor agricole de producție. Cele mai importante resurse pe care va trebui să le punem mai bine în valoare sînt pășunile și finețele naturale. Obținerea unei cantități mai mari de masă verde pe perioada de pășunat și de fînuri pentru perioada de stabu- lație este posibilă prin creșterea producției la hectar și mai ales prin organizarea unui pășunat rațional. Deși cu o perspectivă mai îndepărtată, de pe acum va trebui să luăm măsuri pentru realizarea unor bazine cu suprafețe mari de pășunat pe care să se poată efectua atît lucrări legate de sporirea producției de masă verde, organizarea rațională a pășunatului, asigurarea a- sistenței tehnice, cît și preluarea și valorificarea superioară a producției.Specificul muncii în zootehnie, condițiile deosebite în care se lucrează, faptul că se găsesc tot mai greu brațele de muncă necesare pentru zootehnie aduc pe prim plan necesitatea mecanizării lucrărilor în acest sector. Soluția preconizată prin studiu, ca mecanizarea zootehniei să revină unităților, întreprinderilor de mecanizare, o vedem realizabilă numai prin înființarea unor secții spe
Cuvîntul tovarășului

Dumitru Dinișor
Măsurile cuprinse în programul de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste marchează o etapă deosebit de importantă în progresul continuu al economiei naționale — a spus tovarășul Dumitru Dinișor, președintele cooperativei agricole Goicea Mare, județul-Dolj: 'Obiectivele prevăzute a se înfăptui necesită crearea unei puternice baze materiale, concentrarea de eforturi mari, aplicarea de metode tehnico-științifi- ce în desfășurarea procesului de producție. Cooperativa agricolă de producție în care lucrez este așezată într-o zonă cu condiții naturale bune, cu oameni a căror preocupare, dintotdeauna, a fost numai agricultura și care în mod nemijlocit au simțit sprijinul puternic acordat de partidul și statul nostru pentru sporirea producției. Cooperativa noastră, ca și multe altele din zona în care ne aflăm, a obținut producții de peste 4 000 kg porumb la ha și 38—40 mii lei pentru fiecare hectar de grădină, dovedind prin aceasta hărnicia cu care s-a muncit și perseverența aplicării în practică a tot ce a inițiat partidul. Am a- vut rezultate bune, dar mai e- xistă destule rezerve nevalorificate. în Lunca Dunării, din suprafața de aproape 47 mii hectare aparținînd cooperativelor agricole, numai o mică parte era folosită pentru cultura plantelor, datorită inundațiilor. Prin măsurile inițiate de partid și guvern s-a stabilit ca această zonă să fie irigată, desecată și redată în întregime agriculturii. S-au Investit în această acțiune aproape 300 milioane lei, din care cea mai mare parte sînt credite acordate de stat. Lucrările au pornit pe comparti-' mente încă din anul 1958, iar în anul 1969 trebuiau date în folosință' defipitivă circa 39 de mii de hectare. Digul a fost ridicat, dar sistemul de desecare nu este terminat nici pînă acum, deși, după proiect, avea același termen de execuție. Din această cauză, o suprafață de peste 7 000 hectare a rămas încă inundată și nefolosită. Pînă acum nu s-au săpat toate canalele de desecare din rețea, nu s-au terminat toate stațiile de pompare. Drept consecință, nu se realizează mari cantități de produse agricole.O lipsă revine și organelor de resort din Ministerul Agriculturii și Silviculturii, care nu au analizat felul cum se desfășoară lucrările respective, iar atunci cind s-au făcut sesizări nu au acționat la timp ; mă refer ia faptul că, în anul 1969, pe terenuri ale cooperativelor agricole din incinta Zăval-Bistrețu au fost inundații mult mai mari de- cit înainte de îndiguire. Numai după multă insistență s-a dat aprobare pentru ruperea digului in vederea evacuării a- pei care, practic, s-a făcut cînd nici o cultură nu se mai putea însămînța. De aceea, propun ca, în cadrul Ministerului Agriculturii și Silviculturii, să se re- analizeze situația din incintele îndiguite în. zona județului Dolj, să se ia măsuri de executare a lucrărilor de completare și modernizare, măi ales în rețeaua de desecare.Am studiat, de asemenea, cu mult interes măsurile propuse pentru dezvoltarea zootehniei. 

cializate, cu sarcini distincte ; altminteri caracterul de campanie al muncii unităților, întreprinderilor de mecanizare va îngreuna și stînjeni preocuparea acestora pentru problemele mecanizării în zootehnie sau va crea anumite oscilații în aceste preocupări. Considerăm ca aceste secții de mecanizare în zootehnie, ce vor funcționa în cadrul complexelor și fermelor, bineînțeles la început cu dimensiuni mai modeste, mai tîr- ziu cu o delimitare mai complexă, să execute și lucrările de producere — recoltare și preparare a furajelor.In continuare, vorbitorul a spus : Nu mi-am propus să mă refer la problemele de irigații, desecări. Totuși, aș dori să informez plenara că în județul Mureș s-au executat amenajări pentru irigații pe o suprafață de circa 6 000 hectare. De asemenea, s-au realizat lucrări de desecare pe 21 000 ha., lucrări de combatere a eroziunii solului pe circa 28 000 Kă. Pornind de la rezultatele obținute, ne-am propus pentru perioada 1971— 1975, tot din fonduri și eforturi proprii,’ un program concret de îmbunătățiri funciare, care prevede creșterea suprafeței irigate pînă la 10 000 ha., executarea unor lucrări de desecări pe circa 15 000 ha și combaterea eroziunii solului pe circa 20 000 ha.în studiul prezentat plenarei noastre se prevăd eforturi mari pentru economia națională și cred că întregul nostru popor le va primi cu deosebită satisfacție. Investițiile de multe zeci de miliarde lei ne obligă la foarte mult. Eu cred că trebuie să preocupe în egală măsură și pe cei care au de realizat investiții mai mici și pe cei care au de finalizat investiții mai mari modul în care eforturile pe care Ie face întregul nostru popor va fructifica în cantități substanțiale de produse.Aș dori să închei exprimînd aci angajamentul nostru de a lua măsurile cele mai eficiente pentru realizarea integrală a sarcinilor de importanță deosebită pentru economia noastră națională, pe care le va stabili actuala plenară a Comitetului Central.

Una din cauzele care au influențat negativ producția animală o constituie baza furajeră insuficientă și modul de furajare. Dacă pentru celelalte culturi a existat o preocupare mai mare, plantele furajere au fost socotite, putem spdne, ca o activitate secundară.. Amplasarea lor s-a făcut in parcele dispersate, cu fertilitate slabă și fără posibilitatea de aplicare a unei a- grotehnici corespunzătoare. A- ceastă stare de lucruri se dato- rește și faptului că în multe cooperative agricole nu s-a făcut organizarea teritoriului, nu s-au asigurat condiții optime tuturor sectoarelor de activitate.Din cauza carențelor în furajarea animalelor, consumul specific este mare, producția mică, iar prețul de cost ridicat. în general, se poate spune că, pe lingă faptul că producția culturilor furajere este mică la ora actuală, nici suprafața destinată acestora nu este suficientă, chiar dacă s-ar realiza producții normale. De aceea, socotesc că ele trebuie majorate. Lucerna care trebuia să ocupe cea mai mare pondere este cultivată pe suprafețe mici. Concentratele necesare au fost reduse la jumătate. In cadrul cooperativei in care lucrez, cît și în zona în care ne aflăm, balanța furajeră nu s-a asigurat niciodată mai mult de 60—70 la sută, mai ales porumb, care deține ponderea în hrana animalelor din cooperative. Dacă există o diferență destul de mare între întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole, există și pentru acest considerent. Nu mai departe decît în anii 1967—1968, folosind rații a- semănătoare cu întreprinderile agricole de stat vecine, pentru două grupe de vaci producția medie de lapte a depășit 3 800— 4 000 litri. Socotesc că se tace în fiecare an o greșeală prin întocmirea balanței porumbului prea din timp cînd nu se pot aprecia producțiile care se vor realiza. Unii specialiști raportează producțiile preliminate cu diferențe departe de adevăr. în acest fel, de multe ori, se creează situații dificile, în detrimentul sectorului zootehnic. Producția în zootehnie de multe ori este influențată și de modul de administrare a furajelor. Concentrate se dau unilateral, furajele de volum mare nu se pot conserva in cele mai bune condiții, nu sînt prelucrate și nu sînt folosite integral.Studiul privind dezvoltarea creșterii animalelor în viitor cuprinde măsuri corespunzătoare posibilităților pe care Ie a- vem. în cooperativele agricole de producție punerea în practică a măsurilor ce se vor stabili în această plenară va duce la creșterea substanțială și rentabilizarea producției animale.Susțin propunerile prezentate în documentele ce se dezbat, deoarece aplicarea lor va lichida rămînerea în urmă în care se găsește zootehnia. In mod deosebit apreciez măsurile pentru asigurarea unei baze furajere la nivelul cerințelor.Cu această ocazie, vă rog să-mi permiteți să fac doar cîteva propuneri. Pentru asigurarea furajelor bogate în substanțe proteice, paralel cu creșterea suprafeței de lucernă, sus

țin să se mărească și suprafața cu leguminoase boabe în raport cu creșterea efectivelor.La nivelul cooperativelor a- gricole de producție este necesară întocmirea unor proiecte de adăposturi corespunzătoare. Actualele construcții, pe lîngă faptul că nu asigură condițiile de microclimat și de mecanizare, sînt dispersate și scot din circuit mari suprafețe de teren. Avînd în vedere că o mare parte 'din suprafața de furaje se cultivă în sistem irigat, Â- cademia de Științe Agricole și Silvice să elaboreze norme mai eficace de udare și chimizare, să facă studii pentru întocmirea u- nor proiecte care să reglementeze structura culturilor destinate bazei furajere.
Cuvîntul tovarășului

Szasz Domokoș
Referindu-se la materialele privind dezvoltarea fondului funciar și a zootehniei în țara noastră pe perioada 1970—1980, tovarășul Szasz Domokoș, secretar al Comitetului județean Co- vasna al P.C.R., și-a exprimat satisfacția că Plenara Comitetului Central al partidului acordă o a- tenție deosebită folosirii fondului funciar și creșterii animalelor, precum și pentru faptul că dezvoltarea propusă în studiu se fundamentează pe o bază materială reală, că principiile de o- rientare și organizare a producției vor aduce cu siguranță producții vegetale și animale sporite. înfățișînd un tablou larg al dezvoltării sectorului creșterii animalelor, sector care ocupă un loc preponderent și în ansamblul agriculturii județului Covasna, unde sînt condiții favorabile pentru creșterea animalelor, și îndeosebi pentru bovîne și ovine, o veche tradiție și experiență bună, cîștigată de crescătorii de animale în decursul anilor, tovarășul Szasz Domokoș a arătat că, față de suprafața agricolă relativ redusă a județului — respectiv 0,89 la sută din suprafața agricolă a țării — s-a realizat 1,5 la șută din producția globală agricolă a țării. „Ca exemplu— a spus vorbitorul — aș dori să arăt că din producția de lapte— 1 801 litri lapte, în C.A.P., pe cap de vacă furajată, realizată în 1969 — am livrat statului peste 1 400 litri de lapte marfă, ceea ce reprezintă circa 77 la sută din totalul laptelui obținut. Pentru a livra la fondul de stat cantități cît mai mari de lapte, pe lîngă măsurile luate în vederea sporirii cantităților de lapte, s-a reglementat consumul laptelui la viței pînă la limita normală. Concomitent cu creșterea producției de lapte au sporit și livrările la . fondul de stat, astfel că pe lunile ianuarie și februarie a.c. s-au livrat peste plan 2 000 hectolitri lapte, iar pe trimestrul I se prevede o depășire de peste 4 000 hectolitri. Aceasta a fost posibili în primul rînd. datorită asigurării furajelor grosiere, precum și furajării diferențiate între animale, asigurării unor îngrijitori pricepuți și harnici.Informez plenara — a spus în continuare vorbitorul — că și producția de carne a crescut simțitor în primele două luni ale acestui an, că s-a mărit greutatea medie de livrare la bovine adulte de la 450 kg, în 1969, la 520 kg în 1970, la fel și la tineret, de la 188 kg la 267 kg — deci,' o creștere în greutate de 70 kg, respectiv 79 kg. Sînt create condiții ca în județul nostru și în continuare să se mențină o greutate medie livrată ridicată. A- ceasta are o importanță mare, deoarece prin sacrificarea unui număr mai mic de animale șe realizează cantități mai mari de carne.Avînd în vedere condițiile prielnice de care se bucură județul Covasna pentru creșterea animalelor, ne-am propus să sporim, an de an, numărul și producția acestora, astfel încît să se poată asigura atît cantitativ, cît și calitativ, produsele animale necesare pentru hrana populației, pentru fondul centralizat al,statului și pentru export.Paralel cu creșterea efectivelor animaliere am prevăzut ca, printr-o îngrijire și furajare rațională, să asigurăm și creșterea productivității acestora. Astfel, producția de lapte pe cap de vacă furajată va crește de la 1 800 litri în 1969, la cel puțin 2'300 litri în 1975, iar producția de lină de la 1,9 kg pînă -la 2,5 kg pe cap de oaie tunsă.Arătînd că pentru sporirea producțiilor se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea bazei furajere, mărirea natalității, sporirea numerică a potențialului productiv al animalelor, printr-o selecție mai riguroasă, pentru folosirea la maximum și în mod rațional a tuturor pășunilor alpine puse la dispoziția cooperativelor # agricole de producție, precum și pentru valorificarea la maximum a sistemului de în- grășare intensivă a animalelor din complexele ce se vor construi în județ, vorbitorul a insistat în cuvîntul său, cu deosebire, asupra necesității îmbunătățirii reproducției prin1 asigurarea de reproducători -cu valoare zootehnică ridicată și reținerea pentru producție a întregului efectiv de

Cuvîntul tovarășului

Petre Baniță
Subliniind imporțanța deosebită a programului național de extindere a lucrărilor de irigații și îmbunătățiri funciare, tovarășul Petre Baniță, directorul Stațiunii experimentale Bechet, a arătat că, în județul Dolj, solurile sînt foarte diferite, de Ia cernoziomurile din Băilești pînă la ni-

In problema îndiguirilor și desecărilor propun să se facă o revizuire a proiectului de amenajare a lacului piscicol din sectorul Bistrețu, din cadrul județului Dolj, întrucît socotesc că, din cele 3 000 ha stabilite pentru amenajarea acestui lac, cel puțin 400—500 de ha ar putea să fie redate agriculturii. S-au făcut unele proiecte care n-au fost studiate în mod aprofundat.Sînt convins că mărețul program de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste și măsurile ce vor fi adoptate in a- ceastă plenară constituie pentru noi o cale sigură de progres și bunăstare ; de aceea asigur plenara Comitetului Central că nu voi precupeți nici un efort pentru realizarea lui.

tineret femei a cărui apreciera se va face după încheierea primei lactații.Lupta pentru sterilitate constituie un obiectiv principal al personalului nostru de specialitate. O atenție deosebită acordăm tineretului femei, pentru că printr-o furajare și îngrijire a- decvate reducem vîrsta medie la prima fătare de la peste 3 ani la 27—28 luni. Trebuie să arătăm că în acest sens au existat și mai există și deficiențe la unele din unitățile noastre agricole, unde, de exemplu, se acordă o atenție mai mare tăurașilor la îngrășat în dauna furajării și îngrijirii vițelelor. Desigur, lipsurile ce le mai avem în județ în privința aceasta vor fi remediate printr-un sprijin mai concret acordat acestor cooperative.Pentru viitor, pentru următo- > rul plan cincinal, comitetul județean de partid a stabilit-să fie înființate complexe de vaci de 10—13 000 capete, de îngrășat tinere taurine — 10 000 capete, și îngrășat miei — 30 000 capete. Desigur, toate acestea le vom realiza prin asocierea cooperativelor de producție iar, după noua hotărîre, și prin asocierea cu gospodării de stat.La inițiativa județului am început să construim o îngrășăto- rie de tineret taurin, în sistem intercooperatist, pentru care a- vem rezultate pozitive pînă in prezent ; cerem însă sprijin din partea Ministerului Agriculturii și Silviculturii pentru urgenta rea proiectelor de care avem nevoie. Așteptăm, de asemenea, din partea Ministerului Agriculturii și Silviculturii să primim un mai mare ajutor în acțiunea de generalizare a tehnologiei moderne, atît la recoltarea, cît și la pregătirea și administrarea furajelor. Noi am prevăzut ca, în vederea îmbunătățirii furajării animalelor, să mărim producția Ja cultura proprie și să înființăm fabrici de nutrețuri combinate, cu asigprarea de materii prime din fondul central, deoarece C.A.P.-urile noastre din județul Covasna nu produc concen'- trate decît în cantități foarte reduse.Referindu-se la una din preocupările principale, aceea a asigurării forței de muncă, vorbitorul a prezentat cîteva din inițiativele locale destinate creării unor condiții corespunzătoare lucrătorilor din zootehnie (construirea de băi pentru îngrijitori, acordarea — în unele cazuri — a hainelor de protecție) ceea ce a determinat creșterea stabilității lucrătorilor din zootehnie, selecționarea celor mai potriviți, a celor mai harnici cooperatori pentru munca în acest sector.Făcînd în continuare unele propuneri pentru Ministerul A- griculturii și .Silviculturii, vorbitorul a solicitat o repartizare cît mai judicioasă a fondurilor destinate acțiunilor de irigări și desecări, în așa fel încît lucrările începute să nu fie oprite la jumătate : de asemenea, a propus alcătuirea unei comisii care să studieze căile de valorificare optimă a pășunilor de munte, precum și asigurarea unui ajutor mai eficient, mai concret pentru combaterea dăunătorilor, cu deosebire a gîndacului de Colorado, în județele Covasna, Brașov, Harghita — județe cu terenuri propice culturii cartofului.Adresîndu-se Ministerului Industriei Alimentare, vorbitorul a arătat : La noi, în Covasna, avem deja o producție de lapte abundentă. In prezent sînt unele deficiențe în transportul laptelui, în ridicarea lui în mod corespunzător, la timp, din C.A.P.-uri. Ministerul Industriei Alimentare trebuie să ia măsurile cele mai bune pentru a asigura preluarea acestei mărfi.în încheiere, tovarășul Szasz Domokoș a exprimat, în numele oamenilor muncii din județul Covasna, mulțumiri deosebite conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija și ajutorul neprecupețit și permanent pe care le-a acordat acestui județ, angajîn- du-se că se va face totul pentru a fi traduse în fapte mărețele hotărîri ale Congresului al X-lea al P.C.R.

șipurile zburătoare de la Dăbu- le'ni. Aceasta face ca producțiile agricole să oscileze mult în cadru! județului.In continuare, vorbitorul a relevat măsurile care s-au luat în județ și preocupările' pentru valorificarea mai economică a nisipurilor. Incepînd din 1965, Institutul central de cercetări a

gricole a Înființat Stațiunea experimentală Bechet, care se ocupă de aceste probleme. Prima lucrare care s-a făcut a fost aceea de modelare sau nivelare a dunelor, cu scopul de a favoriza repartizarea uniformă a umidității în nisip, executarea mecanizată a lucrărilor și fertilizarea uniformă a terenului. A doua lucrare a fost irigarea cu apa provenită din- tr-un sistem local. A treia lucrare de îmbunătățiri funciare constă în îagrășarea nisipurilor cu îngrășăminte minerale organice, organo-minerale și îngrășăminte verzi. Rezultatele obținute sînt foarte promițătoare la speciile și soiurile de plante cultivate, începînd cu griul și ter- minînd cu piersicul și alunele de pămînt. In general, toate plantele cultivate pe nisipuri dau recolte mari timpurii, mai mari chiar decît în solurile celelalte dacă sînt fertilizate și irigate. De exemplu, strugurii se obțin cu 15—25 de zile mal devreme, grîul cu 10—15 zile, iar piersicile cu 15—18 zile. Această scurtare a timpului de vegetație și coacere va putea fi înregistrată și în legumicultură.Rezultatele experimentale demonstrează că se pot obține u- șor două recolte pe an, de pe aceeași suprafață. De exemplu, din experimentările efectuate timp de trei ani am reușit să obținem 30 tone la ha masă verde de borceag de toamnă, după care s-a semănat porumb și am obținut 6 000 kg boabe la ha. Producția de cartofi timpurii recoltați pînă la 5 iunie a fost de 8 pină la 10 mii kg la hectar, după care s-a semănat porumb și s-a realizat o producție de 5 000 kg boabe. Cartoful timpuriu se pare că este la el acasă pe nisipurile din Oltenia. Grîul de toamnă a dat în jurul lui 4 000 kg boabe la ha, după care s-a putut cultiva foarte bine porumb siloz și s-au obținut 60 de tone masă verde la ha. Intr-o altă experiență am reușit să obținem 30 tone borceag, 60 tone de porumb siloz și 20 tone de masă verde rapiță la ha, deci într-un an a- gricol am realizat trei culturi de furaje.Pe nisipurile irigate se pot obține cantități mari de furaje de la sfîrșitul lunii aprilie pînă la sfîrșitul lunii octombrie. Și plantele hortiviticole dau producții mari pe nisipuri. S-au obținut 10 000 kg de piersici la ha și peste 15 000 . kg struguri la ha. Toate recoltele le-am realizat prin udări mai dese, cu aceeași cantitate de apă ca și pe celelalte tipuri de sol și cu cantități de îngrășăminte chimice corespunzătoare.In programul pe care 11 analizăm astăzi — a arătat în continuare vorbitorul — este cuprins și sistemul de irigații Sa- dova-Corabia, cu o suprafață de circa 79 500 ha, din care majoritatea suprafeței este formată din nisipuri. Aici se vor cultiva plante cu o valoare economică mare. De exemplu, pe circa 40 mii de ha se va cultiva porumb boabe și se prevede să se obțină o producție medie de circa 6 000 kg la ha. O suprafață de 15 000 de ha va fi cultivată cu griu, preconizîndu-se să se realizeze 3 500 kg boabe la ha, 15 000 de ha cu lucernă, 15 000 de ha cu vie și pomi, care vor trebui să dea peste 10 000 sau 15 000 kg la ha. Sporul de venit net, după amenajarea acestui sistem, va fi de circa 192 milioane lei pe an. Indicatorii economici prevăzuți pentru sistemul de irigații Sadova-Corabia se pot realiza.O problemă de mare importanță este aceea a pregătirii cadrelor. Poporul și statul nostru fac eforturi mari pentru construirea acestor sisteme de iri-
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Ghinea
Materialele puse în dezbaterea actualei plenare a Comitetului nostru Central — spunea tovarășul Gheorghe Ghinea, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R. — programul privind dezvoltarea creșterii animalelor în perioada 1970—1980, cît și Programul de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, măsurile pe care plenara urmează să le adopte în acest scop reprezintă o nouă și elocventă dovadă a preocupării permanente a conducerii partidului și statului nostru pentru întărirea bazei tehnico-materiale a socialismului, pentru îndeplinirea amplului program stabilit de Congresul al X-lea al partidului Plivind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Aplicarea lor va avea, după părerea mea, puternice și favorabile consecințe asupra dezvoltării în ritm susținut a economiei noastre naționale și, în mod deosebit, a agriculturii socialiste.Biroul județean de partid — a spus tovarășul Gheorghe Ghinea, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R — apreciază în mod deosebit importanța programului care tratează în mod complex problemele de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, program pe deplin necesar, deoarece remedierea situației în care se află unele suprafețe a- gricole și arabile nu mai putea suferi amînare. De asemenea, propunerile prezentate plenarei cu privire la dezvoltarea creșteri animalelor în perioada 1970 —1980 satisfac cerințele acestei importante ramuri a agriculturii și mă declar întrutotul de a- cord cu ele. Așa cum s-a apreciat, de altfel, în expunerea prezentată de Comitetul nostru Executiv, ea vizează dezvoltarea sectorului animalier, sector unde există toate condițiile pentru a aplica în condiții bune experiența obți- 

gații. Ministerul Invățămintului și Ministerul Agriculturii și Silviculturii ar trebui să vadă pe mina cui dăm aceste sisteme. Cred că se impune să fie revizuită urgent programa analitică din învățămîntul superior și mediu în legătură cu pregătirea cadrelor. împărțirea unităților din învățămînt și, mai a- les, a celor de învățămînt mediu pe zone de cultură a plantelor în sisteme irigate, mi se pare foarte importantă și eficientă. Am ridicat această problemă pentru că, la noi, Ia Bechet, de mai mulți ani funcționează un liceu agricol. In ultimul timp, am auzit că sînt anu- miți tovarăși care vor să transfere acest liceu agricol de la Bechet, de pe nisipuri, la Drăgă- șani, unde să pregătească cadre pentru zona nisipurilor. Sperăm că aceasta nu se va realiza, iar liceul nostru de Ia Bechet va rămîne în continuare acolo unde îi este locul.Pentru a putea face față acestei agriculturi intenșive de pe nisipurile irigate, va fi nevoie de o mecanizare a lucrărilor bine pusă la punct. Considerăm că a- griculțura de pe nisipuri va trebui să fie dotată cu prioritate cu utilaje și mașini agricole ; Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini ar trebui să vin- dă agriculturii mașinile la un cost avantajos. Zilele trecute, am primit un tractor viticol în unitatea în care lucrez, pe care îl așteptăm de aproape 10 ani. Cînd am văzut că costă 50 mii lei, am hotărit să îngrijim in continuare caii pe care îi avem, pentru a efectua lucrările în vie. Se impune ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii și Academia de Științe Agricole să ia măsuri urgente pentru crearea bazei materiale de cercetare a Stațiunii Bechet, pentru ca aceasta să poată îndruma concret, în bune condiții, agricultura din zona nisipurilor, așa cum prevăd reglementările în vigoare.în perspectivă, va fi necesar să șe înființeze unele puncte experimentale pe nisipurile din vestul țării și din Delta Dunării. De asemenea, va fi nevoie ca sectorul de producție al stațiunii să devină o puternică stație pilot, unde să se poată aplica imediat, în producție, cele mai noi și judicioase soluții date de cercetarea științifică și de parcelele mici experimentale. Am dori ca primele 2 000 ha de nisipuri slab productive sau neproductive să formeze perimetrul stației pilot a Stațiunii experimentale Bechet, în sistemul Sadova-Corabia. Bine ar fi ca cei trei cercetători, care lucrează în cadrul stațiunii noastre, dar care de la 1 ianuarie, administrativ, țin de Institutul de îmbunătățiri funciare al Departamentului de îmbunătățiri funciare, să fie trecuți din nou in schema noastră, atît cu fondurile, cît și cu programul de cercetare. Stațiunea Bechet, care poartă răspunderea pentru cultura plantelor pe nisip, într-un ■sistem de irigare de 80 de mii hectare, nu poate face față sarcinilor trasate de partid dacă nu are laboratorul ei de irigații, cercetătorii ei, în cadrul stațiunii, acolo unde se hotărăște soarta recoltelor.Cercetătorii Stațiunii experimentale Bechet, pe care îi reprezinte — a spus în încheiere vorbitorul — și toți agronomii din zona nisipurilor județului Dolj se angajează în fața plenarei, în fața conducerii superioare de partid, în fața tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, să depună toate eforturile, pentru ca aceste nisipuri slab productive sau neproductive să devină, așa cum am arătat, terenuri pe care să se facă o agricultură intensivă.

