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nică incit cutia crania
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tiv precis.

Miinile 
nostru sint 
ne de omagiu, 
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Angelo Distincțiile acor- în acest moment

pat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost prezent Erich Strătling, ambasadorul R. F. a Germaniei la București.Cu acest prilej au fost discutate aspecte ale evoluției relațiilor dintre cele două țări, precum și probleme internaționale de interes comun. (Agerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Joi, !n sala Palatului Republicii, s-au desfășurat în continuare lucrările primei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, organizată din inițiativa conducerii de partid și de stat.Lucrările ședinței plenare au a- vut loc în prezența tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Ilie Verdeț. Iosif Banc, Mihai Gere.Timp de două zile, muncitori, tehnicieni, ingineri agronomi și zootehniști, medici veterinari și economiști din întreprinderile a- gricole de stat au dezbătut probleme majore privind tehnologiile și formele cele mai moderne de organizare a producției și a muncii, care pot contribui la sporirea continuă și substanțială a aportului întreprinderilor agricole de stat, la dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, a întregii economii naționale.în prima zi de lucru, consfătuirea s-a ținut pe secții de specialitate — culturi de cîmp ; legume și cartofi ; pomicultură ; viticultură ; taurine pentru lapte ; taurine pentru carne, ovine ; porcine ; păsări și animale mici — prilejuind un schimb larg de opinii privind căile de perfecționare continuă a activității în toate sectoarele de

cu profunde emoții acest El rămîne întipărit de-a în- nobile pentru noi eforturi Intorcîndu-ne la locurile

alterînd. Prostia mâi
nilor e mai gravă decit 
prostia capului. Ea dă 
naștere acelui personaj 
împleticit, a cărui cea 
mai fericită performan
ță este să nu se încurce 
decit pe sine.

Sintem intr-o eră 
nouă, s-ar putea obiec
ta ; aceea a automati
zării, a mașinilor 
luate. Sclavi 
ai omului, 
perfecționate 
de efortul

țină un tinăr timp de 
17 ani pe băncile sale 
Și să-l elibereze cu un 
cap bine dezvoltat, în 
cutele căruia s-a în
scris pină la saturație 
informație utilă sau 
gratuită, dar să-i lase 
miinile în stare de 
subdezvoltare. Un ase
menea om se încurcă 
în propriul său pro
gram, neputind pune 
lucrurile la locul lor, 
răsturnind, spărgind,

căruia i-a plătit un 
multimilenar tribut. El 
stă la pupitrul de co
mandă și dă dispoziții 
ca un adevărat stăpîn. 
Ce ne mai trebuie 
cultivarea unor de
prinderi din categoria 
mai puțin nobilă a 
efortului fizic ? De ce 
să nu ne concentrăm 

mult asupra virtu- 
intelectuale pure, 
sint din ce în ce 
pretențioase ?

Obiecția, însă, e fal
să. Mecanizarea l-a scu
tit desigur, pe om, de 
un consum de energie 
pe care a economisit-o 
pentru lucruri mai pre
țioase. Tot așa, auto
matizarea l-a scutit de 
o prezență, de un con
trol dificil și împletit 
cu gesturile mașinii ; 
el își lasă un delegat 
acolo Dar aceasta nu-l 
scutește de nevoia de-a 
deschide și închide ma
șina, de-a comunica cu 
ea prin clape, bu
toane, comutatoare. In 
era mașinilor de cal- 
'cul, oamenii sint a- 
proape toți pianiști. Ei

muncă, în spiritul directivelor a- doptate de partid în vederea ridicării agriculturii noastre socialiste pe trepte noi de progres.Reuniți în plen, participanții la consfătuire au continuat în tot cursul zilei de joi dialogul fructuos asupra problemelor ce se cer soluționate în acest sector al economiei naționale.Luînd cuvîntul în deschiderea ședinței plenare, tovarășul Iosif Banc, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, a subliniat că această reuniune se înscrie pe linia practicii consecvente a conducerii partidului și statului nostru de consultare largă a lucrătorilor și specialiștilor din diferite sectoare ale economiei naționale în scopul analizării temeinice a activității desfășurate în diferite compartimente ale economiei și vieții sociale, găsirii căilor și mijloacelor de valorificare a rezervelor de creștere continuă a eficienței muncii.Vorbitorul a exprimat convingerea că dezbaterile consfătuirii, desfășurate în lumina prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea făcută la ședința de lucru de la Comitetul Central al partidului din noiembrie anul trecut, în cuvîntarea sa la consfătuirea cu cadrele din agricul-

nobile, a unui simț es
tetic ce iese din comun, 
se datorește în . bună 
parte muncii mâinilor 
ce-au înflorat ii, fote 
și ștergare. Neputind 
dura monumente in 
materiale trainice, din 
cauza vicisitudinilor is
torice, miinile români
lor au produs multă 
artă miniaturală cu 
subțirime de filigran. 
Se pregătește acum un 
album al artei noastre 
folclorice ; nu a celei 
alterate in bazare și 
tirguri, ci a celei au
tentice, in care se dis
tinge o inegalată ele
ganță, un echilibru și

tura județului Ialomița și în cea de la ultima plenară a Comitetului Central al partidului, se vbr solda cu concluzii și hotărîri importante pentru activitatea de viitor, privind folosirea mai deplină a tuturor .rezervelor interne, dezvoltarea • cooperării între întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de producție și întreprinderile de industrie alimentară, astfel îneît fermele și întreprinderile agricole de stat să-și îndeplinească pe viitor cu cinste sarcinile de mare răspundere trasate de partid.Tot în ședința plenară de joi, tovarășul Angelo Miculescu, ministru secretar de stat, a prezentat raportul conducerii Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor cu privire la activitatea întreprinderilor agricole de stat și măsurile necesare pentru realizarea sarcinilor de viitor.Totodată au fost prezentate concluziile dezbaterilor și propunerile din secțiile de specialitate.în ședințele pe secții și în plenara consfătuirii au luat cuvîntul 160 de delegați și invitați care, pe fundalul realizărilor obținute în unitățile agricole în care lucrează, au făcut o analiză cuprinzătoare în spirit critic și autocritic a deficiențelor care mai există pe linie tehnică, economică și erganizato-

lase 
este 
cap 

care nu lucrează pen
tru priceperea mâinilor 
este un lucru absolut 
ridicol șl neterminat. 

Cum toate lucrurile 
mici și simple pot fi 
ignorate de marile așe
zăminte ale omenirii, 
școala s-a putut șl ea 
înscrie in fals, nu o 
dată, în acest subiect. 
Un sistem educativ 
prost conceput poate să

Sintem îndreptățiți 
să credem că acel test 
pe care omul l-a repe
tat de mii de ori, pină 
ce s-a ajuns să-i cores
pundă un rudiment de 
judecată, a fost efec
tuat cu miinile. Inteli
gența iși are originea 
in miini ; ele sint sim
bolul cel mai bun pen
tru acțiune. Cind spu
nem miini, spunem 
lucruri palpabile, fini
te, realizate. Prin fapte, 
miinile acreditează me
ritele minții, care - alt
minteri ar rămîne ste
rilă. Jonathan Swift 
spunea că „cel ce face 
să crească două fire 
din iarbă, acolo unde 
crește numai unul, a- 
duce un serviciu mai 
mare geniului uman de
cit nu știu care filozof 
speculativ sau con
structor de sisteme 
metafizice".

Marii portretiști au 
simțit semnificația mâi
nii pentru gândirea u- 
mană și deducem mai 
multe caractere din 
degetele lungi și ner
voase ale personajelor 
decit din cutele frunții 
lor. Intr-un muzeu din 
Țările de jos am intir- 
riat in fața miinilor lui 
Erasmus și am ajuns 
la concluzia că sint mai 
elocvente pentru stilul 
și tumultuoasa lui via
tă intelectuală decit 
fața ascuțită și rece.

. Este evident că oa
menii, urcind treptele 
evoluției, ridicindu-se 
la îndeletniciri din ce 
în ce mai. subtile, adi
că la prelucrări tot mai 
complicate ale materiei 
brute, și-au dezvoltat 
intr-un impresionant 
paralelism inteligența 
și miinile. Corelația mi 
se pare atit de puter-

o armonie rar întllnite, 
un simț desăvirșit al 
formei geometrice ab
stracte. Vederea plan
șelor m-a făcut să re
gret că mi s-a intîm- 
plat să utilizez uneori 
folclorul in conotație 
peiorativă.

In marea culegere a 
lui Zâne sint tot ati- 
tea zicale românești 
pentru mină ca și pen
tru cap, O educație 
care să se adreseze

Excelentei Sale

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, joi la amiază, pe Paul Frank, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale a Germaniei.La convorbire, desfășurată în- tr-o atmosferă cordială, a partici-

rică, au făcut propuneri în vederea stabilirii celor mai eficiente măsuri ce trebuie luate pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de stat în actualul cincinal, pentru ridicarea întregii activități pe o treaptă calitativ superioară.Dezbaterile vii și nivelul ■ ridicat al discuțiilor, valoarea propunerilor făcute de majoritatea par- ticipanților sînt mărturii grăitoare ale competenței 'profesionale și ex-

spiritul progresului și al dragostei _d® patrie. în același timp considerăm distincțiile acordate un simbol al a- precierii cu care conducătorii noștri înconjoară întreaga masă de lucrători din stat.Trăim moment. _ _ lungul întregii vieți, chezășuind demnurl creatoare, noastre de muncă, ne vom strădui să transmitem tuturor celorlalți lucrători, tehnicieni și specialiști flacăra dorințelor de realizări superioare, tendința nestăvilită de progres, ambiția de a fi purtătorii stindardului producțiilor bogate.Indicațiile consfătuirii ne vor ajuta în fiecare clipă să rezolvăm mai o- perativ și eficient problemele ce ne vor sta în față. în mijlocul colectivului nostru de muncă, vom căuta să ne situăm la înălțimea distincțiilor primite, să fim bravi ostași mele rînduri ale bătăliilor piinea țării.în cuvîntul său, tovarășul Miculescu a spus date nouă astăzi, important de analiză a rezultatelor activității noastre în plenul consfătuirii cadrelor de conducere din a- gricultura de stat, prima de acest fel după o perioadă lungă de activitate, reprezintă pentru noi un semn de înaltă prețuire a activității depuse, un imbold și mai mare pentru e mobiliza participarea și capacitatea de muncă, spre a îndeplini, și depăși sarcinile de mare răspundere co ne revin in activitatea viitoare in agricultură.Asigurăm conducerea de partid șl de stat, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că ne vom face o preocupare de prim ordin din îmbunătățirea activității sectorului agricol de stat, a întregii agriculturi, a rezultatelor de producție și economice, spre a traduce în viață sarcinile stabilite de conducerea da partid și de stat, a aplica cu succes deplin îndrumările date pentru ridicarea agriculturii țării noastre Ia nivelul posibilităților reale le are.Adreslnd calde felicitări celor distinși cu titlul de Muncii Socialiste, cu ordine și me- 'dalii ale Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că acordarea acestor decorații reprezintă o înaltă apreciere a conducerii de partid și de stat atit a activității celor distinși, cit și m activității întreprinderilor agricole de stat, a contribuției aduse de ele la dezvoltarea agriculturii, la asigurarea de produse agroalimentare a patriei,

Apelor, Augustin I. Nemeș — îngrijitor pot cine Ia Complexul Gornești, județul Mureș, Marin I. Otu — mulgător la I.A.S. Robănești, județul Doij. Dumitru D. Pestanția — inginer zootehnist, director la I.A.S. Oradea, județul Bihor, Ion M. Soi- neanu — muncitor viticultor la I.A.S. Odobești, județul Vrancea, Dumitru Gh. Știrbu — tehnician agricol, șef de fermă la I.A.S. Studina, județul Olt, Ion Teșu — șeful Departamentului Agriculturii de Stat, din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentai e, Silviculturii și Apelor, Ion N. Toma — inginer agronom, director la I.A.S. Prejmer, județul Brașov, Francisc F. Vintze — mecanic agricol la I.A.S. Udviniș, județul Arad.Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a III-a, tovarășilor : Ion S. Burcea — inginer a- gronom, director general în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Florin Chi- țu — adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Nicodim N. Dăian — economist, consilier la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Apelor, Ecaterina Dră- ghici — inginer agronom, sef de fermă la I.A.S. Giubega, județul Dolj, Alexandru Ienciu — tehnician agronom, director la I.A.S. „30 Decembrie", municipiul București, Emil N. lonescu — inginer agronom, director la I.A.S. Valea Călugărească, județul Prahova, Ferdinand G. Kopacz — inginer, șef de fermă la I.A.S. Miercurea Ciuc, județul Harghita. Ioan P. Nedelcu — mecanic agricol la I.A.S. Hîrșova, județul Constanța, Ion D. Nicolae — mecanic agricol la I.A.S. Pietroiu, județul Ialomița, Si- mion S. Paraschiv — inginer agronom, director la I.A.S. Buciumeni, județul Ilfov, loan Al. Popovici — mecanic agricol la I.A.S. Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Ion Gh. Stingă — tehnician horticol, sef de fermă la I.A.S. Rîmnicu-Vîlcea, județul Vilcea.Prin același decret au mai fost decorați un număr de 313 tovarăși cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a, 70 de tovarăși cu Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasele a IV-a și a V-a, precum și 408 tovarăși cu „Medalia Muncii".Exprimînd calde mulțumiri și a- dincă recunoștință conducerii de partid și de stat, în numele celor distinși cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, a luat cuvîntul tovarășul Ioan Vlad. Noi vedem în a- ceâsta prețuirea, cinstirea pe care partidul și guvernul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă permanent cadrelor din 'economia patriei, care dovedesc în activitatea lor dăruire, hărnicie, inițiativă și entuziasm creator. Acestea sînt astăzi în general atributele, omului nou, o- mul crescut și educat de partid în

trebuie să știe să lu
creze la o mașină cu 
mai multe semne de
cit cea obișnuită și să 
lucreze repede pentru 
că secundele consumate 
din programul mașinii 
costă enorm. Trebuie 
să aibă reflexe rapide, 
căci rapide sint și inte
rogările pe care li le 
face calculatorul. In 
universul său nou, o- 
mul este înconjurat de 
mașini care necesită o 
manevrare complicată, 
față de care muncile 
curat manuale de altă 
dată erau simple jocuri 
de copil.

Crede, poate, cineva, 
că pentru repararea a- 
paratelor de radio, a 
magnetofoanelor, a te
levizoarelor, a tuturor 
instalațiilor electrice, 
omenirea va putea în
treține o armată uria
șă de depanatori și re
paratori ? Aparatele din 
zona de uz cotidian sînt 
astăzi prevăzute cu 
foarte multe instruc
țiuni clare, adresin- 
du-se unui om cu o 
cultură tehnică elemen
tară, simplă, dar care 
este totuși presupusă. 
Se mai presupune, de 
asemenea, că acest om 
poate scoate din buzu
narul său o șurubelniță 
cu facilitatea cu care 
scoate un creion de 
scris și, așa cum des
chide un carnet pentru 
a-și nota ceva, poate 
deschide și mașina pen
tru a-i aduce modifi
cările necesare. Este 
Intr-adevăr de presupus 
că oamenii vor purta 
in vesta lor. alături de 
stilou, o șurubelniță cu

Vă mulțumesc cordial pentru urările Dumneavoastră amabile transmise cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere.Atenția Dumneavoastră mi-a prilejuit o bucurie sinceră.Cu expresia deosebitei mele considerațiuni,
BRUNO KREISKY

Cancelar Federal al Republicii Austria

SIR ARTHUR ESPIE PORRITT
general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI în numele poporului neo-zeelandez, vă mulțumesc pentru mesajul transmis din partea Consiliului de Stat și a poporului român cu prilejul zilei naționale a Noii Zeelande și la rindul meu vă adresez cu căldură aceleași bune urări.

în cadrul lucrărilor Consfătuirii pe tară a lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, a avut loc solemnitatea înminării unor înalte distincții ale Republicii Socialiste România.Pentru merite deosebite în întreaga activitate desfășurată în anii construcției socialiste, pentru contribuția personală adusă la dezvoltarea unităților agricole în care lucrează, precum și pentru obținerea an de an a unor producții sporite, ridicarea continuă a productivității muncii și a rentabilității unităților, a fost conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor : Vașile Bratu — mecanizator la I.A.S. Mircea Vodă, județul Ialomița, Marin Dobre — mecanic agricol la I.A.S. Hîrșova, județul Constanța, Gheorghe Lungu — mulgător la I.A.S. Iași, Cristache Musler — tractorist la I.A.S. Teremia Mare, județul Timiș, Nicolae Sechei — mulgător la I.A.S. Turda, județul Cluj, Mihai Stăncscu— medic veterinar, director la I.A.S. Arad, Ioan I. Vlad — inginer agronom, director la I.A.S. Insula Mare 
a Brăilei.Pentru merite deosebite în muncă și contribuția adusă la dezvoltarea agriculturii socialiste, a fost conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I tovarășilor : Iosif Banc — vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Angelo D. Miculescu — ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Nicolae Giosan — președintele A- cademiei de Științe Agricole și Silvice.Pentru merite deosebite în activitatea de producție și economico-finan- ciară a întreprinderilor agricole de stat, a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I tovarășilor : Ion P. Bora — inginer agronom, director la I.A.S. Segarcea, județul Dolj, Gheorghe St. Costache — maistru mecanic la I.A.S. Puchenii Mari, județul Prahova, Ia- cob D. Deneș — maistru grădinar la I.A.S. Codlea, județul Brașov, Vasi- lica Diacbnu — inginer agronom, șef de fermă la I.A.S. Popești-Sere, municipiul București, Ana C. Fișcu — mulgătoare la I.A.S. Variaș, județul Timiș, Adolf Mihai Eristoff — maistru viticol, șef de fermă la I.A.S. Mediaș, județul Sibiu, Valerian Negoiță — tnginer agronom, director la I.A.S. Bacău, Marin Gh. Tudoran — inginer horticultor, director la I.A.S. Medgidia, județul Constanța, Stan M. Țîrlea — inginer zootehnist, director general la Trustul pentru producția avicolă, Constantin Zgîrvaci — tractorist IaBrăila.„Ordinulvarășilor :cu — medic veterinar, șef'de fermă la I.A.S. Buzău, județul Buzău. Lucia T. Blrca — inginer zootehnist la I.A.S. Mihăilești. județul Ilfov, Ana T. Brătianu — îngrijitoare de păsări la I.A.S. Avicola Craiova, județul Dolj, Ion V. Breoan — tractorist la I.A.S. Deta, județul Timiș, Dumitru I. Călin — mulgător la I.A.S. Turnu Măgurele, județul Teleorman. Alexandru M. Cocoșilă — inginer agronom, director general la I.A.S. Urziceni, județul Ilfov, Vasile Cosmuța — inginer zootehnist, director general al Trustului pentru ingrășarea porcilor, Ștefan Demeny — inginer zootehnist, director la I.A.S. Avicola Mureș, județul Mureș, Constantin I. Gip — inginer agronom, director la I.A.S. Ograda, județul Ialomița, Gheorghe N. Heluța — mulgător la I.A.S. Bir- lad, județul Vaslui, Mihail T. Kantz— mecanizator la I.A.S. Sibiu, județul Sibiu, Octavian ' N., Lambru — inginer agronom, director la I.A.S. Murfatlar, județul Constanța, Gheorghe Mânu — inginer agronom, dire: tcr. genera! al Direcției agricole, județul Vaslui. Ion Moldovan — șeful Departamentului Industriei Alimentare din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și
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Raportul prezentat 
de tovarășul Angelo MiculescuSubliniind că prima oonsfătuire a lucrătorilor din agricultura de stat are loc intr-un moment deosebit de important pentru dezvoltarea multilaterală a economiei naționale, pentru înflorirea patriei, tovarășul Angelo Miculescu, ministru secretar de stat, a arătat că, în cele peste două decenii care au trecut de la înființarea lor, întreprinderile agricole de stat s-au bucurat de o permanentă atenție din partea conducerii partidului și statului nostru. Volumul investițiilor alocate întreprinderilor a- gricole de stat, de la înființarea lor și pînă în prezent, se ridică la aproape 40 miliarde lei. S-au asigurat, totodată, pentru întreprinderile agricole de stat, 16 500 de specialiști, din care peste 6 000 de cadre cu pregătire superioară. întreprinderile agricole de stat dispun în prezent de 30 000 de tractoare, cu aproape 5 000 mai multe decît în 1985, revenind astfel 70 ha de teren agricol pe un tractor fizic, față de 90 ha cite revin pe total agricultură. Ele dispun de 11 000 combine pentru cereale păioa- se, față de 8 500 cîte aveau cu cinci ani în urmă, ceea ce înseamnă o încărcătură medie de 48 ha, față de 60 ha pe total agricultură. Industria constructoare de mașini a diversificat producția de tractoare și utilaje agricole. în ceea ce privește zootehnia, dotarea cu mașini și instalații s-a axat, în primul rînd, pe mecanizarea lucrărilor de recoltare și preparare a furajelor, transporturilor de nutrețuri, aprovizionării cu apă etc.Rezultatele obținute pe plan mondial, ca și propria noastră experiență au dovedit din plin că o agricultură modernă, de înalt randament, este de neconceput fără utilizarea largă a unei game variate de produse chimice : îngrășăminte, insectofungici- de, erbicide, biostimulatori etc. în perioada 1966—1970, cantitățile de îngrășăminte furnizate de industrie agriculturii de stat au sporit de Ia un an la altul. Cantitatea de îngrășăminte chimice substanță activă» folosită pe hectarul de teren agricol’a crescut de la 64 de kg In 1965, la 97 de kg in 1970. Acțiunile hidroameliorative au cunoscut,, în cincinalul trecut, o amploare fără precedent. Numai în Lunca Indiguită a Dunării, suprafața totală cîștigată prin asemenea acțiuni însumează peste 250 000 ha. Importante fonduri de investiții au fost alocate pentru extinderea suprafețelor amenajate pentru irigații,, care, în 1970, au ajuns la 236 000 ha. față de 100 000 ha existente în 1965.Orientarea spre intensificarea producției agricole a determinat ca o mare parte din investiții să fie îndreptate spre realizarea de noi capacități productive, îndeosebi complexe de tip industrial. Au fost construite sere legumicole, suprafața totală a acestora reprezentînd, la sfîrșitul anului trecut, 494 ha. S-au dat în funcțiune complexe de tip industrial de creștere și îngrășare a porcilor, cu o capacitate de 1,3 milioane de capete, complexe avicole cu o capacitate de 1,8 milioane de locuri pentru pui și 3,5 milioane de locuri pentru găini.Paralel cu dezvoltarea capacităților de creștere a animalelor și păsărilor, s-au luat măsuri corespunzătoare pentru construirea de noi fabrici de nutrețuri combinate, a căror producție a ajuns în 1970 la circa 1,5 milioane tone, față de circa 390 mii de tone cîte s-au produs în 1965. O deosebită importanță s-a acordat continuării și adîncirii acțiunii de specializare și concentrare a producției, cale sigură pentru creșterea producției și reducerea prețului de cost. în prezent, din cele 3 304 ferme, numai 96 mai au caracter mixt, față de 454 de ferme mixte existente în anul 1967.în anii 1966—1970, producția globală a întreprinderilor agricole de stat a înregistrat o creștere de 43 la sută față de perioada 1961—1965.Deși dețin numai 14 la sută din suprafața agricolă a țării și 18 la sută din efectivele de animale, participarea lor Ia fondul central de produse agroalimentare a fost în anul 1970 de peste 35,1 la sută la grîu, 27 la sută la carne total, din care peste 65 la sută la carnea de porc, iar ,1a ouă de 57 la sută. O contribuție însemnată au avut întreprinderile agricole de stat în perioada 1966—1970 și în sporirea fondului de produse agricole, destinate exportului.Rezultatele, luate în ansamblu, abținute de agricultura de stat în cincinalul trecut sînt însemnate, a arătat vorbitorul. Dar, analizînd producțiile planificate se constată că, la multe culturi, ele n-au fost realizate. Nivelele de producție atinse sînt mici. în 1970, de exemplu, recolta medie de porumb pe terenurile irigate a fost de 4 460 kg la ha, față de 6 500—7 000 kg Ia ha, cît s-a prevăzut în studiile tehnico-economice. Nu peste tot în- grășămintele chimice au fost aplicate în mod științific. Amelioratorii au creat, în decursul anilor, o serie de soiuri valoroase, dar ele sînt departe de a face față cerințelor mari pe care Ie impune o agricultură intensivă. Din această cauză, statul a trebuit să facă un important efort valutar pentru procurarea unor cantități de semințe cu valoare biologică mai ridicată decît cele de care dispunem noi. Deprecierea soiurilor, folosirea unor semințe cu valoare biologică scăzută constituie una din cauzele plafonării producțiilor. în continuare vorbitorul a citat o serie de date comparative care ilustrează diferențe mari de producții și de preț de cost în condiții pedoclimatice și tehnico-mate- riale similare, fapt ce relevă în multe cazuri insuficientă preocupare pentru problemele producției.Precizînd că există rezerve de sporire a recoltei de porumb, vorbitorul a citat, între altele, exemplul I.A.S. Pietroiu, care a obținut 7 700 kg la hectar, al unor ferme ale I.A.S. Do- robanțu, Jegălia sau Băileșți, care au realizat, în condiții de irigare, 6 700 — 7 000 kg la hectar. Pentru creșterea producției și a rentabilității la. cultura porumbului va trebui ca, înce- pînd cu anul 1971, să se dea cea mai mare atenție aplicării tehnologiei stabilite pentru această cultură — a arătat vorbitorul. în mod deosebit trebuie să se insiste asupra amplasării judicioase a culturii, folosirii hibrizilor adecvați, asigurării densității optime, întreținerii la timp a culturilor și recoltării fără pierderi.în continuare, raportul s-a ocupat de problemele pe care le ridică cultura de floarea-soarelui, arătînd că recolta medie obținută în perioada 1966—1970'a fost de 1 700 kg la hec