nută de către întreprinderile a- gricole de stat. încă de la începutul anului, pe baza indicațiilor conducerii partidului, s-au luat măsuri în fiecare județ pentru a spori efectivul de animale în 1970.Mi-am propus să prezint cîteva preocupări, în mod deosebit, în ce privește fondul funciar și gospodărirea apelor. în județul Botoșani se manifestă foarte accentuat acțiunea negativă a factorilor naturali ; în principal e- roziunea solului, inundațiile și seceta producînd pagube evaluate în jurul a 50 milioane lei. Aceasta determină ' o creștere redusă a producției. O situație deosebită o prezintă pășunile în județul Botoșani ; efectele eroziunii fac ca în a doua jumătate a lunii iunie practic să nu mai existe iarbă. Dacă nu s-ar fi luat măsurile stabilite prin programul prezentat,- în următorii doi-trei ani am fi avut pagube foarte mari.înlăturarea influenței acestor factori dăunători, înlăturarea cauzelor care produc pagube, depinde de încadrarea organică într-un amplu complex de măsuri, care să prevadă pe lîngă îmbunătățirile funciare o mai bună organizare a teritoriului. Aș vrea să mă refer în această ordine de idei la faptul că în mai multe plenare ale noastre, tovarășul Ceaușescu a trasat Ministerului Agriculturii sarcina să ajute organele județene în stabilirea exactă a teritoriului ca și în adoptarea de măsuri concrete de îmbunătățiri funciare, pentru a se putea folosi mai rațional fondul funciar, a-1 gospodări mai bine și a valorifica mai bine apele. Chiar dacă măsurile propuse plenarei vor solicita la început însemnate fonduri bă-
(Continuare în pag. a VIII-a)
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Cuvântul tovarășului
Ghinea

(Urmare din pag. a Vil-a)nești acesta cheltuieli se vor compensa intr-un timp relativ scurt. Voi exemplifica acest lucru. Din calculele estimative făcute la nivelul județului nostru? cheltuielile pentru îmbunătățirile care se vor face în perioada 1971—1976, evaluate la 400 milioane, pot fi recuperate in cel mult 8—11 ani și aduce anual cam 65 000 de torte de porumb, în valoare de 70—75 milioane lei.în județul Botoșani avem o. experiență începută încă din 1957, cu fonduri de la bugetul statului și fondurile cooperativelor de producție, privind acțiunile de îmbunătățiri funciare, in special pe pășuni. Aci rezultatele sint de'3—4 ori mai bune de- eit cele unde nu sînt îngrijite. Tot pe terenurile pe care au fost combătute eroziunile am obținut producții sporite și la porumb, la floarea-soarelui, la grîu, la fasole. Pină în 1969 în județul nostru s-au făcut lucrări de combatere a eroziunii pe o suprafață de 30 000 de hectare și urmează ca jn anul 1970 să executăm lucrări pe încă 9 100 de hectare , bineînțeles e vorba de lucrări mai simple, care nu necesită cheltuieli. prea mari și care se pot realiza cu concursul cooperativelor de producție.Aș vrea să mă refer și la altă problemă privind suprainsămin- ,țările care trebuie făcute pe a- ceste pășuni. La ora actuală costul unui hectar depășește 800 de lei. Semințele sînt foarte scumpe ; 1 kg de sămință, care se realizează de către direcțiile a- gricole din loturile semincere costă peste 30 de lei/kg Pentru o cooperativă care dispune de 300—400 hectare, a face într-un an aceste însămînțări pe 100 de hectare pare să fie prea ridicate costurile ; ar trebui de aceea să ne gîndim la niște semințe care să coste mai puțin.Programul pe care îl dezbatem astăzi prevede să se execute în 1971—1975 lucrări in județul nostru pentru eroziuni, in mod special, în bazinul hidrografic Jijia, pe o suprafață de 15 000 de hectare, cu o investiție de 45 de milioane, lucrări care vor începe în 1972. Pe bună dreptate s-a criticat aici aspectul că mulți dintre cei' car6"’âu vorbit — rnă refer' ia tovarășii prim-secrețari — au solîfttai'’ să se adauge sume ’ în plus sau să se aducă începerea lucrărilor mai devreme. Reiese, după părerea mea, din aceasta și un aspect pozitiv, și anume grija pentru a rezolva mai repede unele probleme stringențe, de a înlătura neajunsurile existente. în acest spirit aș propune devansarea și în județul nostru a lucrărilor, cu atît mai mult cu cit avem deja, în bazinul hidrografic la care m-am referit, documentații pentru execuții pe 50 000 de hectare.Vorbitorul a solicitat, în acest scop, să se studieze acordarea unui spor de investiții de la fondul central al statului precum și de la cooperativele agricole de producție. A propus totodată, ca in ordinea efectuării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de combatere a eroziunilor, desecări, de evitare a unor inundații să se aibă în vedere ponderea mai mare pe care o ocupă eroziunea, umiditatea prea ridicată sau inundațiile, intr-o zonă sau alta, acordin- du-se prioritate, în funcție de aceasta. în județul Botoșani prioritate au eroziunile și, de aceea, s-ar putea — pentru moment — renunța la cele 15 000 de hectare care se propun pentru irigații pe Valea Jijiei. pentru a se asigura lucrări de înlăturare a eroziunilor pe cele 50 000 de ha.în cincinalul următor, prin grija partidului, s-au afectat importante fonduri de investiții pentru dezvoltarea industriei și agriculturii în județul Botoșani, 
a spus vorbitorul. Probletna alimentării cu apă, care a fost pentru Botoșani o problemă reală, prin măsurile propu

Cuvântul tovarășului

Vasile Temișan
Dezbaterea în cadrul Plenarei Comitetului Central a celor două programe privind dezvoltarea. in perspectivă, a unor sectoare importante ale agriculturii noastre — a spus tovarășul Vasile Temișan, directorul institutului de cercetări zootehnice — reflectă încă o dată a- tenția deosebită pe care o a- cordă conducerea partidului nostru acestui însemnat domeniu al economiei, naționale. Ca specialist în zootehnie, mă voi referi lacunele probleme pe care le ridică studiul privind dezvoltarea creșterii animalelor în perioada 1970—1980.Apreciez în mod deosebit faptul că s-a elaborat un program complex și fundamentat pe cele mai moderne concepții pentru dezvoltarea creșterii animalelor. Este de datoria noastră, a tuturor celor care lucrăm în acest domeniu, să exprimăm și aici, în fața plenarei, recunoștința față de conducerea de partid și 

se în actualul plan își configurează o rezolvare bună, începind, in etapa I cu cele două mari acumulări de apă — Iezăr—Dorohoi și Rechit — Botoșani. Dar și aici se pune o problemă în legătură cu eșalonarea dezvoltării planului pe 5 ani. Lucrările sînt planificate să înceapă în 1972 și să se încheie în 1974. Se știe că în județul Botoșani trebuie să se creeze 18 complexe agrozootehnice, în cooperative agricole și I.A.S.-uri. Partea județului Șiret—Prut este complet lipsită de apă. Deja s-a solicitat tovarășilor din agricultură să amplaseze un complex de 2 000 de vaci ’ la I.A.S. Dorohoi. Aceasta impune asigurarea alimentării cu apă, domeniu în care pină la ora actuală sînt încă multe de rezolvat.Pornind de la această situație, vorbitorul a insistat asupra necesității punerii de acord a datelor de începere a lucrărilor la diferite obiective economice, pentru ca acestea să se desfășoare în paralel, ca o dată cu încheierea lucrărilor la un obiectiv acesta să nu se afle în situația de a nu funcționa din cauză că nu s-a prevăzut începerea la timp a unei lucrări de importanță, aparent, auxiliară. Arătînd, de asemenea, că partea stingă a județului Botoșani e străbătută de Prut, că s-au făcut Ministerului Agriculturii, în fiecare an a- proape, propuneri pentru luarea unor măsuri în vederea combaterii distrugerilor mari pe care le face Prutul,, vorbitorul a solicitat să se acorde toată atenția planificării urgente a lucrărilor în a- ceastă zonă.în continuare, tovarășul Gheor- ghe Ghinea a spus : Este adevărat că nici noi nu am făcut tot ce se putea în acest domeniu vital pentru soarta agriculturii. De cînd s-au luat măsurile de a se acorda investiții din partea statului, pe plan local s-au inițiat prea puține acțiuni pentru a feri pămînturile de eroziuni și inundații. Informînd, apoi, că o sesiune a consiliului popular județean a fost dedicată acestor probleme, că s-au făcut cu acel prilej numeroase propuneri valoroase pentru valorificarea resurselor locale, a solicitat, totodată, un ajutor mai concret din partea specialiștilor, renunțarea la a- cordarea unor sfaturi în generali De regulă — ă spus vorbitorul— se cer fel și fel de propuneri, se trimit in scris opiniile județelor despre .oportunitatea unor lucrări, despre modul cum ar trebui corelate. Felul cum se rezolvă adesea lucrurile lasă însă impresia că ele se cer doar pentru organizarea unei „arhive speciale" la minister, și nu numai la Ministerul Agriculturii, în acest spirit a cerut ca specialiștii Ministerului Agriculturii și Silviculturii să acorde mai mult timp studiului Ia fața locului a problemelor mari, cu deosebire celor pe care le ridică programul național pus în dezbaterea plenarei Comitetului Central al partidului.Aș vrea să Încredințez conducerea partidului nostru — a spus în încheiere vorbitorul — că noi ne dăm pe deplin seama de marea răspundere ce ne revine în înfăptuirea măsurilor ce se vor adopta de plenara Comitetului Central. Noi sîntem conștienți că un rol hotărîtor îl va avea munca noastră, a organizației de partid, a comuniștilor în primul rînd. Vă rog să-mi permiteți să asigur conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sîntem pe deplin mobilizați, că noi — asemeni întregului partid— ne vom preocupa de îmbunătățirea muncii noastre de partid, o vom așeza tot mai mult pe baze științifice, vom promova tot ce este nou și valoros în munca noastră, vom înlătura tot ce este perimat, neeficient, astfel incît sarcinile stabilite de Congresul al X-lea al partidului. de plenara din decembrie și de această plenară, să prindă viață cu succes și în județul Botoșani.

de stat, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru grija permanentă acordată dezvoltării șeptelului, pentru inițiativa de a se. elabora un asemenea program, pentru orientările și indicațiile deosebit de prețioase date pe tot parcursul elaborării acestui studiuDispunem de condiții naturale favorabile, iar cadrul pe care îl oferă marea unitate a- gricolă socialistă creează resurse nebănuite pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului zootehnic. Cu toate acestea, s-au înregistrat progrese reduse in creșterea producției animale. Cauzele acestei situații nesatisfăcătoare întilnită în unele din unitățile agricole socialiste sînt fără îndoială multiple. Menționez. însă, că rezultatele bune obținute în aceleași condiții na- tural-economice de unitățile fruntașe din fiecare județ și din fiecare zonă demonstrează clar 

că la baza rezultatelor slabe stau în primul rînd cauze de ordin subiectiv.Este vorba mai întîi de carențe în pregătirea profesională, de minusurile celor care conduc direct procesul de producție în unitățile respective. Este suficient să luăm ca exemplu complexele industriale, unități de înaltă tehnicitate, unde, in aceleași condiții de dotare și tehnologie,' amplitudinea rezultatelor economice, de la beneficii anuale de circa 20 de milioane lei, pînă la pierderi ’de 10—15 milioane, exprimă clar rolul, hotărîtor al cadrelor în rezolvarea problemelor de zootehnie. Iată de ce este deosebit de important ca, după definitivarea studiului, să fie elaborat un program multilateral de pregătire și perfecționare profesională a cadrelor la toate nivelurile. Sugerez ca, în cadrul acestui program, să se dea atenția cuvenită și calificării , muncitorilor, îngrijitorilor de animale, pe mina cărora dăm valori de sute de mii de lei și pentru pregătirea cărora pînă în prezent nu s-a făcut prea mult. Socotesc că programul prezentat nu poate fi realizat în condiții optime de- cît cu specialiști cu o pregătire tehnică excepțională.în rîndul cauzelor de ordin subiectiv, care dăunează sectorului zootehnic, trebuie să trecem și lipsa de corelare dintre efective, producții și baza furajeră. Tovarășul nrim-secretar Constantin Sandu a arătat aici că lipsa cronică de furaje a determinat situația producțiilor nesatisfăcătoare care se realizează în prezent. Aș vrea să adaug numai că nu lipsa suprafețelor pentru furaje constituie fenomenul principal, deși există și unități în care suprafețele nu sînt corelate cu nevoile de producție, • dar lipsa de preocupare pentru sporirea producției de furaje, pentru gospodărirea și conservarea nutrețurilor a determinat situația în care ne aflăm. Fără îndoială că hrănirea cu cantități satisfăcătoare de nutrețuri ar putea în multe din unități să ducă la dublarea sau chiar la triplarea producției de lapte. Cu un material biologic asemănător, dar în condiții diferite de hră- nire și întreținere, se realizează producții diferite. Fără să minimalizăm necesitatea de a folosi și în viitor subprodusele producției vegetale, trebuie să recunoaștem, însă, că ani de zile am bătut pasul pe loc din cauza u- nei orientări greșite, a concepției unora dintre specialiști care au considerat că rezolvarea problemelor bazei furajere se poate face pe seama folosirii paielor și cocenilor sau numai pe seama producțiilor din culturile duble.Studiul pune foarte clar în centrul preocupărilor pentru realizarea bazei furajere dezvoltarea cu precădere a industriei de nutrețuri combinate, ca un instrument puternic de progres în zootehnie.Apreciabilă este concepția unitară în problemele de ameliorare a animalelor. Este adevărat că producția actuală a raselor noastre nu reflectă decît în mică măsură potențialul lor real. Cu furaje suficiente se poate ajunge la creșterea rapidă și simțitoare a producției de lapte. Dar tot a- tît de adevărat este și faptul că dacă stațiunile experimentale și unitățile agricole de stat bat pasul pe loc în producția de lapte, în condiții bune de hră'nire, a- ceasta este și consecința faptului că s-a făcut prea puțin pe lin’a îmbunătățirii potențialului genetic al raselor. în condițiile exploatării intensive, preconizate pentru perspectivă, sînt eficiente numai vacile cu un potențial genetic de peste 5 000 litri de lapte. Apreciez însemnătatea pe care a au măsurile preconizate in studiu privind unificarea rețelei de însămînțări artificiale, extinderea însămînțării cu material seminal congelat la taurine și ovine, reducerea numărului dc rase supuse selecției și altele. Propun ca principiile de orientare redate în studiu să fie concre-, tizate, în scurt timp după aprobarea acestuia, prin parametrii cantitativi și calitativi ai dezvoltării fiecărei rase în parte. Socotesc, de asemenea, necesar să se organizeze un centru de
Cuvântul tovarășului 

Ion Sîrbu ■
Problemele cuprinse în ordinea de zi a plenarei Comitetului Central — a spus primul secretar al comitetului județean de partid Buzău — se înscriu în preocuparea constantă a conducerii partidului nostru de a înfăptui neabătut programul amplu de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, înfăptuirea prevederilor de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor, precum și adoptarea studiului privind dezvoltarea creșterii animalelor în următorii 5 și respectiv 10 ani. vor fi înscrise ca realizări de seamă ale partidului nostru.Vorbitorul a făcut o seamă de propuneri cu privire la lucrările de acumulare pe cîul Buzău, localitatea Viperești, pentru a se asigura regularizarea integrală a debitelor disponibile și folosirea rațională a volumului de apă existent in vederea extinderii culturilor irigate și acoperirii necesităților industriale mereu în creștere și în acest oraș. Totodată, el a formulat unele sugestii în legătură cu programul național de desecări și ameliorarea terenuri

calcul electronic pentru agricultură, care să deservească, în primul rînd, nevoile de urmărire și coordonare a programului de a- meliorare pentru diferitele rase de animale.Aș dori să mă opresc și asupra unor probleme ridicate de cercetarea științifică, domeniu în care îmi desfășor activitatea și_ pe care îl reprezint aici. F.ără îndoială că nu putem pune semnul egalității între rezultatele nesatisfăcătoare înregistrate în producție și rezultatele obținute în cercetarea științifică. Dar pentru nerealizarea unor indicatori de producție considerăm că o bună parte din răspundere revine și cercetării științifice. An de an în activitatea Institutului de cercetări zootehnice au existat lipsuri serioase care au fost criticate, la timpul potrivit, de conducerea de partid, personal de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu. Aș vrea să informez plenara că împlinim în această lună un an de cînd, la intervenția directă, energică a tovarășului secretar general, ne-am mutat total centrul activității la Săftica pe teritoriul județului Ilfov. Din indicația și cu sprijinul comitetului județean de partid, consiliul științific al institutului a trecut la revizuirea concepției de cercetare, la modificarea substanțială a planului de activitate.Colectivul de cercetători din institutul nostru, deși nu satisface nici pe departe cerințele producției, a reușit totuși să realizeze cîteva lucruri bune. în cadrul secției de alimentație am reușit să producem o gamă de patru substituienți de lapte, dintre care substituientul larovit 
a fost testat nu numai în baza noastră experimentală, ci și în cooperative agricole din județele Suceava și Ilfov. Testele făcute pe un număr, mare de tț- nimale arată că acest înlocuitor ar putea să intre în fabricația industrială, dînd posibilitatea să se facă economii de 300 litri de lapte pe fiecare vițel crescut în unitățile agricole socialiste. De asemenea, ș-a pus la punct tehnologia de înțărcare timpurie a purceilor pe care am demonstrat-o și exoe- rimentat-o Ia cooperativa agricolă de producție din Gîrbovi, județul Ilfov, cu rezultate deosebite în sporirea producției de carne și în ridicarea eficienței creșterii porcilor. Considerăm că această tehnologie ar putea fi generalizată. în acest an, în unitățile de tip industrial de creștere a porcilor. De asemenea, s-au făcut încercări de înțărcare timpurie a mieilor și s-a pus la punct tehnologia de îngrășare cu nutrețuri combinate granulate. în stația noastră pilot. Ia o mie de miei s-a înregistrat un spor zilnic de 140 de grame și> un beneficiu de 150 lei pe miel. Considerăm că a- ceste cîteva rezultate obținute în decursul unui an (, sînt promițătoare pentru activitatea de viitor.Aș vrea să subliniez că am trecut încă din anul 1969 la cercetarea pe bază de contract și. la planificarea cercetării pe sistemul programelor prioritare. în momentul de față. în cadrul institutului desfășurăm cercetări în cadrul a 12 programe de cercetare, axate toate pe sarcinile din planul cincinal pentru dezvoltarea zootehniei.Măsurile prevăzute în studiu privind activitatea de cercetare științifică se referă în mod deosebit la structura organizatorică a institutului. Desigur, în studiu nu s-au putut trata pe larg toate problemele pe care le ridică redresarea activității de cercetare. De aceea, fac propunerea să se elaboreze un program adecvat privind măsurile concrete pentru dezvoltarea cercetării din domeniul zootehniei.Permiteți-mi tovarăși ca, în numele cercetătorilor din domeniu! zootehniei, să exprim angajamentul, în fața plenarei, a tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu. că vom depune toate eforturile pentru a traduce în viață prevederile studiului de dezvoltare a zootehniei în deceniul următor, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne aduce contribuția’la realizarea sarcinilor de creștere a producției animale.