tar, față de 1 490 kg realizate în cincinalul precedent, dar că nivelul producției este încă scăzut. O deosebită importanță s-a acordat în raport extinderii culturii de soia.în aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, legumicultura ocupă un loc important. întreprinderile agricole de stat au sporit cantitățile de legume vîndute pe piața internă și Ia export. Față de 141 mii tone de legume, de cîmp livrate la fondul de stat în 1966, s-a ajuns, în 1970, la peste 220 000 tone. Trebuie arătat însă că sporul de producție s-a obținut mai mult pe seama extinderii suprafețelor și mai puțin pe seama creșterii producției medii. In unele unități, producția de legume și cartofi nu s-a bucurat de atenția cuvenită, influențind nesatisfăcător a- provizionarea pieței. Avem create toate condițiile — a precizat raportorul — ca să realizăm producții medii de cel' puțin 20 000 kg cartofi la hectar.în continuare au fost abordate probleme ale viticulturii și pomicultura din întreprinderile agricole de stat. Patrimoniul viticol- al întreprinderilor agricole de stat cuprinde în prezent o suprafață de 55 000 ha, din care 43 000 ha de vii pe rod. Ele au dat posibilitatea furnizării la fondul de stat in anul 1970 a 52 000 tone struguri de masă șl aproape 11 000 vagoane de vin, apreciat atît pe piața internă cît și la export. Din păcate însă, în ultimii ani, producțiile sînt scăzute, bat pasul pe Ioc. O situație similară există și în pomicultură. Și în acest sector s-au extins plantațiile intensive, s-au creat condiții pentru concentrarea și specializarea producției. Cu toate acestea, producția și calitatea fructelor, eficiența economică a acestei activități nu se ridică la nivelul dorit.în viitor se vor înmulți soiurile de struguri pentru masă cu boabe mari și soiurile pentru vinuri roșii, aromate și acele specifice în producerea șampaniei și a coniacurilor, în pomicultură se vor introduce în producție sortimentele de fructe mult căutate.Arătînd că creșterea animalelor reprezintă una din ramurile principale ale agriculturii, vorbitorul a subliniat că producția animalieră, fundamentată pe o concepție nouă, modernă, de concentrare și specializare, participă în prezent cu 45 la sută la volumul producției globale a întreprinderilor agricole de stat. Fată de anul 1965, întreprinderile agricole de stat au livrat, în anul 1970, mai mult cu un milion hl de lapte. 156 mii tone de carne, 336 milioane de ouă și 900 tone de lînă. în anul 1970, planul de producție-marfă a fost depășit cu 13.8 mii tone de carne și 130 milioane de ouă, iar efectivele de animale au fost realizate si depășite la toate speciile. Totuși, efectivul de vaci si. juninci a înregistrat un ritm, lent de creștere, iar aceasta datorită., faptului,că nu s-a acordat atent.ia cu-, venită .selecției, reproducției și creș-. terii tineretului taurin. Producția medie de lapte se menține la un nivel scăzut — în jurul a 3 00(1 litri de lapte.în ultimii ani a sporit ponderea e- fpctivelor de vaci crescute în complexele industriale. Trebuie arătat, însă — a subliniat vorbitorul — că nu s-a reușit încă să se atingă parametrii prevăzuți în studiile tehnico-economice. Nivelele de producție, prețul de cost, rentabilitatea în aceste complexe sînt departe de a fi satisfăcătoare.Practica de pînă acum, problemele deosebite ce s-au ridicat în legătură cu exploatarea marilor complexe impun realizarea de complexe cu efective de 1 000—2 000 capete. în grajduri de mare capacitate. Sectorul gospodăresc se va dezvolta în continuare prin extinderea și modernizarea grajdurilor existente, astfel ca, în final, să se ajungă la ferme specializate de 800—1 000 locuri. Va trebui să se continue acțiunea de ameliorare și selecția.Producția de carne de taurine a fost concentrată în unități snec’ali- zate, ceea ce a permis să se facă un salt calitativ față de trecut. An de an, livrările de carne de taurine la fondul de stat au fost depășite. Dar și in cazul complexelor pentru în- grășarea taurinelor nu se realizează parametrii prevăzuți în studiile tehnico-economice și se cer făcute în continuare eforturi pentru mai buna folosire a tehnologiilor moderne, a spațiilor construite, pentru furajarea rațională a animalelor.în cincinalul trecut, la complexele industriale de îngrășare a porcinelor nu s-a realizat în întregime planul de livrări la fondul central, ritmicitatea a lăsat de dorit, pierderile prin mortalități au fost încă destul de mari, de circa 14 la sută din efectiv, în condiții similare de producție, o serie de complexe obțin rezultate diferite.Pentru a se obține producții la nivelul studiilor tehnico-economice, este necesar să se dea cea mai mare, atenție problemelor de reproducție, de introducere și extindere a insă- mînțărilor artificiale, respectării normelor sanitar-veterinare și reducerii la minimum a pierderilor prin mortalități. De asemenea, va trebui să se rezolve asigurarea unor țuraie bogate în proteină, să se înlăture risipa de furaje, în vederea reducerii consumului specific.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de creșterea ovinelor, arătînd că în ultimii ani s-au obținut unele rezultate pozitive, ca urmare a concentrării producției. S-au creat complexe de îngrășarea mieilor în sistem industrial. Producția medie de lînă însă a înregistrat creșteri mici de Ia gn la an.Sectorul de creștere a păsărilor, unde statul a făcut mari investiții pentru construirea de complexe, și importul de material de reproducție au creat condiții să^se realizeze, o producție medie, pe" găina furajată din sectorul industrial, de peste 220 de ouă, într-o serie de unități obt.i- nîndu-se peste 240 de ouă. Cu asemenea producții ne situăm la nivelul țărilor cu avicultură dezvoltată.Punerea în balanță a realizărilor și minusurilor în sectorul zootehnic — a subliniat vorbitorul — arată că mai există încă mult de făcut pentru a răspunde cerințelor mari puse în fața acestui sector. Deficiențele semnalate își au originea în .faptul că unii specialiști n-au reușit încă să se alinieze cadrului modern de desfășurare a producției zootehnice. Departamentul I.A.S. n-a fost suficient de exigent față de unitățile în subordine pentru riguroasa respectare a tehnologiilor recomandate pentru di

ferite specii, a măsurilor pe linie sa- riitar-veterinară.Principala direcție către care .trebuie să ne îndreptăm atenția este de a realiza și depăși efectivele de a- nimale, în special etectivele-matcă, atît în complexele industriale, cît și în sistemul gospodăresc. Pe acesta din urmă nu trebuie sub nici o formă să-l neglijăm, ci să-1 modernizăm, să-i îmbunătățim condițiile de producție. în toate complexele vom acționa ca specialiștii să stabilească programe concrete privind corelarea producerii materialului necesar popu- lării, cu asigurarea furajelor, cu punerea în funcțiune a noilor capacități de producție.în continuare vorbitorul a înfățișat problematica majoră- a agriculturii de stat . în cincinalul 1971—1975.Caracteristicile activității întreprinderilor agricole de stat în anii 1971— 1975 vor fi adîncirea intensivizării. pe calea continuării procesului de concentrare și specializare a producției, diversificarea și realizarea mecanizării integrale, complexe a lucrărilor atît în sectorul producției vegetale, cît și în cel al oroducției animale, extinderea chimizării și irigațiilor, aplicarea celor mai avansate tehnologii de lucru, creșterea eficienței economice în toate domeniile. La nivelul anului. 1975, întreprinderile agricole de stat vor trebui să realizeze o producție globală agricolă de peste 25 miliarde de lei, cu 80 la sută mai mare față de .■ cea realizată în 1970. Ritmul mediu anual de creștere în perioada 1971—1975 va trebui să fie de 10,3 la sută. Producția- marfă ce se prevede a se realiza la nivelul anului 1975 va fi de 20.5 miliarde lei, cu 55 la sută mai mult față de anul trecut. Volumul beneficiilor în anul 1975 va ajunge la aproape 3.4 miliarde lei.Creșterea deosebită a volumului producției în actualul cincinal necesită o lărgire și modernizare, în continuare, a bazei tehnico-mate- riale. Pe întreaga perioadă 1971—1975 agricultura de stat va primi un volum de investiții de 23.5 miliarde lei. din care 18,5 miliarde lei investiții centralizate, cu 28 la sută mai mult decit în perioada 1966—1970. Ele vor fi orientate, cu prioritate, pentru realizarea de noi obiective în sistem agro-industrial. în anul 1975, suprafața amenajată pentru irigații va crește la 490 mii hectare, reprezentînd peste 30 la sută din totalul terenului arabil. întreprinderile agricole de stat vor primi 378 mii tone de îngrășăminte chimice substanță activă, care vor asigura cîte 180 kg îngrășăminte substanță activă pe hectarul de teren agricol, de 1,8 ori mai mult decît în 1970.Condițiile ce se creează vor permite ca în ultimul an al cincinalului să se obțină în medie la hectar : 3 100 kg grîu. 4 250 kg porumb. 2 210 kg floarea-soarelui și 7.290 kg struguri.Ritmuri și proporții dinamicei se’ vor înregistra în actualul cincinal și in sectorul zootehnic, dezvottîn- du-se acțiunea de industrializare a creșterii animalelor. Se vor construi 220 de mii de locuri pentru vaci de lapte, precum și 10 complexe de porci și alte obiective. în anul 1975 efectivul de vaci și juninci. crescut în sistem industrial, va re-. prezenta 43 la sută din total, la porcine 76 la sută, iar la Dăsări 100 la sută. Contribuția agriculturii de stat la constituirea fondului central va fi în anul 1975 de aproaue 50 la sută Ia carnea de porc, de 68.4 la sută la carnea de pasăre, de 59 la sută la ouă, iar la laptele de vacă de 35 la sută.Valoarea exportului pe care trebuie să-l realizeze întreprinderile agricole do stat la nivelul anului 1975 va fi de peste 721 milioane, de lei valută, cu 78 la sută mai mult față de realizările anului 1970. Pentru a fi competitivi pe piața externă este nevoie să se adincească soecializafea. murgind pină acolo încit o serie de ferme să producă exclusiv pentru export și avind orientarea producției făcută chiar după specificul anumitor piețe.Anul 1971. primul din actualul cincinal, va constitui pentru agricultura de stat anul unei hotărite creșteri a producției vegetale și animale.Sarcina obținerii unor producții mari obligă, totodată, să se urmărească cu mai multă perseverență respectarea tehnologiei de irigare a culturilor.După cum s-a arătat la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din noiembrie 1970, va trebui să se extindă formele de cooperare dintre întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție. Experiența deja cîștigată, rezultatele bune obținute în anul 1970 arată că această formă permite generalizarea mai rapidă a tehnologiilor moderne și experienței necesare aplicării acestora și în cooperativele agricole. în acest sens, au fost stabilite programe concrete, dar pentru ca îndeplinirea lor să se realizeze este nevoie să se acționeze intens, cu mai multă energie. Trebuie, în același. timp, perfectate criteriile de cooperare.Rolul decisiv în realizarea sarcinilor de plan a programelor stabilite ÎI au, firește, cadrele. Agricultura de stat dispune de cadre valoroase, cu o bogată experiență. Fiecare fermă este direct condusă de un specialist. Avem deci o forță care, împreună cu tehnicienii, cu mecanizatorii, cu toți lucrătorii permanenți din întreprinderile agricole de stat, este în stare, și va fi în stare, șă atingă nivelele de producție si de rentabilitate stabilite. Pentru realizarea sarcinilor ce stau în fața agriculturii de stat se are în vedere lărgirea competențelor unităților și îndeosebi ale fermelor, creșterea cointeresării salariaților în dobîndirea unor rezultate finale superioare. Se analizează în prezent posibilitatea ca salariații fermelor să fie retribuită in acord global pentru munca depusă, pe bază de tarife pe unitatea de produs, corelate cu gradul de rentabilitate realizat. Se are în vedere, totodată, ca încadrarea pe posturi do șefi de fermă, de economiști. etc, să se facă pe bază de concurs, ținîn- du-se seama atît de cunoștințele profesionale, cît și de rezultatele obținute în producție.Asigurăm conducerea de partid și de stat — a'arătat în încheiere vorbitorul— că nu vom precupeți nici un efort pentru ca sarc’nile' ce ne revin în acest cincinal să fie îndeplinite cu cinste. Ne angajăm să gospodărim mai bine pămîntul. celelalte mijloace de producție și financiare, bunuri ale întregului popor, să asigurăm avintul rapid al agriculturii de stat și să sprijinim din plin dezvoltarea și consolidarea agriculturii socialiste.

După ce s-a referit pe larg la vastele lucrări hidroameliorative- inițiate de partidul și statul nostru, tova- 
Iă?ul irig. IOAN VLAD, di ector la I.A.S. „Insula Mare a Brăilei", a a- rățat că, mulțumită măsurilor întreprinse, cei peste 2 000 salariați permanenți ai întreprinderii agricole de stat pe care o reprezintă la consfătuire, au satisfacția de a raporta conducerii partidului și statului că în cincinalul 1966—1970 au realizat o producție globală de 1,2 miliarde lei și. o producție marfă de 762 milioane lei. în această perioadă au fost obținute și livrate statului 560 000 tone porumb boabe stas, in afară de alte însemnate cantități de cereale și produse animaliere.Beneficiile obținute în cincinalul trecut s-au ridicat astfel la 173 milioane lei, la care se adaugă încă 35 milioane lei intrați în bugetul statului pe calea amortismentelor.Din întreg cincinalul trecut, anul 1970, in ciuda unor condiții deosebit de critice, a constituit anul celor mai bune rezultate. Producția globală realizată a fost de 369 milioane Iei, iar producția marfă de 220 milioane lei. Consider edificator să mai arăt că la cultura griului, de pe suprafața de 4 000 ha, s-â realizat o producție medie de 3 883 kg boabe stas la ha, iar la porumb, de pe o suprafață de aproape 36 000 ha s-au recoltat in medie 5 422 kg boabe stas la ha în condiții de neirigare.Producțiile obținute, alături de minuirea gospodărească a fondurilor materiale și bănești, au determinat ca prețurile de cost la aceste produse să fie de 568 lei pentru tona de grîu și 494 lei pentru tona de porumb.în final, aceste rezultate au făcut ca activitatea economică și financiară a întreprinderii în anul trecut să se încheie cu un beneficiu de peste 65 milioane lei, adică circa 1300 lei pentru fiecare hectar cultivat.în obținerea rezultatelor amintite, pe lingă potențialul ridicat al acestor pămînturi, merită a fi subliniată și priceperea lucrătorilor noștri, inițiativa . și operativitatea cu care au a- da'ptat la condițiile specifice tehnologiile cele mai corespunzătoare. Fără a minimaliza aportul unor măsuri a- grotehnice — ca ogoarele adinei de toamnă, densitatea sporită a plantelor, circa 45—50 000 de plante Ia hec- tar, uniformitatea pe rind a acestora. — consider că un rol important l-au avut folosirea ierbicidelor și recoltarea la timp.în ceea ce privește ierbicidarea, din cele 36 000 ha cultivate cu porumb, pe aproape 21 000 ha nu s-a lucrat nici cu sapa și nici cu cultivatorul, deoarece această suprafață a fost tratată cu Hungazin. Noi practicăm ierbicidarea totală executată toamna sau primăvara timpuriu, cu 
o cantitate, de 8—10 kg la hectar, pu- nî.nd accentul pe încorporarea imediată în sol a ierbicidului cu ajutorul grapei cu disc. Pe lingă ierbicidele triazinice, pe scară mare și cu bune rezultate, folosim și ierbicidul românesc 2—4 D. Țin să precizez că, în condițiile'primăverii anului. 1970, cînd de teama inundațiilor ne-au părăsit majoritatea lucrătorilor sezonieri, am fi riscat să compromitem culturile dacă, nu am fi folosit cu mult curaj ierbicidele. în afară de avantajele întreținerii curate de buruieni a culturii, prin eliminarea sapei, și chiar a cultivatorului, am reușit să păstrăm densitatea și uniformitatea lanurilor realizate din însămînțare, factor deosebit de important pentru asigurarea unor producții sporite.Important, de asemenea, este si faptul că, datorită ierbicidărilor, numărul lucrătorilor sezonieri folosiți pentru lucrările de întreținere a fost redus de la 12 000 la numai 3 500.în ce privește recoltatul, a intrat în practica muncii noastre de â ne organiza și a lua asemenea măsuri încit în luna septembrie să recoltăm și să livrăm mai mult de jumătate din producția de porumb. Personal, în ciuda unor destul de multe păreri contrarii, consider că și în cazul porumbului este valabil dictonul „ai recoltat la timp, ai cîștigat", chiar dacă porumbul nu se scutură. Poate că și nevoia ne-a învățat să lucrăm cu combina de porumb (CT-2R) și folosind cu multă pricepere cele 380 de asemenea combine din dotație, noi am reușit ca întreaga suprafață de porumb să o recoltăm numai mecanic. Desigur că la aceasta trebuie adăugată buna organizare și corelare a activității celor peste 1 000 autocamioane și 70 șlepuri cu care lucrăm toamna la transportul porumbului.în lumina preocupării noastre majore. a. continuat vorbitorul, de a încheia cît mai curînd recuperarea investițiilor făcute în „Insula Mare a Brăilei", ne-am propus, ca în cincinalul în care am pășit, pe baza experienței acumulate, să realizăm o producție globală de peste 2 miliarde de Iei, și o producție marfă de 1,2 miliarde.Trebuie să arăt însă că pentru realizarea a ceea ce> ne-âm propus mai avem încă multe de făcut. Nici astăzi nu ne-au trecut fiorii din primăvara anului 1970, cind apele Dunării crescuseră cu 3—5 m. peste nivelul" pămintului din insulă, în timp ce unele diguri înmuiate, roase de valuri, erau gata de a fi depășite și distruse. Ne amintim cu profundă recunoștință că pentru salvarea „Insulei Mari a Brăilei", în momentele cele mai grele, ne-am bucurat de sprijinul și îndrumările directe ale conducătorului partidului și Statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze).De aceea propun să se reanali- zeze oportunitatea consolidării digurilor ce apără insula. în afară de securitatea investițiilor făcute aici, am putea trece la construirea unor fabrici de nutrețuri, combinate și' stații de uscat furaje verzi, complexe de creșterea și îngrășarea porcilor, abatoare etc, pentru a scoate din insulă carne său preparate de carne șt nu porumb. Am in vedere că-astfel am putea pune bazele unei exploatări intensive, cu unități de producție integrate pe verticală,în încheiere, vorbitorul a făcut o serie de propuneri concrete legate de exploatarea cît mai rațională d suprafețelor de pămînt din „Insula Mare a Brăilei", angajîndu-se în numele colectivului pe care îl reprezintă să nu precupețească nici un efort pentru traducerea în viață a programului de dezvoltare a agriculturii elaborat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R.în ferma de vaci Popești-Leordeni, situată în preajma Capitalei, pe o perioadă de timp de aproximativ 18 ani s-au realizat producții medii de peste 4 000 litri lapte pe vacă furajată, ajungindu-se, în anul 1970, la 5 200, a arătat în cuvîntul său tova- 

ră?ul DUMITRU BARBU,?eful fe*‘* mei taurine de la I.A.S. Popești-Leor- deni. Pentru a ajunge la aceste rezultate s-a creat baza furajeră pe tere

nul cel mai bun din unitate, adăposturile au fost modernizate.Munca într-o fermă de vaci, după părerea mea, are unele aspecte deosebite față de celelalte ramuri ale zootehniei. Se cete o atenție deosebită, o permanentizare și o specializare a lucrătorilor, deoarece organismul vacilor este supus unui efort destul de mare în producerea laptelui și vițeilor.Furajarea, reproducția, starea sa- nitar-veterinară necesită cunoașterea fiecărui animal cu particularitățile lui și felul de manifestare proprie. Colectivul de conducere al întreprinderii și fermei s-a.orientat in selecționarea îngrijitorilor, angajîn- du-i pe aceia care au demonstrat aptitudini pentru această muncă., Mulți dintre ei au o vechime de aproximativ 15—20 de ani și se consideră lucrători permanenți ai fermei.De-a lungul anilor, ei au învățat de la specialiștii fermei fie direct la locul de producție, fie în cadrul cursurilor agro-zootehnice sau în ședințe de analiză a muncii, cum trebuie să lucreze, ajungind la un moment dat adevărați specialiști. S-a format un grup de lucrători specializați în îngrijirea vacilor de lapte, a vițeilor și a tineretului femei, asi- gurînd obținerea producțiilor mari de lapte si creșterea unui tineret de valoare^ Dintre ei cităm .pe Pascu Aurel. Gheorghiță Dumitru, Juga A- lexandru. Botezatu . Dumitru și- Far- caș Nicolae, care timp de 15—20 de ani au depășit, în fiecare an, planul de lapte.Începînd din anul 1968, pe un e- fectiv de taurine din rasa Friză s-a desfășurat o activitate susținută pentru a pune în valoare potențialul genetic și de Producție. De Ia aceste animale s-a obținut în anul 1970 o producție medie de lapte de 5 200 litri, cu un preț de cost de 1,50 lei 1, ceea ce a făcut posibilă obținerea unui beneficiu de peste un milion lei. Datorită acestor rezultate, ferma a fost declarată, fermă de selecție, avînd sarcini importante în obținerea de r°nro',ucă'tori de mare valoare ameliorate.Lucrătorii fermei de vaci din Po- pesti-Leordem s»nt mtodri că lucrează aici. Esfe firesc să fie asa. întrunit m mulgător care are de în- pribt 20 de vani. în 10 ani de producție poate afirme o valoare a producției de nivelul milioanelor. Propun ca acești muncitori primească un certificat de calificare, asa cum au t.r»cto”îștii sau alț.i lucrători din agricultură.Problema perfecționării și calificării lucrătorilor din agricultură constituie un obiectiv important al partidului și statului nostru, care recent au analizat și au emis o lege care va duce, fără îndoială, la împrospătarea cunoștințelor, la ridicarea pe o treaptă superioară a pregătirii cadrelor din agricultură.în numele colectivului de lucrători și specialiști, asigur conducerea de partid și de stat că vom realiza și depăși sarcinile ce ne revin din planul. de stat.Prin grija partidului și statului nostru — a arătat tovarășul jfjg, 
VALERIAN NEGOIȚĂ, directorul I.A.S.-Bacău — întreprinderile a- gricole de stat aU devenit mari uni-' tăți de producție, cu un înalt nivel de dotare și o organizare 'superioară, integrîndu-se în procesul de industrializare a agriculturii.După ce a înfățișat bilanțul activității întreprinderilor agricole de stat din județul Bacău, care de la pierderi de peste 20 milioane au ajuns să realizeze beneficii de 20 milioane lei, vorbitorul s-a referit la rezultatele obținute în anul 1970. S-au livrat peste plan la fondul central al statului 243 tone carne, 7 820 hl lapte, 12 tone lină, 3 620 tone cartofi, 420 tone legume și alte, produse, s-a realizat peste plan o producție marfă de 5.5 milioane lei, iar planul de beneficii a fost depășit cu 2,5 milioane lei. Aceste realizări constituie premise alo îndeplinirii sarcinilor ce ne revin, în actualul cincinal, cînd producția globală va crește, în comparație cu 1970, cu 155 Ia sută, productivitatea muncii cu 82 la sută, producția marfă cu 156 Ia sută, iar rezultatele economice cu 233,8 la sută. Din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de Ia C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie s-a desprins clar necesitatea de a se realiza pe o scară mai largă cooperarea între unitățile agricole de stat și cele cooperatiste. Anul trecut, la indicația comitetului județean de partid împreună'cu direcția agricolă, am organizat acțiunea de cooperare în creșterea păsărilor. Am obținut astfel rezultate foarte bune. Producția de ouă la C.A.P. „Nicolae Băl- cescu" a fost de 212 ouă în medie pe găină ; în numai 8 luni, cooperativa a recuperat costul materialului de reproducție, a plătit utilajele și s-a realizat un venit net de 124 mii lei ; în acest an, venitul net va fi triplat. Anul acesta ne-am propus să cooperăm cu încă trei cooperative în creșterea păsărilor, vom organiza producția de carne de porc la o cooperativă, unde am proiectat amenajarea unor spații, am asigurat asistență tehnică. Cu cooperativa agricolă Mărgineni intenționăm să cooperăm în creșterea vacilor pentru lapte, punînd la dispoziție proiecte, material de reproducție, și asigurînd asistență tehnică în execuție. In această primăvară vom organiza o parcelă model pentru cultura cartofului Ia , cooperativa agricolă Șiretul.Aceste ferme model, pe care le vom organiza în cooperativele agricole de producție, vor constitui pentru toți cooperatorii un exemplu a- supra felului cum trebuie să lucreze pentru a obține rezultate superioare. Și nu ne vom supăra atunci cînd vor avea rezultate și mai bune ca ale noastre.Nu ne oprim numai la aceste ferme. Ne-am gîndit să repartizăm toți specialiștii din întreprinderi, sectoare și ferme la cooperativele vecine pentru a da asistentă tehnică. Intervenim cu experiența noastră și în redresarea sectorului de creșterea animalelor. Desigur că se vor ivi și alte forme de cooperare și e foarte bine că ni s-a lăsat această inițiativă.Diversele forme din trecut, schimburi de vizite-experiențe, demonstrații practice au fost bune,, dar este clar că ele sint depășite. Sînt fiu de țăran și nu o dată i-am auzit pe cooperatori spunînd că vor să lucreze și ei ca noi, să cooperăm, să ne asociem, ca prin eforturile comune să obținem rezultate și măi bune.în încheiere, vorbitorul a arătat. : Înlăturînd lipsurile și neajunsurile care se mai manifestă încă in activi- ' tatea noastră, avem datoria de a ne înzeci eforturile ca să folosim condițiile create prin noua organizare a agriculturii de stat, astfel ca sarcinile planului pe anul 1971 și angaja