lor sărăturoase, care va contribui la creșterea simțitoare a producțiilor agricole și va .proteja, după părerea specialiștilor, în aceiași timp sistemele de irigații ce urmează a fi executate în județ.In continuare vorbitorul a spus : Vreau să subliniez faptul că județul Buzău a primit un ajutor prețios din partea conducerii partidului și statului nostru prin crearea unui oficiu care se ocupă'de fondul funciar, gospodărirea apelor și îmbunătățirile funciare. Am dori să arătăm că o unitate atît de prețioasă prin cadrele sale, de specialiști, cît și prin faptul că este apropiată de producție, de a problemele acute care solicită a ' fi rezolvate, nu poate să desfășoare o activitate corespunzătoare cerințelor. Aceasta datorită faphtlui că ea nu este dotată cu aparatura specifică de măsurat și nici cu utilaje pentru intervenții. Credem că a- ceastă situație trebuie să fie rezolvată de Ministerul Agriculturii și Silviculturii. Noi am făcut apel la utilajele disponibile ale unor întreprinderi, u- nități de construcții, ale între

prinderilor de mecanizarea a- griculturii, dar, o dată cu îmbunătățirea timpului ele au fost? retrase fiind trebuincioase. Știm că sînt multe greutăți in procurarea utilajelor, dar o mai echitabilă repartiție a acestora, cît și sprijinirea colectivului de specialiști de care județul nostru dispune, fiind un colectiv relativ nou, ar avea drept rezultat rezolvarea unor situații de natura celor generate de precipitațiile abundente din primăvara acestui an. Consider că Ministerul Agriculturii și Silviculturii ar trebui să folosească mai mult potențialul existent în județe, să vină mai mult în în- lîmpinarea dorinței organelor locale de a rezolva probleme care, firesc, nu pot fi soluționate in totalitate doar cu forțele ministerului.Referindu-se la aspectele actuale ale zootehniei aflate în dezbaterea plenarei, vorbitorul a arătat : Studiul elaborat reprezintă un vast program pentru dezvoltarea si modernizarea sectorului zootehnic, este o nouă expresie a grijii conducerii partidului nostru pentru ridicarea producției agricole și îmbunătățirea aprovizionării populației. Deși în agricultura județului Buzău, după cum se cunoaște, s-au obținut unele rezultate pozitive, aș dori să subliniez faptul că în domeniul zootehniei rezultatele nu sînt. pe măsura posibilităților, în anul 1969 noi nu am realizat planul la efectivele de animale și păsări. Una din cauzele care a determinat într-o mare măsură această situație a fost procentul crescut al mortalităților. Ca urmare, planul de stat nu a fost asigurat cu importante cantități de produse ca lapte, carne și ouă. Deși în anul acesta ponderea sectorului zootehnic va crește în valoarea producției globale din cooperativele agricole de producție, procentul de 16 la sută este nesatisfăcător. De aceea, ne propunem să mobilizăm toate mijloacele de care dispunem pentru a ne aduce contribuția la realizarea obiectivelor pe care le va stabili actuala plenară a C.C. al P.C.R.După ce a relevat unele neajunsuri existente în județ în ceea ce privește asigurarea unei baze furajere echilibrate, vorbitorul a propus ca Ministerul Agriculturii să repartizeze mai judicios pe județe suprafața destinată bazei furajare. în același timp, considerăm deosebit de important pentru economia județului nostru — a arătat vorbitorul — ca o serie de suprafețe arabile, în pantă, predispuse degradării prin eroziuni, cultivate în prezent cu porumb și alte culturi prăsitoare de pe care se obțin an de an producții scăzute, să fie cultivate cu culturi furajere, ceea ce va duce
Cuvântul tovarășului

Tiberiu Mureșan
Arătînd că proiectul programului național pentru extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a a- pelor,. cît și studiul privind dezvoltarea creșterii animalelor, prezintă o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea agriculturii și a economiei naționale in ansamblul ei, tovarășul Tiberiu Mureșan, directorul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Funduiea, s-a oprit în cuvîntul său la proiectul programului național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor. în sprijinul proiectului, a spus vorbitorul, vin și numeroasele rezultate obținute in cadrul institutului nostru, in baza cărora au fost elaborate tehnologii pentru exploatarea intensivă a terenurilor amenajate pentru irigare și de combatere a eroziunilor. Cercetările întreprinse în 10 stațiuni experimentale, într-o perioadă de 8 ani, duc la concluzia că folosirea corectă a unor tehnologii specifice diferitelor culturi, in condiții irigate, permite înregistrarea unor sporuri de producție egale cu 120 procente la sfecla de zahăr, 100 de procente la porumb, 98 procente la soia, 95 procente la grîu, 68 procente la floarea soarelui. Vorbitorul s-a oprit apoi, la unele aspecte ale relației dintre irigații și creșterea animalelor subliniind, printre altele, că rentabilizarea plantelor furajere se poate realiza numai combi- nind speciile bogate in proteine cu cele bogate în energie calorică.Referindu-se Ia unele lipsuri în exploatarea sistemelor de irigații, a arătat că unele din ele își găsesc originea chiar în lucrările de proiectare și execuție, unde nu se cunosc în suficientă măsură cerirtjele specifice ale exploatării agricole. în • prea mică măsură, proiectanții și exe- cutanții stăpînesc modul cum se comportă lucrările executate, pentru a învăța din greșelile care s-au făcut. Așa se explică faptul că, în producție, nu se disting progrese simțitoare de la o etapă la alta a amenajărilor. Așa se explică faptul că deși aducțiunea prin jgheaburi nu este corespunzătoare, totuși se extinde și se promovează prin proiectare scheme de udare care nu asigură o repartizare uniformă a apei, se amenajează terenul pentru irigare prin brazde, fără a se asigura nivelarea terenurilor și alte aspecte similare. Alte lipsuri își au originea în modul de organizare a exploatării, care impune în plus față de cultura neirigată, cunoștințe tehnice și bază materială. Trebuie să recunoaștem că nu avem o experiență proprie, îndelun- 

!n final la apărarea solului de procesul de erodare, la refacerea șeptelului în unitățile agricole din zona colinară și îndeosebi la rezultate mai bune în creșterea taurinelor și ovinelor care în trecut era ocupația de bază a locuitorilor din această zonă.Am primit cu o deosebită satisfacție orientarea ca în viitorul cincinal dezvoltarea creșterii animalelor, și îndeosebi a porcinelor și păsărilor, să aibă loc în principal prin creșterea industrială în complexe — a a- rătat vorbitorul. El a propus, totodată, să se studieze utilitatea construirii în județul Buzău a unei fabrici de furaje combinate cu o capacitate de 120 000 pînă la 150 000 tone. De asemenea, pentru valorificarea superioară a producției de lucerna și evitarea pierderilor ia această cultură deosebit de prețioasă, vorbitorul a sugerat Ministerului Agriculturii și Silviculturii să analizeze posibilitatea asigurării a 2—3 spații de deshidratat și granulat lucernă, precum și dotarea în următorii ajii a întreprinderilor agricole de stat si de mecanizarea agriculturii cu utilaje moderne pentru recoltarea, uscarea, brichetarea acestui produs.Vorbitorul a analizat și o seamă de aspecte ale îmbunătățirii calității șeptelului. El a propus crearea unor ferme de selecție care să permită în următorii 5 ani înlocuirea animalelor bă- trîne cu vaci și juninci cu potențial biologic ridicat. Pentru dezvoltarea creșterii păsărilor, el a subliniat utilitatea cooperării dintre întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole.Sîntem de părere — a subliniat vorbitorul — > că numărul mare de pierderi prin mortalitate și sacrificări din necesitate impun în continuare tot mai accentuat îmbunătățirea asistenței sanitar-veterinare. Actuala rețea de circumscripții, care cuprinde 1—2 și chiar mai multe comune, din care unele cu două cooperative agricole, nu asigură o asistență operativă și eficientă în toate cazurile ; se impune analizarea posibilității de a se organiza circumscripții veterinare în fiecare comună.în încheiere, vorbitorul a spus : Asigurăm conducerea partidului că vom depune toate eforturile pentru redresarea și îmbunătățirea activității în sectorul creșterii animalelor din județul nostru, ramură a cărei pondere va trebui să crească pe ansamblul‘agriculturii. Asigurăm conducerea partidului nostru, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că vom munci neobosit ca documentele dezbătute azi să devină un program concret al activității organelor și organizațiilor de partid.

gată în acest domeniu, dar nici nu am făcut eforturi susținute pentru a ști ceea ce s-a precizat prin cercetare. Invățămîn- tul și instructajele s-au făcut cu mari deficiente organizatorice, lipsind continuitatea și insistența. Nu s-a asigurat cointeresarea celor care lucrează in sectorul de irigații și nici continuitatea acestora, ceea ce determină să nu avem cadre cu experiență de durată. Amenajarea terenurilor pentru irigare nu a fost însoțită de o dotare corespunzătoare a unităților respective cu tractoare, mașini, uscătoare și spații de depozitare a producției. Referindu-se la sarcinile ce-i revin cercetării științifice a spus : Consider că în acest domeniu Academia de științe agricole și silvice are un rol deosebit de important, pentru a concentra eforturile tuturor institutelor care au contingență cu aceste acțiuni mari, pentru a-și aduce fiecare din ele contribuția în alegerea soluțiilor celor mai corespunzătoare și pentru aplicarea in producție a formulelor celor mai bune. Se impune o mai bună organizare a acțiunilor de difuzare, în producție, a rezultatelor științifice, o permanentă informare a cadrelor de specialitate la nivelul unităților, al județelor, al organelor centrale, pentru ca exploatarea să primească un caracter științific, încă din etapa de planificare a acesteia.Vorbitorul răspunzînd unor întrebări puse in plenară, a arătat că institutul de la Funduiea a reușit, în ultimii ani, să creeze unii hibrizi de porumb valoroși, de pildă, hibridul simplu 301, care asigură producții mari, de peste 10, 12 sau chiar 14 000 kg la hectar. Pentru zona din vestul țării a fost creat hibridul simplu 400, care a fost extins în cultură și anul acesta el va fi însămințat pe suprafețe mari, în ceea ce privește utilizarea în producție a hibridului sorg Sudan, institutul nu a reușit pînă acum să-1 extindă pe suprafețe mari, nu a fost sprijinit în suficientă măsură nici de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii în ultimul an, concret în iarna acestui an. Departamentul întreprinderilor agricole de stat, analizînd temeinic posibilitățile de cultivare a acestui hibrid, a preluat o cantitate însemnată de semințe, de peste 100 de țone, și a planificat pentru anul viitor preluarea unei cantități și mai mari, de pînă la 400 de. tone de sămință. Sîntem deficitari în ceea ce privește a- meliorarea griului. Pentru condiții speciale de irigare, noi am început activitatea tîrziu, întru- cit foarte multă vreme s-a susținut ideea că griul nu poate fi 

cultivat în condiții de cultură irigată. Nu avem în prezent un soi de grîu pe care să-l putem pune la dispoziție pentru suprafețe mari, însă materialele existente în procesul de ameliorare ne dau certitudinea că în curînd vom putea oferi producției și a- semenea soiuri de grîu.începînd din anul 1964 institutul nostru produce integral cantitatea de sămînță elită de grîu pe care o pune la dispoziția unităților pentru a fi înmulțită. Această sămînță însă nefiind inclusă într-un program riguros de înmulțire, se utilizează pentru cultura mare și apoi este dată la consum, în timp ce alte unități nu primesc sămînță pentru împrospătarea ei și utilizează pentru însămînțare semințe de valoare inferioară. Aceasta se datorește faptului că nu există un sistem organizat de producere a seminței. Soiurile sau sămînță elită ieșită din institut nu se înmulțește în mod organizat, în continuare. Aceasta este o deficiență căre dăinuie de

In ansamblul măsurilor de dezvoltare a agriculturii — a spus tov. Ion Teșu, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii — întreprinderile agricole de stat s-au bucurat de o atenție deosebită din partea conducerii partidului și. statului nostru. Ca urmare a sprijinului multilateral acordat întreprinderilor agricole de stat, ele au obținut succese pe linia intensificării producției, generalizării progresului tehnic, perfecționării conducerii și organizării producției. Organizarea producției pe principiul fermelor și întreprinderilor, legarea directă a specialiștilor de producție, introducerea de tehnologii moderne, îmbunătățirile aduse in sistemul de planificare, finanțare și cointeresare materială au deschis un cimp larg preocupărilor de a găsi noi posibilități pentru sporirea producției și valorificarea la maximum a rezervelor importante pe care le au întreprinderile agricole de stat.în activitatea întreprinderilor noastre, o pondere însemnată o are producția animalieră care o- cupă 40 la sută din producția globală agricolă. Investițiile alocate an de an pentru dezvoltarea zootehniei, concentrarea producției în unități specializate de tip industrial, experiența cîști- gată in creșterea și îngrășarea animalelor au dus la realizarea unor parametri la nivelul țărilor cu o agricultură înaintată. Aș vrea să informez plenara că producția globală în sectorul zootehnic.. al întreprinderilor a- gricole de stat a crescut cu 32 la sută în anul 1969, față de 1966. în perioada 1966—1969 s-au investit în acest sector aproape 4 miliarde de lei, investițiile fiind orientate în mod deosebit spre crearea de noi capacități de producție și dezvoltarea industrială a creșterii animalelor.Cu toate acestea, trebuie să a- rătăm plenarei că în anumite sectoare din zootehnie rezultatele obținute în creșterea producției nu sînt la nivelul posibilităților și a bazei materiale create și desigur nu ne pot mulțumi. Astfel, continuăm să obținem încă producții medii scăzute, cu un cost ridicat. în mod deosebit la sectorul taurine, respectiv la producția de lapte dc vacă, am obținut în ultimii ani producții care se cifrează in jurul a 3 000 litri de lapte, iar sporul la producția totală s-a bazat, în mod deosebit, pe creșterea efectivelor, deși și acestea au sporit într-un ritm lent. In sectorul porcin, în anul 1969, nu am realizat obligațiile de livrare, iar ritmicitatea acestor livrări a fost nesatisfăcătoare, fapt ce a creat unele neajunsuri în aprovizionarea populației. Aceste rezultate se datoresc, în mare parte, unor deficiente în organizarea producției, menținerii unor pierderi prin mortalități peste cele normale, rămînerii în urmă față de cerințele unei zootehnii moderne in aplicarea măsurilor în domeniul reproducției și selecției, furajării și acțiunilor sanitar-veterinare. De asemenea, productivitatea muncii în acest sector este scăzută, consumîn- du-se încă.multă forță de muncă pe unitatea de produs.Criticile adresate de conducerea partidului și de organele județene de partid, la adresa noastră, a celor care lucrăm în departament, în inspectorate sau unități, privind nivelul producției și creșterea efectivelor, precum și cu privire la costurile de producție sînt pe deplin justificate. In întreprinderile noastre există mari rezerve atît în creșterea producției, cît și în reducerea cheltuielilor materiale. Este necesar ca noi, cei care lucrăm și răspundem de activitatea acestui sector, să lichidăm în cel mai scurt timp lipsurile și deficiențele de care s-a vorbit în plenară.Programul întocmit la indicația conducerii partidului privind dezvoltarea creșterii animalelor, supus dezbaterii în această plenară, stabilește cadrul științific și unitar al asigurării dezvoltării pe mai departe a acestui important sector al agriculturii noastre socialiste. Așa după cum s-a văzut, sarcini deosebit de importante revin întreprinderilor agricole de stat ; la sfirșitul anului 1975 se prevede ca producția globală zootehnică să fie de peste două ori mai mare decît media anuală a acestui cincinal, ajun- gîndu-se la o producție globală de peste 11 miliarde de lei, față de 5 miliarde realizate în 1969, ritmul de creștere fiind de 11,6 la sută anual. întreprinderile agricole de stat trebuie să livreze la sfirșitul cincinalului 

mai mult timp'. Institutul nu are suprafețe suficiente pentru a produce întreaga cantitate de sămînță. El poate produce în prezent 3 pină la 6 000 de tone de sămînță de grîu elită, or necesarul de sămînță de grîu pe toată' țara este de 600 000 de tone. Pentru aceste 600 000 tone este necesară o cantitate de 60 mii tone sămînță originală care trebuie să fie înmulțită în unități și produsă în unitățile specializate. Or. această verigă intermediară între institut și unitățile de producție nu există și ar trebui să existe, pentru ca intr-adevăr cultivatorul să beneficieze de însușirile biologice ale soiurilor.Recent s-a întocmit un studiu privind programul național pentru producerea semințelor de soi. Acest program a fost depus Ia Ministerul Agriculturii și Silviculturii, el este într-o formă avansată — după cîte sînt informat, a fost discutat în colegiul ministerului și urmează ca după aprobare, să trecem la aplicarea lui.

următor, față de sarcinile stabilite pentru anul 1970, de 1,5 .OiT mai multă carne de porc, de două ori mai mult lapte și carne de taurine, de peste 4 ori mai multă carne de pasăre și de trei ori mai multe ouă.Informez plenara că din producția de lapte ce se va obține în întreprinderile agricole de stat, 50 la sută va fi realizată in complexe ; tot în complexe se va produce 70 la sută din carnea de taurine, 80 la sută din carnea de porc, 90 la sută din carnea de pasăre, 100 la sută producția de ouă. Realizarea a- cestui ritm și a proporțiilor de dezvoltare a zootehniei în următorul cincinal se fundamentează pe alocarea de către stat a unui volum de investiții de 10 miliarde de lei pe întreaga perioadă, de peste 2,5 ori mai mare decît în actualul cincinal. Conștienți de marea răspundere ce ne revine în îndeplinirea acestui program, pornind de la experiența ciștiga- tă și de la rezultatele obținute pe ansamblul întreprinderilor a- gricole de stat, vom lua in continuare toate măsurile ce se impun pentru ca aceste sarcini să fie înfăptuite. Pe baza materialelor aprobate de plenară vom întocmi programe de acțiuni pe fiecare specie în parte, în toate întreprinderile agricole de stat, cu răspunderi concrete care să ducă la realizarea sarcinilor ce ne revin în acest sector. Vom continua adîncirea specializării unor ferme și întreprinderi in realizarea unor produse de calitate superioară competitive pe piața externă, pentru care conjunctura actuală este favorabilă.Doresc să ridic în fața plenarei o problemă care nu este tratată în studiu, dar care are o importanță deosebită în procesul de producție. Este vorba de asigurarea condițiilor de viață pentru muncitori și specialiști din întreprinderile agricole de stat. O- rientarea către procesul ne producție industrială, existența u- nor mari complexe de creștere a animalelor și păsărilor atrage după sine concentrarea unui număr însemnat de muncitori și specialiști care să fie prezenți permanent în unitate și care să intervină operativ în anumite-, situații solicitate de caracterul și specificul producției în complexele industriale. Deși în ultimii ani s-au alocat fonduri și s-au construit locuințe, totuși în multe unități se resimte lipsa spațiilor de locuit pentru muncitori și specialiști, cu influențe directe asupra producției. Alocarea unor fonduri sporite și materiale de construcție pentru locuințe ar asigura totodată permanentizarea cadrelor, factor hotărîtor în realizarea producției animaliere.O sarcină de mare răspundere ce revine întreprinderilor a- gricole de stat este aceea ca, pe baza experienței cîștigate, să contribuie efectiv la dezvoltarea creșterii animalelor și în cooperativele agricole. Aceasta se va realiza prin acțiunea de cooperare și asociere, sarcină pe care o considerăm normală și, pe bună dreptate, pusă de conducerea partidului în fața noastră. Informez plenara că, pe baza u- nui program stabilit în cadrul ministerului nostru, s-a și trecuț la înfăptuirea unor măsuri pentru dezvoltarea sectorului avicol în cooperativele agricole pentru acest an. De asemenea, s-au stabilit măsuri pentru livrarea materialului de prăsilă la taurine și porcine. Au fost antrenate cadre cu experiență din întreprinderile agricole de stat pentru sprijinirea unor cooperative agricole în organizarea procesului de producție, în elaborarea diferitelor acțiuni tehnice și analize economice, în orientarea în general a activității lor. Vreau să asigur plenara că lucrătorii din întreprinderile agricole de stat se vor achita cu cinste și de a- ceastă sarcină, de a ne uni cu toții eforturile, specialiștii din întreprinderile de staț cu cei din cooperative și stațiuni de cercetări, pentru ridicarea agriculturii noastre socialiste.Răspunzînd la o întrebare privitoare la eficiența economică a investițiilor făcute în I.A.S., vorbitorul a arătat că prin noile tehnologii prevăzute la fiecare specie de animale sînt create condiții mai bune pentru încadrarea activității la nivelul parametrilor stabiliți in studiile tehnico-economice.In continuare vorbitorul s-a referit la programul național cu privire la irigații, program care prezintă o importanță deosebită și pentru întreprinderile agricole
(Continuare în pag. a IX-a)
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Cuvîntul tovarășului 
Ion Teșu

(Urmare-din pag. a VIII-a)de stat. Suprafața care trebuie să fie amenajată în aceste unități va crește de la 295 mii ha la sfîrșitul anului acesta, la peste 700 mii ha în anul 1975. La sfîrșitul viitorului cincirial, ponderea suprafeței irigate din suprafața arabilă va reprezenta 41 la sută, față de 11 la sută în acest an. Cea mai mare parte din terenurile irigate vor fi destinate culturii porumbului, care la nivelul anului 1975 va ocupa 31 la sută din suprafața arabilă irigată, culturii soiei. furajelor de volum, în principal lucernei care va ocupa 36 la sută. înfăptuirea programului de irigații va permite întreprinderilor agricole de stat să-și realizeze sarcinile ce le revin și îndeosebi sarcinile din sectorul zootehnic.Și în acest domeniu de activitate s-au manifestat unele neajunsuri și, în primul rînd. in aplicarea tehnologiilor specifice
Cuvîntul tovarășului

Teodor Haș
Studiu! privind dezvoltarea creșterii animalelor și a producției animaliere în perioada 1970—1980 a spus tovarășul Teodor Haș, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R. — se înscrie în contextul măsurilor stabilite de Congresul al X-lea al partidului nostru, urmărind orientarea modernă a acestei ramuri importante a economiei. Măsurile stabilite, de o deosebită importanță, vor rezolva sarcinile privind concentrarea producției a- nimaliere, trecerea treptată la creșterea industrială a animalelor, atît în întreprinderile agricole de stat, cît și în cooperativele agricole de producție.în îndeplinirea sarcinilor ce revin județului nostru vom ține seama de valorificarea condițiilor sale economice și naturale, de tradiția bună în creșterea animalelor. Analizînd cifrele pentru următorii ani înțelegem să luăm măsuri pentru pregătirea bazei materiale încă din acest an.La sfîrșitul anului 1970 efectivele de animale din județul nostru vor reprezenta, față de 1967 o creștere de 60 la sută Ia vaci și juninci și 30 la sută la porcine în întreprinderile a- gricole de stat s-au făcut progrese simțitoare în specializarea unităților și creșterea industrială a animalelor. Avem 3 complexe de vaci cu un efectiv de 10 200 capete, un complex de îngrășare a bovinelor cu un rulaj anual de 5 800 capete și 5 complexe de păsări cu o capacitate de 620 000 bucăți. în cooperativele agricole de producție, în urma unor studii făcute de către biroul comitetului județean și organele agricole, s-a trecut la concentrarea îngrășării porcilor într-un număr de 70 cooperative (față de 130 cît era în 1D67) unități mari producătoare de porumb. Am profilat pentru îngrășarea bovinelor 20 cooperative. asigurîndu-se în a- ceste unități întreaga sarcină pentru export. Vacile pentru lapte și păsările au fost concentrate în cooperativele din zona unde sînt posibilități de irigare și asigurare a furajelor fibroase. Cu toate rezultatele bune obținute, și în județul Arad, în ramura creșterii animalelor continuă să existe unele neajunsuri, unele greutăți, pe care încă nu am reușit să le eliminăm. Producțiile pe care le obținem la lapte și carne, atît in întreprinderile agricole de stat cît și in cooperativele agricole de producție, sînt mici față de potențialul genetic al efectivului, iar cheltuielile de întreținere față de producția obținută sînt în multe cazuri neeconomicoase.Producția de furaje, ca ur- jmare a folosirii neraționale a terenurilor destinate acestui scop, a deficiențelor în folosirea și exploatarea pășunilor, a irigării culturilor furajere pe suprafețe mici, nu a asigurat, în ultimii ani, necesarul de furaje pentru realizarea sarcinilor de producție stabilite.Studiul de dezvoltare a creșterii animalelor in perioada 1970—1980 prevede sporuri mari de efective și creșteri substanțiale ale producției animaliere. în lumina acestor orientări, noi ne-am stabilit deja cîteva din măsurile de bază, pe care le vom îmbogăți substanțial în viitor. Sîntem conștienți că numai prin modernizarea și introducerea unor tehnologii superioare în sectorul creșterii animalelor vom putea realiza sarcinile ce revin județului. Am stabilit ca începînd cu acest an să punem bazele creșterii industriale a a- nimalelor și în cooperativele a- gricole, propunîndu-ne să începem construcția a trei complexe a cîte 30 000 porci la îngrășat și două complexe a cîte 6 000 capete, care începînd din anul 1972 să asigure întreaga sarcină privind fondul de stat la carne de porc.Sarcina privind carnea de o- vine la export o vom realiza prin construirea unei ingrășă- torii de 30 000 de miei. Pentru bovinele la îngrășat, ne-am propus să modernizăm încă din a- cest an toate grajdurile afec

culturilor irigate. Este de datoria noastră de a continua pregătirea cadrelor care lucrează în acest domeniu de activitate, precum și de a organiza mai bine activitatea de producție pentru folosirea rațională a acestor terenuri.în încheiere, doresc ca de la această tribună, într-un moment atît de important pentru noi, cei care lucrăm în agricultură, să mulțumesc, în numele lucrătorilor și specialiștilor din întreprinderile agricole de stat, conducerii partidului nostru pentru sprijinul pe care îl primim în permanență în munca noastră de zi cu zi. Doresc să asigur plenara Comitetului Central, conducerea partidului, că sarcinile de mare răspundere puse în fața lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat vor fi duse la îndeplinire, asigurîndu-se pet a- ceastă caie ridicarea pe o treaptă superioară a agriculturii noastre socialiste.