mentele ce ni le-am luat să fie. îndeplinite exemplar.în primul rînd aș dori să-mi ex- peim satisfacția de a participa lă această consfătuire în care se dezbat problemele dezvoltării și modernizării agriculturii de stat — a spus tovarășul SZABO EMERIC ~ directorul I.A.S. Valea lui Mihai; județul Bihor. Este o consfătuire care oglindește stilul de muncă al partidului nostru, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, a cărui prezentă în mijlocul' oamenilor și indicațiile prețioase' date constituie un puternic imbold în realizarea obiectivelor ce ne stau în față.Aș dori să împărtășesc participan- ților cîte ceva din realizările și preocupările noastre privind dezvoltarea zootehniei. Practica noastră a dovedit că pentru a asigura o eficiență economică sporită în creșterea oilor pentru producția de lină, este ■ necesară aplicarea unor metode și tehnologii avansate. Un rol deosebit de important în tehnologia de creștere .și exploatare a oilor în ferme specializate, îl are organizarea fătărilor timpurii, gruparea lor pe o perioadă cit mai scurtă și furajarea intensivă a mieilor și tineretului. în condițiile unității noastre, cind prin selecție îndelungată s-a ajuns lâ un efectiv matcă de bună calitate, ne gîndim la schimbarea structurii efectivului, . micșo- rînd din ce în ce numărul batalilor și crescind corespunzător numărul oilor mame, pentru a obține produși valoroși care pot fi valorificați superior. Ținind seama că de la o oaie mamă se obțin în medie 7,5 kg lînă, chiar dacă un batal dă o producție de 9 kg lînă, este nerentabil. Luînd în considerare numai produsul lînă, rezultă că de la batali se încasează în plus pentru 2 kg lină cel mult 120 lei. în aceleași condiții, de la o oaie mamă se mai obține un miel care la naștere valorează 230 lei și în anul următor se poate vinde la prăsilă cu 1 700—2 200 lei.Considerăm că rezultatele obținute nu constituie o limită, de aceea ne preocupăm permanent de ridicarea indicilor de producție, atît sub aspect cantitativ cît și calitativ. Vom continua dezvoltarea sectorului ovin pentru producția de lînă . și carne, pentru a putea spori livrarea de material de prăsilă, efectivele de ovine vor ajunge la 10 000 în cele două ferme de elită pe care le avem. Pînă în prezent întreprinderea noastră a furn’zat unităților socialiste din întreaga țară un mare număr , de reproducători de valoare ridicată.Aș dori să propunem organizarea tîrgurilor de animale de prăsilă astfel ca fiecare crescător să poată cumpăra animale corespunzătoare si să obțină rezultate bune.Consider că putem lărgi acțiunile de cooperare cu cooperativele agricole, contribuind în felul acesta la ■traducerea în viață.a sarcinilor trasate agriculturii. Metodele aplicate în unitatea noastră pot fi extinse cu bune rezultate în cooperativele agricole. Mă refer de pildă la reținerea pentru prăsilă în fiecare an a tuturor mioarelor corespunzătoare și eliminarea oilor mame’ riecorespunzătoare pentru' producția de lină. în felul adestă noi' am ’ reușit' să sporim' an de' ân numărul oilor iname cu'209— 300 capete. Deosebit1 de eficientă este folosirea Ia reproducție numai a berbecilor de mare valoare biologică, reținuți din prăsilă proprie sau procurați din afara I.A.S. în mod practic folosim la reproducție berbeci cu producție de 16—18 kg lină. Asigurăm utilizarea la maximum, a berbecilor care.s-au dovedit cei mai valoroși prin însușirile transmise descen- dentilor cu ajutorul însămînțărilor artificiale care au fost aplicate an de an, cu rezultate bune in întreprinderea noastră.Creșterea merinosului pentru lînă necesită adăposturi corespunzătoare : călduroase, bine luminate, fără cu- reriți de aer și lipsite de umezeală, în adăposturi trebuie respectată o densitate optimă a oilor și evitată supraaglomerarea care duce la diminuarea producției de lînă și la deprecierea ei. Asigurarea unei baze furajere bune este un factor esențial care asigură producții mari de lînă. Aceasta trebuie. să fie cît mai variată și să cuprindă furaje fibroase, suculente, de calitate.Vreau să subliniez .contribuția importantă pe' care au adus-o și ciobanii noștri. Ei au fost permanentizați la locul de muncă și lucrează in ferme de peste 15-20 de ani. în a- ceastă perioadă au acumulat o mare experiență în creșterea și îngrijirea oilor pe care și-o transmit din tată în fiu, bucurîndu-se de stima și recunoașterea muncitorilor din celelalte sectoare de activitate. Dat fiind faptul că în condiții obișnuite de exploatare sectorul ovin este rentabil, iar carnea de ovine este din ce în ce mai solicitată de piață, vom depune toate eforturile ca acest sector să se dezvolte în. Viitor.Referindu-se la importanța măsurilor, luate pentru organizarea agriculturii de stat, pe principiul fermelor, tovarășa ing. LUCIA 
BÎRCĂ, șef de fermă la întreprinderea avicolă de stat Mihăilești', județul Ilfov, a relevat faptul că pe măsura îmbunătățirii tehnologiei de lucru și a materialului avicol, la ferma Alba s-a reușit să se obțină rezultate din ce în ce mai bune, ajun- gîndu-se în anii 1969—1970 la producții de peste 260 ouă pe găină anual, cu consumuri specifice de 0,165 gr. furaj combinat pe ou. Ca urmare a rezultatelor bune de producție, prețul de cost pentru o mie ouă a fost realizat în 1969 cu 432 lei, iar în 1970 eu 424 lei — valori sub prevederile din studiul tehnico-economic al investiției;Cu toate acestea — a spus vorbitoarea — consider că există destule posibilități de a reduce și mai mult cheltuielile.. Mă asociez întrutotul măsurilor propuse în programele discutate ieri în cadrul secției de păsări și animale mici, măsuri ce urmează să fie luate în fermele de găini ouă- toare. Rezolvarea în bune condiții a celor stabilite ne impune însă soluționarea unor probleme legate de asigurarea fermelor cu utilaj modern, de? calitate,' durabil și mai ieftin, cu furaje combinate în vrac și de bună cal'tate. evitîndu-șe astfel cheltuielile cu sacii de ambalaj și cele de manipulare, imunizarea păsărilor în ana de băut pentru economisirea forței de muncă și evitarea deranjării acestora.Rezultatele fermei noastre sînt string legate de sprijinul pe care-1 primim in ceea ce privește asigurarea cu material avicol și cu furaje combinate. Puicuțele primite de la ferma de reproducție a întreprinderii au fost de bună calitate, apreciere confirmată de alti beneficiari. Curbele de ouat din ferma noastră, reprezentate grafic^ se identifică cu cele indicate de ferme producătoare de hibrizi, ceea ce vine să confirme că 

munca de selecție pentru liniile pure . existente în întreprindere se desfășoară normal și cu rezultate bune; Apreciind competența furnizorului nostru de furaje combinate nu pot să nu adaug faptul că au fost și perioade in care am înregistrat scăderi de producție, datorită fluctuațiilor ce au survenit ca urmare a substituirilor unor componente în rețete, cum au fost : nucleele furajere, făinuri a- nimale și chiar porumbul.Permiteți-mi să mă refer în cîte- va cuvinte și asupra acțiunii de cooperare cu cooperativele agricole de producție. La indicația Comitetului județean Ilfov al P.C.R., întreprinderea noastră a inițiat cooperarea în domeniul avicol cu C.A.P.- Brănești, măsură care s-a soldat cu rezultate deosebite. în prezent, ferma noastră, de pildă, cooperează cu C.A.P.-Berceni, acordîndu-i asistență tehnică în organizarea procesului tehnologic, livrîndu-i în 1970 un număr de 12 000 puicuțe în virstă de peste 2 luni. S-au creat în acest an toate condițiile pentru realizarea planului în' sectorul avicol, pentru ca procentul de ouat să fie de peste 200 de ouă pe găină.Din anul acesta, în întreprinderea noastră a început acțiunea de introducere a bateriilor in fermele de găini ouătoare, acțiune care se va termina la'sfîrșitul anului 1972. Prin aceasta, capacitatea de producție a întreprinderii va crește de la 204 000 locuri găini, la 510 000 locuri. Tehnica creșterii șl exploatării păsărilor în baterii va permite, alături. de alte măsuri pe care le vom lua, a- tingerea încă din anul 1972 a unor indicatori de producție și de eficiență, competitivi cu cei realizați în țări cu avicultură dezvoltată.La secția culturi cîmp — a spus în prezentarea concluziilor secției, ale cărei lucrări le-a condus tovarășul 
ing. CONSTANTIN GIB, direc- torul I.A.S. Ograda-Iălomița — au luat parte 1 250 delegați și invitați. Ia discuții participînd 18 cadre din producție și institute de cercetări, care au făcut propuneri valoroase în legătură cu tehnologiile prevăzute în programele elaborate, în vederea realizării sarcinilor ce revin agriculturii de stat în actualul plan cincinal la cultura griului, porumbului, soiei și florii-soarelui. Discuțiile purtate au constituit, în același timp, un bun prilej de împărtășire. a experienței unităților fruntașe.Susținînd programele, participan- ții la discuții și-au exprimat, in unanimitate convingerea că sarcinile ce revin agriculturii de stat pot fi realizate șl depășite prin transpunerea în practică a măsurilor preconizate.Sintetizind discuțiile și propunerile făcute rezultă următoarele :1. — în ce privește cultura griului al cărei nivel de producție continuă, să fie sub posibilitățjle materiale create, participanții la discuții au făcut propuneri prețioase privind îmbunătățirea structurii soiurilor, înmulțirea și extinderea în producție a acelora care s-au dovedit mai productive, pregătirea calitativ superioară a terenului, folosirea rațională a îngrășămintelor și ierbicidelor, combat erea „bolilor •și „.dăunătorilor ; s-a-insistat aspira .rișiguijării unei rotații minime, în care griul să nu urmeze: mai mult de doi ani după el însuși.Pentru sporirea productivității muncii, în vederea reducerii consumului, de la 17 ore-om/tonă la 5,5—6 ore om/tonă, posibilă cu actuala do- tație, ș-a insistat asupra necesității unei mai bune organizări a procesului de muncă și a folosirii integrale a capacității, precum și a timpului de lucru al tractoarelor și mașinilor.Propuneri valoroase s-au făcut și pe linia îmbunătățirii capacității de producție a solurilor, în special a celor din zonele subcarpatice, care, prin natura lor, au un potențial de producție mai scăzut și pe care, în prezent, se obțin producții mici. A- ceasta cu atît mai mult, cu cit, în actualul plan cincinal,, suprafața de grîu din zona de cîmpie se va re- strînge, iar producția medie va trebui să crească la 3 100 kg/ha în 1975.2. — Cu privire la porumb, care va .constitui în perioada următoare cultura de bază, ocupînd in anul 1975 peste 30 la sută din suprafața arabilă a. agriculturii de stat, s-a subliniat că sporirea considerabilă a pro-, ducției și â. eficientei economice pe terenurile .amenajate pentru irigat este posibdă numai prin aplicarea, corespunzătoare a tehnologiilor, folosirea hibrizilor de mare productivitate, chimizare complexă si aplicarea, corectă a programului de irigare. Pentru, reducerea consumului de for-, ță de muncă la 8—10 ore/tonă, fată de 52 ore cît s-a folosit in anul 1970, a rezultat că va trebui să se pună accentul pe mecanizarea complexă a. lucrărilor, în special a celor de recoltare, precum și pc aplicarea ierbicidelor pe mai mult de 80 la sută din suprafața cultivată. S-a cerut, de asemenea, să se asigure utilajele de uscare a porumbului recoltat cu combinele autopropulsate. S-a solicitat și sprijinul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice, în vederea asigurării unor hibrizi de mare productivitate, cu conținut ridicat în proteină și cu valoare nutritivă superioară. Este nevoie, de asemenea, ca producția să primească și hibrizi foarte timpurii care, cultivați ' după păioase în. terenurile irigate, să' dea o producție' certă de boabe în cultură dublă.3. — Ținînd seama de importanta soiei, că ți’rihcipală sursă de proteină vegetală, participanții la. discuții au reliefat necesitatea amplasării acestei culturi cu prioritate pe terenurile irigate, îmbunătățirii structurii soiurilor, urmărindu-se înmulțirea și extinderea rapidă a celor mai productive ; s-a insistat asupra aolicării corecte. a tehnologiei Stabilite, si în mod special asupra îmbunătățirii sistemului de aplicare a îngrășămintelor și a ierbicidelor, bac'erizării .semințelor.',4. — Floarea-soăreluî continuă' să rămînă cultură de bază pentru asigurarea uleiului comestibil, precum si pentru completarea rezervei de furaje protejee..Pentru, realizarea sarcinilor Ia a- ceastă cultură, se impune să se asigure o rotație corespunzătoare, astfel ca floarea-soarelui să nu revină, pe aceeași solă decît după 5—6 ani, înlăturîndu-se astfel pericolul de boli și plante parazitare.Mulți partici.panți la discuții s-au referit la măsurile care trebuie luate în vederea folosirii integrale a pămintului, precum și â asigurării ridicării. potențialului mai productiv.:. A fost scos in evidență faptul că, mai ales în incintele îndiguite și io vestul țării. însemnate suprafețe de teren rămîn’ nefolosite, iar in multe locuri, chiar suprafețe insămințate sînt calamitate din cauza excesului
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(Urmare din pag. a Il-a)de apă. S-a solicitat sprijinul Departamentului Agriculturii de Stat, ca, împreună cu Departamentul îmbunătățirilor Funciare, să stabilească, pentru fiecare incintă și zonă, programe de definitivare a sistemelor de desecare, cu executarea paralelă a lucrărilor de nivelare, de drenaj vertical prin subsolaj, precum și alte lucrări cu caracter agroameliorativ.Din discuțiile purtate a reieșit că exploatarea terenurilor amenajate pentru irigat nu s-a făcut întotdeauna corespunzător cerințelor tehnice, iar tehnologiile n-au fost respectate, din care cauză producțiile realizate nu au corespuns investițiilor făcute.Este necesar ca în sistemele mari de irigație să se organizeze laboratoare teritoriale care, în timpul perioadei de vegetație a culturilor, să aibă sarcini de prognozare în dirijarea udărilor, iar în perioada de întrerupere a vegetației să execute analize chimice ale solului, pentru a stabili programe de fertilizare a fie- 'cărei parcele.In perioada următoare, unitățile, a- gricole de stat vor dispune de o sistemă de mașini îmbunătățită. Cantitatea de îngrășăminte chimice va crește, depășind 190 kg/ha substanță activă. Erbicidarea va fi asigurată la nivelul necesităților, iar suprafața ce șe va iriga va ajunge aproape la 30 la sută. Toți acești factori vor putea fi puși în valoare numai dacă vom folosi semințe cu valoare biologică ridicată.Producerea și folosirea semințelor 
a constituit una din temele.principale dezbătute în cadrul secției. S-a accentuat asupra consolidării continue a fermelor specializate în producerea de semințe, perfecționării tehnologiilor și completării dotării pentru uscarea și condiționarea semințelor.Concluziile și propunerile care au rezultat în ședința secției culturi cîmp au evidențiat și alte probleme : intensificarea activității de producere a celor mai valoroase soiuri și a celor mai valoroși hibrizi, îmbunătățirea cointeresării materiale a lucrătorilor din ferme etc.In continuare, ing. Constantin Gib, directorul I.A.S. Ograda, județul Ialomița, a făcut cîteva referiri la activitatea acestei mari unități agricole din Bărăgan. El a arătat că unitatea pe care o conduce dispune de a- proape 24 000 hectare, peste 8 000 taurine, 2 complexe de creștere și în- grășare a porcilor, a cite 20 000 de animale fiecare, peste 15 000 de oi, un însemnat număr de păsări, albine. Datorită bunei organizări a muncii, introducerii noului în producție, extinderii mecanizării, asigurării unor adăposturi corespunzătoare pentru animale, îmbunătățirii raselor și a soluționării problemei furajelor, precum și datorită asigurării unor condiții de viață din ce în ce mai bune salariaților, întreprinderea a realizat venituri ce depășesc cu 14 milioane lei pe cele planificate, iar beneficiile cu peste 5 milioane lei. Vorbitorul a abordat apoi alte probleme care țin de activitatea de producție și de organizarea muncii în I.A.S.-Ograda,Una din problemele importante care se pune agriculturii noastre de stat, în actualul stadiu de dezvoltare, a spus tovarășul ALEXANDRU 
COCOȘILĂ, directorul I.A.S. Urzi- ceni, este crearea unuî cadru științific ' fundamentat și verificat din punct de vedere practic, în vederea folosirii cît mai raționale a îngrășămintelor chimice, pentru a obține producții mari și ieftine, fără să stricăm echilibrul și metabolismul plantelor.întreprinderea noastră a obținut la grîu în ultimii 10 ani o producție medie de 3 270 kg, în 4 ani din 10 peste 3 500 kg, iar intr-un singur an chiar 4 000 kg pe hectar. La cultura porumbului recolta medie la hectar s-a cifrat la 5 370 kg în ultimii 10 ani și în 3 ani s-a ridicat la peste 6 300 kg. La floarea-soarelui am obținut 3 ani la rînd peste 3 000 kg la hectar, iar în ultimii 2 ani am depășit producția de 2 200 kg pe hectar.Producții mari am obținut și la cultura de soia, porumb siloz și lu- cernă. Menționez că toate aceste producții au fost obținute în condiții de neirigare. In cadrul întreprinderii noastre, pe suprafețe mari, peste aceste'producții medii am obținut și producții record. La porumb, in anul 1970, pe suprafața de 257 ha am realizat 7 300 kg porumb boabe pe hectar. Tot în cadrul întreprinderii noastre am obținut în cîmpurile experimentale, pe parcele, unde combinațiile de îngrășăminte au fost bine echilibrate, 9 200 kg/ha la porumb boabe, 5 500 kg/ha la grîu și 4 434 kg/ha la soia.Toate aceste realizări obținute în condiții de neirigare se datoresc atît efectuării unor lucrări agrotehnice de calitate, mecanizării lor la un înalt grad, soiurilor de grîu și hibrizilor de porumb cu însușiri productive superioare, cît și folosirii raționale a îngrășămintelor.Aprofundarea literaturii de specialitate, amplasarea unor experiențe în cadrul întreprinderii noastre, pe schemele tehnicii experimentale riguroase, colaborarea strînsă cu bazele de cercetare ale Institutului de cercetări de la Fundulea ne-au dat posibilitatea să stabilim, pe bază de analize agro- chimice și a observațiilor practice făcute în teren, care sînt cele mai potrivite combinații de îngrășăminte pentru fiecare cultură. Folosirea îngrășămintelor pe baza acestor scheme ne-a permis ca în condițiile solului nostru, de tip cernoziom, să obținem în medie 8 kg de grîu pentru un kg de îngrășăminte (și un spor valoric de aproape 6 lei pentru un leu cheltuit pe îngrășăminte), iar la cultura porumbului — 17 kg pentru un kg de îngrășăminte (și un spor valoric de aproape 10 lei pentru un leu cheltuit pe îngrășăminte).Folosind îngrășămintele chimice ca pîrghie importantă în sporirea producției pe hectar, greutatea lor specifică în structura cheltuielilor de producție a crescut, de la un an la altul, de la 0.5 la sută în 1958, la peste 14 la sută în 1970. Această creștere substanțială a consumului de îngrășăminte a influențat direct creșterea producției și a rentabilității pe tona de produs.Pornind de la punctul de vedere că o agricultură modernă nu se poate concepe fără combaterea pe cale chimică a buruienilor, a continuat vorbitorul, noi am întrebuințat cu multă încredere această metodă și avem rezultate deosebite, în unele privințe la nivelul fermelor din țările cu a- gricultură avansată. La cultura porumbului, bunăoară, ăm obținut tona de porumb cu un consum de 31 ore- om.Folosirea îngrășămintelor și a ier- bicidelor a determinat și o creștere substanțială a rezultatelor economice. In ultimii 10 ani am obținut un venit net pe tona de grîu de peste 380 lei,

450 lei pe tona de porumb, 1 500 lei pe tona de soia și peste 1 000 lei pe tona de floarea-soarelui. întreprinderea noastră și-a încheiat activitatea în ultimii 12 ani numai cu beneficii.Organizarea agriculturii de stat în, grupuri integrate, de mari dimensiuni, a spus vorbitorul, scoate în prim plan necesitatea ca, în aceste unități, să se aplice tehnica cea mai modernă, să fie conduse de către cadre bine pregătite din punct de vedere profesional și politic, capabile să dea viață sarcinilor trasate de partid agriculturii noastre de stat. Nouă, celor ce lucrăm în producție, ne revine deci sarcina de a ne perfecționa continuu pregătirea, de a stăpîni tot ce este nou în tehnica agricolă.Lucrez la această fermă de 20 de ani — a spus tovarășul ION NICO-
DIM, mecanic de întreținere, ferma Dilga, I.A.S. Lehliu, județul Ialomița. In prezent sintem un colectiv de 24 de mecanizatori, cu 24 de tractoare, cu care lucrăm cele 2 000 ha ale unității.Datorită mecanizării tot mai complete a lucrărilor, cantităților sporite de îngrășăminte și insectofungi- cide, recoltele au crescut an de an. La grîu, de exemplu, cultură de bază a fermei, obținem în anii 1963—1964 producții medii de 2 800—3 000 kg/ha. In anul 1968 am realizat 4 265 kg/ha. Chiar in condițiile nefavorabile de climă ale anului 1970, producția a depășit 3 000 kg/ha. Rezultate bune am obținut, de asemenea, la floarea-soarelui, la porumb, cultură la care începînd din 1966 realizăm peste 4 550 kg la hectar. în 1970 am cultivat 200 ha cu soia și cu toate că nu aveam experiența necesară, a- plicînd întocmai indicațiile tehnice pe care le-am primit, am reușit să obținem o producție de 3100 kg/ha.Referindu-se în continuare la creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, vorbitorul a subliniat necesitatea de a se rezolva mecanizarea- lucrărilor de încărcat și descărcat prin introducerea combinei autopropulsate C-12, înzestrarea. cu bun- căre a tuturor combinelor C-l și C-3.La floarea-soarelui recoltarea se face cu combina C-12, care este o realizare importantă a industriei noastre constructoare de mașini și aș dori ca fermele agriculturii de stat să fie dotate cu cît mal multe asemenea mașini, rezolvîndu-se, astfel, și mecanizarea recoltării porumbului. Propun, de asemenea, ca pe lingă silozuri să se construiască us- cătoare, care să aibă capacitatea de a usca întreaga producție de porumb.Pentru anul 1971 — a spus în continuare vorbitorul — colectivul nostru și-a pregătit baza tehnico-mate- rlală în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan. Astfel, întreaga suprafață de teren a fermei a fost arată și fertilizată încă din toamnă. Toate tractoarele și mașinile agricole din fermă au fost reparate cu o deosebită grijă.în încheiere, vorbitorul a spus : După cite am aflat, în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii se a- plică un nou sistem de plată a muncii depuse de tractoriști. întrucît acest mod de plată dă posibilitatea de a se obține cîștiguri mai mari, în rawport cu producția realizată pe tarlaua lucrată, propun ca să fie introdus și în fermele agricole de stat, în acest fel s-ar realiza o mobilizare mai mare a mecanizatorilor din I.A.S. la creșterea producției agricole.Muncesc în întreprinderea Agricolă de Stat Mihai Viteazul-Turda — a spus mulgătorul NICOLAE
SZEKELY _ de la înființarea a-cestei unități ca îngrijitor de animale, împreună cu alți îngrijitori români, unguri și de alte naționalități, și chiar din primii ani de muncă am obținut rezultate bune.In perioada de început, întreprinderea avea în jur de 70 vaci, adunate din tot județul Turda. Din acestea au fost alese 8 vaci dintre cele mai bune. De la ele și de la altele care s-au dovedit a fi vaci cu producții bune am crescut cu mare grijă toate vițelele și tăurașii. Numărul vacilor elită și record s-au înmulțit, precum și vițeii de la ele. Pentru că nu le mai puteam îngriji singur, am crescut pe lingă mine muncitori pe care i-am învățat cum să îngrijească animalele. Treptat s-a reușit să avem în adăposturi numai vaci recordiste și produșii lor, vacile elită predin- du-le la alți îngrijitori.Am primit pentru hrana animalelor șira de fin cea mai bună, precum și furaje concentrate. Nu-mi este in obicei să fac risipă, dar am hrănit vacile pe săturate.O mare atenție am acordat îngrijirii animalelor tinere. Numărul vacilor recordiste a sporit astfel continuu. în 1966, existau 7 familii de vaci, compuse din cite 7—8 exemplare, cea mai numeroasă fiind familia Giongios, care avea 18 exemplare, Dintre acestea, de la una, la a 3-a lactație, am obținut 10 800 litri lapte, cu un procent de grăsime de 
4 la sută, ocupînd locul I la Expoziția națională de zootehnie din 1967 de la București. De altfel, din 1956 și pînă în anul 1968, de la vacile îngrijite de mine nu s-a muls mai puțin de 6 500 litri lapte de la fiecare vacă, producție care se obține și astăzi.în anul 1970 am realizat, de la o grupă de 18 vaci recordiste, aproape 
6 300 litri de la fiecare vacă. Ca urmare am realizat și cîștiguri lunare și anuale foarte bune, deși nu am fost plătit după un alt sistem de salarizare decît ceilalți îngrijitori : dimpotrivă s-a ținut cont că îngrijesc vaci recordiste.Zi de zi m-am străduit să realizez corect tehnologia stabilită. în grupa mea de vaci, numai rareori am avut cazuri de îmbolnăviri. Furajarea rațională, grija față de fiecare animal, m-au ajutat să mențin producția la un nivel ridicat. Aceste rezultate bune mi-au adus bucurie și prețuire. Am în colecția mea tot atîtea insigne de fruntaș în muncă cîți ani sînt de la înființarea întreprinderii agricole de stat Mihai Viteazul, precum și Ordinul Muncii cl. a IIT-a.După cum am mai spus, sîntem la I.A.S. Mihai Viteazul-Turda un colectiv de oameni conduși de preocuparea ca prin munca noastră să facem din complexul de vaci de lapte un model pentru toate unitățile agricole. Sînt convins că în viitor vom ajunge la acest rezultat. Programul de metisare și selecție, preocuparea conducerii pentru crearea unor condiții mai bune de muncă, stăruința noastră pentru respectarea tehnologiilor de lucru vor asigura realizarea unor producții mai mari și mai ieftine de lapte.Concluziile dezbaterilor secției pentru creșterea vacilor de lapte au fost prezentate de tovarășul ing. ION 
GHEORGHIU, director al între