tate în acest scop, dublînd astfel capacitatea lor, iar în cincinal . să construim o îngrășăto- rie cu o capacitate de 10 000 de locuri.în ceea ce privește carnea de pasăre și ouă, noi avem o experiență bună în întreprinderile agricole de stat, pe care am început s-o introducem și în cooperativele agricole de producție și să o continuăm consec? vent în perioada următoare. Ne-am propus să acționăm ho-' tărît și pentru asigurarea furajelor prin construirea unei fabrici de furaje combinate, cu o capacitate de 100 000 tone anual, prin extinderea suprafețelor irigate și a celor cu trifoliene, precum și prin organizarea a două stații pentru uscarea și granulârea lucernei.în continuare, vorbitorul a apreciat că în îndeplinirea sarcinilor mari propuse pentru perioada următoare se impune cu necesitate un ajutor mai substanțial și mai concret din partea Ministerului Agriculturii și Silviculturii, in atenția căruia trebuie să stea rezolvarea principalelor probleme pe care le ridică producția animalieră. Re- marcînd pozitiv felul cum se colaborează in ultima perioadă cu Ministerul Agriculturii și Silviculturii, faptul că se dau răspunsuri operative la problemele ce Ie ridică județul, vorbitorul a solicitat ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii, prin sarcinile pe care le dă, să asigure o corelare justă între sarcinile de creștere a efectivului de animale, a producției a- cestora și baza furajeră.Realizarea volumului mare de construcții din agricultura județului în perioada 1970—198(1 impune organizarea unei întreprinderi proprii specializate, a spus apoi tovarășul Teodor Haș. Pentru realizarea acestui deziderat în cel mai scurt timp, propunem trecerea actualelor întreprinderi de construcții agro-zoo- tehnice de la Ministerul Construcțiilor la Ministerul Agriculturii și Silviculturii, finind seama de faptul că în perioada 1970—1980 producția animalieră va crește simțitor în vederea satisfacerii nevoilor locale cu produse și preparate de origine animală, precum și pentru reducerea cheltuielilor de circulație șl evitarea investițiilor paralele, propun înființarea, prin cooperare între întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție, a unor întreprinderi de prelucrare, cum ar fi ateliere de preparare a carnalelor, prelucrarea laptelui, urmind ca actualele întreprinderi să satisfacă nevoile fondului central dirijat.Consider foarte justă orientarea dată în programul de hidroameliorații, îmbunătățiri funciare. de a concentra în mod deosebit în zona de vest a țării, in primul rind mijloacele materiale și financiare la lucrările de desecări, pentru că acestea fiind efectuate vor asigura condițiile pentru a lărgi și irigațiile. Această situație este caracteristică și agriculturii județului Arad. în județul nostru, din cele 501 000 ha teren agricol, pe aproximativ 200 000 ha, adică 40 la sută, se manifestă acțiunea negativă a unor factori naturali, în primul rînd a excesului de umiditate, a inundațiilor și eroziunii solului. Județul nostru este brăzdat de rîuri cu un important debit de apă : Mureșul, Crișul Alb și Negru, Teuzul, Cigherul. care, pe lîngă binefacerile pe care le aduc, în anii cu precipitații abundente produc adevărate calamități, soldate cu pagube de sute de milioane lei. Astfel, în 1966 prin ruptura digului Crișu- lui Alb in dreptul localității Chi- șinău-Criș, au fost inundate peste 18 000 ha, distrusă localitatea Crișana, provocîndu-se pagube de circa 60 milioane lei. Un fenomen asemănător era să se întîmple și in acest an. în perioada 5—15 februarie, ca urmare a precipitațiilor abundente și a topirii rapide a zăpezilor, apele Crișului Alb au atins în dreptul localității Chișinău Criș cota de 9 m. iar în locul in care s-a produs ruptura digului în 1966 in acest an apele s-au infiltrat și numai măsurile excepționale și de ultim moment au evitat un dezastru asemănător 

anului 1966. Este, de asemenea, cunoscut faptul că în județul nostru avem 130 000 ha terenuri joase și grele, cu exces de umiditate, 30 000 ha terenuri sără- turate și 20 000 ha terenuri în pantă, podzolite, supuse eroziunilor.Această situație reclamă urgente și importante lucrări de îmbunătățiri funciare, care în bună parte își vor găsi soluționarea prin măsurile cuprinse in materialul prezentat plenarei, lucrări a căror valoare se ridică la 847 milioane Iei în perioada 1971—1980. Este un sprijin prețios pe care îl primim din partea conducerii partidului și statului. Sintem conștienți de eforturile mari pe care 'economia le face.în continuare vorbitorul a făcut' unele propuneri cu privire la soluționarea situației actuale a bazinului hidrografic al Crișului Alb, solicitînd Ministerului Agriculturii și Silviculturii să dirijeze mijloacele materiale pentru consolidarea Intervenției făcute pe plan local în luna februarie anul curent, iar pe baza studiilor și a proiectelor elaborate să se aprobe, dacă este posibil. chiar din semestrul II al anului curent, începerea lucrărilor ue mutare și refacere a digurilor pe acele porțiuni prevăzute în studiul întocmit de către specialiștii din Departamentul îmbunătățirilor funciare. De asemenea. pentru evitarea completă a pericolului de revărsare a rîului Crisul Alb și în zona neîndiguită. unde se produc pagube mari și frecvente, a propus executarea unor acumulări d" apă în zona de deal si munte, atît ne riul Crișul Alb cît și pe afluenții săi. printre care și acumularea de la Joia Mare, pentru care sînt întocmite studiile necesare : documentațiile întocmite demonstrînd că eficienta economică ar fi foarte bună, existînd posibilitatea de a- morti7are a cheltuielilor de investiții în circa 4—5 ani numai pe seama sporului de producție realizat în această zonă.Făcînd observația că în programul național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor pentru perioada 1971—1975, la capitolul completări și redimensio- nări, n-a fost prevăzut nece
Cuvîntul tovarășului

Nicolae Giosan
Documentele supuse dezbaterii plenarei — a spus tov; Nicolae Giosan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice — analizează, în mod aprofundat, două din principalele probleme pe care le . ridi- — că asigurarea desfășurării continue a procesului de intensificare a producției agricole, și anume : dezvoltarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în general, și a irigațiilor, în special, precum și dezvoltarea creșterii animalelor. Măsurile și soluțiile preconizate reflectă preocuparea permanentă a partidului pentru promovarea progresului tehnic, generalizarea în practică a- celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale, în vederea realizării unor producții vegetale și animale sporite, obținute prin creșterea. productivității muncii, economisirea Investițiilor. reducerea costurilor de producție.Permiteți-mi să subliniez și eu aportul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin prețioasele indicații date cu privire la analiza completă a gospodăririi apelor în vederea satisfacerii tuturor nevoilor economiei naționale, rezolvării problemelor de îmbunătățiri funciare, combaterii secetei și inundațiilor, eroziunii și excesului de umiditate, sporirii potențialului de fertilitate a solului. De asemenea, de mare însemnătate sînt și indicațiile privind creșterea animalelor, dezvoltarea cu precădere a șeptelului, extinderea tehnologiilor moderne și în cooperativele agricole, promovarea și generalizarea formelor de cooperare între unități.Prin caracterul său complex, programul de îmbunătățiri funciare urmărește rezolvarea unor probleme de însemnătate hotă- rîtoare pentru dezvoltarea agriculturii la nivelul și ritmul solicitate de economia națională.Pentru perioada 1971—1975 se dă prioritate lucrărilor de irigații. Amplasarea pe teritoriu a suprafețelor care se vot amenaja corespunde în mare măsură necesităților de primă urgență, respectiv în Cimpia Dunării, Do- brogea, unele perimetre din Moldova, zone cu surse de apă asigurate, cu soluri fertile, dar bîntuite de secetă. Luînd toate măsurile pentru realizarea integrală a planului de irigații, trebuie acordată atenție sporită și celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare. Am in vedere a- meliorarea solurilor cu exces de umiditate din vestul țării, Lunca Dunării și luncile rîurilor interioare, prin îndiguiri și desecări. Recoltele de grîu, porumb, floarea-soarelui, amintite aici, obținute în Insula Mare a Brăilei, ca și în alte incinte îndigui- te demonstrează deplina lor eficiență. Or, trebuie să arătăm că în nici o incintă îndiguită din Lunca Dunării sau din cimpia de vest nu am executat lucrările de desecare la nivelul necesităților reale, ceea ce determină băltirea prelungită a apei, executarea cu multă intirziere a lucrărilor agricole, diminuarea producției. De asemenea, ameliorarea terenurilor cu exces de umiditate din regiunile subcar

sarul de lucrări , la sistemele existente de îndiguire și desecare, pentru județul Arad, că a- ceste obiective au fost subiecte de discuție cu Ministerul Agriculturii și Silviculturii de-a lungul ultimilor ani, vorbitorul a solicitat acestui minister să studieze posibilitatea de a se da o soluționare pozitivă acestei probleme, in spiritul concluziei la care au âjuns specialiștii săi, care au studiat la fața locului situația, la inițiativa comitetului județean de partid. Realizarea acestor lucrări omise ar duce la redarea agriculturii a unei suprafețe însemnate de terenuri, la creșterea valorii producției globale cu circa 70 milioane lei anual, ca urmare a înlăturării pagubelor produse de inundații, la realizarea unui venit net în plus de circa 30 milioane lei anual, recuperîndu-se astfel investițiile, în trei—patru ani. De asemenea, pornind de la considerentul că volumul obiectivelor de îmbunătățiri funciare existente și cele care se vor da în exploatare în cursul anului. 1970 depășesc valoarea de 500 milioane lei, a făcut propunerea de organizare și în județul Arad, în funcție de posibilități, a unei întreprinderi de exploatare și întreținere a sistemelor existente și a celor ce se vor înființa in 'fțiitor ; întreprinderea urmind să funcționeze pe principiul gospodăririi economice proprii și să fie dotată cu mașini și utilaje adecvate, pentru a desfășura activitatea de exploatare și întreținere pe toată rețeaua de canale care deservesc diferitele unități agricole și care nu pot avea fiecare utilaj de acest gen, dar pot în același timp să participe cu valori proporționale la lucrările necesare.Tn încheiere — a spus tovarășul Teodor Haș — asigurăm plenara că vom face tot ce ne stă îip putință ca. pe- lingă a- ceste lucrări ce sînt finanțate direct de către stat, să continuăm lucrările locale de hidroameliorații pe care le-am început prin acțiuni patriotice cu țărănimea din județ ; asigurăm conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, că vom munci cu deosebită sîrguință pentru a da viață hotărîrilor ce le va adopta plenara noastră.

patice, cu cheltuieli mici făcute de unitățile agricole singure sau asociate, ar asigura însemnate sporuri de producție.Pentru prima dată se prevăd investiții importante în vederea combaterii. eroziunii solului pe suprafețe ,de sute de mii .de hectare îh bazinele hidrografice din Podișul Moldovei, centrul Transilvaniei și alte zone ale țării. Valorificarea eforturilor financiare și materiale ale statului necesită însă din partea unităților agricole, cuprinse în aceste perimetre, eforturi pentru executarea în bune condiții a lucrărilor antierozionale și întreținerea lucrărilor de amenajare. An de an crește numărul de tractoare și mașini agricole spșcifice lucrărilor pe terenuri în pantă, sporesc substanțial cantitățile de îngrășăminte chimice. Se creează astfel condițiile materiale necesare aplicării unei a- grotehnici adecvate stăvilirii eroziunii, refacerii și sporirii potențialului de producție a solurilor erodate.Pornind de la experiența țărilor cu o zootehnie avansată, precum și de la experiența întreprinderilor noastre agricole de stat, studiul privind dezvoltarea creșterii animalelor preconizează, fără a neglija sistemul gospodăresc și nici posibilitățile gospodăriilor populației, ca o- rientare principală, extinderea sistemului industrial de creștere a animalelor. Generalizarea tehnologiilor moderne în unitățile agricole de stat și extinderea lor pe scară din ce în ce mai largă și în cooperativele agricole constituie calea principală pentru sporirea producției și a productivității muncii în această importantă ramură a agriculturii. Promovarea și extinderea progresului tehnic, a tehnologiilor moderne, intensive și în ansamblul unei organizări riguros științifice a producției trebuie să fie concepute în mod coordonat. Este necesar ca in înfăptuirea sarcinilor cu privire la creșterea animalelor să se stabilească o ierarhizare a urgenței și priorității investițiilor, urrhă- rindu-se o corelare mai strînsă între dezvoltarea industriei de nutrețuri, organizarea rețelei de ameliorare șt reproducție a animalelor, dezvoltarea capacităților de cazare. De asemenea, să se elaboreze și să se aplice un program concret, pe plan național, pentru prevenirea și combaterea principalelor boli, pe specii și sectoare de creștere și exploatare a animalelor, inclu- zînd etapele și măsurile tehnico- organizatorice preconizate.Alături de' eforturile tuturor oamenilor, muncii din agricultură, știința este chemată să a- ducă o contribuție importantă, Intr-o măsură mai substanțială decît pînă acum, la îndeplinirea sarcinilor stabilite. Starea nesa- tisfăeâtoare în domeniul îmbunătățirilor funciare, ca și in creșterea animalelor se datorește nu numai lipsurilor manifestate în activitatea organelor agricole, ci și neajunsurilor existente în activitatea de cercetare. Nu s-a acordat atenția cuvenită studiilor cu privire la folosirea rațională a tuturor resurselor de apă, organizarea exploatării sistemelor de irigații și, în special, co

relarea exploatării hidroamelio- rative cu exploatarea agricolă a terenurilor irigate. Sînt puține cercetări cu privire la punerea în valoare a terenurilor în incintele îndiguite, a nisipurilor, săraturilor, solurilor erodate. Trebuie extinse mult și adincite studiile pedologice și agro-chimice, care să fundamenteze proiectarea fiecărui sistem în parte, stabilirea tipului de amenajare și a metodelor de udare, pentru a nu ajunge la fenomene de degradare a terenurilor prin în- mlăștinire sau sărăturare, ci, dimpotrivă, la sporirea fertilității lor.Și în asigurarea agriculturii cu soiuri și hibrizi de mare productivitate s-au manifestat, an de an, neajunsuri, mai ales la griu, soia, la plantele furajere, legume și cartofi. Aceasta se datorește, desigur, multor cauze, dar în mare măsură faptului că n-am utilizat. în ultimii ani, rezultatele obținute pe plan mondial.In zootehnie, cercetările nu au fost suficient legate de problemele producției, din care cauză nu s-au făcut studii și cercetări, care să stabilească cele mai corespunzătoare soluții pentru tehnologiile de creștere și exploatare in complexele industriale a porcinelor, păsărilor și taurinelor.De asemenea, au rămas !n urmă cercetările privind tehnologia de fabricație a nutrețurilor combinate, ca și elaborarea rețetelor pe specii și categorii de animale, în care să se folosească materiile prime din țară, să înlăturăm importul. Va trebui ca în zootehnie să se folosească într-o măsură mai mare rezultatele geneticii moderne, pentru crearea de rase și hibrizi de animale apte pentru creșterea și exploatarea industrială. Cercetările de medicină veterinară trebuie să urmărească, in principal, epizotologia și profilaxia bolilor infecto-contagioase, parazitare și a celor privind sterilitatea, punîndu-se acceni pt cele specifice creșterii în complexele mari.Atît în domeniul îmbunătățirilor funciare, cît și în cel a! creșterii animalelor, sarcini deosebit de importante revin cercetărilor de mecanizare șl de economie agrară. Va trebui experimentată și asimilată în țară întreaga gamă de mașini și utilaje necesare exploatării sistemelor de irigații. Prioritate trebuie acordată asimilării mașinilor si instalațiilor pentru mecanizarea sl automatizarea lucrărilor în complexele zootehnice de tip industrial. celor de pregătire a nutrețurilor combinate, precum și mașinilor pentru cultivarea, recoltarea și depozitarea furajelor.Sint necesare studii aprofundate cu privire la Zonarea pro
Cuvîntul tovarășului

Alexandru Galoș
Studiile care se prezintă în actuala dezbatere a plenarei Comitetului Central privind dezvoltarea creșterii animalelor și programul național de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor în Republica Socialistă România. efectuate în lumina documentelor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, se remarcă printr-un profund caracter științific pe linia dezvoltării multilaterale și, in același timp, a diversificării și intensificării agriculturii României. Trebuie să apreciem în mod deosebit — a spus tovarășul Alexandru Galoș, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R. — faptul că plenara de azi supune dezbaterii aceste două probleme majore ale agriculturii, subliniind astfel importanța deosebită ce se acordă a- cestei ramuri a economiei naționale. Elementele ce caracterizează studiile, bine fundamentate științific, scot în evidență atît competența, cit' și curajul răspunderii pentru realizarea unui avînt continuu al agriculturii. Considerațiile generale cuprinse în aceste studii, reliefînd neajunsurile obiective și subiective, prin evidențierea situației reale actuale, indică principiile de o- rientare și căile de urmat pentru înlăturarea acestor neajunsuri.Studiul privind creșterea animalelor, așa cum s-a discutat și în cadrul comisiei, este necesar să fie adincit la niveluri mi- crozonale și ale unităților de producție, pentru a-I adapta in mod adecvat condițiilor cadrului natural și economic specific, tn a- cest fel apreciem că valorificarea forțelor și mijloacelor de producție zonale, și respectiv județene, primește un caracter.o- perativ și real.Corespunzător condițiilor specifice județului nostru, apreciem că prevederea privind sporirea efectivelor pină la 1975, respectiv 1980, trebuie realizată cu propunerea ca ritmul să fie mai puternic după anul 1972, dată pînă cind trebuie ca prin acțiuni desfășurate să realizăm condițiile tehnico-materiale necesare și, în principal, îmbunătățirea producțiilor culturilor furajere și a pajiștilor naturale, astfel încît să ajungem la folosirea cit mai completă a potențialului de producție a materialului biologic e- xistent.Vreau să arăt că și în județul Cluj, în perioada 1962—1970, e- fectivele de' animale au crescut de la 36,5 bovine pe 100 de ha teren agricol, la 46,4 iar, în perspectivă, pînă în 1980. ne-am propus să ajungă la 54. Apreciem astfel că se realizează 

ducției agricole vegetale și animale, profilarea producției în unitățile socialiste, organizarea științifică a producției și a muncii în unitățile din perimetrele Irigate și în fermele zootehnice, în lumina cerințelor tehnologiilor intensive ale combinatelor și complexelor industrialeAceste probleme vor sta In atenția oamenilor de știință din agricultură in cele două domenii care sint supuse dezbaterii. In perioada care a trecut, Academia de Științe Agricole . și Silvice, in strînsă colaoorare cu Ministerul Agriculturii și Silviculturii, a elaborat programe de cercetare, strins legate de principalele sarcini de dezvoltare a agriculturii in 1970 și in cincinalul următor. S-au încheiat contracte pentru întreaga tematică de cercetare și, personal, sînt convins că acest sistem va contribui la ridicarea eficienței economice a cercetărilor in toate sectoarele și ramurile producției agricole.S-a stabilit, de asemenea, un program special pentru producerea semințelor și a materialului săditor, care prevede introducerea în producție in anii următori de noi soiuri și hibrizi valoroși, la toate plantele de cultură, precum și asigurarea semințelor de calitate pentru întreaga agricultură.In lumina studiilor supuse dezbaterii, Academia de Științe Agricole și Silvice va analiza activitatea de cercetare și de producție. Vom elabora un program de ameliorare a animalelor pe specii, care să asigure realizarea efectivelor și a producțiilor prevăzute, precum și un program cu privire la sporirea producției de furaje.In discuțiile plenarei s-au ridicat multe probleme în legătură cu activitatea de cercetare. Stațiunile experimentale, după părerea noastră, trebuie să se preocupe în măsură din ce în ce mai mare de probleme specifice zonei sau județului pe ca- re-1 servesc. Noi vom sprijini, în continuare, dezvoltarea bazei tehnico-materiale din stațiuni, vom analiza cu organele locale profilul și programul de cercetare al fiecărei unități tn parte, în așa fel ca programele de cercetare și de producere de sămînță, de material săditor și animale de rasă să reflecte într-o măsură din ce în ce mal mare nevoia de sprijinire tn mod concret a unităților socialiste din zona care este deservită.Asigur plenara că vom depun» toate eforturile pentru realizarea sarcinilor ce revin cercetării științifice, pentru promovarea progresului tehnic, pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.

fără rezerve indicii de producție stabiliți prin planul de stat. Pe această linie însă au fost și sînt numeroase deficiențe de ordin subiectiv, privind preocupările referitoare Ia dezvoltarea acestui sector, la organizarea și aplicarea unor tehnologii, pe care le puteam materializa atît in ce privește sporirea producției culturilor furajere și a pajiștilor naturale, cît și a creșterii și exploatării mai raționale a animalelor și cu precădere a bovinelor. Aceasta s-a reflectat nu atît în întreprinderile agricole de stat, cit mai ales în cooperativele agricole de producție și gospodăriile populației, care dețin o pondere mare în efectivul de animale și din suprafețele agricole. Apreciem în mod deosebit măsurile cuprinse în studiu referitoare la dezvoltarea creșterii animalelor în cooperativele agricole de producție și. cointeresarea mai bună a gospodăriilor populației. Studiul mobilizează la continuarea acțiunilor de organizare a fermelor, a întreprinderilor intercooperatiste, precum și de cooperare eficientă între unitățile de stat și cooperative, atît în producerea și prelucrarea furajelor, cit și în îmbunătățirea materialului biologic și tehnologiilor de creștere și exploatare.Avem obligația ca, o dată cu definitivarea studiului la nivelul județului, să intensificăm acțiunile de mai sus, să asigurăm raționalizarea structurii culturilor, ridicarea producțiilor de pe suprafețele de pajiști naturale prin sisteme organizatorice și tehnologice științifice, corelînd astfel sporirea efectivului și a producției cu baza furajeră, în sprijinul cărora va trebui să luăm măsuri pentru înființarea în continuare a noi fabrici de nutrețuri combinate. Vom mobiliza în măsură și mai mare unitățile de cercetare din zonă, pentru a da soluții practice în realizarea producției și productivității creșterii animalelor. Pe această linie considerăm necesar ca unitățile de cercetare din zootehnie să primească un sprijin multilateral, cel puțin egal cu cel acordat unităților de cercetare din alte sectoare ale agriculturii, a- ceasta cu atît mai mult cu cît creșterea animalelor are ponderea cea mai însemnată în zona noastră.Strîns legat de dezvoltarea sectorului zootehnic, pentru județul Cluj se impune și folosirea rațională a terenului agricol prin îmbunătățiri funciare, a spus vorbitorul.Pornind de la realitățile șl ce- 'rințele de perspectivă ale județului, el a propus sporirea su

prafețelor ce urmează a fi îmbunătățite prin lucrări de prevenire și combatere a eroziunii pe o suprafață cifrată la circa 30 000 ha, regularizarea rîurilor Someș și Arieș pe circa 20 km, întrucît provoacă nu numai daune mari agriculturii, ci amenință și securitatea unor orașe care au întreprinderi de interes republican sau local.Apreciind încă o dată drept deosebit de valoroase prevederile cuprinse in studii cu privire la dezvoltarea agriculturii, avem datoria de a milita activ,
Cuvîntul tovarășului
Angelo Miculescu

Programul național de dezvoltare a zootehniei și de creștere a producției animale și Programul național al gospodăririi raționale a resurselor de apă și dezvoltarea lucrărilor de irigații, desecări și de combatere a eroziunii ce se examinează în Plenara Comitetului Central au o deosebită importanță pentru agricultura țării, pentru întreaga noastră economie — a spus in cuvîntul său tovarășul Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii.Referitor la prima problemă, vă rog să-mi permiteți să spun cîteva cuvinte. Din indicațiile conducerii partidului, ale tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. personal, in ultimii ani, s-au efectuat o serie de analize aprofundate asupra evoluției zootehniei la noi în țară. Au fost criticate, pe bună dreptate, lipsurile mari din domeniul producției animale în unitățile a- gricole de stat și mai eu seamă, în cooperativele agricole.Alături de unele rezultate bune, obținute în creșterea efectivelor de animale, din 1962 și pînă în prezent, și care reprezintă sursa principală pe baza căreia s-au mărit livrările de produse animale la fondul de stat, se constată situații necorespunzătoare care necesită o rezolvare imediată. Este nevoie în primul rînd de măsuri adecvate în ceea ce privește orientarea dezvoltării producției în unități, în aplicarea măsurilor de organizare a producției, pregătirea cadrelor. în folosirea fondurilor de investiții și. mai ales. în privința organizării produ.-ției și folosirii furajelor. Este meritul conducerii partidului nostru, al tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. personal, care ne-a îndrumat și ajutat direct să examinăm situația, să găsim căile de urmat, să fundamentăm soluțiile adoptate și să întpcmim programele . care au fost astăzi prezentate în fața plenarei. ’ ' . .Ținînd seama de potențialul existent, de experiența pozitivă a multor unități, îndeosebi în întreprinderile agricole de stat, s-a ajuns la concluzia că. în condițiile actuale, pentru a recupera rămînerea în urmă și a realiza sarcinile deosebit de importante în sectorul producției animale, trebuie luate măsuri de îmbunătățire radicală a întregii activități.Am în vedere obiectivele finale. concrete ale Proiectului de plan cincinal, la realizarea cărora trebuie să ajungem pe calea măsurilor prevăzute în program Iu întreprinderile agricole de stat, producția animală trebuie să crească într-un ritm de 10—11 la sută anual și să se obțină un spor de producție de peste 60 la sută față de nivelul actual. Cooperativele agricole urmează să înregistreze un ritm mediu anual de creștere a producției de 12—13 la sută și să realizeze un spor de peste 80 la sută față de nivelul de bază.Rezultatele obținute în cele mai bune unități demonstrează că în întreprinderile de stat, ca și în cooperativele agricole, producția animală trebuie orientată spre aplicarea de soluții moderne și de tehnologii noi Fondurile de investiții trebuie folosite cu eficiență ridicată pentru dezvoltarea capacităților mari de producție, realizarea concentrării și specializării raționale, care să permită folosirea tehnologiilor îmbunătățite, organizarea științifică a producției și a muncii.Avem posibilități reale ca. într-un- timp scurt, de numai cî- țiva ani. să reducem diferențele dintre întreprinderile agricole de stat și cooperative în ceea ce privește nivelul producției. La aceeași calitate a efectivelor de animale și păsări. în aceleași condiții de furajare și prin instruirea corespunzătoare a cadrelor este posibil ca parametrii tehnico-economici de exploatare în unitățile de producție animală din cele două sectoare să devină apropiati.în această privință programul prezintă propuneri concrete de rezolvare pe fiecare acțiune necesară complexului de activități din domeniul producției animale. Vreau să informez plenara că am întocmit programul pentru dezvoltarea producției de carne de pasăre și de ouă în cooperativele agricole, pe baza unor acțiuni de, cooperare între complexele avicole ale întreprinderilor de stat și complexele intercooperatiste sau fermele cooperatiste specializate. In cursul lunii aprilie vom trece la întocmirea programului pentru îmbunătățirea producerii cărnii de porc. Cu alte cuvinte, lucrările de investiții mari care au început în acest an vor fi însoțite de măsuri de pregătire a condițiilor de exploatare.în continuare, vom lua aceleași măsuri în privința îngrășării 

concret și eficient șl cu spirit de răspundere pentru realizarea lor, a spus în încheiere tovarășul Alexandru Galoș. Ne exprimăm convingerea că transpunerea in viață a acestor măsuri va duce implicit la rezolvarea marilor probleme ce stau astăzi în fața agriculturii din țara noastră. Asigurăm, tn același timp, conducerea partidului că vom mobiliza toți factorii com- petenți din județul nostru pentru traducerea în viață a hotărîrilor ce se vor adopta în plenară.

taurinelor și a ovinelor. Avem experiență, trebuie să acționăm energic pentru a generaliza rezultatele bune. în toate unitățile producătoare de produse animale.Programul prezentat va fi desfășurat sub forma unor planuri de acțiuni, care să stabilească partea de sarcini ce revine fiecărui județ. De asemenea, vom examina toate măsurile care depind de Ministerul Agriculturii și Silviculturii, de alte organe centrale pentru realizarea prevederilor privind mecanizarea, chimizarea, asigurarea materialelor, pregătirea cadrelor, îmbunătățirea activității de' cercetare, astfel ca să putem trece la aplicarea cît mai rapidă a întregului complex de măsuri stabilite.Realizarea programului de dezvoltare a producției animale, in cadrul perioadei stabilite, necesită un sprijin susținut din partea tuturor ministerelor și organelor centrale cărora le revin sarcini deosebit de importante. Este vorba, în primul rînd, de a asigura ’mașinile și instalațiile pentru zootehnie, a utilajelor pentru producerea furajelor combinate, a celorlalte mijloace necesare. Acest sprijin este indispensabil pentru a putea realiza, în șase ani și, apoi, in a doua etapă, pînă în 1980, un salt care, la multe produse animale, să reprezinte o creștere de două sau chiar de trei ori a nivelului actual.De asemenea, solicităm un sprijin susținut din partea organelor de partid județene în repartizarea pe teritoriu a indicatorilor, în aplicarea măsurilor prevăzute. Obținerea rezultatelor scontate depinde de măsurile pe care le vom lua concret, în fiecare unitate de producție, de mobilizarea tuturor celor ce lucrează in unitățile agricole pentru realizarea sarcinilor trasate.O mare însemnătate are realizarea programului național de lucrări de gospodărire a apelor, de irigații și celelalte lucrări de' hidroameliorații și de îmbunătățiri funciare. In cursul actualului cincinal s-au extins suprafețele irigate.Conducerea partidului, tovarășul ..secretar general Nicolae Ceaușescu personal, a sesizat necesitatea intervenției imediate în acest sector, deoarece celelalte măsuri luate. în agricultură pentru creșterea producției, în lipsa apei, nu pot da rezultatele scontate. Intr-adevăr, cu cei 500—550 de mm de precipitații anuale in principalele zone a- gricoie, producția se plafonează. Agricultura intensivă implică noțiunea de control al apei ca factor de producție, care deschide cale liberă pentru folosirea eficientă a potențialului biologic al semințelor, a îngrășămintelor, a tuturor investițiilor care se fac în mașini, în construcții șl altele.Pe suprafețele irigate, cu toate că, în unele unități s-au obținut, cîte 6—8 tone de porumb, în medie pe țară recoltele sint sub nivelul potențialului creat, al realizărilor ce se obțin în țările cu agricultură avansată, în condiții similare de climă și sol. Deși la majoritatea suprafețelor nu au trecut 2—3 ani de la amenajare, neexistînd timp suficient pentru pregătirea tuturor condițiilor de producție și însușirii experienței necesare, totuși, un spor de 1 000 kg de porumb Ia hectar este foarte puțin. Or, porumbul boabe, ca și sfecla, soia și lucerna sînt culturi de mare eficiență în condiții de irigații. Cauzele acestei situații se datoresc defecțiunilor apărute în timpul exploatării terenurilor, greșelilor în proiectare și execuția lucrărilor. Unele ministere nu și-au îndeplinit obligațiile asumate privind asigurarea mijloacelor mecanice, a jgheaburilor sau a energiei electriceExaminînd aceste situații, Ministerul Agriculturii și Silviculturii a întreprins o serie de măsuri menite să ducă la remedierea dificultăților, la îmbunătățirea pregătirii oamenilor pentru a putea face față cerințelor specifice lucrărilor la culturile irigate.Indicațiile date de conducerea partidului de a organiza un sector separat de exploatare și de întreținere a sistemului hidro, care să răspundă de la stabilirea temelor și soluțiilor lucrărilor și pînă la recepția sistemului, ca și de exploatarea pro- priu-zisă, ne vor pjuta deosebit de mult.Concomitent vom organiza întreprinderi pentru exploatarea marilor sisteme de hidroameliorații, vom introduce principiul răspunderii contractuale pentru aducțiunea și evacuarea apei, vom organiza activitatea acestui sector pe principii economice. De asemenea, vor fi înființata trusturi de proiectare și de exe-

(Continuare in pag. a X-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI C. C. AL P. C. R.
Cuvântai tovarășului 

Angelo Miculesdu
(Urmare din pag. a IX-a)cuție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe teritoriul țării. S-au creat condiții pentru organizarea de oficii de proiectare pentru lucrările gospodărești în fiecare județ, care vor acorda și asistența tehnică în perioada execuției. Avem în vedere ca toate aceste acțiuni să se materializeze încă din prima parte a acestui an.Abordarea unitară a problemelor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor deschide calea amenajării complexe a marilor bazine hidrografice, menite să asigure folosirea rațională a solului și a apei.Un asemenea program de lucru în agricultură cere din partea statului un uriaș efort ; este vorba de creșterea investițiilor de la circa 11 miliarde lei la a- proximativ 39 de miliarde în cincinalul care urmează.Prin grija ministerului, cu concursul organelor județene se vor efectua și lucrări mai simple dar . foarte importante. In general, măsurile de combatere a eroziunilor incipiente, pe terenuri cu pante mai mici de 15—20 de grade, au fost părăsite în ultimii ani. Lucrările pe curbele de nivel, lucrări de protejare a unor căderi de apă pe pante nu s-au făcut deși costă destul de puțin în comparație cu cheltuielile mari necesitate după un număr de ani dacă nu se efectuează la timp lucrările mici.Consider de datoria noastră ca în paralel cu marile acțiuni

Cuvântai 

Gheorghe
Tovarășul Gheorghe Moldovan, ministrul industriei alimentare, a arătat că analizarea în Plenara Comitetului Central a celor două programe ilustrează încă o dată preocuparea consecventă a partidului, a Comitetului său Central, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste pe baze moderne, în ritmuri cît mai înalte, pentru ca aceasta să-și aducă o contribuție mereu sporită la ridicarea avuției naționale și la satisfacerea nevoilor mereu crescînde ale populației.Aceste programe, prtn complexitatea problemelor pe care le abordează, angrenează întreaga' noastră economie, atît prin dimensiunile efortului bănesc ce trebuie înfăptuit cît și prin conjugarea eforturilor diferitelor ramuri ale economiei naționale, pentru realizarea obiectivelor propuse.

să întreprindem lucrări de nivelare a acelor depresiuni numeroase pe care băltesc a- pele primăvara, pe mai mult de 300 000 de hectare. Pe -aceste terenuri arăm, semănăm, cu alte cuvinte cheltuim și în final nu culegem mai nimic.In cadrul plenarei s-au făcut numeroase observații asupra posibilităților îmbunătățirii activității în agricultură a stilului de muncă al ministerului. Con- • sider că cele spuse sînt juste. Vom chibzui mai bine pentru a găsi soluții care să nu solicite prea mult specialiștii de la județe care au fost chemați în repetate rînduri la minister.In continuare vom lucra direct în județe pentru aplicarea în practică a programelor astfel ca împreună cu organele județene, cu lucrătorii din unități- țile de producție să dăm viață Sarcinilor trasate.Vreau să mulțumesc conducerii partidului, tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu personal pentru sprijinul deosebit și atenția permanentă acordată agriculturii, pentru ajutorul direct primit în elaborarea acestor două programe pentru crearea condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor prevăzute. Asigur plenara și pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că lucrătorii din agricultură vor munci cu toată puterea și priceperea pentru a da viață sarcinilor trasate de cel de-al X-lea Congres al partidului, programelor dezbătute în plenară.
tovarășului 

Moldovan
Studierea dezvoltării creșterii animalelor în complexul dezvoltării generale a agriculturii, al creșterii substanțiale a producției vegetale ca urmare a realizării unui vast program de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri . funciare și de irigații, permite analizarea temeinică a întregii baze materiale care determină această activitate, dă' posibilitatea găsirii celor mai judicioase căi de realizare și oferă în final garanția înfăptuirii programului propus.Ideea conducătoare a întregului material o constituie dezvoltarea cu precădere a creșterii animalelor în întreprinderile a- gricole de stat și în cooperativele agricole de producție.Ponderea ridicată a sectorului socialist în crearea fondului de stat la carne și lapte creează siguranța realizării integrale a fondului de stat, asigură o mai mare ritmicitate în livrarea ma

teriei prime necesare șl, drept consecință, aprovizionarea populației va putea fi satisfăcută in condiții mult mai bune.Totodată, resursele pentru export vor fi asigurate mai constant, ceea ce va conduce la o mai bună folosire a conjuncturii de prețuri a pieței internaționale, permițînd intervenții operative și eficace și obținerea în final a unei valorificări superioare a producției animaliere. >în cadrul celor 10 ani, programul prevede ca primii cinci, pe lingă creșterile calitative, să constituie și o perioadă de creștere numerică deosebită a efectivelor de animale, mai ales a bovinelor. Această măsură o considerăm absolut necesară, pentru a putea depăși numărul de vaci existent astăzi și care se menține de multi ani a- proape la același nivel.Paralel cu creșterea producției animaliere în sectorul socialist, studiul analizează și stabilește unele măsuri privind posibilitățile de care dispun gospodăriile populației în creșterea animalelor și care pot contribui intr-o măsură însemnată la constituirea fondului de stat și la aprovizionarea populației. Apreciem, totuși, că aceste posibilități sînt insuficient punctate în studiu, știut fiind că trebuie să contăm încă multă vreme pe resursele de produse ale acestui sector, mai ales că în perioada care urmează întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție vor trebui să-și dezvolte numericește efectivele.Ministerul Industriei Alimentare, ca principal contractant al produselor cu gospodăriile populației, va folosi stăruitor toate pirghiile economice puse la dispoziție de către stat pentru mobilizarea, pe baza avantajului reciproc, a unui volum cît mai mare de carne și lapte la fondul de stat.Trebuie să arătăm aici, însă, că în activitatea noastră s-au manifestat și o serie de lipsuri legate de aplicarea condițiilor contractuale ca : nerespectarea termenelor de preluare, neasigu- rarea furajelor, fapt care a dus la unele reclamații din partea producătorilor și a organelor locale. La aceasta se mai adaugă și neajunsurile manifestate de aparatul nostru în gospodărirea mai economică și cu mai mult simț gospodăresc a mijloacelor încredințate în această acțiune.Dezvoltarea în ritm susținut a creșterii animalelor creează necesitatea obiectivă a dezvoltării corespunzătoare a industriei de prelucrare a cărnii și laptelui. Din indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, este în curs de definitivare un studiu de dezvoltare a sectorului industriei cărnii, a frigului și a industriei laptelui, care prevede corelarea capacităților de producție ale acestor industrii cu baza de materii Drime prevăzută pentru anii ce vor urma. Din analizele efectuate rezultă, ca o primă soluție, necesitatea 

utilizării în primul rînd a capacităților existente în industria alimentară, necesitatea igienizării, dezvoltării și modernizării acestora, și, în al doilea rînd, construirea de noi obiective.Din analiza dezvoltării industriei cărnii și laptelui, rezultă că este bine să se creeze în zonele de mare concentrare a producției zootehnice, o rețea de unități de producție cu caracter republican care să deservească interesele întregului teritoriu, unele dintre acestea urmînd să se specializeze și pentru producția de export. In afară de a- ceasta, în orașele și centrele mai mici apare necesitatea construirii unor unități destinate aprovizionării, de interes strict local.In gmplasarea teritorială a noilor obiective ale industriei alimentare, ca și în dezvoltarea celor existente, va trebui să ținem seama atît de criteriile zonelor de mare producție agricolă, cît și de cele ale centrelor de consum. Construirea pe lingă marile complexe de creștere a animalelor a unor unități de prelucrare, cum ar fi abatoarele, așa cum este prevăzut în program, va duce nemijlocit la evitarea cheltuielilor ocazionate de transportul animalelor și la completarea eficienței economice a marilor unități zootehnice.Integrarea procesului de creștere a animalelor cu procesele de prelucrare — la început cel puțin, o prelucrare primară — apare ca un proces necesar, care în anii următori își va găsi rezolvarea prin construirea, în continuarea procesului de creștere, a obiectivelor de prelucrare — ca abatoarele r>e lîngâ complexele de păsări, pe lingă cele de porci și altele. După această etapă produsele ar urma să fie transportate în centrele de consum, la frigorifere, fabrici de preparate de carne, unde să fie prelucrate și pregătite pentru desfacere.Aș vrea să informez Plenara Comitetului Central — a spus în continuare vorbitorul — că, din însărcinarea conducerii partidului, în prezent se elaborează și un program de dezvoltare a producției de pește în țara noastră, care urmează să fie supus în eurînd aprobării. Acest program izvorăște din necesitatea de a exploata potențialul ridicat pe care-1 are țara noastră în a- cest domeniu, potențial care se risipește în prezent, fiind insuficient folosit în îmbunătățirea aprovizionării populației.Pe bună dreptate mulți tovarăși au criticat situația în care se găsește astăzi piscicultura noastră. Producția obținută în bălțile naturale în multe cazuri este de 30—35 kg la hectar, spre deosebire de crescătorii amenajate, unde ajunge la 300—2 000 kg la hectar, in funcție de gradul de amenajare și sistemul de exploatare aplicat. Producția scăzută in multe iazuri și eleș- tee, atît din sistemul Ministerului Industriei Alimentare, cît și din cel al cooperativelor agri

cole și al consiliilor populare, este o consecință a unei pisci- culturi extensive, lipsită de un program unitar, de mijloacele și baza materială necesare. In cadrul amenajărilor executate nu s-a dat prioritate pepinierelor piscicole și centrelor de selecție producătoare de puiet. De fapt, nepopularea bălților și a altor unități productive rămîne cauza principală a producțiilor scăzute.De asemenea, cercetarea științifică în acest domeniu nu a dat în suficientă măsură răspuns cerințelor producției. Din analizele care sînt în curs de definitivare rezultă că există posibilitatea ca in perioada următoare, pînă în 1975, să crească producția de pește la peste 10 kg pe locuitor. Studiul prevede dezvoltarea pisciculturii .în primul rînd în Delta Dunării care însumează 310 mii de hectare luciu de apă su- ' prafață piscicolă, unde se pot realiza peste 50 mii tone de pește, prin creșterea producției a- tît în crescătoriile furajate, cît și în cele nefurajate și în incintele stufo-piscicole.In continuare vorbitorul s-a referit la măsurile preconizate pentru valorificarea sursei de creștere a producției de peste : lunca Dunării, apele interioare, pescuitul oceanic. La sfîrșitul a- nului 1970 vom dispune de 10 nave de pescuit oceanic, urmînd ca pînă în 1975 să ajungem la 30 de nave de pescuit și 6 nave colectoare, producția de pește o- ceanic ajungînd la 170 000 tone. Dezvoltarea pescuitului oceanic va permite ca întreaga cantitate de pește din apele dulci să
Cuvântul tovarășului

Ion Avram
Actuala plenară a Comitetului Central dezbate probleme deosebit de importante pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste — a spus în cuvîntul său/ tovarășul Ion Avram, ministrul construcțiilor de mașini. Construcția de mașini, căreia îi revin sarcini de mare răspundere în această privință,- a reușit ca in acest cincinal să creeze și să producă mașini a- gricole care să satisfacă în cea mai mare măsură cererile Economiei naționale.Volumul total de dotare cu utilaje și instalații destinate a- griculturii în acest cincinal a fost de 16 miliarde 406 milioane lei: Construcția de mașini a a- sigurat din acest volum total 14 miliarde 800 de milioane, deci 90,2 ’/o. în cadrul acestor valori unitățile constructoare de mașini livrează agriculturii tractoare intre 40 și 130 de C.P. pentru lucrări de cultura timpului, pentru legumicultura, mașini și echipamente agricole diversificate pe operații și culturi, acoperind în mare măsură sistemele de mașini necesare mecanizării lucrărilor în aceas- 

poată fi pusă la dispoziția consumului în stare proaspătă, urmînd ca industria conservelor, a semiconservelor să fie alimentată în principal cu pește oceanic.Ansamblul de măsuri care vor fi prezentate spre aprobare conducerii partidului în vederea dezvoltării producției de pește urmărește realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al X- lea al partidului, privind punerea în valoare, în primul rînd, a resurselor din interiorul țării, precum și dezvoltarea pescuitului oceanic.Ministerului Industriei Alimentare — a spus în încheiere vorbitorul — îi revin o seamă de sarcini din programul de dezvoltare a creșterii animalelor, mai ales în legătură cu aplicarea politicii economice a partidului nostru în relațiile cu unitățile agricole și cu gospodăriile populației, cu preluarea și prelucrarea producției agricole, precum’ și cu realizarea unor cantități de furaje industriale. Ne angajăm să organizăm astfel activitatea noastră incit hotărî- rile adoptate în acest domeniu, devenind un program strict de lucru, să fie aduse la înfăptuire.Îmi exprim deplina adeziune la ansamblul de măsuri preconizat pentru creșterea animalelor în următorii zece ani și la programul național al lucrărilor de îmbunătățiri funciare, avînd convingerea că aplicarea lor va asigura satisfacerea tot mai deplină a cerințelor economiei și societății noastre.