prinderii agricole de stat Tg. Frumos, județul Iași, care s-a referit la început la unele realizări obținute in agricultura de stat în domeniul sporirii efectivelor și a producției de lapte. în perioada 1966—1970, efectivul total de taurine a crescut de la 517 000 la 625 000 capete, ceea ce reprezintă o creștere de 23 la sută. Producția totală de lapte a crescut de la 5 233 000 hl în 1966 la 6 055 000 hl în 1970, reprezentînd o creștere de 15,7 la sută, ponderea întreprinderilor agricole de stat la fondul central fiind de 38 la sută. Rezultatele obținute se datoresc concentrării și specializării acestui sector de producție, în vederea trecerii la un sistem de exploatare intensiv, preocupării existente pentru dotarea mecanică a fermelor, pentru îmbunătățirea furajării animalelor și creșterea producțiilor de furaje la hectar.în dezbaterile care au avut loc în cadrul secției s-au făcut referiri și la o serie de aspecte negative, care au determinat obținerea în întreprinderi agricole de stat a unor producții scăzute și neeconomice. O analiză aprofundată a stabilit că deficiențele existente se datoresc organizării defectuoase a producției de furaje sub raport cantitativ și calitativ, preocupării insuficiente pentru îmbunătățirea structurii pe rase, în special pentru mărirea numărului vacilor de mare randament din rasa Holstein, exploatării necorespunzătoare a animalelor tinere, fapt ce determină ieșirea din circuitul de producție a a- cestora, după numai 2—3 ani de producție. S-au făcut simțite greutăți în procurarea utilajelor, cum sint remorcile de mare capacitate, pentru transportul furajelor de volum, tocători- le mobile cu alimentare continuă de mare capacitate și ca urmare a calității nesatisfăcătoare a mașinilor livrate— remorci tehnologice, racleți, aparate de muls — care au influențat negativ procesul de producție. A rămas nerezolvată problema mecanizării, recoltării furajelor și a exploatării vacilor în ferme.Defecțiunile în organizarea și urmărirea procesului de reproducție au determinat realizarea unui indice de natalitate scăzut (72—75 la sută) și menținerea în efectiv a unui procent ridicat de animale sterile. De asemenea pierderile de efective prin mortalități, sacrificări de necesitate, avorturi, au contribuit în mare măsură la diminuarea creșterii efectivului.Un loc important în discuțiile secției pentru creșterea vacilor de lapte s-a acordat complexelor de vaci existente și a celor care urmează a se construi în actualul cincinal. Din experiența acumulată pînă în prezent a rezultat că investiția specifică la complexele industriale care se vor construi trebuie să fie reanalizată în vederea reducerii ei. S-a subliniat faptul că atît conducerea ministerului, cit și întreprinderile agricole de stat nu s-au preocupat în mod suficient de popularea noilor complexe. Efectivul ales a fost eterogen, provenit din unități și zone diferite, cu un procent redus de animale din rasa Holstein sau metișii acesteia, care se pretează la exploatarea intensivă.Producția scăzută de furaje, pierderile calitative care se înregistrează din cauza organizării'! d£fe<Șji§.ase>. a recoltării și depozitării, au făcut ca an de an să existe o balanță deficitară, care a fost compensată în majoritatea cazurilor pe seama unor cantități mari de furaje concentrate.în scopul eliminării deficiențelor existente și al generalizării experienței pozitive, s-au făcut în cadrul secției propuneri concrete pentru îmbunătățirea programelor privind activitatea de perspectivă a fermelor de vaci. Aceste programe îmbunătățite cuprind un ansamblu de acțiuni și măsuri menite să asigure baza organizatorică și tehnico-materială pentru sporirea efectivelor, la nivelul prevederilor cincinalului, creșterea producțiilor, ameliorarea raselor indigene, înmulțirea și folosirea raselor importate, păstrarea sănătății animalelor și creșterea productivității muncii.în același scop, a reieșit necesitatea unificării acțiunilor de reproducție și selecție a taurinelor, urmărin- du-se prin aceasta realizarea în cel mai scurt timp a unui număr de o- biective importante ca generalizarea însămînțărilor artificiale la întreg e- fectivul de vaci și vițele, 'îmbunătățirea fondului genetic al taurinelor, extinderea acțiunii de încrucișare a unor rase indigene, mai puțin productive; cu rase de mare productivitate, exemplu rasa Holstein, pregătirea materialului pentru popularea complexelor de vaci la un nivel calitativ corespunzător parametrilor proiectați.în scopul îmbunătățirii bazei furajere și al alimentației taurinelor de lapte, a reieșit necesitatea diversificării structurii bazei furajere pe zone pedo-climatice și îmbunătățirea structurii și calității plantelor de nutreț, prin reducerea sortimentelor și creșterea ponderii leguminoaselor, în special a lucernei.De asemenea, este necesar să se 

acorde o importanță deosebită în- sămînțării culturilor succesive în perioada și zonele cele mai favorabile, obligatoriu în teren irigat, punerea în valoare a pajiștilor naturale, rezervă importantă de furaje, cît și înființarea la fiecare fermă de pajiști artificiale în sistem irigat.îmbunătățirea bazei tehnico-mate- riale a fermelor de vaci va trebui concretizată intr-un program specific fiecărei ferme și întreprinderi a- gricole de stat, privind modernizarea constructivă și tehnologică a acestora pe etape distincte, în care să se prevadă sisteme noi pentru mecanizarea lucrărilor și necesarul de utilități și echipament tehnic.Din dezbateri a reieșit că pentru permanentizarea muncitorilor în fermele de vaci, este necesară asigurarea unor fonduri care să permită construirea la fiecare complex sau mare unitate, prin utilizarea u- nor soluții constructive ieftine, a unui minim de spațiu de locuit.Vorbitorul a prezentat în încheiere experiența I.A.S. Tg. Frumos, al cărei colectiv a reușit anul trecut să obțină, la un efectiv de 2 500 vaci, o producție medie de 4 100 litri lapte pe cap de animal, la un preț de cost .de 113 lei hectolitrul, fapt care s-a soldat cu importante beneficii peste prevederi.Referindu-se la progresul cert în .domeniul modernizării bazei teh- nico-materiale, în cuvîntul său, tovarășul PETRE MARINESCU, director economic al I.A.S. Timișoara, a arătat că înzestrarea întreprinderii agricole de stat Timișoara cu mașini și utilaje moderne, folosite cu pricepere de salariați a dus, an de an, la obținerea unor realizări importante în domeniul creșterii productivității muncii, a rentabilității unității.Dacă în 1966, a spus vorbitorul, fiecare salariat producea bunuri materiale în valoare de 42 000 lei, în 1970 valoarea acestor' bunuri s-a ridicat la aproape 62 000 lei. Avem deci temeiuri să fim convinși că angajamentul nostru' de a spori productivitatea muncii la 106 000 lei pe salariat va fi realizat și chiar depășit.Pentru aceasta, unul din obiectivele principale ale acțiunii de organizare a producției și a muncii ce se desfășoară în întreprinderea noastră îl constituie crearea premiselor pentru creșterea în anul viitor, a productivității muncii, îndeosebi la unele produse ca : orz, floarea-soarelui, grîu și carne de taurine.Este adevărat că rezultatele obținute în anii 1966—1970 au fost diminuate datorită capriciilor naturii, dar tot așa de adevărat este că lipsa u- nor preocupări permanente față de reducerea consumurilor specifice de carburanți, materiale și în special de furaje, abaterile de la prescripțiile tehnice, ca și evitarea pierderilor și a risipei, nu au stat în permanență în centrul atenției factorilor de răspundere din fermele și din întreprinderea noastră.Am realizat, în medie, în cincinalul trecut, 907 lei cheltuieli la o mie lei producție marfă, obținînd deci un beneficiu de 93 lei.Realizarea sarcinii din actualul cincinal de a obține 1 000 lei producție marfă, cu 888 lei cheltuieli, ne impune să identificăm posibilități și căi de micșorare continuă a cheltuielilor de producție, mai ales pe calea utilizării judicioase și valorificării la un nivel înalt a fondului de materiale și furaje cu pondeie hotărîtoare în structura prețului de cost.Ocupindu-se de o serie de probleme legate de rentabilizarea fermelor de vaci cu lapte, vorbitorul a spus : Pentru cointeresarea în mai mare măsură a șefilor de fermă in prelungirea duratei de exploatare a animalelor facem propunerea ca, anual, în cheltuielile de producție să fie inclusă și valoarea reformelor, încor- porînd astfel în prețul de cost, pe lingă celelalte elemente de cheltuieli, și degradarea valorii biologice a ani- hialelor. Considerăm că în acest fel indicatorul sintetic de preț de cost va oglindi cu mai multă obiectivitate rezultatul activității și va obliga ferma și consiliul de administrație la măsuri corespunzătoare pentru rentabilizarea activității de producție. Propunem, de asemenea, ca trecerea în producție a junincilor la vîrste mai mici, cît și asigurarea longevității vacilor cu calități productive să formeze obiectul unui regulament de premiere, stimulîndu-se îngrijitorii Care au contribuit la a- ceste rezultate.Organizarea superioară a muncii solicită din partea fermierului obligațiuni mai eficiente de stimulare în tot cursul anului. în activitatea cotidiană, mulți salariați depun eforturi deosebite, ale căror rezultate sînt superioare muncii celorlalți, aducînd un aport mai substanțial în realizarea și' depășirea sarcinilor. Pentru a nu se pierde aceste plusuri de activități și randament, se impune ca șeful de fermă să aibă mai 

multă independență și posibilități, în acordarea unor recompense stimulatorii, ori de cite ori consideră că este nevoie.Actuala reglementare de 3 la sută devizată în cursul anului la numai 2 la sută este insuficientă și nu poate satisface decît parțial scopul propus.Propunem ca, în limita fondului de salarii planificat al fermei, cota de premiere pențru stimularea în timpul anului a unor rezultate deosebite, pe întreprindere, să fie de 6 la sută, iar consiliul de administrație să poată aproba, în funcție de specificul fermei, cote mai mici sau mai mari.în noua formă de organizare a întreprinderilor mari, multilateral dezvoltate și specializate pe ferme, este necesar a Ii se acorda independență mai mare în angajarea planului de producție, la alegerea culturilor, celor mai eficiente și chiar în contractarea produselor cu beneficiarii care oferă cele mai avantajoase condiții.Trebuie, de asemenea, să îmbunătățim actuala evidență economică din fermele zootehnice, în sensul că elementele principale de cheltuieli (furaje și materiale consumate), să fie cunoscute zilnic nu numai în cantități dar și în valori, comparîndu-le permanent cu prevederile planului, dînd astfel posibilități fermierului și consiliului de administrație, să ia măsuri operative la perioade cît mai scurte.întreprinderea agricolă de stat Dorobanțu din județul Constanța — arată tovarășul RAHĂU NICOLAE, directorul acestei unități, dintr-o unitate cerealieră, în care ponderea 
o aveau păioasele, a devenit o mare unitate cultivatoare de porumb, soia și floarea-soarelui.Pentru amenajarea celor peste 10 000 hectare în cadrul marelui sistem de irigații al Văii Carasu. au fost alocate de către stat importante fonduri. Este suficient să arătăm că valoarea investiției totale reprezintă 113 milioane lei, revenind o investiție specifică pe hectar de 11 735 lei. în aceste condiții — a spus vorbitorul — am realizat în 1970, de pe o suprafață de 6 000 ha de porumb, o producție medie de aproape 5 000 kg la ha. La floarea-soarelui recolta a fost de 2 400 kg, iar la soia — 1 560 kg pe hectar.Deși aceste recolte sînt necomparabile cu orice producții realizate vreodată pe aceste locuri, totuși nu ne-am îndeplinit indicatorii de plan. Pe importante suprafețe, însă, acolo unde irigarea s-a putut face în mod corespunzător, rezultatele obținute sînt cu mult peste media înregistrată pe întreprindere. Astfel, la ferma nr. 5, condusă de inginerul Marinescu Gheorghe, s-a obținut pe întreaga suprafață cultivată cu porumb o producție medie de 7 675 kg la ha. De asemenea, ferma nr. 13 condusă de inginerul Ungureanu Anghel, a obținut, în medie, 6 600 de kg la ha, pe unele parcele realizîndu-se producții de peste 10 000 kg la ha. La soia, la ferma nr. 1, condusă de inginerul Ion Bintăr, pe întreaga suprafață cultivată cu soiul M2 s-au realizat, în medie, peste 2 700 kg la 'hectar. ■■■ " .. ..Producțiile medii necorespun-' zătoare' 'obținute de întreprindere se datoresc unor deficiențe în organizarea și funcționarea sistemului de irigat. Astfel, darea în folosință a sistemului s-a făcut cu o întîrziere de aproape 8 luni de zile, ceea ce a dus la imposibilitatea irigării unor culturi. Pe o suprafață de peste 1 400 ha nu s-a executat nivelarea necesară, din care cauză nu a putut fi deloc irigată. Defecțiunile frecvente și de lungă durată ale stațiilor de repom- pare și de punere sub presiune au dus, de asemenea, la întreruperea irigării tocmai în perioadele critice, fapt ce a impietat mult asupra producției.Considerăm că asemenea defecțiuni pot și trebuie să fie eliminate la realizarea noilor amenajări pentru irigații. Trebuie totodată să se facă mai mult pe linia automatizării stațiilor, a stăvilarelor, în vederea înlocuirii muncii manuale.O greutate deosebit de mare în munca noastră o constituie mutarea manuală a aripilor de ploaie la culturile cu talie înaltă (exemplu la porumb și la floarea-soarelui). Trebuie neapărat găsită o metodă de mutare mecanizată a acestora.în ceea ce privește îngrășămintele chimice arăt că, în anul trecut, nu am putut asigura cantitatea necesară nici de fosfați, nici de azotați. N-am avut deci posibilitatea să realizăm echilibrul între aceste două e- lemente.Nici calificarea oamenilor n-a fost satisfăcătoare. O serie de lucrători au venit să se califice direct la locul de muncă. Ei n-au cunoscut temeinic tehnologiile specifice diferitelor culturi.Lucrătorii din întreprinderea agricolă de stat Dorobanțu, eliminind a

ceste deficiențe, își propun să-și înzecească eforturile pentru obținerea unor producții mărite in acest an, pe măsura investițiilor făcute de stat.De la început, a arătat in cuvîntul său tovarășul ION BORA, directorul I.A.S. Segarcea, din județul Dolj, aș vrea să apreciez grija deosebită pe care o poartă conducerea de partid și de stat pentru dezvoltarea agriculturii socialiste, ramură de bază a economiei naționale. Au fost luate măsuri importante pentru modernizarea agriculturii, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, perfecționarea conducerii, planificării și organizării muncii în unitățile agricole. Se înfăptuiește programul național de dezvoltare a zootehniei și de sporire a producției animaliere, precum și programul național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului. Prin sporirea investițiilor și concentrarea producției în mari unități socialiste, combinate specializate cu rentabilitate ridicată, agricultura capătă un . caracter tot mai industrial. Toate a- cestea, alături de noua organizare a agriculturii, care s-a înfăptuit în a- ceste zile, creează un cadru nou pentru toți lucrătorii din agricultura de stat, care’ sînt chemați să-și sporească eforturile pentru folosirea la maximum a resurselor materiale și de producție, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost.în anul care a trecut — a spus in continuare vorbitorul — întreprinderile agricole de stat din județul Dolj au reușit să depășească veniturile planificate cu 68 de milioane lei, iar producția-marfă cu 47 milioane, dind în final un beneficiu peste plan de 22 milioane lei. Rezultate de seamă au fost realizate în sectorul producției animaliere unde. s-au îndeplinit toți indicatorii de producție, livrîn- du-se peste plan 700 tone carne, 2 700 hl lapte de vacă, peste 13 milioane ouă, 3 400 scrofițe de prăsilă și alte produse.Referindu-se la sarcinile stabilite pentru anul 1971, vorbitorul a arătat că acestea pot fi realizate prin utilizarea rațională a fondului funciar și 
a celorlalte mijloace de producție.în întreprinderea noastră se cultivă cu grîu peste 6 000 de' hectare. De obicei, la semănat se execută lucrări de bună calitate, însă în timpul iernilor cu precipitații abundente multe plante dispar, locul lor fiind ocupat de buruieni. în rîndul specialiștilor și lucrătorilor noștri s-a format o opinie de masă privind lupta pentru distrugerea buruienilor prin toate mijloacele și în primul rînd prin ierbicidare. Momentul optim de ierbicidare a griului este însă destul de scurt și coincide de multe ori cu perioada de ploi, fapt ce face ca mașinile de stropit să nu poată fi folosite la întreaga lor capacitate. Propunem de aceea ca agricultura să fie dotată cu un număr mai mare de avioane, care pot fi utilizate cu eficiență sporită la ierbicidare.Considerăm — a spus vorbitorul în continuare — că este necesar ca nivelarea terenului înainte de semănat să fie extinsă și Ia floarea-soarelui și porumb, unde cheltuielile de circă 40—60 lei la ■ hectar pot fi acoperite de sporul de producție care se obține și propunem’ca ministerul să ne ajute în dotarea cu un număr mâi mare de nivelatoare de' 2.8 m lățime. Cu- noscînd pierderile mari care le avem la recoltarea cerealelor, ne preocupă în momentul de față executarea unor reparații de calitate Ia combinele Cl și C3 și în același timp folosirea bun- cărelor la toate mașinile mergînd pe transportul în vrac al întregii producții.Avînd în vedere că și producția de floarea-soarelui și soia va fi manipulată numai în vrac, este necesar ca planul întocmit de minister, privind descărcarea prin basculare a cerealelor la bazele de recepție,'să se materializeze în acest an.în continuare vorbitorul a arătat : Cu ocazia adunării generale a sala- riaț.ilor din fermele și sectoarele noastre de producție, ne-am angajat ca în anul 1971 să livrăm peste plan la fondul de stat 500 tone grîu, 450 tone porumb, 450 tone carne, 1 500 hl lapte și alte produse. încheind activitatea cu un beneficiu suplimentar de aproape 1 milion lei.Asigurăm cu această ocazie conducerea de partid și de stat că muncitorii, tehnicienii și inginerii din unitatea noastră sînt hotărîți să folosească toată hărnicia și priceperea lor în traducerea în fapte a mărețelor sarcini ce vor decurge din această consfătuire în vederea sporirii continue a eficienței întregii noastre activități economice.Dezbaterile care au avut loc în cadrul secției de taurine și ovine pentru producerea de carne au prilejuit un schimb larg de experiență, a spus tovarășul mg. GHEORGHE 
HIOTU, directorul I.A.S. Giurgiu.în cursul cincinalului trecut. în complexele și fermele de producerea cărnii de taurină și ovină din întreprinderile agricole de stat s-a obținut o creștere de peste 20 mii tone carne taurină și peste 8,5 mii tone la carnea de ovină. în această perioadă, producția de carne livrată la export a crescut de la 26 mii tone viu — realizată în anul 1966 — la 36 mii tone în anul 1970.Totodată, prin îmbunătățirea calității și greutăților de sacrificare s-au creat disponibilități sporite pentru livrarea la export de carne tăiată.Participanții la dezbateri au arătat că în organizarea și conducerea procesului de producție din aceste unități au existat multe deficiențe. Astfel, multe unități de îngrășarea taurinelor obțin sporuri mici (sub 600 grame) cu consumuri de furaje ridicate, de peste 8,5 U.N. (furaje) cu prețuri de cost de peste 11 lei pe kg spor, care conduc la înregistrări de pierderi. în multe îngrășătorii rămîn spații neutilizate, datorită deficiențelor în aprovizionarea cu animale, ceea ce conduce atît la nerealizarea sporului de producție prevăzut, cit și la cheltuieli neeconomicoase, care încarcă în mod nejustificat realizările fermelor.Sistemul actual de aprovizionarea îngrășătoriilor este greoi și cu multe etape intermediare, ceea ce face ca animalele să ajungă în îngrășătorii tarate, necesitînd, timp de 1—2 luni, cheltuieli de refacere, care, de a- semenea, încarcă suplimentar costurile de producție și diminuează sporul mediu. S-a propus reorganizarea sistemului de achiziție și recepție prin folosirea directă, de către îngrășătorii, a achizitorilor întreprinderilor de industria cărnii, cu ajutorul cărora să se poată cumpăra întregul tineret taurin disponibil pentru îngră- șare din zonele de producere a vițeilor atribuite fiecărei îngrășătorii. Această acțiune ar urma să se realizeze intr-un program de 1—2 ani, care să permită trecerea la generalizarea a

cestui sistem, concomitent cu satisfacerea nevoilor curente de carne, pentru a se ajunge la îngrășarea la greutăți de peste 350—400 kg, în funcție de rase, a întregului efectiv destinat producției de carne.O problemă deosebit de importantă,’ examinată în dezbateri, este folosirea rațională a pășunilor și finețelor naturale, în special din zona de deal șl munte. Este un adevăr cunoscut de toți agricultorii că furajul cel mai ieftin și mai complet îl constituie masa verde de pe pajiști. S-a propus întocmirea de către unitățile agricole din zonele respective care le dețin, cu sprijinul organelor agricole județene și al ministerului, a unui program de măsuri care să asigure întreținerea, fertilizarea și exploatarea rațională a acestora. Concomitent trebuie întreprinse măsuri pentru creșterea efectivului de tineret taurin șl in special a oilor din rasa țurcană, cu care să ne repopulăm aceste zone pentru a le folosi cît mai rațional. Toamna, după căderea brumelor, ar urma ca mieii și ovinele reformate din această zonă să fie transportate în zonele de cultură a porumbului, în special în Lunca Dunării, pentru folosirea resurselor mari furajere rămase după recoltarea culturilor, cu finisarea într-o ultimă etapă de îngrășarea celor destinați exportului, în complexe special amenajate în acest scop.Au fost discuții și în jurul proporției ridicate de concentrate în structura rațiilor și nefolosirii raționale a importantelor resurse de furaje grosiere pe care Ie avem în apropierea zonelor de producere a cărnii de taurine.Participanții au fost de acord că se poate reauce simțitor consumul de concentrate în furajarea taurinelor și ovinelor, însă au arătat cu toții că este necesar un grad mult mai ridicat de pregătire a furajelor, ceea ce ar îmbunătăți indicele de consum specific. Unii șefi de fermă au cerut să fie ajutați în realizarea bucătăriilor furajere, a amestecurilor vita- minice și minerale, pentru a ajuta Ta folosirea mai eficientă a furajelor grosiere.în cadrul dezbaterilor, vorbitorii au solicitat intervenția mai hotărîtă a ministerului, pentru soluționarea unor probleme privind mecanizarea în unitățile de îngrășare, înlăturarea dificultăților datorate lipsei frecvente a pieselor de schimb la uneia utilaje din dotare. S-a subliniat necesitatea ca ministerul să definitiveze schemele de tratament și prevenția a îmbolnăvirilor specifice complexelor, care să fie aplicate cuztoată răspunderea de specialiștii veterinari,' pentru a reduce pierderile de efective prin mortalități și sacrificări.Participanții au subliniat în tnod unanim posibilitățile mari pe care le au complexele și fermele de îngrășare a taurinelor și ovinelor pentru sporirea producției de carne, reducerea consumului specific și a costurilor, în vederea creșterii eficienței ■ economice a acestor importante sectoare de activitate a agriculturii da stat.Cceșterea păsărilor în complex^ mari de tip industrial, a spus în concluziile asupra dezbaterilor în secția de avicultura, tovarășul ing. STAN 
ȚÎRLEA, directorul general al Trustului ■ pentru protlucț.ia avicolă, a început aCum 10 ani, cind a fost dai în folosință complexul de la Crevedia și s-a dezvoltat intr-un ritm foarte rapid, care poate fi ilustrat de creșterea producției de ouă de la numai 35 milioane în 1960, la 655 milioane în 1970. Producția de ouă care se realiza în 1960 pe total a- gricultură de stat se obține acum într-o singură întreprindere avicolă de mărime medie. Producția de carne de pasăre a crescut tone în 1960, la 24 000 cut. de la 8 000 tone anul tre-în urma indicațiilor prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitării complexelor de la Crevedia, Bacău și Arad, în anul trecut, s-a întocmit un program științific de dezvoltare a aviculturii. Prin trecerea la sistemul de creștere a păsărilor în baterii, pe același spațiu crește de 2,5 ori numărul de păsări.. Se creează astfel baza materială pentru realizarea, în anul 1975, a unei producții anuale de 1 640 milioane ouă în I.A.S.S-au luat măsuri pentru realizarea sarcinii de a realiza o producție de 200 mii tone carne pasăre, astfel îneît acest produs să reprezinte 30 la sută din consumul de carne al populației.La ședința de lucru a secției de avicultură au participat 152 tovarăși — directori, economiști, mecanizatori, șefi de fermă și cei mai buni muncitori din avicultura noastră.Propunerile care s-au făcut în urma acestor dezbateri și care se referă în principal la, programul de sporire a producției de ouă prin introducerea bateriilor în spațiile existente reprezintă o etapă nouă, superioară. de creștere și exploatare a păsărilor, care are eficiență economică sporită fată de actualul sistem.Avînd în vedere gradul înalt da tehnicitate ce se realizează în halele de păsări prin introducerea bateriilor și pentru a asigura creșterea corespunzătoare a productivității muncii, s-au făcut propuneri pentru a se organiza instruirea temeinică a tuturor îngrijitorilor care vor lucra cu baterii. Această instruire trebuie să confere muncitorului respectiv calificarea necesară pentru a putea folosi utilajul din hală fără ajutorul personalului auxiliar, mecanic, electrician etc. în această ordine de idei s-a criticat situația actuală cind în aceeași hală îngrijitorul de păsări, care are răspunderea producției, este considerat și plătit ca muncitor necalificat și lucrează 10 ore, în timp ce mecanicul este muncitor calificat, plătit ca atare și lucrează 8 ore pe zi.în discuțiile asupra programului de introducere a bateriilor s-a cri& ticat calitatea bateriilor fabricate de Tehnometal Timișoara, în special Iii ceea ce privește protecția metalului^ și s-a atras atenția asupra urgentării realizării bateriei pentru crește-» rea tineretului, a instalațiilor pentru uscarea dejecțiilor și a utilajului pentru alimentarea halelor cu furaja în vrac.în ceea ce privește producția da carne de pasăre, participanții la discuții au aprobat tehnologia stabilită pentru marile complexe și s-au făcut recomandări ca aceasta să fie a- daptată și extinsă și în celelalte unități care au sarcini de creștere a puilor de carne. Una din problemele cele mai larg dezbătute este reduce- . rea costurilor de producție atît la ouă, cit și la carne de pasăre. Vorbitorii au scos în evidentă largi posibilități de creștere a productivită-
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(Urmare din pag. a IlI-a)ții păsărilor și au criticat faptul că proiectanții și constructorii dau soluții scumpe care încarcă prețul de cost. Echipamentul tehnic al halelor este nejustificat de scump și de slabă calitate.Din discuții a rezultat că principala cauză pentru care producția medie de ouă și greutatea medie la livrarea puilor de carne, pe total agricultură de stat, nu se ridică la nivelul posibilităților hibrizilor, este calitatea nesatisfăcătoare a furajului și schimbările dese de rețete, ca urmare a lipsei unor sortimente. S-a apreciat că, .. ____ _____1______bune obținute in întreprinderile a- vicole de stat în ultimii trei ani, totuși nici unul din acești ani nu a fost normal, din punct de vedere âl asigurării furajelor, și deci rezultatele puteau fi și mai bune. Este necesar să se introducă furajele granulate în hrana puilor de carne și rețete cu un conținut înalt de energie, apre- ciindu-se că prin această măsură risipa va fi mult redusă, iar furajele mai bine utilizate. Prin aplicarea a- cestor măsuri, la o producție de 100 mii tone carne economiile se estimează la 60 mii tone furaje anual.Organizarea activității de selecție a liniilor de păsări corespunde cerințelor programelor de dezvoltare a aviculturii, iar hibrizii pe care-i avem sînt la fel de buni, din vedere productiv, ca și în țările cu avicultură Producțiile de peste 250 ... ___  . _găină și 1,8—2 kg greutate vie la vîrsta de 60 de zile realizate pe efective foarte mari și în multe ferme dovedesc potențialul productiv al hibrizilor pe care-i folosim.întreprinderilor avicole ale statului li s-au creat o serie de condiții deosebite din partea statului. Experiența acumulată de acestea trebuie rapid difuzată în sectorul cooperatist al a- griculturii în întreaga țară. în a doua jumătate a anului 1970, în cadrul acțiunilor de cooperare s-au introdus în cooperativele agricole aproape 2 milioane de puicuțe de o zi, din care au rezultat circa 1 700 000 de găini care acum, în plină producție, se comportă la fel de bine ca și cele din fermele avicole ale statului.Asigurăm conducerea partidului și statului nostru, a spus în încheiere vorbitorul, că specialiștii și lucrătorii din avicultura de stat vor munci cu entuziasm și competență crescîndă pentru a îndeplini și depăși sarcinile ce ne revin in actualul cincinal.întreprinderea agricolă de stat Suceava în care luorez — a spus tovarășul ing. MIHAI AURSU- 