tă importantă ramură. Pentru sectorul zootehnic, în actualul cincinal, construcția de mașini a participat la mecanizarea lucrărilor prin realizarea de utilaje și instalații de tehnicitate din ce în ce mai ridicată : instalații pentru mecanizarea operațiilor de muls, pentru mecanizarea lucrărilor la cultura plantelor de nutreț cultivate, pentru mecanizarea lucrărilor la pășuni și finețe. In cadrul acțiunilor de amenajare a terenului și de udare care practic a căpătat în acest cincinal o importanță deosebită, construcția de mașini și-a adus contribuția prin asimilarea în fabricație a unor utilaje cum ar fi tractoarele pe șenilă de 65 și 130 cai, screperele, buldozerele, nivelatoare și excavatoare, echipamente tehnologice pentru mecanizarea operațiilor de udare.Aș dori să subliniez că in a- ceastă activitate au existat și o serie de lipsuri. îndeosebi în domeniul asimilării.Astfel, o serie de mașini și u- țilaje nu au fost asimilate și livrate la timp. Cu toate acestea, noi vom încheia cincinalul cu 

un nomenclator destul de bogat. Una din sarcinile importante ce ne revine astăzi este aceea ca pe lingă utilajele de bază să punem la dispoziția întreprinderilor de mecanizare dispozitive ajutătoare absolut necesare pentru diversificarea lucrărilor. Din acest punct de vedere ne-am propus ca împreună cu Ministerul A- griculturii și Silviculturii să realizăm și în cincinalul care urmează un nomenclator variat, de data asta împărțit pe serii unitare in unitățile noastre și în unitățile Ministerului Agriculturii și Silviculturii.Subliniind justețea observațiilor critice făcute de unii parti- cipanți la dezbaterile din plenară, vorbitorul a spus : este adevărat că mai ales în domeniul u- tilajelor pentru irigații, la începutul programelor acestui cincinal, nu am fost suficient de bine pregătiți. Pe parcurs s-au luat însă unele măsuri, astfel, dacă în 1965 produceam numai 20 de mii de pompe, în 1970 producem 70 de mii de pompe, iar în anul 1975 prin măsurile care s-au luat vom produce 90 de mii de pompe. De asemenea, s-au luat măsuri pentru creșterea capacităților la aparatajele electrice , și la transformatoarele mici. In acest an va începe construcția unei noi fabrici de transformatoare mici la Filiaș și a unei fabrici de a- parata'j electric Ia Băilești. Ne preocupă pe mai departe problema specializării și profilării întreprinderilor producătoare de utilaje agricole. Printre alte măsuri, în acest sens vorbitorul a menționat acțiunile pentru specializarea unor întreprinderi cura ar fi Ceahlăul Piatra Neamț în utilaje destinate irigațiilor, uzinele 7 Noiembrie în producerea utilajelor și dispozitivelor necesare operațiilor de mecanizare. Intenționăm ca Tehnometal Timișoara să fie specializată în ur- măt.orul cincinal în producția u- tilajelor necesare mecanizării în zootehnie.Pentru toate aceste întreprinderi au fost prevăzute fonduri de peste 600 milioane lei.Este adevărat, a spus vorbitorul, că pînă in acest an am livrat agriculturii puține tractoare de 40 C.P. In anul 1970 se încheie pr'actic procesul de asimilare integral al acestui tractor. In acest an vom livra agriculturii 7.000 de asemenea tractoare diferite.Informînd plenara că la construcția de mașini există o preocupare susținută, îndrumată de conducerea partidului, personal de secretarul genera! al partidului, tovarășul Ceaușescu, în legătură cu refacerea unui sector important a! construcției de mașini, vorbitorul a arătat că, după cum se știe, a început să se prbdu- că o serie întreagă de avioane în montaj scurt-curier ; că există in momentul de față, construit, prototipul noului avion destinat agriculturii, care in aceste zile își parcurge probele de omologare. Problema care se pune este de a face, împreună cu toți beneficiarii, un necesar coordonat de organele centrale și în special de C.S.P. pentru a putea fi cît mai rațional și cît mai realist gîndită organi

zarea acestei fabricații. De asemenea, referindu-se la prevederile celor două studii prezentate, vorbitorul a informat plenara că necesarul de utilaje și materiale care au fost cuprinse în studii sînt corelate cu capacitățile care se creează la construcția de mașini, subliniind în legătură cu aceasta trei aspecte. Primul aspect este referitor la proiectare. Pentru ca să putem susține acest program va trebui să fie devansată pe cit posibil proiectarea, în mod deosebit la irigații. Noi nu putem să lucrăm în campanii, a spus tovarășul Ion Avram. Uzinele constructoare de mașini trebuie să aibă un plan constant, ferm, gradat, an de an și, în acest fel, să poată realiza sarcinile pe care și le-au asumat. In legătură cu aceasta aș face propunerea să se studieze posibilitatea de a se devansa, față de termenele înscrise în a- cest program, activitatea de proiectare cu o jumătate de an, cre- îndu-se prin aceasta posibilitățile de a se asigura nivelurile corespunzătoare.A doua problemă pe care aș vrea să o ridic este legată de problema stabilității planului și a stabilității volumelor de utilaje, solicitate an de an. Legat de aceasta este și problema măririi seriilor. Ne propunem ca prift acest program să creăm ni' serii unitare, avantajoase, c ciente, la costuri din ce în ce mai reduse. Pentru aceasta sînt necesare două condiții : prima — a- sigurarea unei stabilități ferme a planului, existînd condiții ca, o dată cu aprobarea acestui program, să se poată trece în mod organizat la încheierea contractelor de lungă durată ; de aici necesitatea de a se încheia contracte pe tot cincinalul pentru utilajele care se repetă și pentru utilajele care sînt cunoscute; a doua — în legătură cu mărimea seriilor. Aici trebuie să spunem că la indicația conducerii există în momentul de față o delimitare între seria care trebuie să se realizeze la construcția de mașini și cea din unitățile proprii ale Ministerului Agriculturii. Noi ne vom o- cupa de seriile unitare, mai mari. De aceea, mi se pare că din a- cest punct de vedere va trebuț, în următoarele perioade, să se realizeze toate precizările necesare.Ultima problemă, tovarăși, de care aș dori să vă informez este în legătură cu sarcina primită de la conducerea partidului de a ne aduce o contribuție mai mare la dotarea pentru navigație a noilor rîuri interioare care se a- menajează în momentul de față în cadrul acestui program complex. Vom reorganiza. în acest scop, fabricația pentru ambarcațiuni mici și mijlocii, pentru a crea o flotă proprie românească în dotarea Ministerului Transporturilor și pentru a putea să sprijinim complexul de măsuri care s-a prevăzut.In concluzie — a spus tovarășul Ion Avram — doresc să subliniez încă o' dată asigurarea pe care o dau constructorii de mașini că vor susține înfăptuirea programului prezentat, realizarea sarcinilor ce le revin prin acest, amplu program.

Programul național privind dezvoltarea zootehniei și creșterea 
producției animaliere in Republica Socialistă România

în anii 1970 — 1980
(Urmare din pag. a IlI-a)Creșterea producției animale prevăzute tn cincinalul următor necesită construirea unor însemnate capacități de producție, atît în unitățile agricole de stat, cît și in cooperativele agricole de producție. Concepția constructivă și tehnologică a noilor capacități va fi unitară, folosindu-se experiența obținută în realizarea complexelor din întreprinderile agricole de stat, diferența constind numai în dimensionarea unităților.Pentru scurtarea perioadei de execuție și reducerea investiției specifice, se va organiza folosirea pe scară largă a prefabricatelor, proiectarea de hale universale tip, de acoperișuri ușoare, cu costuri mai reduse față de materialele clasice.Printre principalele obiective ce se vor construi în anii 1971—1975 se prevăd :La întreprinderile agricole de stat, în a- fara complexelor de porci și păsări, necesare asigurării producției marfă prevăzută, se vor executa investiții pentru susținerea acțiunilor de cooperare cu sectorul cooperatist, ferme de selecție pentru porci, ferme pentru producerea puilor hibrizi necesari complexelor avicole din cooperativele agricole de producție, întreprinderi pentru producerea materialului seminal necesar în- sămînțărilor artificiale, dezvoltarea fabrici- / lor de nutrețuri combinate, îngrășătorii de taurine etc. —în cooperativele agricole de producție se vor construi complexe de tip industrial pentru ouă și carne de pasăre, pentru producerea de carne de porc, pentru îngrășarea mieilor fi a tineretului taurin și pentru 

vaci de lapte : se vor face completări și modernizări la adăposturile existente.Volumul total de construcții zootehnice al unităților socialiste va fi de circa 4 ori mai mare decît cel din perioada 1966—1970. Realizarea obiectivelor preconizate privind dezvoltarea creșterii animalelor necesită un volum de investiții pentru construcții noi productive de circa 20 miliarde lei.Sporul beneficiilor ce se vor realiza în întreprinderile agricole de stat din producția animală în anul. 1975, față de 1969, asigură recuperarea investițiilor din anii 1971- 1975 în circa 7 ani. Cooperativele agricole de producție vor realiza și ele importante beneficii, care asigură recuperarea investițiilor în circa 12—15 ani.Producția globală animală ce se va obține în sectorul socialist în 1975 va fi de 2,2 ori mai mare decît realizările din 1969, ceea ce echivalează cu întreaga producție animală obținută între anii 1961—1966 în sectorul socialist al agriculturii.Ținind seama de efortul deosebit pe care îl solicită înfăptuirea acestui program, este necesar ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii, organele agricole județene să acorde un sprijin concret și sistematic u- nităților de producție pentru punerea in valoare, în primul rînd, a resurselor proprii, folosirea cu chibzuință a mijloacelor mate? riale și financiare acordate de stat, precum și pentru promovarea și generalizarea tehnologiilor noi de creștere a animalelor.Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și uniunile județene să sprijine cooperativele agricole pentru utilizarea eficientă a fondurilor destinate creșterii animalelor, pentru o cît mai bună organizare a muncii în ferme și lega

rea mai strînsă a retribuirii muncii de rezultatele ce se obțin in producție. Totodată ele trebuie să desfășoare o intensă muncă in vederea organizării asociațiilor intercoo- peratiste precum și între cooperative și întreprinderile agricole de stat. Consiliile de administrație ale întreprinderilor agricole de stat și consiliile de conducere din cooperativele agricole de producție trebuie să întocmească planuri concrete pe baza cărora să se asigure îndeplinirea sarcinilor ce revin unităților respective din programul național de creștere a animalelor, să urmărească zi de zi aplicarea măsurilor stabilite astfel ca în fiecare unitate să fie folosit integral potențialul de producție al a- nimalelor, să se asigure o gospodărire e- xemplară a furajelor pentru a obține producții sporite cu cheltuieli minime.Organizațiile de partid județene și comunale trebuie să desfășoare o temeinică muncă politică de explicare a prevederilor și importanței deosebite a programului național de creștere a animalelor, de mobilizare a întregii țărănimi, a tuturor oamenilor muncii din agricultură la înfăptuirea acestui program. Ele trebuie să asigure un control sistematic asupra îndeplinirii sarcinilor ce revin fiecărei unități.Transpunerea in viață a măsurilor prevăzute in programul propus pentru dezvoltarea creșterii animalelor in perioada 1970— I960 va determina o creștere însemnată a ponderii acestei ramuri în ansamblul producției agricole, va contribui la progresul general al agriculturii, asigurînd satisfacerea în condiții tot mai bune a nevoilor multiple ale societății noastre, creșterea nivelului de trai al poporului.

Programul național privind gospodărirea rațională 
a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, 

îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului 
în Republica Socialistă România în anii 1971—1975 
și prevederile generale de perspectivă pînă în 1985

(Urmare din pag. a IlI-a)cît și exploatării amenajărilor. O atenție deosebită se acordă pregătirii cadrelor de muncitori prin participarea efectivă a acestora la lucrările de construcții și la montajul echipamentelor tehnologice, precum și prin practica în producție la unitățile cu terenuri amenajate.Se vor intensifica cercetările științifice în domeniul exploatării sistemelor și agrotehnicii culturilor irigate pentru a stabili tehnologiile cele mai corespunzătoare condițiilor intensive de producție ce se creează și a asigura necesarul de sămînță din soiurile care să valorifice din plin posibilitățile de producție ale terenurilor amenajate. De asemenea, se vor efectua cercetări pentru stabilirea tehnologiilor de execuție cele mal indicate în diverse condiții de lucru, precum și a soluțiilor de epurare specifice diverselor surse de impurificare.Pentru urmărirea și analiza rezultatelor activității economice din unitățile cu terenuri amenajate și a îndeplinirii parametrilor proiectați, se prevede îmbunătățirea sistemului de evidență și informațional.Sarcini deosebit de importante revin ministerelor și altor organe care, alături de Ministerul Agriculturii și Silviculturii, trebuie să participe la execuția lucrărilor, să livreze materialele de construcții, prefabricatele, utilajele tehnologice, echipamentele 

de irigație și utilajele de construcții. Se prevede, totodată, să se ia măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor și pentru livrarea lor în termenele necesare.Ministerul Agriculturii și Silviculturii, precum și celelalte ministere, vor trebui să ia măsuri de pe acurh ca, pe lingă îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1970, să pregătească condițiile pentru asigurarea îndeplinirii integrale și la timp a prevederilor Programului.Amploarea șl complexitatea acestui program pun în fața organelor agricole județene, a conducerilor unităților agricole de stat și consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole sarcini de o deosebită însemnătate și răspundere. Ele trebuie să organizeze și să conducă aceste acțiuni în județele și unitățile respective, asigurînd utilizarea cu maximum de eficiență a mijloacelor materiale puse la dispoziție de către stat și a resurselor locale, în vederea realizării la timp și integral a importantelor obiective preconizate. Totodată, ele au datoria de a lua toate măsurile ca printr-o exploatare rațională, științifică, a suprafețelor întinse de teren ameliorate, investițiile mari ce se propun să fructifice cît mai rapid, asigurîndu-se realizarea și depășirea producțiilor estimate, cu cheltuieli cît mai mici.Ținînd seama de faptul că suprafața cea mai mare pe care se execută lucrări de irigații, indiguiri, desecări, combaterea ero

ziunii solului etc aparține cooperativelor agricole, este necesar ca Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole și uniunile județene să acorde un sprijin susținut cooperativelor agricole pentru sporirea alocărilor din fondurile proprii în scopul realizării acestor lucrări, ^pentru organizarea de asociații intercooperatiste si concentrarea tuturor mijloacelor de care dispun în vederea extinderii și folosirii eficiente a amenajărilor de îmbunătățiri funciare.Organele și organizațiile de partid trebuie să considere înfăptuirea acestui program ca una din sarcinile de maximă importanță în agricultură și să desfășoare o largă muncă politică de mobilizare a țărănimii, a tineretului, a tuturor oamenilor muncii pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor. Totodată, ele trebuie să urmărească permanent modul cum își îndeplinesc sarcinile ce le revin în realizarea importantelor obiective prevăzute organele agricole, unitățile de construcții șl de exploatare.înfăptuirea acestui program de interes național, care necesită participarea largă a maselor de oameni ai muncii din agricultură și din alte sectoare ale economiei, va aduce o contribuție hotărîtoare zla creșterea producției agricole, va reprezenta o pîrghie de mare eficacitate în realizarea sarcinilor ce revin agriculturii pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului.
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SOLIDARITA TE CU CAUZA DREAPTĂ Manifestări consacrate

Jl POPORULUI VIETNAMEZ centenarului nașterii
lui V. I. Lenin

150 de ani de la nașterea 
lui Al. I. Cuza

NUMEROASE MANIFESTĂRI lN ȚARĂ

19 martie este, zi de solidaritate internațională cu 
poporul vietnamez, care luptă cu eroism împotriva 
agresiunii imperialiste americane, pentru apărarea fi
inței sale naționale, pentru libertatea ji indepen
dența patriei sale. Este ziua în care conștiințele 
progresiste din întreaga lume se întîlnesc pe aceleași 
coordonate, in multiple și variate manifestări de sim
patie și de sprijin față de cauza dreaptă a Vietnamului 
luptător, avind ca numitor comun cererea de ince- 
tare a războiului dus de Statele Unite ale America în 
Vietnam, pentru respectarea dreptului inalienabil al 
poporului vietnamez de a trăi în libertate, de a-și hotărî 
singur viitorul.

încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam, a oricărui 
amestec în treburile sale interne constituie unul din 
imperativele majore ale vieții internaționale, de care 
depind intr-o mare măsură îmbunătățirea climatului 
internațional, consolidarea păcii in lume. întreaga evo
luție a situației din Vietnam demonstrează cu tărie 
eșecul încercărilor de a îngenunchea prin forță poporul

vietnamez, de a fringe hotărirea sa de a-și apăra inde
pendența, dreptul la viață liberă. Opinia publică pro
gresistă de pretutindeni nutrește speranța că tratativele 
cvadripartite de la Paris — care, din păcate, datorită 
poziției americane, sint tărăgănate — vor duce in cele din 
urmă la stingerea focarului de război din Vietnam, la 
triumful aspirațiilor de libertate, pace și unitate ale 
poporului vietnamez.

Poporul român, profund atașat cauzei libertății și 
independenței popoarelor, este legat prin sentimente de 
caldă simpatie și solidaritate frățească cu eroicul popor 
vietnamez, căruia i-a acordat și îi acordă întregul sau 1 
sprijin internaționalist. Țara noastră sprijină poziția 
justă și constructivă a R. D. Vietnam și a Guvernului 
revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, pronunțîndu-se cu hotărire pentru încetarea răz
boiului dus de S.U.A. pe pămîntul vietnamez. Poporul 
nostru își exprimă credința nestrămutată în victoria 
cauzei drepte a poporului vietnamez.

Aniversarea Zilei internaționale de solidaritate cu Vietnamul a fost marcată miercuri după-amiază, în Capitală, printr-o adunare organizată la clubul întreprinderii „Adesgo", sub egida Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste .și a Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.Au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, C. Pa- raschivescu-Bălăceanu, vicepreședinte al Comitetului național de solidaritate cu ' 'pta poporului vietnamez, repre- ze- iți ai Ministerului Afacerilor Exte. e, numeroși oameni ai muncii.Deschizînd adunarea, C. Paraschi- vescu-Bălăceanu a salutat prezența la această manifestare a ambasadorului Republicii Democrate Vietnam, Nguyen Dang Hanh, a însărcinatului cu afaceri ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud, Tran Kien, și a membrilor celor două ambasade.A luat apoi cuvîntul Ion Doboșescu, directorul întreprinderii „Adesgo", care a amintit că în acest an, la 19 z martie, se împlinesc 20 de ani de la Începerea primelor acțiuni de masă ale patrioților sud-vietnamezi împotriva prezenței trupelor americane în Vietnamul de Sud. Vorbitorul a relevat apoi vastul program de transformări politico-economice și social-cul- turale înfăptuite în R. D. Vietnam. Referindu-se la războiul de agresiune dezlănțuit de imperialismul american , în Vietnamul de Sud, la extinderea agresiunii împotriva R. D. Vietnam — stat socialist, independent și suveran — vorbitorul a spus : Animat de un fierbinte patriotism, poporul vietnamez, atît din nordul cit și din sudul țării — sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud — a dat lovituri necruțătoare agresorilor, de- monstrînd că nici o forță din lume nu poate infringe un popor hotărît să-și apere, cu abnegație și curaj, libertatea, independența și ființa sa națională, cuceririle sale revoluționare. Condamnînd cu fermitate agresiunea americană în Vietnam — a . spus vorbitorul — țara noastră a acordat ți acordă sprijin multilateral luptei poporului vietnamez, susținînd neabătut dreptul său inalienabil de a-și hotărî în mod suveran propriul său

destin, conform voinței și aspirațiilor sale naționale, fără nici un amestesc din afară.Tn continuare a vorbit însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud, Tran Kien. El s-a referit la evenimentele petrecute tn urmă cu 20 de ani, cînd poporul vietnamez a repurtat prima victorie în confruntarea cu agresiunea imperialismului american și apoi a evidențiat succesele obținute de Forțele Armate Populare de Eliberare în lupta împotriva intervenționiștilor. Arătînd că planul imperialiștilor americani de „vietnamizare" a războiului înseamnă, de fapt, transformarea agresiunii intr-un război fratricid, vorbitorul s-a referit la tergiversarea de către S.U.A. a tratativelor la Conferința cvadripartită de la Paris și a subli

niat că singura cale justă și rezonabilă pentru reglementarea problemei sud-vienameze o constituie retragerea necondiționată și rapidă a tuturor trupelor străine, respectarea dreptului la autodeterminare al poporului sud-vietnamez.Vorbitorul a transmis mulțumiri Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru sprijinul prețios și ajutorul multilateral acordate luptei pe care poporul vietnamez o duce împotriva agresiunii imperialiste. 'în încheierea adunării a fost prezentat un film documentar despre lupta și succesele Forțelor Armate Populare de Eliberare din Vietnamul de Sud. (Agerpres)
Telegrame

Cu prilejul Zilei internaționale de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din țara noastră a transmis Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud un mesaj de caldă prietenie frățească în care, se spune : Profund solidar cu lupta și cauza dreaptă a poporului vietnamez, poporul român se pronunță cu fermitate pentru încetarea neîntîr- ziată a agresiunii imperialiste, retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii și curmarea amestecului străin în treburile sale interne, pentru crearea condițiilor în vederea formării unui guvern de coaliție care să asigure dezvoltarea democratică și independentă a Vietnamului de Sud.Ferm convinși că victoria va fi de partea poporului vietnamez, urăm succes deplin în lupta pentru Înfăptuirea idealurilor sale de libertate, independență națională, unitate și - progres social.Cu același prilej, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste a a- dresat Comitetului Central al Frontu

lui Patriei din Vietnam un cald salut de prietenie frățească, în care se spune : Animat de profunde sentimente internaționaliste, poporul român a acordat și acordă ajutor multilateral poporului vietnamez în lupta sa plină de abnegație pentru libertate și independență, împotriva agresiunii imperialiste. El se pronunță in mod hotărît pentru încetarea neîntir- ziată a războiului, retragerea trupelor S.U.A. din Vietnamul de Sud. pentru asigurarea condițiilor de formare a unui guvern de coaliție care să permită dezvoltarea democratică, independentă a acestuia, pentru curmarea oricărui amestec în treburile interne ale poporului vietnamez.Dorindu-vă deplin succes in opera de construire a socialismului in R.D. Vietnam, in înfăptuirea aspirațiilor de pace, libertate și unitate ale poporului vietnamez, ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea frățească româno-vietnameză se vor iritări și dezvolta continuu, în interesul’ ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și socialismului. (Agerpres)
“1w Via Mala: CRINGAȘI - 15.30; 18; 20,15.

a Băieții tn haine de piele: COSMOS 18; 20.15.
teatre

• Moll Flanders: PATRIA — 9, 12; 15; 18; 21, SALA PALATULUI — 17 (seria de bilete — 3206); 20,15 (seria de bilete — 3208), FESTIVAL — 9; 12; 15; 18; 21.V îl, J.4 f J-M, IO,• Doi bărbați pentru o moarte: ------------.------------------- 13;30. 16.
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VICTORIA — 9; 11,15;18,30; 21.$ Domnișoara doctor: CA — 8,45; 11,15; 13,45;21.15.
a Adio Texas: LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;18,45; 21, MELODIA — 9,45; 12;14,15; 16,15; 18,30; 20,45, AURORA— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;20.30.
0 Elvira Madigan: CAPITOL — 9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.• Mireasa era în negru: FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 10; 18,15;20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.• Explozie în munți: AURORA — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,15.• Ghici cine vine la cină?: CENTRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, FLOREASCA — 10; 13,45; 16; 13,15; 20,30.
0 Stăpîn pe situație: LUMINA — 8,45—16,30 în continuare; 18,45; 21, BUCEGI — 9,45; 12; 16; 13,15;29.30.
e Program pentru copil: DOINA— 9; 10.« Te iubesc, te iubesc: DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.• Leul african: TIMPURI NOI — 9—17 în continuare.• Program de scurt metraje: TIMPURI NOI — 19—21 In continuare.
e Pat șl Patachon: CINEMATECA (sala Union): 10; 12; 14.
O Visul domnului Gentil: EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;20.30, TOMIS — 9,30—15,30 în continuare; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.0 Căsătorie prin mica publicitate: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 20.
0 Noapte cu ceață: BUZEȘTI — 15,30; 17,30.
0 Colina: BUZEȘTI — 19,30. 
0 Comisarul X și „Panterele bastre": DACIA — 8,30—20,45 continuare, GIULEȘTI — 15,30;20.30, MIORIȚA — 10; 12,30; 17,30; 20.
0 Corabia 15,30; 19.
0 Păcatul SĂRII -LAR — 15,30; 18; 20,15.
0 Femeia îndărătnică: CENI — 15,30; 18; 20,30.
0 Don Juan fără voie: VOLGA— 10—12 în continuare;20.30.
0 Bătălia pentru RUL — 15,30; 19.
0 Taina leului: 15,30; 18.
0 Unchiul meu:20,30.
0 Călugărița — 15,30; 19.
0 Cînd se arată cucuveaua: ARTA— 9,30—15,45 în continuare; 18,15; 20,30.
0 Rlo Bravo: VITAN — 15,30;19.
0 La nord prin nord-vest: RAHOVA - 15,30; 19.
0 Prea mic pentru un război atît de mare: UNIREA — 15,30; 18;20.15.
0 Wlnnetou în Valea Morții: PROGRESUL — 15,30; 18; 20.15.
0 O șansă dintr-o mie: FERENTARI — 15,30; 13; 20,15.
0 Prieteni fără grai: PACEA — 15,45; 18; 20,15.