LESEI, directorul acestei unități, are o suprafață de peste 15 000 ha. Unitatea are profil agrozootehnic po- sedînd,. printre altele, un număr de17 000 taurine. Venitul planificat se ridică la peste 200 milioane Iei. în sectorul vegetal ponderea o deține cultura cartofului. Se cultivă cu această plantă 2 300 ha, ceea ce reprezintă peste 17 la sută din suprafața de cartofi din agricultura de stat. în cincinalul 'încheiat recent, producția de cartofi realizată în > unitățile: agricole de stat din județ a fost de 20 800 kg la hectar, la un preț de cost de 531 lei tona. Anul trecut, deși recolta a fost mai slabă, împreună cu cooperativele agricole de producție, am livrat fondului central o treime din întreaga cantitate de cartofi a acestuia.Pentru ca în acest an să obținem de pe cele 2 300 ha pe care le vom cultiva cu cartofi producții sporite, am luat o serie de măsuri. Am specializat un număr de 10 ferme, am pregătit sămînța. am fertilizat în arăturile de toamnă întreaga suprafață de teren cu 400 kg superfosfat și 200 kg sare potasiu. Pe 70 la sută din suprafață am administrat gunoi, dînd cite 35 tone la hectar. La începerea plantării vom mai fertiliza încă 12 Ia sută din suprafață, iar restul de18 la feută o vom fertiliza o dată cu plantarea, aplicînd gunoi la cuib.Am pregătit, de asemenea, dispozitive de aplicat îngrășăminte chimice cu ajutorul cărora, o dată cu plantarea, vom administra încă 300 kg de îngrășămînt complex la ha.Ocupîndu-se de problemele sporirii producției, vorbitorul a arătat că în general unitățile agricole din județ cultivă cele mai mari suprafețe cu cartofi timpurii și de vară, lucru care face ca atit în I.A.S., cît și in C.A.P. să se concentreze un mare volum de lucrări într-un timp scurt. Considerăm necesar să eșalonăm soiurile, pentru a putea astfel eșalona și forța de muncă. Dacă din soiurile timpurii, extratimpurii și semitirzii avem soiuri corespunzătoare, din grupa soiurilor tîrzii, în schimb avem soiuri plafonate, de potențial scăzut. Soiul de cartofi „Mercur", care este acum raionat, este slab și ca producție și ca valoare culinară. Știm că in prezent — a spus vorbitorul — se pregătește un soi valoros, dar deocamdată se cultivă pe 2—3 hectare. Pînă îl introducem în cultură nu mai are valoare, apare altul mai productiv. Aș propune să ni se permită să importăm acest soi, iar valuta necesară, cel puțin pentru unitatea noastră, s-o realizăm din exportul de cartofi de consum, peste nivelul aportului valutar planificat. Și în general să se permită T.A.S., fermelor, ca din valuta realizată peste nivelul sarcinilor planificate să poată importa materiale și utilaje. Acest lucru ar stimula mult inițiativa fermierilor. tehnicienilor, tuturor lucrătorilor ca să acționeze pe toate căile pentru a obține cît mai multă valută.Ocupîndu-se de problemele mecanizării lucrărilor la culturile de cartofi, vorbitorul a subliniat necesitatea ca mașinile importate, precum și cele care se construiesc în țară să fie încercate în condițiile pedoclimatice din terenurile unde vor lucra. El a arătat că au fost cazuri cînd mașini importate, pentru care s-a plătit valută, nu au putut fi folosite în condițiile locale. Combina de recoltat cartofi realizată în țară este, o mașină în general bună, dar nu s-a reușit să se realizeze cu ea prea mult pentru că s-au ivit unele defecțiuni. Trebuie să recunoaștem însă că nici noi nu am fost pregătiți să folosim asemenea mașini. Pentru anul acesta ne-am propus să destinăm parcelele cele mai potrivite pentru a o putea folosi la un nivel cit mai ridicat. Sintem informați că mașina pneumatică de stropit cartofi este omologată și urmează să fie construită peste doi ani. Pînă atunci propunem să folosim și elicopterele pentru combaterea manei și altor dăunători care ne provoacă mari pierderi.

cu toate rezultatele

punct de cei folosiți dezvoltată, de ouă pe

în încheiere, vorbitorul a făcut cunoscut consfătuirii angajamentul muncitorilor din această unitate de a realiza în acest an, printre altele, în medie, 25 tone cartofi la hectar, și de a spori producția la această cultură pînă la sfîrșitul cincinalului la peste 30 tone la hectar.In dezvoltarea de mari proporții a agriculturii românești, unitățile agricole de stat au constituit încă de la înființarea lor factorul inovator cel mai important în aplicarea științei și tehnicii moderne și mijlocul cel mai grăitor de ilustrare a superiorității economico-organizatorice a agriculturii socialiste — a subliniat în cuvîntul său tovarășul NICOLAE 
GI0SAN, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice. Continua lor dezvoltare a necesitat mari eforturi din partea partidului și statului pentru dezvoltarea bazei materiale, îmbunătățirea continuă a metodelor de conducere, creșterea și perfecționarea cadrelor de specialiști. Reorganizarea unităților agricole de stat din anul 1967 a însemnat un important pas înainte în procesul de intensificare a producției și de industrializare a proceselor tehnologice.Recentele măsuri de trecere la întreprinderi mari și la trusturi specializate deschid perspective și mal largi pentru perfecționarea activității unităților agricole de stat, per- mițînd o concentrare, o specializare și o integrare mai avansată a producției, cu însemnate consecințe asupra productivității și rentabilității.Indicațiile personale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în jalonarea a- cestor mari prefaceri au fost de o importanță hotărîtoare pentru dezvoltarea și intensificarea agriculturii noastre socialiste.Rezultatele obținute de întreprinderile agricole de stat reflectă și contribuția adusă de cercetarea științifică prin soiurile și hibrizii obținuți în institute și stațiuni experimentale, prin îmbunătățirile aduse în tehnologiile de producție, prin cunoașterea însușirilor diferențiate ale solurilor noastre și a măsurilor de ameliorare a acestora, prin aplicarea ’ în producție și a altor rezultate.Dar nu este mai puțin adevărat că unele neajunsuri din activitatea întreprinderilor agricole de stat în domeniul1 producției vegetale și animale, al exploatării lucrărilor de îmbunătățiri funciare și al rezultatelor economice se datoresc în mare măsură și cercetării științifice care nu a rezolvat din timp unele probleme absolut necesare pentru dezvoltarea producției agricole, nu a. stabilit o colaborare strînsă între unitățile de cercetare și cele de producție pentru valorificarea și generalizarea imediată a rezultatelor pe care le-a obținut.Prin măsurile luate în ultima perioadă pentru perfecționarea organizării cercetării științifice în agricultură, o dată cu înființarea Academiei de Științe Agricole și Silvice și a unor noi institute și stațiuni experimentale. a continuat vorbitorul, prin legarea strînsă a cercetării științifice de cerințele cele mai actuale și mai importante ale producției, s-au creat condiții superioare și în ceea ce privește aportul științei la dezvoltarea producției agricole și la progresul rapid al economiei naționaleProfesorul Nicolae Giosan a insistat apoi asupra problemelor care au o importantă deosebită în etapa actuală.Vom continua, a subliniat vorbitorul, să intensificăm cercetările pentru a crea o diversitate de soiuri și hibrizi și pentru a experimenta soiurile cele mai valoroase create pe plan mondial, astfel încit să putem alege in fiecare zonă în parte pe cele mai corespunzătoare ca însușiri de proauctivitate, calitate și rezistență la boli.în înfăptuirea programului național de producere de sămînță ameliorată, unitățile de cercetare vor asigura in fiecare an întregul necesar de semințe elită pentru culturile de cîmp și legumicole și material săditor viti-pomicol de calitate, liber de viroze. Un rol important revine însă.' și unităților agricole de stat privind înmulțirea semințelor ameliorate jn ferme specializate; in dotarea acestora cu utilajele necesare și în aplicarea celor mai corespunzătoare lucrări în aceste ferme, care să ducă in final la aprovizionarea tuturor unităților agricole cu semințe de calitate.' Cercetarea științifică va elabora metode îmbunătățite de analiză și de prognoză agrochimică in aplicarea diferențiată a îngrășămintelor chimice, precum și a insectofungicidelor și ierbicidelor, pentru a asigura sporuri cit mai mari și mai 'rentabile de producție. Ampla dezvoltare a irigațiilor ridică cu un accent deosebit problema execuției și exploatării eficiente a acestor amenajări. O preocupare principală în această direcție o constituie reducerea investițiilor specifice și a cheltuielilor de exploatare a sistemelor de irigație, care în prezent sint ridicate. Totodată, cercetările noastre vor trebui să ofere soluții și metode pentru o folosire eficientă a terenurilor amenajate, cu privire la folosirea rațională și cu randament ridicat a apei de irigație, la crearea și folosirea unor soiuri și hibrizi mai productivi decit c.ei pe care-i avem, la aplicarea unei agrotehnici specifice condițiilor de irigare, la obținerea de două recolte pe an sau trei în doi ani, pentru a se asigura o eficiență economică cît mai ridicată a investițiilor mari care se fac in irigații.în domeniul creșterii animalelor, cercetarea științifică a manifestat o accentuată rămînere în urmă, atit în ceea ce privește' ameliorarea raselor, cît și tehnologiile de creștere.Producțiile mici pe care le avem încă în sectorul zootehnic și, în același timp, consumurile ridicate de furaje pe unitatea de produs la efectivele existente, impun cercetări privind stabilirea unei structuri mai raționale a raselor și îmbunătățirea lor, folosind cele mai eficace metode ale geneticii moderne. Procesele tehnologice cu caracter industrial din combinatele de creștere a animalelor, prin marea lor intensivitate și tehnicitate ridică in fața cercetării probleme însemnate ; asigurarea unor condiții optime de mediu, îmbunătățirea măsurilor de creștere a natalității, stabilirea utilajelor și construcțiilor celor mai adecvate ș.a. constituie preocupări cărora cercetarea științifică va trebui să le dea soluții în scurtă vreme. O problemă esențială în zootehnie este și aceea a apărării sănătății animalelor, domeniu în care, cu toate contribuțiile

acum de cercetare, va tre-aduse pînă bui să stabilim noi metode de tratament și noi produse biologice mai eficace. Cercetările privind alimentația animală vor fi puternic dezvoltate, în direcția tehnologiei de fabricație a nutrețurilor combinate și elaborării diferențiate a rețetelor și amestecurilor furajere pe specii și categorii de animale, utilizindu-se materii prime din țară și urmărindu-se o folosire cit mai largă a tuturor resurselor furajere, atit din a- gricultură cît și din industrie. Vor trebui găsite soluții pentru o valorificare mai bună a producției de pe pășunile naturale, pentru sporirea producției la hectar a furajelor cultivate, precum și de prelucrare a tuturor furajelor grosiere, astfel încit să crească substanțial valoarea lor nutritivă.în domeniul mecanizării, cercetările sînt îndreptate spre diversificarea în continuare a tractoarelor, mașinilor și utilajelor, și mai ales spre extinderea mecanizării lucrărilor pe terenurile în pantă, pe terenurile grele cu exces de umiditate și pe cele nisipoase. Vom aduce soluții în automatizarea proceselor tehnologice din complexele de creștere a animalelor, în perfecționarea instalațiilor din fabricile de deshidratare a furajelor, precum și în mecanizarea complexă pentru producerea și conservarea nutrețurilor și pentru prelucrarea și condiționarea' semințelor.In cercetările de economie agrară o atenție deosebită va trebui acordată găsirii căilor de creștere a productivității muncii, printr-o organizare cît mai bună a producției și a muncii, printr-o folosire cît mai eficientă a mijloacelor de producție și a investițiilor importante efectuate în irigații, mecanizare, creșterea animalelor.întreprinderile agricole de stat, prin dimensiunile, complexitatea și in- tensivitatea lor, constituie un domeniu vast de aplicație a acestor procedee și metode de calcul, deoarece oferă maci posibilități de analiză economică, de creștere a veniturilor, de economisire ă resurselor și de folosire eficientă a muncii. Va trebui să depunem toate eforturile pentru a înarma întreprinderile agricole de stat cu modele economico-matema- tice și metodologiile științifice necesare aplicării lor practice.Raportul prezentat în consfătuire a redat pe larg și deficiențele muncii noastre, a spus tovarășul ION 
TEȘU, șeful departamentului agriculturii de stat din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor. Doresc în cuvîntul meu să arăt cu toată răspunderea, in fața conducerii de partid, a cohsfătuirii noastre, că lipsurile arătate ne revin în primul rind nouă, celor din departamentul agriculturii de stat.Deficiențele pornesc încă de la modul cum am gîndit și repartizat sarcinile de plan anuale sau de perspectivă, precum și în felul cum urmărim realizarea lor. Din partea unor cadre din întreprinderi s-a manifestat și se manifestă tendința de a susține cu tot felul de argumente planificarea unor sarcini, de. . producție cit mai modeste, sub nivelul posibilităților și a dotațiilor primite. Această tendință s-a resimțit și la nivelul departamentului. Noi am îmbrățișat și chiar am susținut în fața organelor superioare argumente preluate de multe ori cu ușurință de la unități.Lipsa de exigență noastră a contribuit ca de unități sau șefi de jungă să găsească și ... r________tot felul de cauze obiective în susținerea producțiilor scăzute, care in fond ascundeau deficiențe în activitatea curentă de producție. în rindul unor cadre ale conducerii agriculturii de stat și desigur a noastră, a celor din departament, s-a încetățenit, totodată, tendința de a cere și a cere mereu cu insistență, investiții, materiale, furaje, mașini și tractoare, argumentînd că nerealizările de . plan se datoresc nesatisfacerii acestor cerințe.De multe ori, astfel de justificări împiedică o analiză profundă a . cauzelor reale ale nerealizărilor, menită să determine folosirea multiplelor rezerve și posibilități din unitățile noastre. Atit în raport, dar mai ales în secții, prin cuvîntul celor care ne-au prezentat . _______muncii lor, s-a arătat din plin că in cazul folosirii și valorificării rezervelor putem obține producții cu mult superioare. Consider că noi, cei din departament, nu am dat atenția cuvenită acestui important aspect din munca unităților noastre, lăsîndu-ne antrenați de solicitări nejustificate sau de explicațiile superficiale date de unii specialiști, mulțumiridu-ne să înregistrăm rezultatele bune sau rele, fără ca analizele periodice făcute să fie întotdeauna urmate cele mai ferme măsuri a deficientelor.In munca unor cadre ment se mai manifestă __ _____muncă funcționăresc, iar în control nu dovedesc exigență, competentă profesională, insistentă, mulțumin- du-se de multe ori să vină cu un braț de informări, care nu folosesc la nimic.în activitatea de teren n-am dat sprijinul necesar consiliilor din întreprinderile de stat, din care cauză acestea, n-au reușit șă imprime peste tot o fermă orientare cu privire la modul de lucru, activitatea colectivă, problemele ce se dezbat și hotărîrile elaborate.Pe bună dreptate sîntem criticați că la o serie de obiective productive, îndeosebi în sectorul zootehnic, nu s-au atins parametrii .proiectați. Este, de asemenea, pe deplin justificată critica pentru nerealizarea pe terenurile irigate a unor producții la nivelul indicatorilor prevăzuți în studiile tehnico-economice. pentru depășirea costurilor de producție sau pentru desfășurarea unei activități nerentabile la unele produse.Rădăcina acestor deficiențe trebuie căutată în faptul că departa. mentul nu a exercitat jos. în unități, . un control sistematic, bazîndu-se pe conducerea activității unităților prin intermediul inspectoratelor întreprinderilor agricole de stat, verigi care nu au asigurat o conducere o- perativă pentru soluționarea rapidă a unor probleme cheie.Departamentul a pus la îndemina unităților, tehnologii de lucru, s-au elaborat programe, planuri de măsuri pentru îmbunătățirea activității de producție și economică, financiară, dar nu s-a urmărit cu toată vigoarea și insistența modul cum acestea sint transpuse in viață.
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în legătură cu diferențele mari de producție între unități și ferme, chiar din cadrul întreprinderilor care au aceleași condiții de producție, vorbitorul a spus : n-am reușit să generalizăm numeroasele experiențe bune din unitățile fruntașe, să ne întîlnim periodic cu cadrele din aceste unități, să discutăm cu ele și să prezentăm și altora ceea ce e bun în munca lor.Este locul să arătăm în consfătuire că nu peste tot s-a înțeles că imperativul major al activității oricărei întreprinderi agricole de stat este eficiența economică. într-o serie de unități se depășesc cheltuielile prevăzute. Analizele economice, lunare sau trimestriale, pe aceste probleme, au avut un caracter superficial sau formal, fără a fi urmate de măsuri concrete, imediate, de tragerea la răspundere a celor ce se abat de la disciplina de producție. Dacă am fi evi- tat tutelarea măruntă a unităților și am fi urmărit ca în consiliul de administrație să se dezbată sistematic materiale bine documentate, pe probleme majore, n-am fi ajuns la situațiile care au fost prezentate în raport.în partea finală a cuvîntului său, tov. Ion Teșu a spus : Desprindem de aici concluzia că este necesar să realizăm o serioasă îmbunătățire a stilului nostru de muncă. Cadrul organizatoric nou creat permite o mai mare apropiere de producție a conducerii departamentului, a cadrelor din departament. Crearea trusturilor de profil, care răspund direct de conducerea unităților specializate din subordinea lor, conducerea directă a întreprinderilor de către departamentul agriculturii de stat permit o nemijlocită cunoaștere a realității din teren, a problemelor care se ridică.Desigur, se cere nouă, tuturor, specialiști din departament și unități, să găsim în acest' context nou organizatoric, formele cele mai adecvate de lucru, operativitate, competentă și un nivel de răspundere ridicat tot ceea ce ne cer de la noi prinderile.Conștienți de răspunderea ce ne revine, doresc să asigur conducerea partidului, pe dv. personal, tovarășe secretar general, că noi, toate cadrele din departament sau unităti vom răspunde prin fapte sprijinului de care ne-am bucurat din partea partidului și statului nostru, vom asigura aplicarea în viață a indicațiilor și sarcinilor ce vor reieși din această consfătuire, situînd stat la nivelul pe poate să-l aibă în noastre.Discuțiile purtate legume și cartofi, ale cărei lucrări au fpst conduse de tovarășul jjțq, 
ION CEAUȘESCU, secretar ge' neral In Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, au avut un accentuat caracter de lucru, abordîndu-se problemele cele mai actuale ale. producției și valorificării acesteia, scoțîn- du-se în evidență lipsurile ce mai dăinuie în acest domeniu. Rămîne- rea'în urmă a legumiculturii față de celelalte sectoare din agricultură se dâtoreșțe. între altele, și. faptului că s<£ practică încă în unele. ferme sistemul vechi grădinăresc, care duce la o folosire nerațională a solului, creează greutăți în extinderea mecanizării lucrărilor, contribuie la apariția unor vîrfuri de muncă, ceea ce se răsfrînge în creșterea cheltuielilor de producție, chiar peste prețurile de livrare. Tehnologiile noi care se aplică în țările cu legumi cultură avansată si care au fost adaptate la condițiile din țara noastră n-au fost promovate cu consecvență în producție. Pe această linie, nici Institutul de cercetări pentru legumicultura și floricultură nu a desfășurat o activitate suficient de susținută și nici conducerea unităților de producție nu a dovedit destulă receptivitate și operativitate în acest domeniu. Rămîneri în urmă se fac simțite si în ceea ce privește crearea de hibrizi și soiuri noi. Este necesară o intensificare a eforturilor pe această linie, cît și o mai mare operativitate în promovarea noilor creații autohtone și din sortimentul mondial pentru culturile de cîmp, din solarii și sere.De asemenea, s-a ajuns la concluzia că sistemul actual de producere a răsadului in răsadnițe cu biocombustibil și - foarte dispersat este mult rămas in urmă, nu prezintă siguranță nici condiții de cuvint nu concură sul legumiculturii.realizarea centrelor de producere a răsadului pentru suprafețe mari de legume dotate cu baza materială modernă, sere înmulțitor, solarii încălzite în care să se lucreze cu mijloace mecanizate, să se aplice fitoprotecția, să se folosească substanțe specializate pentru stimularea .. și retardarea vegetației. Numai în aceste condiții se poate produce un răsad de calitate în faza optimă de dezvoltare, corelată cu momentul de plantare, numai astfel răsadul devine un mijloc sigur și eficient pentru realizarea corespunzătoare a producției de legume.Din același punct de vedere s-au făcut referiri la faptul că materialul săditor de cartofi nu este în general satisfăcător, iar în unii ani a fost deficitar. De asemenea, că nu se a- plică încolțirea tuberculilor de cartofi, măsură deosebit de eficientă pentru creșterea și îmbunătățirea producției de cartofi. Se impun măsuri pentru producerea cartofilor de să- mință, asigurarea spațiilor pentru păstrarea și încolțirea cartofilor. Totodată, s-a subliniat necesitatea să se acorde o mai mare atenție nivelării de bază, irigării pe rigole lungi din sisteme moderne etc.In ceea ce privește mecanizarea lucrărilor se întîmpină greutăți din cauza lipsei de operativitate în omologarea și asimilarea în fabricație a celor mai corespunzătoare tipuri de mașini. S-a scos în evidență faptul că cea mai mare parte a mașinilor destinate lucrărilor în legumicultura și pentru cultura cartofilor prezintă . deficiențe mari de concepție, fabricație și exploatare, cu consecințe negative asupra producției și eficienței economice. Astfel, mașina de modelat solul nu realizează brazde înălțate corespunzătoare, nici rigole suficient de adinei, mașina de plantat răsaduri și cartofi preîncolțiți are randament scăzut și prezintă deficiențe de fabricație (rezistență insuficientă) ; mașinile pentru fitoprotecția plantelor prezintă mari deficiențe de fabricație și realizează lucrări necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. La combina C.R.C. 2, pentru
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recoltat cartofi, piesele active de dislocare, transportoarele și alte ansam- ble ale mașinii prezintă defecțiuni mari de fabricație care au dus, practic, la o slabă folosire a lor (s-a realizat într-o campanie 1-5 ha/mașină, față de 30 ha cit s-a prevăzut prin proiectare), aceleași deficiențe s-au semnalat și la liniile pentru sortarea tomatelor și cartofilor, la frezele pentru prășit între rînduri, cultivatorul pentru plante tehnice și legume etc. S-a apreciat faptul că unele utilaje din dotarea fermelor legumicole și de producere a cartofilor au o rezistență scăzută, în special a organelor active, deci sînt folosite o perioadă scurtă de exploatare și cu randament scăzut. De asemenea, s-a semnalat că tractorul legumicol L-400 se fabrică fără a se produce concomitent sistema de mașini și echipamentele de lucru aferente. Pentru agricultură este deosebit, de important ca sortimentul de îngrășăminte chimice să cuprindă și îngrășăminte complexe ternare cu solubilitate ridicată, cu rapoarte între principalele elemente de nutriție specifice legumelor și cartofilor. De asemenea, s-a semnalat lipsa îngrășămintelor cu micro-elemente și a celor pentru aplicarea foliară.în baza concluziilor reieșite și măsurilor amplu dezbătute în cadrul secției s-a apreciat că vor fi create condiții să se realizeze și să se depășească indicatorii prevăzuți pentru întreprinderile agricole de stat pe anul 1971, de 290 000 tone de legume și 228 000 tone de cartofi, cu reducerea însemnată a prețului de cost pe unitatea de produs.în cadrul secțiilor de viticultură și pomicultură, ale căror lucrări au fost conduse de tovarășii GHE0R- 
GHE MOLDOVAN * NICOLAE 
ȘTEFAN, adjuncți ai ministrului, au fost dezbătute problemele legate de orientarea în perspectivă, de tehnologia culturilor viti-pomicole și acțiunile care trebuie să. fie intre.- prinse, pentru îmbunătățirea activității în vederea realizării și depășirii prevederilor din actualul cincinal. A fost subliniată necesitatea concentrării și specializării in continuare a podgoriilor și bazinelor pomicole pe baza zonării speciilor, dindu-se prioritate celor mai valoroase soiuri. S-a relevat că prin investițiile care se vor face în această perioadă, să se reîntregească suprafețele, în primul rind in podgoriile și bazinele pomicole consacrate, folosindu-se sortimentele noi. Plantările se vor face numai pe terenuri amenajate, -care să asigure mecanizarea completă a lucrărilor de întreținere, combaterea bolilor și dăunătorilor și chiar a recoltatului.în noile plantații se vor generaliza sistemele de cultură intensivă a strugurilor de masă și vin. a mărului, părului, piersicului și caisului, urmărindu-se realizarea producțiilor la parametrii obținuți în țările avansate și anume de minimum 10 tone struguri la hectar și 20—25 tone la hectar la piersic și mări realizarea de sive si de cireși, căpșuni.'Pentru realizarea . văzute, cu eficiență economică ridicată, s-a apreciat că este necesar să se execute investiții complete — alimentări cu apă, combaterea eroziunii solului, drumuri, drenări. puncte pentru calibrarea și sortarea fructelor, precum și stații de prerăcire și depozitare. Pentru reducerea cheltuielilor de producție in vii și livezi și îndeosebi a forței /de muncă manuală, care în prezent este de 2—3 ori mai ridicată decit parametrii mondiali, se va urmări mecanizarea complexă a lucrărilor de întreținere.în sectorul viticol și pomicol, pentru executarea unor lucrări specifice se constată de mult timp lipsa uneltelor mărunte, dar de strictă necesitate, de bună calitate, fapt care trebuie să-și găsească rezolvarea.în mod deosebit s-a insistat asupra asigurării și producerii materialului săditor viticol-pomicol și a autenticității acestuia, precum și asupra rolului pe care stațiunile de cercetări trebuie să-l aibă în această direcție.Pentru evitarea pierderilor la recoltare și valorificare, cît și pentru reducerea cheltuielilor ocazionate de aceste operațiuni și care în prezent renrez’ntă circa 20 Ia sută din costul total al produselor, se vor lua măsuri pentru mecanizarea condiționării fructelor în punctele de calibrare. Rentabilizarea acestor sectoare, fiind legată de rezolvarea depozitării și industrializării nroduselor, sînt necesare acțiuni de coonerare în vederea realizării depozitelor de păstrare, pentru scurtă și lungă durată.Pentru ridicarea continuă a calificării profesionale a muncitorilor și specialiștilor este necesar ca in afara instruirilor periodice să se extindă schimbul de experiență la unităț’le fruntașe și stațiunile experimentale, în vederea promovării noului în producție.întrucit ferma reprezintă veriga de bază a sistemului organizatoric ai producției, s-a apreciat că este necesar să se revadă posibilitățile de permanentizare a unui număr mai mare de muncitori pentru efectuarea lucrărilor de mare specialitate.Dezbaterile au subliniat necesitatea luării unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea ambalajelor și prezentarea produselor la un nivel comercial cît mai aspectuos.'în funcție de gradul de comasare a terenului, formă de relief, de sistemul de cultură, specializare s-a susținut necesitatea ca fermele să aibă de la 100 la 150 hectare.în cadrul dezbaterilor din secția pentru producția de carne de porc, a cărei ședință a fost orezidată de 
VASILE COSMUȚĂ,general al Trustului de creștere și , îngrășare a porcilor, s-a arătat, între altele, că întreprinderile agricole de stat au înregistrat progrese însemnate pe linia îmbunătățirii rezultatelor de producție, ca urmare a dotării cu o bază tehnico-materială modernă, a aplicării unor noi tehnologii, a extinderii producției de furaje combinate și a unei mai bune organizări a producției și a muncii, în sectorul de creștere și îngrășare a porcilor — începînd cu anul 1964, ca urmare a indicațiilor primite din partea conducerii de partid și de stat. s-a. trecut la intensificarea procesului de producție în unități mari specializate, de tip industrial, fapt care a permis mecanizarea și automatizarea unor sectoare grele de muncă.) lucru ce s-a reflectat în creșterea productivității muncii și în sporirea producției de carne de porc. Ca urmare, ponderea sistemului

(Urmare din pag. I)

măr. Se va ur- plan tații in ten - vișini, pruni șiproducțiilor pre-

perienței bogate ale lucrătorilor din agricultura de stat, expresia preocupărilor lor de perfecționare a muncii și folosire mai judicioasă a capacităților de producție, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de răspundere trasate de conducerea de partid și de stat.în cadrul lucrărilor consfătuirii 
a avut loc apoi solemnitatea în- mînării titlului de Erou al Muncii Socialiste și Medalia de aur „Secera și Ciocanul" precum și de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor lucrători din agricultura de stat.înaltele distincții au fost înmîna- te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat.în încheierea dezbaterilor, primit cu vii și îndelungi aclamații, a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu un deosebit interes și subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze.în numele tuturor' participanți- lor la consfătuire, tovarășul Iosif 
Banc a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde mulțumiri, exprimînd sentimente de recunoștință pentru aprecierea pozitivă, pentru criticile îndreptățite, pentru indicațiile deosebit de prețioase pe care le-a dat. Vom depune, tovarășe secretar general — a spus vorbitorul — toate eforturile, străduința și priceperea de care dispunem pentru a traduce în viață aceste valoroase indicații și a ridica agricultura de stat la nivelul condițiilor ce au fost create prin grija partidului și statului nostru, prin grija permanentă a dumneavoastră.Indicațiile date de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, vor constitui o călăuză permanentă și de mare preț, pentru noi, pentru toate întreprinderile agricole de stat, pentru toate fermele,, pentru toți lucrătorii din unitățile a- gricole de stat, pentru toți lucrătorii ministerului nostru, în muncă lor pentru progresul continuu al agriculturii noastre. Avem posibilitatea și sîntem ferm hotărîți să îndeplinim înainte de termen sarcinile trasate agriculturii de stat prin Directivele Congresului al X-lea al partidului, de a spori producția și productivitatea muncii la nivelul celor mai bune realizări obținute de statele cu a- gricultură dezvoltată.Conducerea ministerului, parti- cipanții la consfătuire, toți lucrătorii din agricultura de stat ne angajăm ca prin mai buna folosire a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție, prin aplicarea creatoare la condițiile țării noastre a tot ceea ce este mai nou și înaintat în știința și practica agricolă, să

obținem peste actualele prevederi ale cincinalului un milion tone cereale, 100 000 tone legume, 50 000 tone struguri și fructe, 120 000 tone carne, 500 000 hectolitri lapte și 300 milioane ouă, produse Ce. însumează circa 3,5 miliarde lei producție globală. Aceste angajamente, nu reprezintă însă tot ceea ce poate da sectorul agricol de stat. Vom analiza încă o dată unitate cu unitate, cultură și cultură și produs cu produs, astfel ca să găsim și să punem în valoare toate rezervele de care dispun întreprinderile a- gricole de stat.Pe deplin conștienți de rolul și de răspunderea ce revin întreprinderilor agricole de stat pentru dezvoltarea întregii agriculturi, vom produce cantități sporite de semințe, în ferme specializate, vom generaliza încă din acest an cooperarea cu unitățile cooperatiste în producerea cărnii de pasăre și o vom extinde la porcine, la taurine și ovine și în alte domenii în care trebuie să acordăm sprijinul necesar cooperativelor agricole de producție.Ne exprimăm — a spus în încheiere vorbitorul — deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului nostru, deplina satisfacție pentru transformările profund înnoitoare care au loc în viața economică și socială a țării și sîntem hotărîți să depunem toate eforturile pentru realizarea sarcinilor trasate de Directivele Congresului al X-lea al partidului nostru.Vă mulțumesc încă o dată, tovarășe Ceaușescu, pentru înaltele distincții acordate lucrătorilor din unitățile agricole de stat, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în vederea dezvoltării întreprinderilor agricole de stat, pentru dezvoltarea întregii noastre agriculturi, pentru, progresul și propășirea României socialisteîntr-o atmosferă însuflețită, de entuziasm, participant i la consfătuire au adoptat o chemare către toți lucrătorii din fermele și întreprinderile agricole de stat, prin care adresează un vibrant îndemn la o activitate creatoare, menită să asigure avîntul întregii noastre a- griculturi socialiste.Participanții lâ consfătuire au manifestat îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general. Se scandează „P.C.R.—Ceaușescu", „P.C.R.— Ceaușescu". Este o expresie grăitoare a dragostei pe care lucrătorii din întreprinderile agricole de stat o poartă conducerii de partid, a recunoștinței lor pentru măsurile permanente adoptate în vederea modernizării rapide a acestei ramuri a economiei naționale și totodată a hotărîrii ferme de a munci cu toată însuflețirea pentru sporirea producției agricole vegetale și animale, pentru prosperitatea și progresul patriei noastre socialiste.(Agerpres)
industrial a crescut an de an — a- jungind ca in 1970 să reprezinte 54 la sută din totalul producției carne de porc (231 mii tone — _ care 123'mii tone în complexe). în anul 1975 sectorul industrial va gura peste 80 Ia sută (365 mii tone producție totală, din care în complexe 308 mii tone) din cantitatea de carne de porc ce se va produce în întreprinderile agricole de stat. Cu toate că în perioada cincinalului recent încheiat, întreprinderile agricole de stat au livrat la fondul central peste 860 mii tone carne de porc, repre- zentind o valoare a producției globale de circă 8 miliarde lei, rezultatele de producție și economico-financiare obținute nu sînt încă la nivelul parametrilor proiectați și al celor mai bune realizări pe plan mondial, sub aspectul sporurilor, consumurilor specifice și al eficienței economice, în condiții de dotare și posibilități de exploatare identice, producțiile și costurile sînt diferite de la o unitate la alta. Așa, de exemplu, complexele industriale Căzănești, Brăila, Caracal. Băilești, au realizat fiecare în anul 1970, peste 13 mii tone carne, în timp ce complexul Ulmeni care are aceeași capacitate și condiții, a obținut mai puțin cu două mii de tone, fapt care s-a reflectat și în rezultatele financiare:în discuțiile purtate în cadrul lucrărilor secției — s-a relevat necesitatea asigurării furajelor combinate cu un conținut ridicat de proteină, în vederea realizării in mod ritmic a producției de carne de porc. Ia nivelul parametrilor proiectați. Cu toate că în realizarea complexelor investiția specifică s-a redus de la peste 1 400 la sub 800 de lei, totuși, proiectanții și constructorii trebuie să acorde o mai mare atenție lucrărilor în sensul ca reducerea investițiilor să se realizeze ne seama găsirii unor soluții mai eficiente și nu pe seama renunțării la unele utilități esențiale în buna desfășurare a fluxului tehnologic.O problemă care nu și-a găsit rezolvarea pînă în prezent și pe care participantii la discuții au pus un accent deosebit este și aceea a deversării apelor reziduale, asigurarea unui microclimat corespunzător în adăposturile de animale, mai ales în condițiile intensificării folosirii spațiului de cazare. La rezolvarea acestor probleme nu s-a primit sprijin suficient din partea institutelor de cercetare și proiectare și, ca urmare, nu s-a putut valorifica pe deplin potențialul biologic al animalelor.Prin neasigurarea unor condiții de mediu corespunzătoare, creștere în greutate pînă la 200 gr pe zi sumul specific crește grame, care raportat lat într-un complex,5 600 tone furaje combinate anual in plus pentru aceeași producție.Legat de problema investițiilor, conducătorii de întreprinderi și ferme au criticat în ședința secției conducerea trustului, a departamen-

de dinasi-

sporul de scade în medie șt cap, iar con- cu circa 400—600 la efectivul ru- reprezintă circa

tului și a ministerului, eerînd devansarea fondurilor pentru construirea celor patru complexe de selecție și testare prevăzute în actualul cincinal, care să asigure complexelor industriale o matcă de reproducție și reproducători de calitate superioară.Pentru valorificarea superioară ți la un înalt grad de eficiență economică a cărnii de porc, majoritatea vorbitorilor au scos în evidentă necesitatea construirii pe lingă actualele complexe a unor abatoare dotate cu ateliere de preparare și instalații de prelucrare a subproduselor de abator bogate în conținut proteic.Prin introducerea experimentală tn actuala tehnologie de reproducție a însămînțărilor artificiale la scroafe, în unele complexe ca Periș, Căză- nești, Modelu și Poarta Albă s-aii obținut rezultate superioare montei naturale. De asemenea, prin folosirea de reproducători verificați sub raportul potențialului genetic se obțin sporuri superioare de creștere în greutate, se reduce consumul specific și se îmbunătățește calitatea produsului.Pentru aplicarea programului de ameliorare a animalelor, în scopul îmbunătățirii indicilor de producție și al creșterii eficienței economice a acestui sector, va continua acțiunea de selecție și testare în complexele și fermele de selecție și acțiunea de selecție și încrucișare intre două și trei rase în complexe industriale de porci.în condițiile create, complexele industriale și marile unităti specializate in creșterea porcilor pot și trebuie să treacă la o acțiune de adîn- cire a specializării pe linia producerii porcilor de șuncă, de carne, care să permită o diversificare a producției atit pentru nevoile interne cit și pentru export.în vederea reducerii cheltuielilor de producție, o atenție mai deosebită trebuie să se acorde folosirii raționale a furajelor, în care sens trebuie să. se introducă în fiecare unitate un regim sever de economisire prin substituirea parțială a furajelor concentrate cu masă verde, diferite subproduse din industria alimentară etc.Aplicarea celor mai adecvate tehnologii, continuarea acțiunii de ameliorare a efectivelor de porcine pentru obținerea de carne de calitate superioară, reducerea consumului specific, introducerea mecanizării. pe scară tot mai largă și folosirea judicioasă a forței de muncă vor duce carea productivității muncii terii eficienței economice.Experiența întreprinderilor de stat Caracal, Băilești și multe altele, ea și rezultatele obținute trebuie extinse și folosite în acțiunea de cooperare cu complexele interco- operatiste și fermele specializate în creșterea porcilor din cooperativele agricole, cărora numai în acest an 11 se vor prăsllă, tehnică sau în

la ridi- și creș-agricole

livra peste 80 000 tineret de și se va asigura asistentă la toate complexele existent» construcție.
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Primire
la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit joi pe tovarășul Ignaț Golob, șeful Secției Relațiilor Externe a Prezidiului U.C.I., care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La primire, care a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat tovarășul Vasile Vlad, șeful Secției Relațiilor Externe a C.C. al P.C.R.
A fost prezent . Iso Njegovan, am

basadorul R.S.F. Iugoslavia la București.
★în timpul vizitei în țara noastră, tovarășul Ignaț Golob a avut intilniri la Comitetul județean Brașov al P.C.R., unde a fost primit de către tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv, al . C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov ăl P.C.R., la Secția Relațiilor Externe a C.C. al P.C.R., a vizitat unități economica, instituții de cultură și artă din Capitală și orașul Brașov.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A SKUPSIINEI row i i s. i. nnLa invitația Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, joi dimineața ă sosit în Capitală . o delegație . a Comitetelor pentru politică externă a Skiipștinei, Federale a R.S.F. Iugoslavia, în frunte cu Bogdan Osolnik, președintele Comitetului pentru politică externă al. Vecei social-politice, care va face o vizită în țara noastră.Din delegație t'ac parte Mihailo Apostolski. Sandor Meszaros și Bogdan Pekotici. membri ai Comitetului pentru politică externă a Vecei social-politice, Djurica Jojkici și Mara Rădici, membri ai Comite

tului pentru politică externă a Vecei Popoarelor, Vladeta Zunici, secretarul Comitetului, pentru politică externă al Vecei social-politice.La sosire, în Gara de Nord, oaspeții au . fost întimpinați de Mihai Dalea, președintele Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Ilie Ră- dulescu, vicepreședinte al comisiei, Alexandru Ionescu, secretarul comisiei, Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., Lina Ciobanu, membru în comisie, funcționari superiori ai M.A.N.,Au fost prezenți Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei (Agerpres)

CU1 PRILEJUL VIZITELOR UNOR DELEGAȚII DE PESTE HOTARE

PARTICIPANTE LA CONGRESUL lI. T. C.

BRAȘOV

Miting de solidaritate cu lupta tineretului din țările capitaliste 
pentru apărarea drepturilor sale

Vom munci fără preget pentru înfăptuirea 
mărețului program de înflorire a patriei!

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,

Cronica zilei

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUîn telegrama trimisă de participan- ții la ședința cu activul de partid al Comitetului municipal Ploiești al P.C.R., după ce se arată rezultatele obținute în anul 1970, bilanțul cu care a fost încheiat cincinalul trecut, se spune : „Activul de partid a analizat sarcinile care revin comuniști- lc,, oamenilor muncii ploieșteni, în primul an al noului cincinal și măsurile care trebuie luate pentru aplicarea documentelor Congresului al X-lea, ale plenarelor C.C. al P.C.R. și a indicațiilor prețioase date de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite de lucru făcută în municipiul Ploiești. Pe baza dezbaterilor purtate în cadrul fiecărei unități economice, a măsurilor stabilite în cadrul plenarei, ne angajăm ca în primul an al cincinalului să depășim planul de producție-marfă vîndută și încasată j?”- 150 milioane lei. la producția exportată cu 25 milioane lei valută, să realizăm prin autodotare și mica mecanizare utilaje și instalații in valoare de 35 milioane lei și să punem în funcțiune, înainte de termen, cu 20—150 zile, 6 obiective de investiții.Hotărît să cinstească, alături de întregul popor, sărbătoarea semicentenarului partidului cu succese deosebite, stimulat de activitatea laborioasă pe care dumneavoastră 0 des- fășurați. activul de partid din Ploiești se angajează să nu precupețească nici un efort pentru realizarea tuturor sarcinilor ce-i revin din programul de făurire a societății noastre socialiste- multilateral dezvoltate.
★întrunită într-o atmosferă de entuziasm, de munca', intensă jșî creatoare, adunarea' a'ciivultii ’^â'particr'cfîi'l'- orașul- Sf. Gheoi'gh'e, județul Covas- ■ na, a analizat cu spirit de răspundere modul in care au fost traduse în viață sarcinile stabilite de conferința orășenească de partid, pe bâza hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al partidului și a celorlalte - documente elaborate de Comitetul Central,într-o telegramă adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se arată, între al-

I tele, că după îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării, orașul Sf. Gheorghe, ca de altfel toate orașele patriei noastre, a cunoscut un ritm de dezvoltare nemai- intîlnit în istoria sa. S-au construit noi unități industriale, a crescut gradul de urbanizare a localității, în dorința de a întîmpina cu rezultate deosebite cea de-a 50-a .aniversare a Partidului Comunist Român, colectivele întreprinderilor industriale și-au asumat angajamente importante, care în acest an vor duce la depășirea sarcinilor prevăzute, la producția globală cu 6 326 000. lei, iar la producția-marfă cu 8 240 000 lei, obținîndu-se beneficii suplimentare de:2 278 000 lei. Concomitent, cooperatorii din unitățile agricole s-au-angajat să livreze peste plan 116 tone cartofi, 110 tone sfeclă de zahăr, '330• hi lapte de vacă și alte produse.Activul de partid din St. Gheorghe, — se spune in încheiere — asigură Comitetul. Central, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune to.ats eforturile pentru a realiza la un înalt nivel calitativ hotărîrile adoptate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și la plenara C.C. al P.C.R. din februarie 1971, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii noastre activități economice, adueîndu-ne astfel contribuția la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. i.
★Participanții la plenara organizației de partid a sectorului 4 din municipiul București, au adresat o tele- . gramă Comitetului Central al Partidului Comunist. Român,' tovarășului, ‘ Sîicolăâ' Ceaușeâeu'.'' in’xiire 'se• printre'altele ; .. .în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din sectorul iiost.ru, ne angajăm ca în 1971. an cu rol hotărîtdr în v îndeplinirea.. . sarcinilor generale' ale întregului cincinal, să indeplinim și să depășim sarcinile de plan la toți indicatorii, realizîr.d o producție globală suplimentară de peste 72 000 000 lei. o depășire de 67 000 000 lei la producția-marfă și de 10 000 000 lei valută la export.

Asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de atașamentul nostru total, de dragostea și recunoștința noastră față de Partidul Comunist Român, care de o jumătate de veac ține sus și neînfricat steagul de luptă, de jertfă și biruințe pentru fericirea și propășirea patriei noastre dragi, a poporului nostru.Ne unim gîndurile, inimile și cugetele in fața partidului, în fața dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și ne angajăm solemn să muncim ' ■ cu entuziasm nestăvilit pentru ca toate, hotărîrile partidului să devină fapte care să se înscrie cu litere de aur in istoria patriei noastre socialiste.
★' La' Cluj a fost inaugurată — în noul complex social studențesc — o cantină cu o capacitate de 1 000 de .locuri. Cu acest prilej. Consiliul U.A.S. al acestui centru universitar a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului. Comunist Român, tovarășului. Nicolae Ceaușescu, în care se arată :Studențimea clujeană, aflată încă sub impresia cuvîntării dumneavoastră la cel de-al IX-lea Congres al U.T.C., din care a rezultat prețuirea și. încrederea pe care partidul nostru o acordă tinerei generații și necesitatea angajării mai hotărite' a tineretului spre împlinire^ actualelor și viitoarelor chemări, spre edificarea celei mai Umane și prospere șotiețăți. este din nou beneficiara unor remarcabile obiective materiale destinate asigurării unor condiții optime de viață și studiu. ■îli pi'ealjnia “aniversăr-îf- semicCHie- 1 -turului partidului, studenții clujeni —. rbțnâni.' maghiari, germani și de alte naționalități — înfrățiți în muncă și Viață — cred că nu-și. pot aduce Un alt prinos de grâțitud'-iie dezît angajarea sinceră și fermă că vor face, totul pentru a deveni generația de nădejde â partidului și statului nostru, in procesul viitoarelor transformări... pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.(Agerpres)

Joi după-amiâză a părăsit Capitala secretarul de stat Ia Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale a Germaniei, Paul Frank, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a făcut o vizită in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost condus de Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți Erich Strătling, ambasadorul. R. F. a Germaniei la Bucut ești, și membri ai ambasadei,
♦Zilele acestea, s-a aflat in vizită în țara noastră dr. T. Neville Post- lethwaite, director executiv al Comitetului permanent al Asociației internaționale pentru evaluarea randamentului școlar — T.E.A. — cu sediul în Suedia.Oaspetele a purtat tratative cu conducerea Institutului de științe pedagogice de pe lingă Ministerul Invățămintului, . în urma cărora România a devenit — începînd cu acest an — al. 22-lea stat admis ca membru al I.E.A. în cadrul programului acestei asociații inter naționale, Inștițutul . de .științe pedagogice din București’ va întreprinde în colaborare cu instituții similare din Anglia, Franța, Iugoslavia și Ungaria, cercetări privind eficiența invătămîn- tului în domeniul științelor exacte și al limbilor străine. (Agerpres)

■ Reprezentanții organizațiilor comuniste de tineret din Italia, Portugalia, Danemarca, Belgia și Grecia, ai Federației de tineret a Partidului Muncii din Olanda, Federației Tineretului Partidului Socialist Italian al U- nității Proletare, Federației Tineretului Socialist din Elveția, precum și al F.D.J. din Berlinul Occidental — care au participat la cel de-al IX-lea Congres al U.T.C. s-au întîlnit, la Casa de cultură a studenților din Brașov, cu tineri muncitori și tehnicieni, elevi și.studenți din localitate.Delegațiile străine au fost Salutate de Stelian Saon, secretar al Comitetului județean Brașov al U.T.C., care a exprimat solidaritatea tineretului și studenților noștri cu lupta tinerei generații de pretutindeni pentru apărarea drepturilor și satisfacerea revendicărilor sale legitime.A luat apoi ■ cuvintul Gian-Pietro Borghlni, reprezentant al Federației Tineretului Comunist din Italia (F.G.C.I.) care a subliniat că în cei

50 de ani de existență organizația de tineret a dus o luptă aprigă împotriva fascismului, capitalismului și imperialismului, reprezentînd, alături de Partidul Comunist Italian, o forță reală, viguroasă în lupta maselor populare.Reprezentantul Tineretului Comunist din Portugalia, Antonio Reis Costa, manifestindu-și bucuria de a Se afla într-o țară socialistă, în care tinerii au toate posibilitățile de a se dedica activității creatoare de. muncă și studiu, a arătat că tinerii portughezi luptă împotriva unui regim de violență care împinge țara în mizerie și război. Lupta împotriva colonialismului portughez este crezul fiecărui tînăr cinstit, convins că poporul portughez nu va fi niciodată liber, at.it timp cît popoarele din Angola, Mo- zambic și Guineea-Bissau nu vor fi libere.Andreias Moraitis, reprezentant al Tineretului Comunist din Grecia, s-a referit la situația din Grecia și la

modul în care organizația sa este angajată în lupta pentru afirmarea năzuințelor vitale ale tineretului.„Sînt impresionat de realizările deosebite ale țării dv., de munca susținută a tinerilor români pentru înflorirea țării lor — a spus Johannes Brosse, reprezentant al Federației de tineret al Partidului Muncii din Olanda. Am reținut hotărîrea organizației dv. de tineret de a contribui cu toate forțele și mijloacele la apărarea păcii. Aceleași sentimente de adeziune la cauza păcii animă și tineretul din patria mea".La miting a mai luat cuvintul Dumitru Dubeț. muncitor la Uzina „6 Martie" din Zărnești, care a salutat cu căldură pe oaspeți.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, sub semnul idealurilor comune de pace, libertate, democrație și progres social, care animă generația tînără.(Agerpres)
Intîlnire prietenească la clubul Uzinei de tractoare

SPORT • SPORT • SPORT • SPORIȘI ȘPQRj

ECHIPA DE FOTBAL POLITEHNICA IAȘI a întîlnit la Cairo selecționata olimpică a Republicii Arabe Unite în fața căreia a pierdut cu scorul de 0—1 (0—0). după un joc de o bună factură tehnică. Fotbaliștii ieșeni au dominat insistent în ultima jumătate de oră. dar în ciuda ocaziilor avute nu au reușit să egaleze. Vineri, Politehnica Iași va susține revanșa cu echipa Sporting Club pe care săptămîna trecută a învins-o cu 2-0.

TENIS : TURNEUL DE LA MACON. Jucătorii români Ilie Năstase și Ion Țiriac au obținut victorii in turul II al turneului internațional de tenis de la Macon (Georgia). ILIE NĂSTASE l-a învins cu 6—4, 7—5 pe americanul FRANK FROEHLING, iar ION ȚIRIAC a dispus cu 6—1, 6-4 de ONNY PARUN (Noua Zee- landă).Sala. Floreasca din Capitală găzduiește astăzi returul meciului din

tre formațiile masculine STEAUA BUCUREȘTI și PARTIZAN BJELO- VAR, eontind pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" ia handbal masculin. Partida va începe la ora 21,08 și va ti condusă de cuplul de arbitri maghiari Kezthelyi Laszlo - dr. Fullop-Gyorgy.în primul joo handbaliștii iugoslavi au ciștigat cu scorul de 19—14,• La Brighton au început ieri campionatele internaționale de tenis de masă ale Angliei. Echipa feminină a României a învins cu scorul de 3—0 echipa Franței.

cinema

Palatului) : Se caută o vedet
• Circul de stat : Internațional ’71 
— 19,30.

e Mihal Viteazul : PATRIA 
10; 15; 19,30.
• Ora scorpionului î LUMINA 
9,30; 12;/14.30; 17,30; 20,15.
• îngerii negri : FESTIVAL 
8,30', 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
0 Incineratorul : CENTRAL 
9,15.
0 Strada lăturalnică : CENTRAL
— 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
■ Romeo șl Julleta : CAPITOL
— 8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
0 Bătălia pentru Alger : FLO
REASCA - 15,30: 18; 20,30.
• Z : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POARE - 15,30; 18.
S Ambasador al Uniunii Sovfe- 

ce : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE - 20,15.
• Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL - 8,45; 11,15; 13,45: 16,15;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30;
11; 13,30: 16: 18,30; 21, FAVORIT 
— 10; 12,30; 15,30; 18; “ 
DERN — 8.30; 11: 13,30:
21.

PO-

20,30. MO- 
‘ 16; 18,30;

e Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 9,15—17,15 în continuare.
0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI - 19; 20,45.
0 Diligenta - 9; Confidențe pe 
pernă - 10 30; 12,30; 14,30, Dansez 
cu tine - 16,30; 18,45, Arsenal — 
21 : CINEMATECA (sala Union).
e Tripla verificare : UNIREA — 
15.30; 18; 20,15.
e Băieți buni, băieți răi : GRI- 
VIȚA — 9.30; 11,30; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA - 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Un italian în America : FERO
VIAR - 9; '.1,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR - 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18 15: 20.30, VICTORIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
o Ultimul samurai : AURORA — 
9,30; 12: 15,15; 17,45; 20,15.
0 Pe luciul gheței : DACIA — 
8,45—20.30 în continuare, MOȘILOR
- 15: 17; 19; 21.
• B. D. Intră în acțiune : FEREN
TARI - 15,30; 18; 20,15.
• cinci pentru infern : VOLGA
- 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA - 9; 11,15'- 13.30: 
16; 18,15: 20.30,
0 Semnale pe drum : PRO
GRESUL — 15.30: 18; 20.