REPUBLI- 16,15; 18,15;

alin 18; 15;nebunilor:dragostei:15,30; 17,45; LIRADRUMUL20, POPU-COTRO-
16; 18,15;Roma: VIITO-MOȘILORMOȘILORFLACĂRA

• Opera Română: Lacul lebedelor — 19,30.
0 Teatrul de operetă: My fair lady - 19,30.• Teatrul Național „I.. L. Cara- giale" (sala Comedia): Idiotul — 19,30, (sala Studio): Moartea ultimului golan — 19,30.• Teatrul de comedie: Opinia publică - 20. .• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- landra" (sala din bd. Schitu Măgu- reanu): Nepotul Iul Rameau — 20; (sala din str. Alex. Sahia): Harfa de Iarbă — 20.• Teatrul Mic: Emigrantul din Brisbane — 20.• Teatrul „C. I. Nottara- (sala Magheru): Crimă și pedeapsă — 19,30; (sala Studio): Cînd luna e albastră — 20.• Teatrul Glulești: Cursa de șoareci — 19,30.• Teatrul evreiesc de stat: Un șirag de perle — 19,30.« Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): O poveste cu cîn- tec — 17; (sala din str. Acade- țnlei): Strop de rouă — brotăce- lui — 17.• Teatrul satiric muzical „C. Tă- nase" (sala Savoy): Boeing-Boeing — 17; (sala din Calea Victoriei nr. 174): Nicuță... la Tănase — 19,30.• Circul de stat: Carnavalul circului — 16; 19,30.• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor: Ritm ’70

Întoarcerea delegatului 

P.C.R. care a participat 
la Congresul P.C. fa Irlanda

*

I

Miercuri seara s-a înapoiat în Capitală tovarășul Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările Congresului Partidului Comunist din Irlanda.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii Ilie Rădules- cu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. ăl P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăt, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.
★La plecare, pe aeroportul din Belfast, tovarășul Vasile Vlad a fost condus de Michael O’Riordan, Andrew Barr și James Stewart, membri ai Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Irlanda. (Agerpres)

Programul I

(Urmare din pag. I)

17.30 Emisiunea în limba maghiară 18,05 Film Berlal; Oliver Twist (II) 18,35 Mult e dulce și frumoasa... 19,00 Telejurnalul de19,20 Muzică populară la nai de Radu19.30 „Gospodarii din reportaj de Ion19,50 Anunțuri20,00 ~ '20,15
seară interpretată Simion Bodești" — Sava publicitateReflectorSeară de teatru TV. Două piese intr-un act de George Căllnescu: „Napoleon și Fouche" sau „Despre mînie"; „Napoleon și Sf. Elena" „Primăvara pe portativ" — emisiune muzlcal-coregrafleă 21,40 Telejurnalul de noapte 21,55 Avanpremieră22,15 Cronica Ideilor : Lenin șl industrializarea socialistă22,35 Arte frumoase 23,05 închiderea emisiunii programului I

21,00

programul n20,00 Transmisiunea primei părți a concertului orchestre! simfonice a Radiotelevlzlunll Române. Dirijor: Pletro Ar- gento (Italia). Solistă: Maria FotlnoActualități literare: Medalion Ion BarbuFilm serial: „Răzbunători!" — Reluarea episodului „Răpirea-
21,00

■ / ••22,10 Caleidoscop muzical22,35 închiderea emisiunii programului II

terminat un alt efect negativ : sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată doar în proporție de 96,6 la sută.Era de așteptat ca această stare de lucruri să trezească la realitate pe cei care au adoptat această soluție a minimei rezistențe. Departe de a se întimpla un lucru atît de firesc, conducerea uzinei apelează acum la centrala industrială, la minister pentru a „oficializa" acest surplus de muncitori, prin includerea lui în numărul mediu scriptic planificat. Cit este de nefundamentată această cerere a uzinei „Electronica" reiese din următorul calcul : numai in luna februarie, din însumarea absențelor nemotivate, învoirilor și întreruperilor de o zi în cadrul schimbului, rezultă că fiecare salariat a irosit, în medie, pe aceste căi, aproximativ 3 ore ; în total, pe ansamblul uzinei, această pierdere echivalează cu timpul de lucru a 85 de muncitori. Iată, deci, că nu poate fi nicidecum vorba de o proastă dimensionare a numărului de salariați, ci, mai degrabă, de o nerațională utilizare a lor. Este clar că, pentru a depăși actualul impas, conducerea uzinei trebuie să-și îndrepte in primul rînd atenția spre întărirea efectivă a disciplinei în muncă, spre înlăturarea neajunsurilor de ordin organizatoric și mai puțin spre scontata bunăvoință a centralei sau ministerului.Nu mai este necesar să subliniem importanța deosebită pe care o are asigurarea în fiecare întreprindere a unui raport optim între muncitori și personalul tehnico-administrativ. în repetate rînduri, conducerea partidului . nostru a trasat sarcini concrete ministerelor, unităților productive în vederea raționalizării muncii în sectorul tehnico-administrativ, lichidării

în cadrul manifestărilor prilejuite de apropiata sărbătorire a centenarului nașterii lui V. I. Lenin, miercuri seara, la Casa prieteniei rom^no-sovietice din Capitală, dr. Radu Pantazi, membru corespondent al Academiei de științe sociale și politice, a conferențiat despre „Progresul științific în concepția Iui V.I. Lenin". Vorbitorul s-a referit la importanța activității filozofice a Iui Lenin, la strînsa legătură dintre progresul tehnico-științific și progresul social și politic, subliniind valoarea ideilor leniniste despre necesitatea industrializării socialiste pe baza tehnicii moderne. A fost subliniat, de asemenea, modul creator in care aplică Partidul Comunist Român marxism-leninismul la condițiile concrete din țara noastră. Asistența, în rîndurile căreia se aflau membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București, a vizionat în încheiere filmul documentar- „Alexandru Ulianov".
★în cadrul manifestărilor consacrate aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenin, miercuri după amiază a avut loc în Sala mică a Palatului un simpozion organizat de Comitetul municipal de partid București cu tema „Leninismul și victoria socialismului în România". Au luat cuvîntul conf. univ. Petre Pînzaru, Ion Desmireanu, director adjunct al Institutului de cercetări economice, și Paul Radovan, redactor șef adjunct al revistei „Lupta de clasă". La manifestare au participat activiști de partid și de stat, lectori și propagandiști, numeroși oameni ai muncii.■ASute de locuitori ai orașului Slatina au luat parte la o manifestare consacrată aniversării centenarului nașterii lui V.I. Lenin. Cu acest prilej, Iuliu Curta, șeful secției de propagandă a Comitetului -județean de partid Olt, a vorbit despre viața și opera întemeietorului primului stat socialist din lume. A fost prezentat apoi un recital de versuri pe tema „Poeții cîntă pe Lenin". în întîmpi-

narea aceluiași eveniment, la Teatrul popular din Caracal a fost organizat simpozionul „Lenin, omul și opera", la Liceul agricol din Slatina s-au desfășurat manifestarea „Ce știm despre Lenin" și un recital de poezie, iar la Liceul „Radu Grecea- nu“, din localitate, s-a deschis o expoziție prezentînd aspecte din viața și activitatea revoluționară a lui Lenin. Manifestări asemănătoare s-au desfășurat în peste 30 de localități din județul Olt.
★în aceste zile, în județul Buzău, continuă să se desfășoare acțiunile dedicate aniversării centenarului nașterii lui V.I. Lenin. La Beceni au avut loc simpozionul „Glasul lui Lenin răsună peste veacuri" și recitalul de versuri „Poeții lumii il cin- tă pe Lenin". Manifestări asemnănă- toare au mai avut loc și în comunele Cătina, Pătîrlagele1, Scorțoasa și în unele Întreprinderi din zona industrială a municipiului Buzău.
ALa Roșiori de Vede s-a deschis o expoziție consacrată sărbătoririi a o sută de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, Sint expuse fotografii și lucrări înfățișînd viața și activitatea vastă desfășurată de conducătorul Revoluției Socialiste din Octombrie, articole din presa străină, facsimile din ziare și reviste. Un loc de frunte in cadrul expoziției îl o- cupă operele lui V.I. Lenin.*Miercuri după-amiză, la căminele culturale din peste 30 de localități ale județului Dîmbovița au avut loc manifestări prilejuite de apropiata aniversare a centenarului nașterii lui V.I. Lenin, Ia care au luat parte țărani cooperatori, mecanizatori și muncitori din întreprinderile agricole de stat. Expuneri pe această temă au fost organizate, de asemenea, Ia cluburile întreprinderilor din Tirgo- viște, Pucioasa, Moreni. Găești și Fieni. (Agerpres)

în județul Olt s-au desfășurat numeroase manifestări prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Al. I. Cuza. La Uzina de aluminiu din Slatina și la Teatrul popular din Caracal, de exemplu, au fost organizate simpozioane cu tema „Alexandru loan Cuza și actul Unirii". Pionieri din Slatina s-au întîlnit cu profesorul Mihai Butoi, directorul Muzeului orășenesc, care le-a vorbit despre personalitatea lui Al. I. Cuza și rolul acestuia in formarea statului național român. Simpozioane evocatoare ale vieții și activității domnitorului Alexandru loan Cuza s-au desfășurat, de asemenea, în diferite întreprinderi din Caracal, la căminele culturale din Osica, Fărcașele, Gostavățu. Drăghiceni;' Crîmpoaia, Movileni, precum și în alte localități din această parte a țării.
★La librăria „Mihail Eminescu" din Oradea a. fost deschisă o expoziție înmănunchind numeroase lucrări care ilustrează lupta de veacuri a poporului român pentru unitate națională, precum și contribuția adusă de domnitorul Al. I. Cuza la înfăptuirea Unirii.Casele orășenești de cultură, căminele culturale și școlile din județul Bihor pregătesc simpozioane, montaje literare și alte manifestări

tn cadrul cărora va fi evocată personalitatea multilaterală a domnitorului patriot AL I, Cuza.
★împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Alexandru loan Cuza este evocată, in județul Buzău, prin numeroase manifestări. Astfel, în comuna Costești a fost organizată expunerea „Personalitatea lui Cuza in istorie", iar în comuna Breaza — simpozionul „Alexandru loan Cuza și Unirea". Luminoasa figură a domnitorului patriot a constituit, de asemenea, bbiectul unei prelegeri ținute Ia biblioteca din comuna Rimnicelul.*Cu prilejul împlinirii unui secol și jumătate de la nașterea lui Cuza, la Clubul presei din Brașov a avut loc, miercuri după-amiază, un simpozion organizat de filiala Brașov a Uniunii ziariștilor. Cu acest prilej, prof. dr. Emil Micu, directorul complexului muzeal din Scheii Brașovului, a vorbit despre „Alexandru loan Cuza, sprijinitor al invățămîntului brașovean", iar ziaristul Ștefan Petraru a prezentat expunerea : „Presa brașo- veană despre Al. loan Cuza".Artiștii teatrului din localitate au oferit participanților la această manifestare un program dedicat lui AL I. Cuza. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE

Cronica ziiei
ÎNFIINȚAREA COMISIEI 

REPUBLICANE 
DE REZERVE GEOLOGICEPrin hotărire a Consiliului de Miniștri a fost înființată Comisia republicană de rezerve geologice.Comisia va activa ca organ al Consiliului de Miniștri pentru îndrumarea și coordonarea din punct de vedere științific și metodologic a constituirii fondului național de rezerve de substanțe minerale utile.Ca președinte al Comisiei republicane de rezerve geologice a fost numit acad. Alexandru Codarceă.

★Miercuri după-amiază a sosit In Capitală prof. Ivan S. Jeludev, direc

tor general adjunct al Agenției internaționale pentru energia atomică (A.I.E.A.), care, la invitația președintelui Comitetului de stat pentru energia nucleară, prof. Ioan Ursu, va face o vizită in țara noastră.
★Miercuri s-a înapoiat din R.S. Cehoslovacă președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular al o- rașului Cimpulung Muscel, Mihai Badea, care a luat parte la festivitățile prilejuite de sărbătorirea, celei de-a 25-a aniversări a eliberării de sub ocupația hitleristă, de către armatele sovietice și române, ,,a „orașului Zvolen, oraș cu care Cimpulung Musce] are relații de prietenie și colaborare. ' (Agerpres)

în memoria lui Sîmo Geza
Miercuri, la Casa de cultură a sindicatelor din Tg. Mureș a avut loc simpozionul „100 de ani de la nașterea lui Simo Geza, pedagog și reprezentant de seamă al mișcării muncitorești din România". Despre viața și activitatea lui Simo Geza au prezentat comunicări științifice Fucx Simion, cercetător științific principal la Centrul de științe social-politice, Dan Culcer, asistent universitar la

Institutul de teatru din Tg. Mureș, și Valeriu Nițu, cercetător științific Ia Centrul de științe sociale și politice.în semn de prețuire pentru activitatea sa de pedagog și militant activ al mișcării muncitorești, o școală și 
o stradă din Tg. Mureș vor purta numele lui Simo Geza. ■ (Agerpres)

ȘTIRI CULTURALETeatrul Mic a prezentat miercuri seara în premieră piesa „Dezertorul" de Mihail Sorbul, spectacol care marchează și debutul regizoral al actorului Ion Marinescu.
★în sălile Galeriilor de artă din Constanța a avut loc miercuri vernisajul unei expoziții de artă decorativă. organizată' sub auspiciile fi-

B B ® @ 89 ■ Brisipei de cadre în acest domeniu. Credem că nu forțăm cu nimic argumentația dacă, in lumina analizei pe care o facem, afirmăm că la Fabrica de elemente pentru automatizare și întreprinderea „Electrotehnica" din București nu numai că nu trebuie depășit numărul mediu scriptic al salariaților — cu 55 de oameni la

Halelor București și Constanța ale Uniunii artiștilor plastici și Comitetului județean Constanta centru cultură și artă.
★La Filiala din Rm. Vîlcea a Arhivelor statului a avut loc, miercuri seara, o manifestare folcloristică. Cu acest prilej a fost deschisă o expoziție intitulată „Folclor vîlcean".(Agerpres)

B Baduse imediat argumente de tipul „grad înalt de tehnicitate", „dificultăți de fabricație" ș.a. — motive prin care se încearcă să se justifice menținerea unui număr exagerat de mare de ingineri, tehnicieni și maiștri. Departe de a rezista celor mai riguroase argumentări, aceste justificări sînt contrazise chiar de realitatea din sec-

Dinamoviștii băcăuani Învinși sever aseară la Londra. în meci retur pentru sferturile de finală ale „Cupei europene a tirgurilor" Ia fotbal, echipa Arsenal Londra a învins a- seară, cu scorul de 7—1 (4—1), formația Dinamo Bacău. în prima partidă, jucătorii englezi cîștigaseră cu 2—0.In campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa A), aseară la Stockholm, selecționata U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 3—1 (1—0, 0—1, 2—0)echipa Cehoslovaciei.Echipa de tenis a Japoniei a învins cu 5—0 selecționata Hong Kong, în turul doi a! zonei asiatice a „Cupei Davis". în ultimele două partide de simplu. Kobayashi l-a învins cu 6—3,6— 2, 6—3 pe Ling Fong, iar Watanabe l-a întrecut cu 6—0, 6—0, 6—2 pe Kenneth Tsui.Trofeul pentru „Cupa națiunilor" Ia schi, o splendidă cupă oferită echipei Franței cu prilejul festivității de la Hakonhallen din Bergen, a dispărut fără urme. Antrenorul echipei franceze, Rene Sulpice, declară că el a dus cupa Ia hotelul unde erau cazați schiorii și a depus-o într-o vitrină din holul hotelului. Dar, după scurt timp, cînd s-a întors s-o ridică, cupa dispăruse și cu toate cercetările întreprinse ea nu a mai fosl găsită;La Miinster s-a disputat primul joc dintre formațiile U.S.C. Miinster și Spartak Brno, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei masculin. La capătul unu! joc echilibrat, victoria a revenit voleibaliștilor cehoslovaci cu scorul de 3—2 (15—11, 8—15, 15—11,7— 15, 18—16).In turneul internațional feminin de șah de la Belgrad s-au disputat partidele întrerupte din rundele anterioare. Elisabeta Polihroniade a remizat toate cele trei partide întrerupte (cu Vujanovici, Radzikowska și Ga- prindașvili). Alexandra Nicolau (cu piesele negre) a pierdut la Kușnir. In clasament, după opt runde, conduce Kușnir (U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, ur- rriată de Lazarevici (Iugoslavia). Ma- lipetrova (Cehoslovacia) — 5,5 puncte, Gaprindașvili (U.R.S.S.) — 5 puncte (2). Polihroniade (România); cu 4,5 puncte, ocupă locul 6. Alexandra Nicolau — locul 10 (cu 2,5 p).Fotbalul brazilian trece printr-o criză destui de serioasă, criză care a culminat cu demiterea din funcțiile sale a antrenorului Joao Saldanha — anunță agenția France Presse. Se crede că rezultatele nesatisfăcătoare obținute de selecțioriata braziliană în meciurile de verificare pentru campionatul mondial au dus la această situație „explozivă". Unii comentatori apreciază însă că Saldanha este „țapul ispășitor" pentru defecțiunile ivite în conducerea federației braziliene, care pentru a da satisfacție su

porterilor și presei a recurs la acesta hotărîri importante. Confederația braziliană a sporturilor a suspendat totodată din funcțiile lor pe toți membrii comisiei tehnice a echipei naționale, cu excepția președintelui Antonio do Passo, care a început convorbiri cu alți tehnicieni și specialiști ce ar putea face parte din noua conducere a echipei braziliene.Concurind pc o mașină „Fiat A- barth", echipajul italian Leso-Faraoni a cîștigat prima competiție din seria celor 12, contînd pentru campionatul european al automobilelor de turism (clasa 500 cmc). Proba, desfășurată pe circuitul de la Monza, a măsurat 571 km. învingătorii au realizat pe această distanță o medie orară de 142 987 km. Proba rezervată mașinilor de 1000 cmc a fost cîștigată de e- chipajul olandez Toine-Hezemans pe un „Alfa Romeo", care în 4 ore a parcurs 701 224 km (medie orară 175 306 km).
vremea

Ieri în țară : vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a țării. Cerul ă fost variabil, nfgi ' mult noros in nord-vestul Transilvaniei, unde local a plouat. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit cu intensificări temporare în Bărăgan și Transilvania. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 1 grad la Toplița și Borsec și 10 grade la Voineasa, Calafat, Turnu-Severin și Rm. Sărat.Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 și 22 martie. In țară : vreme schimbătoare. Cerul va fi variabil, mai mult noros în jumătatea de nord a țării, unde vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de averse. în rest, ploi izolate. Vint potrivit. Temperatura în creștere la început, apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre zero și 8 grade, iar maximele intre 6 și 14 grade. Ceață locală. In București : vreme relativ caldă, cu cerul variabil, favorabil aversei de ploaie. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Ceață slabă.

Printre bravii mineri 
ai Cavnicului

(Urmare din pag. I)

Forța de muncă 
rațional 
utilizată

ambele unități — dar acesta putea fi substanțial diminuat dacă se acționa cu mai multă hotărire pentru reducerea personalului tehnico-administrativ. Iată, de fapt, care era situația din acest unghi de vedere la sfîrșitul lunii trecute. Ponderea personalului T.A. in totalul salariaților a fost la F.E.A. de 30,5 la sută, iar la „Electrotehnica" de 28,4 la sută.Desigur, în aceste două unități, unde se mențin structuri tehnico-ad- ministrative umflate, ar putea fi

țiile de fabricație. De exemplu, la F.E.A., unde se invocă drept argument „gradul înalt de tehnicitate al producției", ne așteptam ca din cei 123 de ingineri și 126 de tehnicieni — deci un inginer și un tehnician la 8 muncitori 1 — să întîlnim o bună parte direct în secțiile de bază, supraveghind și îndrumînd efectiv, nemijlocit producția. Or, surprinzător, tn secțiile de bază nu lucrează decît 13 ingineri și 26 de tehnicieni, toți in schimbul I, în schimbul II producția fiind lăsată în supravegherea

B B B B B @a 2 maiștri. Firește, nu pledăm pentru trecerea inginerilor din munca de concepție în cea de îndrumare, de conducere nemijlocită a fabricației, dar. în contextul dat, la F.E.A. logica ne obliga să abordăm această analiză prin prisma argumentului : „gradul înalt de tehnicitate a producției".Cit privește întreprinderea „Electrotehnica", aici întîlnim o situație opusă celei de la F.E.A., dar, nicidecum mulțumitoare. Din cei 98 de ingineri cîți avea fabrica la sfîrșitul lunii februarie a.c., 58 lucrau în secțiile de bază, din bare 55 în schimbul I, numai 3 în schimbul II și nici unul în schimbul III. Dacă cu adevărat se simte nevoia unei înalte asistențe tehnice — la nivelul inginerului — de ce nu se face acest lucru cu aceeași consecvență în toate schimburile ? Evident, este vorba de o folosire nejudicioasă a cadrelor inginerești ; pur și simplu, inginerul ajunge să ia locul tehnicianului sau al maistrului.La plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 s-a subliniat necesitatea ca ministerele, centralele și grupurile industriale să acționeze mai hotărît pentru folosirea rațională a forței de muncă, asigurîndu-se ca în fiecare unitate numărul de salariați să corespundă exact cerințelor reale ale producției. Este o cerință care trebuie să fie respectată cu strictețe, mai ales dacă avem în vedere că există încă o serie de unități economice unde se resimte lipsa de forță de muncă. Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă că economia noastră în plină dezvoltare asigură posibilitate de lucru fiecărui cetățean și, ca atare, nu trebuie precupețit nici un efort pentru ca forța de muncă să fie rațional utilizată în fiecare unitate e- conomică, repartizată judicios între întreprinderi și ramuri, așa cum o cer interesele societății noastre.

subterană pregătește astfel accesul spre noi și importante rezerve de minereu, care conturează și mai distinct viitorul Cavnicului, contribuția sporită a harnicilor săi mineri la avîntul economiei naționale.Stau de vorbă cu inginerul Theodor Sabău, șeful exploatării, venit aici din 1960, printre primii specia-Iiști poposiți la Cavnic, în perioada reconstrucției, ca să rămînă pînă azi lingă mina de care este atît de legat. Discutăm despre etapele parcurse, despre primele victorii, despre impresionantele transformări economice și sociale la care a fost martor în acest colț maramureșan, odinioară a- nonim.— Uneori nu-mi vine să cred că am reușit să parcurgem atît de repede drumul ce ne-a fost jalonat... A- cum 15—20 de ani, oamenii din galerii știau doar de lopată... Rar găseai cite un perforator, la care lucrau trei inși, pe rînd... Transportul se făcea cu calul... Astăzi sînt mii de perforatoare eu frecvență mărită, zeci de mașini de încărcat și locomotive Diesel, cara au mecanizat complet transportul pe orizontală. Minerul a devenit un a- devărat „dirijor" al tehnicii moderne.Este, Intr-adevăr, impresia cea mai puternică pe care ți-o transmită incursiunea în orașul subteran : prezența unui om care, datorită marilor prefaceri care au avut loc in anii socialismului, se bucură de o cu totul altă condiție umană și socială decît înaintașii săi, „băieșii" de odinioară. Contopită cu viața minei moderne din adîncuri, viața locuitorilor din atrăgătorul orășel de la suprafață continuă să se desfășoare în concordanță cu ritmul eroic din subteran.



LOVITURĂ DE STAT

In cambodgia
o PRINȚUL NORODOM SIANUK A FOST ÎNLOCUIT DIN 

FUNCȚIA DE ȘEF DE STATPNOM PENH 18 (Agerpres). — Citind postul de radio din capitala cambodgiana, agențiile internaționale de presă anunță că în Cambodgia a avut loc o lovitură de stat. La Pnom Penh a avut loc o reuniune a Adunării Naționale cambodgiene, în cadrul căreia a fost adoptată o moțiune de neîncredere față de șeful statului, prințul Norodom Sianuk.în urma acestei moțiuni, precizează agențiile de presă, Adunarea Națională cambodgiană a hotărît înlocuirea prințului Norodom Sianuk din funcția de șef al statului cambodgian cu Cheng Heng, președintele Adunării Naționale, care urmează să dețină funcția respectivă pînă la organizarea unor noi alegeri.Comentînd înlăturarea lui Norodom Sianuk din funcția de șef al statului, agențiile de presă subliniază că a- ceastă lovitură de stat a fost între
ASTĂZI LA ERFURT

Întîlnirea dintre 
premierul W. Stoph și cancelarul W. Brandt 
® ȘEDINȚA CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL R. D. GERMANE

prinsă de forțele de dreapta cambodgiene. De altfel, într-o scrisoare adresată din Moscova națiunii cambodgiene — înainte de aflarea veștii despre lovitura de stat — prințul Norodom Sianuk atrăgea atenția asupra primejdiei pe care o reprezentau acțiunile forțelor de dreapta reacționare atît pentru pacea și neutralitatea Cambodgiei, cît și pentru pacea și securitatea în întreaga Peninsulă In- dochineză. Prințul Norodom Sianuk a calificat acțiunea forțelor de dreapta cambodgiene ca o lovitură indirectă pe care agresorii imperialiști americani încearcă să o dea luptei pentru independență și suveranitate dusă de poporul vietnamez.
★Miercuri după amiază, prințul Norodom Sianuk a părăsit Moscova pe calea aerului, plecînd la Pekin, in drum spre Cambodgia.