Discurs despre 
inteligența 

miinilor
(Urmare din pag. I)

• Cîntecele mării : BUCEGI
16; 18,15; 20,30,
• Stăpîn pe situație : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Vagabondul : PACEA
12,30; 16; 19,30, RAHOVA 
12,30; 16; 19,30.
• Șarada : VIITORUL — 15; 17; 19.
• Călătorie în jurul craniului 
meu : VIITORUL — 21.
• Străinii : LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Ursul și păpușa : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 17,45; 20. GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Răzbunarea Sfîntului : CRÎN- 
GAȘI - 15,30; 18; 20,15.
O Genoveva de Brabant
RIT A ................
16,30; 18,30;
18; 20,15.
• Al grijă 
16: 18; 20.
• Soarele
CĂRA ■' . . ,
• Comisarul X și
bastre" : VITAN — 15,30; 18: 20,15.
• Omul din Sierra : COSMOS— 
15,30; 18; 20,15.
• Vara de altădată: LAROMET
— 15,30; 17.30; 19,30.

• Teatrul „Ion Creangă" i Roata 
morii — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Mlul Cobiul — 
17; (sala cin str. Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 15.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina

mai multe lame. • O calitate pe care 
omenirea a perfecționat-o timpSe 
zeci de mii de ani nu se stinge prin 
apariția unui substitut artificial : 
funcțiunea se deplasează in altă di
recție., ■ .
. Istețimea miinilor este o mare a- 
chiziție a omenirii. O mânuire co
rectă și rapidă concentrează într-o 
mică fracțiune de timp foarte multă 
gindire bună, ceea ce le îndreptățeș
te să fie considerate sediu de inteli
gență. Priceperea miinilor este chiar 
expresia cea mai curată a inteligen
ței noastre practice, adică a gindirii 
care acționează, creează și trans
formă.

Atunci cind conturăm un ideal de 
formație umană care să fie complet, 
care să fie armonios și care să nu 
neglijeze o latură esențială și recla
mată de lumea din jur, nu putem să 
uităm că în sistemele noastre de edu
cație am uitat de atitea ori mâinile. 
Exersate numai pe caiete, macula
toare șl table de scriere, ele nu a- 
jung la gradul de maturitate pe care 
îl reclamă o lume tehnică. Progra
mele școlare sini incomplete dacă 
alături de numărul de ore de lectură, 
de calcul, de scriere, de gimnastică, 
de cînt. nu prevăd și marele număr 
de ore cu care întreținem geniul ere
ditar al miinilor. Sala de clasă a 
miinilor este atelierul, iar prelungi
rea miinii este unealta. Lucrul este 
bun cind nu e gratuit, ci cind pro
duce și dă satisfacții materiale tan
gibile.

O societate care își propune să-și 
mărească avuția națională prin pro
duse mai scumpe, mai complicate, 
reclamând mai multă gindire și mai 
multă istețime tehnică, trebuie să-și 
exerseze pe o scară imensă, cu răb
dare și perseverență, priceperile și 
să rețină ca pe un bun de preț in
teligența miinilor.

Clubul Uzinei de tractoare din Brașov a fost gazda unei intilniri prietenești a tineretului din acest centru industrial cu delegații ale organizațiilor de tineret din 40 de țări, care au luat parte la Congresul U.T.C.Oaspeții străini au fost salutați de Dumitru Calancea, prim-secretar al Comitetului municipal Brașov al U.T.C. A luat apoi cuvintul Cornel Șahdru, prim-secretar al Comitetului județean, care a relevat preocuparea continuă a organizației de tineret din țara noastră pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare frățească cu organizațiile de tineret. din țările socialiste, cu toate organizațiile progresiste, revoluționare și democratice de tineret din întreaga lume. El a exprimat, totodată, sentimentele profunde de simpatie și solidaritate cu lupta eroică a popoarelor și tineretului din Vietnam, Laos și Cambodgia împotriva agresiunii imperialiste, cu lupta țărilor arabe pentru apărarea independenței și suveranității naționale, cu toți cei ce luptă împotriva regimurilor dictatoriale, a represiunii, discriminărilor rasiale, pentru o viață demnă, pentru pace, democrație și progres social.în continuare a vorbit reprezentantul Tineretului Frontului de Unitate Națională din Cambodgia (F.U.N.K.), Yim Nollis. El a subliniat faptul că succesele poporului român, sub conducerea P.C.R., constituie un; ajutoreprețios în lupta po- 'pbarelor uidochineze, aducind, iir acest ' sells/sincere mulțumiri partidului, guvernului, poporului ’ și tiflă-" retului român pentru susținerea neobosită a cauzei drepte a poporului Cambodgiei, ca și a popoarelor din Indochina.Delegatul Tineretului Democrat din Siria, Movrad Jerlous, după ce și-a exprimat admirația pentru cele văzute în orașul Brașov.’ s-a referit pe larg la situația din Orientul Apropiat. EI a spus că Israelul respinge rezoluțiile O.N.U., nesocotind opinia publică mondială, și a subliniat necesitatea soluționării revendicărilor legitime ale populației palestinene.în cuvintul său, reprezentantul Tineretului Frontului Național de Eliberare din Algeria, Smail Ber- chiche, a exprimat stima și prețuirea sa pentru succesele obținute de poporul și tineretul român și a evocat bunele relații existente între organizațiile de tineret din România și Algeria. El a mulțumit pentru sprijinul pe care poporul și tineretul român îl acordă luptei popoarelor arabe împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și progres.Juan Gregorich Sanchez, reprezentant al Uniunii Tinerilor Comuniști din Cuba, a ținut să facă cunoscută satisfacția sa pentru primirea călduroasă cu care membrii delegației cubaneze au fost întimpinați de tineretul din Brașov, de toți tinerii români. El s-a referit apoi la influenta pe care revoluția cubană a exer- citat-o asupra mersului evenimentelor de pe continentul latino-ameri- can. Condamnînd acțiunile cercurilor imperialiste în Asia. Africa și America Latină, vorbitorul și-a manifestat încrederea deplină în lupta revoluționară, progresistă a tineretului și popoarelor de pretutindeni.Adresîndu-se lui Juan Gregorich Sanchez, tînărul Gheorghe Condrea, membru al brigăzii de tineret „23 August — România", care a parti

cipat la cea mai mare campanie de recoltare a trestiei de zahăr din istoria Cubei, i-a mulțumit, în limba spaniolă, pentru caldele aprecieri la adresa tineretului și poporului român, în aceste momente, cind popoarele Indochinei duc o grea luptă Împotriva agresorilor — a spus Alexandru. Constantinescu, secretarul Comitetului U.T.C. de la Uzina de tractoare — noi, tinerii brașoveni, cerem, alături de întregul popor român, să se pună capăt amestecului american în treburile interne ale popoarelor indochipeze, să înceteze agresiunea imperialistă și să fie retrase de îndată trupele intervenționiste. Popoarele vietnamez, laoțian și khmer să fie lăsate să-și hotărască singure soarta, fără nici o imixtiune străină.Afonso Van Dunen, reprezentantul 1 Tineretului Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, a reliefat succesele popoarelor din Angola, Guineea- Bissau și Mozambic, care s-au ridicat la luptă pentru cucerirea independenței naționale, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. Sîntem convinși — a arătat el — că primind pe mai departe ajutorul intemațio-
*încheindu-și vizita în orașul Brașov, membrii unor delegații de peste hotare care alt luat parte, că invitate, la lucrările celui de-al IX-lea Congres ăl U.T.C., au plecat joi spre Cluj, în drum, oaspeții au făcut un popas în municipiul Sighișoara, străveche așezare ardeleană, unde se păstrează cea mai frumoasă cetate medievală orășenească din țara noastră. La Tg. Mureș, delegațiile străine au făcut cunoștință cu principalele zone industriale ale orașului și cu noile cartiere de locuințe. Au fost vizitate, de asemenea, biblioteca „Teleki-Bolyai" — una din cele mai

nalist al țărilor socialiste, în cadrtil cărora România ocupă un loc important, al tuturor forțelor progresiste din lume, vom lichida ultimele rezistențe ale colonialismului.în numele Uniunii Centrale a Tineretului Social-Democrat din Finlanda, al celorlalte organizații de tineret finlandez, Markus Aaltonen s-a declarat profund impresionat de realizările văzute în România, de lucrările Congresului U.T.C., mani- festindu-și, totodată, convingerea că relațiile fructuoase stabilite între organizațiile de tineret progresiste din. Finlanda și Uniunea Tineretului Comunist din țara noastră se vor dezvolta pe mai departe.Tinăra cercetătoare Ioana Clonțea, de la Institutul de cercetări pentru proiectări de automobile și tractoare, a arătat că tinerii progresiști și de- mocrați din lumea întreagă au în tineretul român un prieten de nădejde, hotărît să le acorde întregul său sprijin’ în lupta lor dreaptă.în repetate rînduri, sutele de tineri prezenți la această intîlnire au ovaționat îndelung pentru prietenia și solidaritatea cu tineretul progresist din lumea întreagă. (Agerpres)
+vestite instituții documentare din țară, Palatul Culturii —■ care în prezent găzduiește galeriile de artă plastică - • Biblioteci municipală și alte instituții de artă și cultură.

★Un alt grup de delegați, care au plecat spre București, au fost joi oaspeții județelor Sibiu și Vîlcea. Ei au vizitat obiective urbanistice din Sibiu, pinacoteca și secția de artă populară a Muzeului Bruckenthal, monumente istorice și stațiuni balneoclimaterice de pe Valea Oltului, precum și municipiul Rm. Vilcea.(Agerpres)

MIO-
9—14,30 în continuare;

■ 20.30, ARTA - 15
de Suzi : MUNCA
vagabonzilor : FLA- 

15.30; 18; 20,15.
.panterele al-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu1' ha Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solist : Sebastian Benda 
(Elveția) - 20.
• Opera Română : Tosca - 19.30.
• Teatru! de operetă : Suzana — 
19,30.
e Teatru! Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) Enigma 
Otlliei — 20; (sala Studio) : Moar
tea ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie : 
publică — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bii- 
landra- (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) • Leonce șl Lena —. 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Acești 
nebuni fățarnici — 20.
0 Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara"

Opinla

______ ______ (sala
Magheru) Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în sac — 20.
• Teatrul Gluleștl : Freddy

10,00—11,30 Emlsiuni-lecție pentru 
lucrătorii din agricultură • 
Ingrășarea taurinelor, 
zintfi ing. Pătru Dean.

17,00 Deschiderea emisiunii, 
siune în colaborare eu Mi
nisterul Invățămîntulu! • 
Matematica, clasa . a XlI-a : 
Algoritmul lui Euclid • Mij
loace moderne în procesul de 
tnvățămînt. Transmisie de. la 
expoziția „Tehnologia instrui 
rli“.

18,00 Căminul.
18.45 Campionatele mondiale 

patinaj artistic de la Lyon. 
Proba individuală masculină.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri - emisiune 

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 

ROMANIA '71. AZI 
DEȚUL SIBIU. 
Film artistic . „Domnul 
pelet”. Comedie cinematogra
fică. producție a studiourilor 
franceze. Cu Michel Simon, 
Louis de Funâs. Gaby Mor- 
lay.
Handbal masculin ■ Steaua — 
Partizan Bjelovar (semifinala 
Cupei campionilor europeni). 
Țransmlsiune de ia Sala Flo
reasca Repriza a II-a. 
Dinamica societății româ
nești Exigențe ale perfecțio
nării democrației. Emisiune 
de prof. dr. Dumitru Mazilu.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Pre-

Emi-

STATE CIUHUREZU
TURNU-SEVERIN

Imagine de la mitingul de solidaritate cu lupta popoarelor 
șl tineretului țărilor arabe care a avut loc miercuri la Brașov

In ziua de 24 februarie 1971 a încetat din viață tovarășul State Ciu- hurezu, membru al Partidului Comunist Român din anul 1921.Născut la 26 mai 1895 în comuna Rudina, județul Mehedinți, State Ciuhurezu s-a angajat, încă din tinerețe, cu toate forțele în mișcarea muncitorească .din țara noastră. în anii marilor încleștări de clasă a fost in repetate rînduri arestat și condamnat.La Congresul al II-lea al P.C.R., în 1923, a fost ales membru supleant al C.C. al P.C.R. și a desfășurat în continuare o intensă activitate revoluționară, contribuind lâ organizarea multor acțiuni muncitorești.După 23 August 1944 a îndeplinit diferite sarcini pe linie de partid și de stat.Pentru meritele sale, State Ciuhurezu a fost decorat cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Tovarășii săi de luptă și muncă vor păstra mereu Vie amintirea sa.
COMITETUL FOȘTILOR 

LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALIS

TA ROMANIA*Corpul neînsuflețit al defunctului va fi depus vineri, 26 februarie orele T0, la sala de marmură a crematoriului Cenușa. Incinerarea va avea loc in aceeași zi la orele 16.

Miting de prietenie și solidaritate cuJoi, delegația Uniunii Tineretului Muncitoresc Socialist din Republica Populară Democrată Coreeană, condusă de tovarășa Kim Zang Suk, vicepreședintă a Comitetului Central al U.T.M.S.C., care a luat parte la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist, și-a continuat vizita în iudețele Dolj și Mehedinți. Dimineața membrii delegației au vizitat Combinatul de confecții. Combinatul chimic și Centrala electrică de termoficare din Craiova. La amiază, oaspeții au sosit la Tr. Severin,, unde au vizitat obiectivele Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, muzeul din localitate, noul cartier al orașului și au luat parte la o întîl- nire cu membrii Biroului Comitetului județean Mehedinți al U.T.C.în aceiași zi. delegația a participat la un miting al tineretului de prietenie și solidaritate cu poporul și tineretul coreean. . desfășurat la Casa de cultură a municipiului.Mitingul a fost deschis de Dumitru Mărescu. prim-secretar al Comitetului municipal Tr Severin al U.T.C. A luai apoi cuvintul Dumitru Ma- teul,ă. muncitor artificier la Sistemul hidroenergetic și’ de navigație, care, in numele tineretului de pe șantierele acestui mare obiectiv, a exprimat sentimente de admirație și sim

patie față de eforturile și succesele obținute de poporul coreean în dezvoltarea economiei, științei și culturii.Partidul Comunist Român, guvernul României socialiste, tineretul, întregul popor român au fost alături de poporul coreean in cele mai grele clipe ale războiului împotriva agresiunii imperialiste, în perioada refacerii și reconstrucției de după război, a susținut și susține pe arena mondială cauza dreaptă a poporului coreean pentru înfăptuirea aspirației sale naționale, legitime, de unificare a patriei — a spus în cuvintul său ing. Mihai Bușoi. de la Șantierul naval din Tr. Severin.în numele organizației județene a tineretului. Dumitru Dincă. secretar al Comitetului județean Mehedinți al U.T.C.. a spus, printre altele : Ne bucurăm din inimă pentru rezultatele pe care le obține bravul popor coreean. Sîntem siguri de victoria finală a luptei poporului dv.. pentru unificarea pașnică a Coreei și susținem întrutotul activitatea și luptă pe care o desfășoară guvernul R.P.D. Coreene. Partidul Muncii, sub conducerea tovarășului Kim Tr Sen. pentru înfăptuirea acestui deziderat.în Încheiere a luat cuvintul tova

rășa Kim Zang Suk, conducătoarea delegației coreene, care a mulțumit pentru sentimentele de prietenie și solidaritate manifestate față de munca și lupta tineretului coreean și a adresat participanților la miting un salut din partea tineretului din țara sa. Am avut ocazia — a spus vorbitoarea — să cunoaștem direct succesele obținute de poporul și tineretul român, ațît la recentul forum al tineretului, cil și in vizita ce am întreprins-o in mai multe localități din țara dv. Sîntem convinși că înfăptuirea noului plan cincinal, in care a pășit poporul român, va asigura o creștere și mai puternică a capacității economice a României socialiste ,și va duce la ridicarea substanțială a nivelului de trai al poporului român. După ce a înfățișat tabloul realizărilor obținute în munca de construire a socialismului de către poporul și tineretul din R.P.D. Coreeană. conducătoarea delegației U.T.M.S.C a exprimat convingerea că unificarea patriei sale se va realiza in condițiile in care imperialiștii americani vor părăsi Coreea de Sud, iar forțele revoluționare vor doborî regimul marionetă condus de Pak Cijan Hi. (Agerpres)

iiost.ru


PAGINA 6 SClNTElA - vineri 26 februarie 1971

Cincinalul 1966 -197 0 o.'-•jK'*;

V

O AMPLĂ SI PUTERNICA AFIRMARE ECONOMICA
Investiții de 6 miliarde 286 milioane lei

OBIECTIVE NOI
Slatina

© Dezvoltarea UZINEI 

DE ALUMINIU, care în 

1965 producea 8 572 tone 

aluminiu, iar în 1970 

101 283 tone. în decurs 

de cinci ani, producția de 

aluminiu a crescut de a- 

proape 12 ori. © FABRICA DE ZAHĂR.

Corabia

O FABRICA

SERVE.

© FABRICA DE BRÎNZE-

TURI.

Caracal

■ • 77 j.

Tăbăcăria minerală și fabrica de zahăr — două noi obiective industriale puse în funcțiune la Corabia

O
© UZINA DE PRELU

CRARE A ALUMINIULUI.

TĂBĂCĂRIA

RALĂ.

MINE-
PRODUCȚIA

© FABRICA DE PRODU

SE CĂRBUNOASE.

Balș

© FABRICA DE BRÎNZE- 

TURI.

© Dezvoltarea INDUS

TRIEI LOCALE, cu centrul 

de prefabricate de la Cri va 

șl noi secții pentru bunuri 

de larg consum la I.I.L. 

„Oltul".

OSII Șl

© UZINA DE REPARA

ȚII UTILAJ AGRICOL Șl 

PIESE DE SCHIMB.

© Dezvoltarea șl mo

dernizarea FABRICII 

„JIUL" (obiecte de uz cas

nic}.

o FABRICA DE 

BOGHIURI, una dintre cele 

mal mari din țară.

o Ponderea producției industriale în totalul

economiei județului a crescut simțitor:

trială globală a județului.

Față de 1965, productivitatea muncii în industrie a 

fost în 1970 cu 53 la sută mai mare.

© Ritmul mediu anual de creștere a productivi- . 

tații muncii pe un salariat a fost de 10 la sută

în 1965-38 ia sută

i’7o- 57 la sută

© Producția de aluminiu a avut, anul trecut, 

o pondere de 48 la sută în producția indus-

Uzina de aluminiu din Slatina, una din marile întreprinderi ale economiei nafionale

0 INVESTIȚIILE au însumat 1389

milioane Iei, din care 367 milioane lei din

fondurile proprii ale C.A.P.

MECANIZAREA
— Tractoare (unități fi

zice) : în 1965-3 312, în 

1970- 4350

— Combine pentru ce
reale : în 1965 - 1 717, în 

i’7o- 2431

— Suprafața arabilă ce 
revine pe un tractor a scă
zut de la 118 ha în 1965 la 

§9 ha în 1970

CHIMIZAREA
— îngrășămintele chi

mice (substanță activă) 

au însumat 84216‘°ne 
în 1970, față de 55 370 
tone în 1965.

HIDRO
AMELIORAȚII 
Suprafețele amenajate 

pentru irigații au fost în 
1965 de 19 915 ha, iar în 

1970 de 42530 ha. A 

fost construită incinta în- 
diguită Potelu-Corabia cu 

o suprafață de 14000 

ha; s-a dat în exploatare 

sistemul de irigații Stoe- 
nești-Vișina cu o supra

față de 18000 ha.

HORTICULTURA
Suprafața cultivată cu 

legume a crescut de la 

5 000 ha în 1965, la 

7000 ha în 1970. Au 

fost construite 16 ha de 

sere la Scornicești, 2 ha 

la Stoenești și 150 ha 

de solarii. Suprafața culti

vată cu viță de vie s-a ex

tins cu 1516 ha față 

de 1965.

ZOOTEHNIA
Au fost date în exploa

tare complexul I.A.S., de 
creștere a porcilor, de la 

Caracal, cu 150000 
capete anual, îngrășă- 
toria de bovine de la Bo- 
ianu, cu 6000 capete

anual, complexul zooteh

nic Devesel, cu 3000 
vaci de lapte, și îngrășă- 
toria de miei de la C.A.P. 
Fărcașele, cu o capacitate 
de 30 000 capete anual.

Complexul industrial de creștere a porcilor de la Caracal

CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ *a «i
Stațiunea experimen

tală agricolă Caracal a 
omologat și dat în produc
ție, printre altele:

— Soiul de orz timpu
riu „Caracal 6", care per

mite obținerea a două cul
turi de orz și porumb.

—■ Soiul de grîu „Olt", 
care a dat în medie, în 6 
ani, un spor de producție 
de 500 kg la ha, față de 
alte soiuri.

— Soiul de grîu „Roșu 
românesc".
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ORAȘUL Șl SATUL PE NOI TREPTE DE PROGRES
«UMĂRUL DE APARTAMENTE 

DATE ÎN FOLOSINȚĂ

Ansambluri noi de locuințe construite în orașul Slatina

LOCUItțlfE-- Wl
• Apartamente construite in anii 1966-1970: 3753 

construite 11011 case® La sate au fost

© în orașul Corabia s-au introdus apă curentă și 

canalizare, iar în celelalte orașe : Caracal, Slatina, 

Balș și Drăgănești s-au executat lucrări de extindere 

a rețelelor existente de alimentare cu apă și canali

zare.

• Numărul satelor electrificate a sporit de la 180 

în 1965 la 339 în 1970.

® In anii cincinalului, în județ s-au mo

dernizat 233 km de drumuri.

• S-au construit și funcționează 119 brutării 

sătești pe lîngă cooperativele agricole de producție 

și alte 15 brutarii ole cooperației de consum.

SALARI AȚI

© Comparativ cu anul 1965, în anul 

1970 numărul salariaților din județ a 

crescut cu 12485lineare 5061 

saiariați în industrie.

© Numărul specialiștilor cu studii su

perioare care lucrează în unitățile agri

cole din județ a fost de 520 în anul 

1970, față de 296 în 1965.

Le/easca

R. P BULGAR/A

pomicâ/e 

k-wj&râ/- Culturale

' /r/gafii 
amerra/ări/ata^

O ©
Oranânpsti- 
c-s Olt trs m ©LJ

Kad Ulii \mplaltirgica

ESJ chimica

/nd.constr.
b&mV mas/ni

DESFACERILE DEMĂRFURI
In 1965:877,6 milioane lei; in 1970:1305,1 milioane iei

© Populația a cumpărat

1965 1970

carne și preparate 

din carne tone 1 759 8018
frigidere buc. 903 1927
aspiratoare buc. 490 726
mașini aragaz buc. 420 2 395

1965 1970

televizoare buc. 1 437 5 579
aparate radio buc. 4 082 5442
© SUPRAFAȚĂ COMERCIALĂ UTiLĂ :

în 1965 : 39 255 mp
In 1970 : 86804 mp

© UNITĂȚI COMERCIALE:

în 1970 : 1344

OCROHRE4
SĂNĂTĂȚII

© Numărul medici
lor a crescut în cinci
nal de la 235 în 1965, 
Iu 414 în 197C-

• Numărul paturilor 
în unitățile de asisten
ță socială s-a mărit 
de la 1 780 în anul 

1965, Iu 2309!»- 

nul 1970.

© în orașul Slatina 
s-a dat în folosință o 
policlinica modernă și 
tot în cincinalul trecut, 
la Slatina a început 
construcția unui spital 

cu 5 divele Ș'600 
paturi, care se va da în 
folosință în curînd.

Unul din 6 locuitori ai județului învață
— Cadre didactice în 

1965 - 3 472, în 1970 - 

4337
— Numărul sălilor de

clasă în 1965 - 1 687, în

1970- 1942
— în județ funcționea

ză 5 CH5e £i® cultură.

NUMĂRUL DE ABONAMENTE LA RADIO
Șl TELEVIZIUNE A CRESCUT CU:

TELEVIZOARE,------ RADIO____ _ n m k

§8W1BM2
I©

170 cinematografe și 

204 biblioteci publice 

ce dispun de un număr de 

819000 volume

— La sate s-au con

strui' zîoî cămine cul

turale, «•i’-n lor crcscînd 
acum la 114 în cadrul 

lor activează 454 echi

pe artistice, care au pre

zentat 5174 manifes

tări cultura!*5 ?•» are au 
participat 1174000 

de spectatori.



viața internaționala
GUVERNUL CHILIAN Convorbiri româno-egiptene CU PRILEJUL CELEI DE-A 23-A ANIVERSARI

VA CONTINUA A VICTORIE! CLASEI MUNCITOARE CEHOSLOVACEÎȘI INTENSIFICĂ LUPTA
PATRIOTII LAOȚIENI

J J

PROGRAMUL
DE NAȚIONALIZĂRI

- 0 cuvînicire 
a președintelui AllendeSANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres). — Cuvîntarea rostită de președintele Salvador Allende în zona exploatărilor miniere de la Chu- quicamata a reprezentat un puternic rechizitoriu împotriva celor care se opun recuperării bogățiilor naționale ale țării. Allende a subliniat că acțiunea de naționalizare va fi înfăptuită în pofida amplei campanii îndreptate împotriva guvernului și a dreptului său de a redobîndi proprietatea asupra bogățiilor naturale chiliene.Președintele a adresat oamenilor muncii din industria cuprului chemarea de a spori producția și a afir- , mat că această industrie poate deveni domeniul de absorbție a celor 350 000 de șomeri existenți astăzi în Chile. Președintele chilian a subliniat că țara sa își va achita datoriile externe și a adăugat : „Nu dorim să creăm în mod artificial nici un conflict cu companiile nord-ame- ricane și, cu atît mai puțin, cu guvernul nord-american. Vom aplica, insă, legile noastre și vom căuta/să fie respectată demnitatea noastră".Referindu-se lâ acordul comercial semnat recent între Cuba și Chile, președintele a spus că acesta va stimula dezvoltarea unei mari producții agricole a țării,

★Intr-un comunicat dat publicității de Secretariatul general al guvernului chilian, se arată că președintele Allende a intervenit în controversa dintre guvernul său și opoziție în legătură cu reforma agrară. Șeful statului a avertizat că va fi necruțător și că va adopta „toate măsurile necesare pentru a se opune încercărilor de a crea impresia unui haos care nu există și de a provoca. acte de violență".

ÎMPOTRIVA AGRESORILORXIENG KUANG 25 (Agerpres). — După cum informează agenția Khaosan Pathet Lao, în provincia Sam Neua a avut loc o ședință comună extraordinară a Comitetului Permanent al C.C. al Frontului Patriotic din Laos și a Comitetului unificat al forțelor patriotice neutraliste laoție- ne, în cursul căreia a fost examinată situația creată în țară, ca urmare a ' ' ;................... . :cano-saigoneze. Comunicatul publicat la încheierea ședinței subliniază că, săvîrșind agresiunea împotriva Lao- sului, Statele Unite și regimul marionetă de la Saigon zădărnicesc toate eforturile depuse' de Frontal patriotic din Laos în vederea reglementării pe cale pașnică a problemei laoțiene, violează suveranitatea, independența și neutralitatea Laosului, sabotează aplicarea acordurilor de la Geneva și încalcă principiile dreptului internațional.Relevînd faptul că agresorii au în- tîmpinaț o rezistență dîrză din partea

lația creată în țară, ca ur- intervenției militare ameri-

detașamentelor militare ale Pathet Lao, a poporului laoțian, comunicatul menționează că primele victorii obținute de patrioți dovedesc că a- ceștia dispun de forțe suficiente pentru a pune capăt aventurii militare a S.U.A. și a regimului saigonez.în încheiere, comunicatul adresează un apel, tuturor patrioților laoțieni de a-și intensifica lupta împotriva forțelor intervenționiste.
★GENEVA. — La Geneva a avut loc un miting de protest 'împotriva intervenției americano-saigoneze în Laos, organizat la inițiativa Partidului Muncii din Elveția. Luînd cuvîn- tul la miting, Jean Vincent, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Elveția, deputat ăl Adunării federale, a lansat un apel opiniei publice democratice de a întări solidaritatea cu mișcarea de eliberare națională din Indochina.

CAIRO 25 — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : în continuarea vizitei pe care o întreprinde în R.A.U., Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor. externe al României, a avut , joi convorbiri cu ministrul egiptean al cercetării științifice, Ahmed Mustafa Ahmed, și cu ministrul economiei și comerțului exterior, Mohamed Merzeban Abdullah. La convorbiri a participat Titus Sinu, ambasadorul României la

Cairo. Au fost discutate probleme referitoare la dezvoltarea relațiilor bilaterale de colaborare și cooperare economică și tehnică, precum și în domeniul cercetării științifice.Cu ocazia vizitei la Cairo a adjunctului ministrului afacerilor externe al României, ambasadorul român în R.A.U. a oferit un cocteil. Au participat Saal Afra, ministrul adjunct al afacerilor externe al R.A.U., și alte persoane oficiale egiptene.
Mitingul de la Praga

Declarația
guvernului sovietic

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Intr-o declarație difuzată de agenția TASS, guvernul sovietic condamnă cu hotărire intervenția armată în Laos ca pe un nou act criminal al S.U.A.. care încalcă, flagrant normele unanim acceptate și principiile dreptului internațional. Poporul. sovietic — se spune în declarație — este gata să acorde și pe viitor tot ajutorul necesar Republicii Democrate Vietnam frățești, patrioților din Indochina care își apără drepturile legitime, care luptă pentru realizarea intereselor și aspirațiilor lor vitale.în declarație se subliniază că Statele Unite ale Americii își asumă o grea răspundere pentru noile complicații create în situația internațio-

nală. Asemenea acțiuni nu pot să nu aibă urmări și asupra relațiilor so- vieto-americane.Guvernul sovietic subliniază din nou că pentru soluționarea problemelor privind Indochina este necesar, in primul rînd, să înceteze agresiunea americană și să se recunoască de facto drepturile naționale inalienabile ale popoarelor din această regiune a lumii de a-și decide singure soarta, fără amestec din afară.

Lucrările Comitetului O.N.U
pentru dezarmareGENEVA 25 — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, transmite : Palatul Națiunilor a găzduit joi cea de-a doua ședință a actualei runde de negocieri din cadrul Comitetului O.N.U. pentru dezarmare. In cadrul lucrărilor, au luat cuvîntul reprezentanții Angliei și Canadei.In expunerea sa, șeful delegației 

engleze, marchizul Lothian, subsecretar parlamentar la Ministerul Afacerilor Externe, a apreciat că a- cordurile de dezarmare încheiate pînă acum, îndeosebi Tratatul de ne- proliferare și Tratatul privind teritoriile submarine, sînt pași pe calea prevenirii cursei înarmărilor, care trebuie urmați de noi progrese în domeniul controlului armamentelor și dezarmării.Abordînd problema consecințelor economice și sociale ale' cursei înarmărilor, reprezentantul Angliei a declarat: „In acest an, ca urmare a

unei inițiative a României, experți 
numiți de secretarul general al 
O.N.U. s-au angajat la elaborarea 
unui studiu privind consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmă
rilor. Este necesar ca noi să fim în 
măsură să examinăm aici, la momen
tul oportun, raportul experților. Spe
răm că atît raportul în sine, cit și 
publicitatea de care, fără îndoială, 
va beneficia vor facilita sarcina 
noastră de a determina ca popoarele 
tuturor țărilor să fie pe deplin con
știente de consecințele pe care le are 
asupra noastră, a tuturor, escalada
rea cheltuielilor militare".

Șeful delegației canadiene, George Ignatieff, a opinat că „dacă decalajul între controlul asupra înarmărilor și proliferarea armamentelor continuă să se adîncească, soarta eforturilor noastre va fi încă mult timp primejduită".

IN FAVOAREA CONVOCĂRII

CONFERINȚEI EUROPENE

PRAGA 25 — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : Poporul cehoslovac a sărbătorit joi cea de-a 23-a aniversare a victoriei, din februarie 1948 a clasei muncitoare cehoslovace. Cu acest prilej, la Praga și in alte localități din țară au avut loc mitinguri și adunări ale oa/neni- lor muncii și unităților miliției populare.La mitingul din Praga au participat peste 80 000 de persoane. In tribuna oficială au luat loc Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din

Cehoslovacia, Ludvik Svoboda, președintele R.Ș. Cehoslovace, și alțt conducători de partid și de stat, ..reprezentanți ai diferitelor organizații ale Frontului național. Au asistat oaspeți de peste hotare, printre care și o delegație a Consiliului popular al municipiului București.La miting a rostit o cuvîntare Antonin Kapek, membru al prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Praga.BUDAPESTA 25 (Agerpres). — în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei oficiale în R. P.' Ungară- a președintelui guvernului federal al R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal. se relevă că, în cursul convorbirilor pe care, oaspetele ie-a avut cu premierul ungar Jeno Fock, părțile s-au informat reciproc despre situația din țările respective și au constatat cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a relațiilor reciproce.In cursul schimbului de păreri referitor la situația internațională, cei doi prim-miniștri au acordat o atenție deosebită problemelor păcii și securității în Europa, se spune în comunicat. în spiritul ultimei consfătuiri de la București a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, guvernele R. P. Ungare și R. S. Cehoslovace declară că sînt gata să lărgească contactele cu guvernele altor țări europene în vederea creării unui climat politic favorabil în Europa și pregătirii practice a conferinței pentru problemele securității.Vorbind la o conferință de presă ținută la Budapesta, L. Strougal a declarat, între altele : „Sîntem gata să ducem tratative cu R. F. a Germaniei intr-o serie de probleme ră-

adresată primarului Berlinului occidental
BERLIN 25 (Agerpres). — Agenția A.D.N. anunță că președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph, a adresat primarului Berlinului occidental, Klaus Schiitz, o scrisoare în care se arată că „guvernul Republicii Democrate 

Germane acordă o .mare importanță 
eforturilor ce se depun in prezent 
pentru destindere in centrul Euro
pei și pentru normalizarea situației 
Berlinului occidental. El este ferm 
convins eă aceste eforturi sint ne
cesare și vor duce la rezultate po
zitive dacă participanții vor da do
vadă de bunăvoință și vor respecta 
drepturile legitime și interesele fie
cărei părți".Relevînd că anumite aspecte ale unei reglementări posibile privesc nemijlocit relațiile Berlinului occidental cu R. D. Germană, scrisoarea afirmă că cele două părți „ar trebui să se îngrijească, înainte de toate, ca aceste aspecte să fie rezolvate în modul cel mai favorabil".Willi Stoph propune inițierea unor tratative intre guvernul R.D.G. și Senatul Berlinului occidental cu privire la vizitele cetățenilor vest-berlinezi

în R. D. Germană, inclusiv în capitala sa. „Se înțelege că un acord în această problemă — se spune în scrisoare — poate fi realizat în cazul în care intră în vigoare acorduri în alte probleme referitoare la Berlinul occidental, ce vor fi examinate în cadrul unor tratative corespunzătoare. Hotărîrile concrete ale unui acord ar putea fi dezbătute de reprezentanții noștri la masa tratativelor".Președintele Consiliului de Miniștri exprimă dorința guvernului R. D. Germane de a rezolva problema vizitelor de o asemenea manieră, îneît cetățenilor Berlinului occidental să le fie acordată aceeași ospitalitate ca și altor vizitatori străini ai Rr D. Germane. „Aceasta presupune — a- rată el — ca autoritățile Berlinului occidental să se străduiască, la rîndul lor, să evite orice complicații inutile care ar îngreuna o asemenea soluționare".

mase încă deschise din timpul celui de-al doilea război mondial, ca, de pildă, cele referitoare la Acordul de la Miînchen".
★BELGRAD 25 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, Ana Kovacevici, purtător de cuvînt al Secretariatului de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, s-a referit la recenta Consfătuire de la București a miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Purtătorul de cuvînt a declarat că Iugoslavia are o atitudine pozitivă față ele toate pozițiile și inițiativele care pot contribui la o mai mare înțelegere politică în Europa și, prin aceasta, și față de pregătirea conferinței pentru securitatea europeană, la care să participe cu drepturi egale toate țările europene, precum și alte state interesate.
★COPENHAGA 25 (Agerpres). — La Copenhaga a avut loc semnarea primului acord cultural între Danemarca și R. P. Ungară. După semnare, au început convorbirile oficiale între șeful diplomației daneze, Poul Hartling, și ministrul afacerilor externe al Ungariei. Jănos Peter, care face o vizită oficială la Copenhaga.Cei doi miniștri s-au referit, de asemenea, la unele probleme internaționale, îndeosebi la cele legate de securitatea europeană, Poul Hartling evidențiind faptul că Danemarca susține inițiativa de convocare a conferinței general-europene pentru securitate și colaborare.In cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la Copenhaga, ministrul de externe al Ungariei s-a referit pe larg la necesitatea luării unor măsuri practice în vederea convocării conferinței general-europene pentru securitate. La întrebarea dacă Ungaria dorește să poarțe convorbiri cu R. F. a Germaniei în privința stabilirii relațiilor diplomatice. Jănos Peter a relevat că „dacă lărgirea relațiilor dintre Ungaria și R. F. a Germaniei va contribui la slăbirea încordării, tot astfel ca și convorbirile sovieto—vest-germane, polono— vest-germane și convorbirile dintre cele două state germane, atunci și noi sîntem gata să' începem tratative cu R. F. a Germaniei".

Kurt Bachmann despre

ALGERIA

*Un purtător de cuvînt al Senatului vest-berlinez a declarat că scrisoarea premierului Willi Stoph „este examinată cu atenție".
Obiective actualeale P. C. German

întreaga presă' algeriană prezintă pe larg comunicatul președinției republicii prin care se anunță că guvernul a luat o hotărire de importanță deosebită pentru viața economică a țării — naționalizarea parțială a societăților petroliere franceze concesionare în Algeria. îndată după anunțarea acestor noi măsuri, organizațiile sindicale algeriene au a- dresat Consiliului revoluției mesaje și telegrame in care își exprimă satisfacția deplină. „Susținem a- ceste hotărîri revoluționare, care permit Algeriei să dispună pe deplin de resursele sale naturale — se a- rată într-un mesaj al U.G.T.A. Toți muncitorii se consideră mobilizați pentru deplina reușită a politicii de independență națională". Mesaje cu conținut similar au fost adresate consiliului revoluției, președintelui Boumediene, de federațiile naționale ale sindicatelor din numeroase ramuri industriale, instituții de stat și sectoare agricole.Conform noilor măsuri, statul algerian va deține de acum înainte 51 la sută din capitalul acestor societăți, ceea ce îi va permite să exercite întregul control asupra activității lor. Sint naționalizate și transfe-

rate societății naționale de hidrocarburi SONATRACH 51 la sută din bunurile, acțiunile, drepturile și interesele de orice fel, 51 la sută din interesele miniere deținute de orice persoană zică în activitatea serie de societăți, tre care, C.F.P.A.,S.N.P.A.,OMNI- EJIROKARP,Toate
TROPAR. COPAREX, REX, FRANCAREP.
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zăcămintele de petrol aflate în producție și care sînt acoperite prin concesiuni de hidrocarburi lichide deținute parțial sau în. totalitate de interese străine au fost trecute în patrimoniul statului. S-a procedat la naționalizarea întregii rețele de conducte petroliere. Au fost .naționalizate, de asemenea, în proporție de 22 Ia sută, nealgeriene deprospectări și țări petroliere hara". In ceea vește gazulguvernul algerian hotărît naționalizarea tuturor intereselor miniere ce decurg din concesiunile asupra zăcămintelor și insta-
La Palatul Națiunilor Unite din Geneva, Comitetul pentru dezarmare și-a reluat activitatea. Mai voluminos și urgent ca oricînd, dosarul dezarmării a trecut, astfel, de la A- dunarea Generală a O.N.U., unde a format obiectul unor ample dezbateri, la comitetul de la Geneva, ca organism internațional de negocieri în domeniul dezarmării. Primă rundă a tratativelor din cadrul „Deceniului dezarmării" — actuala sesiune a comitetului este chemată să marcheze, în conformitate cu voința clar și ho- tărît exprimată a popoarelor, progrese pe calea îndeplinirii importantului său mandat — dezarmarea generală și, înainte de toate, dezarmarea nucleară.Cercurile largi ale opiniei publice de pretutindeni consideră că pentru a-și putea îndeplini menirea, comitetul este dator să-și redimen- sioneze eforturile și să le orienteze ' în raport cu importantele sarcini ce-i revin, pornind de la realitățile evoluției îngrijorătoare a cursei înarmărilor, ale cărei grave consecințe economice și sociale se răsfrîng asupra tuturor statelor, fără excepție. Pe bună dreptate, se poate spune că nu este popor, mare sau mic, indiferent de gradul său de dezvoltare și avuția lui națională, care să nu resimtă tot mai greu povara înarmărilor. Toate aceste sacrificii se răsfrîng direct asupra rezultatelor efortului lor spre progres și civilizație, asupra condițiilor de trai ale oamenilor. „Organizația Națiunilor Unite, conducătorii tuturor statelor, toți oamenii politici — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubiliară .a Adunării Generale a O.N.U. — poartă o grea răspundere in fața popoarelor, a viitorului civilizației umane pentru eliberarea lumii de povara înarmărilor și de coșmarul unui război atomic. Trebuie să spunem cu hotărire NU cursei înarmărilor, NU armelor nucleare".După cum se știe, la ultima sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, din inițiativa României, la care s-au raliat un mare număr de țări, a fost adoptată în unanimitate o importantă rezoluție care face apel către toate statele să ia, fără întârziere, măsuri eficiente „pentru încetarea și reducerea cursei înarmărilor și pentru realizarea unor progrese constante în negocierile de dezarmare". La rin- ■ dul său, Comitetul pentru dezarmare este solicitat „să acorde atenția cuvenită, într-un spirit de urgență, problemelor sistării cursei înarmărilor, în special în domeniul nuclear". O acțiune utilă pentru evaluarea consecințelor cursei înarmărilor și a cheltuielilor militare pe diferite planuri o reprezintă elaborarea, în curs, în baza aceleiași rezoluții, de

către secretarul general al O.N.U., eu concursul unui grup de experți din 14 țări, între care și România, a unui studiu cuprinzător pe această temă.Este un fapt recunoscut că, deși de multă vreme se discută despre dezarmare și de mult timp funcționează un organism specializat de negocieri in acest domeniu, pînă în prezent nu au fost adoptate măsuri efective de reducere și încetare a cursei înarmărilor și de dezarmare. Acordurile parțiale încheiate in ultimii ani, inclusiv tratatul cu privire la denuclearizarea mediului submarin, deschis spre semnare la începutul acestei luni, la Moscova, Washington și Londra, își au, evident, importanța lor, ca măsuri colaterale. Dar ele nu rezolvă însă problemele fundamentale ale

tora. Interesele majore ale păcii și securității popoarelor, ale dezvoltării lor libere și independente reclamă e- forturi stăruitoare și universale pentru a se pune capăt războaielor și altor conflicte armate, pentru excluderea din viața internațională a forței și a amenințării cu forța, și a celor mai periculoase instrumente de promovare a ei — armele, în primul rînd, cele nucleare. Pe această cale s-ar putea atinge dezideratul de a se pune în valoare toate cuceririle geniului uman, toate progresele științei și tehnicii moderne in slujba popoarelor și nu a distrugerii- lor. înfăptuirea dezarmării ar servi, în cel mai înalt grad, acestui nobil țel.Pornind de la aceste premise, România se pronunță cu toată fermi-
La reluarea negocierilor comitetului de la Geneva
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dezarmării generale și îndeosebi nucleare, care trebuie să se afle în centrul preocupărilor comitetului de la Geneva.Concluzia firească, care se desprinde din analiza evoluției cursei înarmărilor și a rezultatelor de pînă acum ale tratativelor de - dezarmare, este aceea că a sosit timpul să se pășească, de la declarații generale, la fapte, la măsuri practice, efective, energice, de angajare hotărîtă pe calea realei dezarmări. Urgența întreprinderii unor măsuri eficiente de dezarmare este considerabil sporită de faptul că în diferite regiuni ale globului, armele sînt folosite de cercurile imperialiste, reacționare ca instrument de agresiune și promovare a politicii lor de forță, de amestec în treburile interne ale altor state, împotriva libertății și demnității aces-

ta.tea pentru înfăptuirea dezarmării generale și consideră necesar să fie reluate negocierile comitetului in vederea elaborării proiectului tratatului de dezarmare generală. Aceasta este și rămîrie, potrivit mandatului încredințat de Adunarea Generală a O.N.U., sarcina fundamentală a comitetului, care trebuie să acționeze cu convingerea că nici un efort nu este prea mare atunci cînd este dedicat dezarmării generale și nici o piedică nu poate fi de netrecut dacă se acționează cu voința politică de a se ajunge la un acord în acest domeniu.Așa cum au subliniat cu toată vigoarea, în repetate rînduri, reprezentanții țării noastre, atit de la tribuna Organizației Națiunilor Unite șl in ' Comitetul pentru dezarmare , de la Geneva, cît și cu alte prilejuri, este imperios necesar să se acorde priori-

tate absolută interzicerii folosirii armelor nucleare, încetării' producției, reducerii și, în ultimă instanță, lichidării tuturor stocurilor de armament nuclear și mijloacelor de transportare la țintă.. Aceasta trebuie să fie, după părerea țării noastre, un o- biectiv primordial al tratativelor de dezarmare.Ca și la sesiunile precedente, actuala sesiune a comitetului va continua, desigur, să examineze chestiunile legate de interzicerea și distrugerea armelor , chimice și bacteriologice (biologice), domeniu în care este sesizat de mai multe propuneri, între care un proiect de convenție prezentat de nouă țări socialiste, inclusiv România. Ca parte la Protocolul de la Geneva din anul 1925, privind interzicerea folosirii armelor chimice și bacteriologice, România susține activ respectarea lui universală și aderarea la acest important instrument internațional a tuturor statelor.Pronunțîndu-se ferm în sprijinul dezarmării generale, România a propus, totodată, un program larg de acțiuni practice care includ înghețarea și reducerea bugetelor militare ale statelor, asumarea unor angajamente ferme de nerecurgere la forță sau amenințarea cu forța, retragerea trupelor de pe teritoriul altor state, lichidarea bazelor militare străine, desființarea simultană a blocurilor militare. .Pentru ca tratativele de dezarmare să fie cu adevărat eficiente, țara noastră consideră, după cum se știe, necesar să se creeze un cadru corespunzător, menit să asigure participarea la dezbaterea acestei probleme a tuturor statelor care doresc să-și exprime punctele de vedere.Cele mai multe dintre măsurile și acțiunile concrete menționate ău format obiectul cunoscutelor propuneri prezentate la 5 martie 1970 în corni-' tistul pentru dezarmare de către țara noastră. Este încă un exemplu al modului cum înțelege România să-și aducă întreaga sa contribuție la negocierile de dezarmare, o reflectare a preocupării sale constante, alături de țările socialiste, de alte state membre ale comitetului, pentru sporirea ■ eficienței negocierilor de dezarmare și orientarea lor pe făgașul realizărilor practice, concrete.Dezarmarea se impune ca o cerință vitală a tuturor popoarelor lumii. Iată de ce popoarele reclamă cu vigoare desfășurarea unor, eforturi e- nergice, perseverente, în vederea asigurării păcii șl securității pe glob, a creării condițiilor pentru progresul economic și social al națiunilor.
Marin BUHOARA 
Radu BOGDAN

BONN 25 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Unsere Zeit", președintele Partidului Comunist German, Kurt Bachmann, a subliniat importanță deosebită a a- dunărilor de alegeri care vor avea loc în cUrînd in organizațiile de bază raionale și regionale ale P. C. German. Comuniștii vest-germani, a arătat Bachmann, luptă pentru întărirea păcii și pentru progres, dind o ripostă hotărită acelor forțe care se opun tratatelor semnate la și Varșovia și recunoașterii cii Democrate Germane dreptului internațional.grupărilor de dreapta atestă necesitatea unor acțiuni comune ale comuniștilor, social-democraților, organizațiilor sindicale și de tineret. P. C. German, a subliniat Kurt Bachmann, va acționa alături de alte forțe democratice pentru ratificarea cit mai grabnică în Bundestag a tratatelor Republicii Federale a Germaniei cu Uniunea Sovietică și Polonia.

Moscova Republi- în baza Acțiunile

interesele deținute „Compania de exploa- din Sa- ce pri- metan, 
a

lațiilor de exploatare aferente.în cuvîntarea rostită miercuri la Alger, cu ocazia împlinirii a 15 ani de la înființarea Uniunii generale a muncitorilor algerieni (U.G.T.A.), președintele Boumediene, a- mintind măsurilemenționate, a subliniat, între altele : „A sosit momentul să ne asumăm pe deplin responsabilitățile ce le avem față de porul algerian. aceea, am hotărît concretizăm și în meniul petrolului țiunile ale țării adoptat suri — ședințele noi considerăm că ele consolidează suveranitatea țării și răspund dorinței fundamentale și profunde a poporului nostru".Cu același prilej, președintele a anunțat oficial că societăților cărora li se vor aplica măsurile menționate, vor primi indemnizațiile corespunzătoare, iar Algeria va continua să a- provizioneze Franța cu petrol algerian pe baza prețului pieței. Președintele a declarat, de asemenea, că guvernul său este gata să reia tratativele cu partenerul francez, a- tunci cînd acesta dorește, pentru a se defini noile prețuri Ia petrolul brut, in conformitate cu hotărîrile conferinței de la ■Tripoli.

po- De să do- op- fundamentale noastre. Am aceste mă- a spus pre- — întrucît

Cereri de normalizare
a relațiilor cu 9WASHINGTON 25 (Agerpres). — Agenția Reuter anunță că miercuri a fost prezentat Senatului american un proiect de rezoluție bipartizană prin care se cere anularea declarației din 1955 a Congresului ce permitea folosirea forțelor armate ale S.U.A. în sprijinul regimului mario- _ netă din Taiwan. în acest sens, senatorul Franck Church a declarat că „a sosit timpul să salutăm și să încu
rajăm relațiile dintre Statele Unite 
și Republica Populară Chineză".

R. P. ChinezăRezoluția, deși nu face caduc tratatul militar încheiat de S.U.A. cu Cian Kai-și, constituie o expresie, a evoluției ascendente a curentului de opinie din Statele Unite în favoăr/a reluării relațiilor cu R. P. Chineză și restabilirii drepturilor legitime ale acestei țări la O.N.U. După cum se știe, numeroși congresmeni au introdus recent un proiect de rezoluție prin care se cere guvernului american să. sprijine restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României

Ia Bruxelles, Alexandru Lăză- reanu, a fost primit de ministrul afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel. Convorbirea, care a avut loc cu acest prilej, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. Au fost abordate unele aspecte ale cooperării și securității europene, precum și probleme ale relațiilor bilaterale.
Vii proteste a provocat în 

lume decizia Marii Britanii 
de a livra arme către R.S.fî. Comitetul special al Adunării Generale a O.N.U. pentru problemele a- partheidului a aprobat miercuri o moțiune de protest. Secretarul general al O.N.U., U Thant, blicității o declarație în trage atenția guvernului rezoluția Consiliului de din 1963 cheamă statele embargoul împotriva condiții și fără nici un fel de rezerve". U Thant apelează din nou la toate statele să respecte în întregime embargoul asupra livrărilor de arme către regimul rasist de la Pretoria.

a dat pu- care se a- britanic că Securitate să respecte R.S.A. „fără

Premierul Consiliului de 
Stat al B. P. Chineze, Ciu En-lai, și Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină,, președinte de onoare al Asociației de prietenie China — Japonia, au primit pe reprezentanții cercurilor comerciale nipone care se află într-o vizită la Pekin. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească, anunță agenția China Nouă.

Nava scoală „Esmeral
da" a marinei militare chiliene se află în vizită în portul Havana. Cu acest prilej, comandantul navei a oferit o recepție, la care au luat parte Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba, Fidel Castro, primul ministru al Cubei, alți conducători de partid și de stat cubanezi, comandanți și ofițeri, membri ai corpului diplomatic. La recepție a fost prezentă, de asemenea, deputata chiliană Laura Allende, sora Salvador Allende, care In Cuba.

La Moscova întilniri, în zilele de bruarie, între Edward Babiuch și Jo- zef Tejchma, membri ai Biroului Politic, secretari ai C.C. al P.M.U.P., și Mihail Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S,,

Ivan Kapitonov și Konstantin Katu- șev, secretari ai C.C. al P.C.U.S. — informează agenția TASS. în cursul convorbirilor au fost discutate probleme ale dezvoltării colaborării dintre P.C.U.S. și P.M.U.P.
Congresul anual ol Con

siliului Mondial al Păcii a luat sfirșit la Cairo. Declarația publicată cu acest prilej subliniază necesitatea aplicării rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 și evidențiază eforturile întreprinse de R.A.U. în vederea soluțio nării pașnice a conflictului din Orientul Apropiat. Referindu-se la recentele evenimente din Indochina, declarația denunță escaladarea de către S.U.A. a războiului în Asia de sud-est, cere retragerea tuturor forțelor S.U.A. din Peninsula indochi- neză și asigurarea dreptului popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian de a-și

președintelui face o vizităau avut loc24 și 25 fe-

hotărî singure soarta.
La sediul UNESCO din 

PariS s~au cleschis lucrările celei de-a 16-a conferințe de colaborare între organizațiile internaționale. La prima ședință, prezidată de prof. ing. V. Harnaj (România), președintele A- pimondiei, s-au adoptat o serie de rezoluții. Reprezentantul român a propus ca în 1972 să se organizeze, sub egida F.A.O., un simpozion de hidraulică subterană la București. Conferința a relevat aportul României în realizarea cu succes a cursurilor superioare, în colaborare cu UNESCO, la Institutul de petrol, gaze și geologie de la București.
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