INDIA SITUAȚIE 
ÎNCORDATĂ

ÎN BENGALUL 
DE VEST 
DUPĂ DEMISIA 

PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI LOCALDELHI 18 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, în urma demisiei primului ministru al guvernului local din Bengalul de vest, Ajoy Mukherjel, determinată de divergențele ivite între participanții la coaliția guvernamentală, în acest stat al Indiei situația a devenit deosebit de încordată. S-au semnalat ciocniri între diverse grupuri rivale reprezentate în parlament și între acestea și poliție, soldate, potrivit ultimului bilanț oficial, cu moartea a 28 de persoane și rănirea altor 150. Poliția a arestat peste 50 de persoane. în prezent sînt așteptate rezultatele întrevederilor pe care guvernatorul statului, S. S. Dhawan, urmează să le aibă cu o serie de reprezentanți ai fostei coaliții guvernamentale — Frontul unit — la care participă 14 partide. în cazul în care nu se va reuși formarea u- nui nou .guvern, atunci administrația acestui stat va fi. remisă guvernului central.

agențiile de presă transmit:
CIPRU

Oameni de afaceri americani declară:

Este necesară dezvoltarea 
unor relații comerciale normale 
cu țările din Europa răsăriteanăNEW YORK 18 (Agerpres). — în zilele de 16 și 17 martie s-a desfășurat la New York o reuniune organizată cu sprijinul organizației cercurilor de afaceri din S.U.A., „American Management Association", la care au participat reprezentanți ai Ministerului Comerțului și un mare număr de oameni de afaceri americani, consacrată examinării posibilității dezvoltării relațiilor comerciale dintre Statele Unite și țările socialiste din Europa.Participanții la reuniune au subliniat necesitatea dezvoltării unor relații comerciale normale cu statele din Europa răsăriteană, în interesul reciproc al partenerilor. în legătură cu aceasta directorul Biroului pentru comerțul est-vest din cadrul Ministerului Comerțului al S.U.A., Robert Wright, a reliefat faptul că țările vest-europene „au fost mult mai active decît Statele Unite în promovarea comerțului est-vest". Wright a menționat existența unor prevederi ale legislației americane care împiedică dezvoltarea comerțului Statelor Unite cu țările socialiste europene, pronunțîndu-se în favoarea modificării acestora pentru „extinderea a
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plicării tratamentului egal sau a clauzei națiunii celei mai favorizate tuturor țărilor est-europene“.Harold Scott, directorul Biroului pentru comerțul internațional din Ministerul Comerțului al S.U.A. a subliniat la rîndul său că „este necesar să se asigure condiții favorabile pentru creșterea volumului comerțului în ambele sensuri. Aceasta implică schimburi reciproce de mărfuri, lărgirea posibilităților pentru desfacerea produselor est-europene pe piața S.U.A. și extinderea facilităților de credit", a spus el.Sintetizind concluziile dezbaterilor, președintele societății „Power-Gas Corporation of America", Raymond Lard, a declarat că reuniunea a demonstrat existența unor perspective pentru dezvoltarea într-un ritm dinamic a comerțului S.U.A. cu țările socialiste europene. Subliniind faptul că guvernul S.U.A. a revizuit deja unele măsuri care reglementau schimburile comerciale cu țările socialiste, Lard s-a pronunțat în favoarea anulării tuturor barierelor din calea dezvoltării relațiilor comerciale cu țările Europei răsăritene.
O O ® O O E3

Dezbaterile
din Consiliul de Securitate 

in problema Rhodesiei
NEW YORK 18 (Agerpres). — Marți seara în Consiliul de Securitate au fost puse Ia vot proiectele de. rezoluție prezentate de Marea Britanie și de un grup de țări afro-asiatice in legătură cu recenta hotărire a regimului minoritar de la Salisbury de a declara Rhodesia „republică".Proiectul britanic, criticat încă In cursul dezbaterilor de reprezentanții țărilor afro-asiatice și ai altor state pentru slaba eficiență a prevederilor sale, nu a fost adoptat'. Acest proiect, limitîndu-se la condamnarea acțiunii regimului minoritar rhodesian și la recomandarea de a nu recunoaște și a nu furniza ajutor „republicii", a obținut doar cinci voturi, restul delega- ților abținîndu-se.în continuare, Consiliul de Securitate a fost împiedicat să adopte proiectul de rezoluție al unui grup de țări afro-asiatice, Marea Britanie și Statele Unite uzind de dreptul lor de veto față de acest proiect, care a obținut, de altfel, majoritatea necesară de nouă voturi. Potrivit agenției France Presse, aceste două țări au
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considerat „inacceptabile" două clauze ale proiectului : apelul adresat Marii Britanii de a recurge la forță pentru eliminarea regimului minoritar de la Salisbury și chemarea către toate statele de a rupe imediat relațiile diplomatice, consulare, economice, militare și orice alte comunicații cu regimul din Rhodesia. Anterior, proiectul a fost amputat de paragraful care condamna ajutorul acordat regimului rhodesian de Portugalia și Republica Sud-Africană și prevedea sancțiuni împotriva acestor două țări. Paragraful a fost pus la vot separat, la cererea delegatului spaniol.Veto-ul anglo-american împotriva proiectului de rezoluție afro-asiatic a anulat și chemarea conținută în acesta privind acordarea de ajutor moral și material mișcării de eliberare a poporului Zimbabwe.în continuarea examinării problemei rhodesiene, Consiliul de Securitate urmează să dezbată un proiect de rezoluție de compromis elaborat de Finlanda.
★La sediul O.N.U. a fost difuzată, ca document oficial al Consiliului de Securitate al O.N.U., „Declarația guvernului Republicii Socialiste România privind actul ilegal al regimului rasist din Rhodesia de Sud".

BERLIN 18 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al R. D. Germa
ne s-a ocupat în ședința sa de 
miercuri de pregătirea convorbi
rii dintre președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane și 
cancelarul federal al R. F. a Ger
maniei, întîlnire care va avea loc 
la Erfurt în ziua de 19 martie.

Consiliul de Miniștri și-a expri
mat speranța că întîlnirea de la 
Erfurt va servi stabilirii unor re
lații normale, nediscriminatorii și 
egale în drepturi între Republica 
Democrată Germană și Republica 
Federală a Germaniei.

Peste 30 000 de docheri britanici au declarat miercuri o grevă de 
24 de ore. întreruperea lucrului de către docherii londonezi a pro
vocat blocarea a 95 de vase. Serioase perturbări în activitatea por
tuară au fost înregistrate, de asemenea, la Liverpool și Southampton. 
O delegație a greviștilor a prezentat Camerei Comunelor o cerere 
pentru naționalizarea tuturor porturilor britanice. în imagine : un 

grup de docheri demonstrînd pe străzile Londrei

Primul ministru al statu
lui Malta, dr. Giorgio Borg 
Olivier, l-a primit marii pe 
ambasadorul României în Malta, Iacob Ionașcu, cu care a avut o convorbire cordială privind relațiile dintre cele două țări. în aceeași zi, ambasadorul român a făcut vizite președintelui Parlamentului maltez, A. Bonnici, ministrului comerțului, industriei și agriculturii, Joseph Spiteri, precum și președintelui curții constituționale. Sir Anthony Mamo.

Președintele Nixon a 
avut marți o întrevedere 
cu liderii grupurilor repu
blicane din cele două Camere ale Congresului american în problema adoptării unei noi legislații care să stăvilească actualul val de sabotaje și atacuri teroriste din principalele orașe ale S.U.A. Se știe că atentatele au vizat mai ales sediile unor societăți americane și că ele au fost urmate de numeroase alarme, false sau reale, privind punerea de bombe în diferite clădiri particulare sau guvernamentale, fapt care a creat o atmosferă de tensiune într-o serie de orașe. Ultima dintre aceste alarme s-a dat in clădirea trezoreriei americane.

Raymond Arthur Chung 
a lost ales marți în funcția 
de președinte al Guyanei, în cadrul unei sesiuni speciale a parlamentului. Judecător la Curtea 

AUSTRIA

IN CĂUTAREA 
FORMULEI 

GUVERNAMENTALE
CORESPONDENȚA DIN VIENA DE LA

PETRE STANCESCU

mula răspunde, pe de altă parte, și modului cum concepe noul cancelar desemnat eventuala colaborare a celor două mari partide în guvern, printr-o extindere și intensificare a activității parlamentare, mai ales în cazurile cînd unele proiecte nu întrunesc a- deziunea tuturor miniștrilor.Rezultatele celor două reuniuni conturează suficient de clar pozițiile principalelor partide în acest moment politic : strădania Partidului populist de a evita orice element menit a fi interpretat ca obstrucție în calea negocierilor, fără a exprima însă o opțiune definitivă și a se lăsa antrenată în ritmul de pregătiri dorit de liderii Partidului socialist. Foarte evident este efortul politicienilor populiști de a cîștiga timp, căci unele probleme înscrise pe ordinea de zi a congresului din 22 mai puteau fi rezolvate, de pildă, prin decizii ale conducerii federale.Pentru partidul socialist, situația e mai puțin complicată. Evident, liderii săi știu că tărăgănarea acționează în defavoarea partidului. Aceasta explică insistențele lui Bruno Kreisky de a se a-

După o pauză de cîteva zile, reprezentanții partidelor populist și socialist s-au intîlnit din nou, In încercarea de a schița cadrul viitorului acord pentru formarea unui guvern de coaliție. De data aceasta, ambele părți se consideră angajate în tratative veritabile, spre deosebire de prima fază cînd liderii populiști precizau cu insistență că au acceptat numai „discuții de informare". întrunită marți într-o ședință plenară, conducerea federală a Partidului populist a extins mandatul negociatorilor săi. Totodată, s-a anunțat convocarea la 22 mai a unui congres extraordinar al partidului, avînd la ordinea de zi realegerea președintelui și secretarului general.După ce a anunțat că nu va mai candida, Josef Klaus, actualul președinte al partidului și cancelar al republicii, a propus pentru prima funcție pe Hermann Withalm, în prezent secretar general al partidului și șeful echipei desemnate să poarte negocieri cu Partidul socialist.

Toate aceste măsuri a- rată cît de complicată este situația in rîndurile Partidului populist, profund afectat de eșecul suferit în alegerile parlamentare de la 1 martie. (Ca un exemplu : congresul jubiliar programat pentru 17 aprilie, la împlinirea a 25 de ani de la înființarea Partidului populist, este anulat și convocat în schimb un congres extraordinar).Tot marți s-a întrunit și prezidiul Partidului socialist. învingătorii de la 1 martie acționează cu tenacitate pentru a-și consolida pozițiile și a nu pierde ocazia ce li s-a o- ferit, de a participa la guvernare. La această ședință a fost adoptat proiectul programului de guvernare, document ce va sta la baza discuțiilor cu populiștii. Președintele Partidului socialist, Bruno Kreisky. a preluat și funcția de șef al grupului parlamentar, ocupată pînă acum de Bruno Pitter- mann. Aceasta este apreciată de observatorii politici ca un indiciu că succesul electoral a consolidat poziția lui Bruno Kreisky în partid. For

junge cît mai grabnic la un acord privind constituirea guvernului și implicit împlinirea mandatului pe care l-a primit îndată după alegeri din partea președintelui republicii. Efortul de a e- labora un proiect de program guvernamental și de a-1 prezenta partenerilor de tratative a dejucat manevra acelor lideri populiști care erau dispuși șă reia mai curînd „discuțiile de informare", decît să angajeze negocieri propriu-zise.Din cînd în cînd sînt emise și alte variante pe care socialiștii le-ar putea lua în considerație ca alternative Ia formula marii coaliții. Liderii liberali, care așteaptă cu vădit interes rezultatul negocierilor dintre socialiști și populiști, cu speranța aproape evidentă in eșecul acestor negocieri, au precizat tocmai in a- ceste zile că sînt interesați să realizeze cu Partidul socialist o reformă a sistemului electoral în decursul actualei legislaturi.Oricum, observatorii din Viena apreciază că pe scena politică austriacă lucrurile nu s-au limpezit și că faza negocierilor propriu-zise abia a început. 
Plenara C. C. al P. C. 

din Austria
VIENA. — La 17 martie a avut loc cea de-a 10-a plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria, anunță un comunicat al serviciului de presă al P.C. din Austria. Președintele partidului, Franz Muhri, a prezentat un raport privind situația politică din Austria după alegerile parlamentare. El a făcut o analiză a rezultatelor alegerilor parlamentare de la 1 martie, ocupîndu-se de schimbările politice ce decurg din acestea și sarcinile partidului. Hans Kalt, membru al Comitetului Central, a făcut o expunere privind convocarea și pregătirea celui de-al 21-lea Congres al Partidului Comunist din Austria. Plenara a hotărît convocarea congresului pentru 28—31 mai 1970 la Viena.

supremă din Republica Guyana, el a fost propus pentru această funcție de către partidul de guvernămînt al premierului Forbes Burnham la 23 februarie a.c., cînd Guyana s-a proclamat republică.
La Moscova a sosit o de

legație militară și econo
mică sudaneză, condusă de general maior Khaled Hassan Abbas, membru al Consiliului comandamentului revoluției sudaneze, ministrul apărării și șeful statului major al forțelor armate ale Republicii Democratice Sudaneze, anunță agenți3 TASS.

In cadrul unor manifestări 
consacrate dezvoltării relațiilor 
culturale dintre România și Ita
lia și unei mai bune cunoașteri 
reciproce, prof. dr. Alex. Bălăci, 
directorul instituției „Acade
mia di Romania" din Roma, a 
conferențiat la Universitatea din 
Torino despre „Nicolae Bălcescu 
in Italia" și „Danie în România".

La 17 martie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat sa
telitul meteorologic „Mete
or". Satelitul are la bord aparate meteorologice, un sistem de orientare permanentă spre Pămînt, un sistem autonom de alimentare a surselor energetice cu baterii solare, un sistem de măsurare precisă a parametrilor orbitei și un sistem radio- teiemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor culese.

Forțele Fathet Lao au cu- cerit în zorii zilei de astăzi importanta bază de la Sam Thong a armatei guvernamentale laoțiene — transmite agenția Reuter, citind surse militare din Vientiane. Situată la 128 km nord de Vientiane, baza servea și de cartier general pentru o parte din personalul american aflat în partea de nord a Laosului.
Ministrul culturii și al 

dezarmării din Danemarca, Kristen Helveg Petersen, a sosit la Varșovia, la invitația lui Lucjan Mo- tyka, ministrul culturii și artelor al R. P. Polone, informează agenția P.A.P.
ANGLIA

Vizita delegației 
de reprezentanți 
ai vieții politice 

din RomâniaLONDRA 18 — Corespondentul A- gerpres, Liviu Rodescu, transmite : In continuarea vizitei pe care o face in Marea Britanie, delegația de reprezentanți ai vieții politice din România, formată din prof. univ. dr. Mihai Levente, scriitorul Titus Po- povici și prof. Emeric Antal, deputați în Marea Adunare Națională, a avut un șir de întîlniri și convorbiri la Palatul Westminster, sediul Parlamentului britanic. Marți, oaspeții români au fost primiți la Camera Comunelor de sir Alec Douglas Home, purtătorul de cuvînt al Partidului Conservator pentru problemele externe și ale Commonwealthului. Ei s-av intîlnit ulterior cu Edward Heath, liderul Partidului Conservator.Membrii delegației au fost invitați să asiste la lucrările Camerei Comunelor. Oaspeții au participat, apoi, la o întîlnire cu Grupul parlamentar anglo-român și cu membri ai Comitetului britanic al Uniunii interparlamentare.

Marți seara, deasupra 
aeroportului din Boston s-a 
încercat o acțiune de de
turnare a unui avion DC 9 31 companiei „Eastern Airlines", de către un individ înarmat. Acesta a pătruns în cabina pilotului, in momentul cînd avionul se pregătea de aterizare, cerînd echipajului să continue zborul. La refuzul pilotului, care i-a declarat atentatorului că trebuie să facă plinul, acesta din urmă a deschis focul, ucigînd pilotul secund. Comandantul de bord Robert Wilbur, care a fost și el rănit la ambele brațe, a reușit să aducă avionul pe pista de aterizare. Atentatorul a fost arestat.

Cheril Belkasem, membru al Consiliului Revoluției Algeriene, ministru al finanțelor și planului, a
NICI UN REZULTAT CONCRET 

ia reuniunea miniștrilor agriculturii 
din țările C. E. E.BRUXELLES 18 (Agerpres). — Reuniunea de două zile a miniștrilor agriculturii din țările membre ale Pieței comune a luat sfîrșit în zorii zilei de miercuri fără vreun rezultat concret în problemele abordate : soluționarea problemelor pe care le ridică excedentele comunitare de griu, unt și zahăr, precum și adoptarea, în forma sa definitivă, a regulamentului de organizare a pieței comune a vinului. Miniștrii au hotărît să se în- tîlnească din nou vineri la Bruxelles.în ce privește cea de-a doua problemă, agenția A.P. relatează că soluționarea ei a intîmpinat opoziția delegației vest-germane, care dorește aminarea la o dată mai îndepărtată a circulației libere a vinului în Piața comună. Această poziție a stîrnit nemulțumirea delegației italiene, care a făcut cunoscut partenerilor săi că

REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO 

priocupâri pgnm 
DRVOLTARU KONOMIfl„Nu este mult timp de cînd în anumite regiuni ale Congoului- Kinshasa populația murea de foame. Astăzi situația s-a schimbat. La numeroase produse agricole se înregistrează surplusuri, iar pe plan industrial se menționează că Geco- min — societatea congoleză de minereuri care a luat locul faimoasei companii belgiene „Union Miniere" — a produs anul trecut 360 000 de tone de cupru, cifră neatinsă niciodată pînă în prezent", scria nu de mult revista „Jeune Afri- que", într-un reportaj consacrat dezvoltării economice a Republicii Democratice CongoAceastă dezvoltare se reflectă și în raportul Băncii Naționale a Congoului pentru perioada 1968—1969, care relevă creșteri de 6 și, respectiv, 8 la sută ale produsului național brut. Procesul de re

dresare și creștere a economiei congoleze a avut ca urmare o sporire a investițiilor. Realizarea celor peste 40 de proiecte în curs va produce o diversificare și sporire apreciabilă a producției în toate ramurile industriale. Potrivit acestor proiecte, în anul 1972 Congoul va începe să producă oțel, iar în 1973 îngrășăminte chimice complexe. Curentul e- lectric va' fi asigurat de hidrocentrala de la Inga, una dintre cele mai mari din A- frica. Paralel cu dezvoltarea industriei, grele, se au în vedere și implantarea de noi ramuri ale industriei prelucrătoare, exploatarea unei fabrici de asamblat autovehicule de tip „Leyland" și a unei uzine de tablă galvanizată.Planurile prevăd, de asemenea, extinderea lucrărilor de prospecțiuni în vederea iden

fost eliberat din funcțiile sale din motive de sănătate, s-a anunțat oficial Ia Alger.
Prințul Albert de Liege, 

însoțit de reprezentanți ai 
vieții politice și culturale 
belgiene, a vizitat marți di
mineața standul românesc din cadrul Tîrgului internațional de carte de la Bruxelles.

tn Italia au fost autoriza
te operațiile de transplan
tare a inimii, P'ămînilor, glandelor endocrine și exocrine, precum și a unor părți ale tubului digestiv, în urma unui Decret semnat de președintele Giuseppe Saragat. Pînă în prezent, asemenea transplantări erau interzise.

nu va accepta adoptarea sistemului de finanțare a agriculturii comunitare, precum și sporirea competențelor Parlamentului european (organ consultativ al „celor șase"), dacă pînă la 1 aprilie nu se va ajunge la o înțelegere asupra organizării pieței comune a vinului.Referindu-se la cvasieșecul reuniunii, vicepreședintele Comisiei C.E.E., Sicco Mansholt, a declarat : „A fost o foarte proastă sesiune". La rîndul său, Charles Heger (Belgia), președintele reuniunii, a afirmat că în timpul lucrărilor, „a lipsit spiritul comunitar și înțelegerea partenerilor". Se relevă că indispoziția în rîndul participanților a fost atît de mare incit obișnuita conferință de presă, în care președintele în exercițiu al Consiliului ministerial expune rezultatele sesiunii, a fost anulată.

tificării de noi bogății ale subsolului.Tehnicienii de Ia A- genția Internațională de Energie Atomică sînt pe cale să transforme centrul nuclear „Trico" de la Lova- nium, în apropiere dc Kinshasa, într-un centru nuclear regional africanUn accent deosebii se pune pe dezvoltarea rețelei de comunicații incă deficitară. Proiectele imediate prevăd construirea unei linii de cale ferată de la Luluaburg la Matadi. pe coasta Oceanului Atlantic.Acestea sînt doar cîteva din preocupările tînărului stat african pentru dezvoltarea e- eonomiei și ridicarea standardului de viață îl poporului congolez, pentru folosirea bogățiilor naționale în interesul propriu.
A. BUMBAC

DECLARAIil DE SOLIDARITATE 
CU PREȘEDINTELE MAKARIOS •NICOSIA 18 (Agerpres). — La Nicosia a fost difuzată declarația Comitetului Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL), în care este condamnată asasinarea fostului ministru cipriot al a- facerilor interne și apărării, Polycar- pos Gheorghadjis. „AKEL a considerat întotdeauna că acțiuni de acest gen aduc daune serioase Ciprului și cauzei sale. Ciprul trece prin zile critice... Chemăm poporul cipriot să se unească în jurul președintelui Makarios într-un front de nezdruncinat pentru a lupta cu hotărire pentru salvarea Ciprului", se menționează in declarație. .

*ATENA 18 (Agerpres). — Primul ministru al Greciei. Gheorghios Papadopoulos. a condamnat asasinarea fostului ministru de interne al Ciprului. Polycârpos Gheorghadjis. tn- tr-o declarație oficială, remisă marți seara presei premierul grec a afirmat că atentatul împotriva președintelui Makarios și asasinarea lui Gheorghadjis sînt „evenimente deplorabile", subliniind, totodată, că este imperios necesar ca făptașii să fie descoperiți și pedepsiți exemplar.
P.C. din Bolivia 
sprijină guvernul 

generalului 
Ovando CandiaSANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului chilian „El Siglo", primul secretar al C.C. al Partidului Comunist din Bolivia, Jorge Kolle Kueto, a declarat că partidul comunist sprijină guvernul generalului Ovando Candia: El a caracterizat reformele preconizate de noul regim drept o tendință progresistă care contribuie la „schimbarea politicii interne și externe a țării". Referindu-se la problemele de politică externă vorbitorul a subliniat că este necesară stabilirea de relații diplomatice și economice cu toate statele socialiste, arătînd că o hotărire constructivă a actualului guvern ar con- stitui-o restabilirea de relații diplomatice cu Cuba socialistă.
Represiunile 

antidemocratice 
din HaitiCIUDAD DE MEXICO 13 (Agerpres). — Sute .de haitieni de toate tendințele politice au fost arestați în cadrul campaniei de represiuni declanșate împotriva forțelor democratice, subliniază un comunicat difuzat la Ciudad de Mexico de Comitetul pentru eliberarea deținuților politici din Haiti. Documentul menționează că printre cei întemnițați se află poeta Rony Lgscouflair, arestată încă de la 15 decembrie 1967, profesorii Emmanuel Calixte și Paul Martely, arestați la 10 mai 1968, poetul revoluționar Henri Claude Daniel. Comunicatul denunță condițiile inumane în care sînt ținuți Joseph Roney și Arnol Devilme, secretar general și respectiv secretar adjunct al Partidului unit al comuniștilor din Haiti, arestați în mai 1969, precum și liderii revoluționari Gerald Brisson, Ni- clerc Casseus, Jacques Jeannot. Toate aceste persoane, și multe altele, subliniază documentul, sint deținute fără vreun mandat judiciar, nu au fost judecate și nu se bucură de nici un drept de apărare.
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