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Desfășurarea 
lucrărilor 
din prima zi 

a
conferinței

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, A CELORLALȚI 

CONDUCĂTORI DE PARTID Șl DE STAT, IERI A ÎNCEPUT IN CAPITALĂ

Conferința pe tară a cadrelor de conducere 
din unitățile auricule de stat si cooperatiste 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu delegația Mișcării Populare pentru 

Eliberarea Angolei, condusă de 
dr. Agostinho Neto, președintele M.P.LA.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, miercuri după-amiază, cu delegația Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), condusă de dr. Agostinho Neto, președintele M.P.L.A., care face o vizită de

prietenie tn țara noastră, la Invitația C.C. al P.C.R.Au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al(Continuare in pag. a VII-a)
Glorioasa tradiție 

a țărănimii noastre 
in lupta pentru 

libertatea si 
neatirnarea patriei, 
pentru dreptate 
și progres social

un sfert de secol de la această istorică plenară, putem privi cu îndreptățită mîndrie marile succese obținute în organizarea socialistă a agriculturii,. în creșterea producției agricole, in ridicarea nivelului de viață și civilizație al întrpgii țărănimi. Putem spune că drumul arătat de partid s-a dovedit pe deplin just, că el corespunde năzuințelor țărănimii, ale întregului nostru popor.Problema agrară a constituit una din cele mai acute probleme sociale ale regimurilor trecute și ea nu și-a putut găsi rezolvarea decît în anii puterii populare. Din cele mai vechi timpuri, lupta țărănimii pentru pămînt și o viață mai bună s-a împletit strîns cu lupta întregului ■ popor pentru înlăturarea relațiilor de exploatare și asuprire, pentru dezvoltarea societății românești pe calea progresului social. Pe parcursul frămîntatei istorii a poporului român, țărănimea a constituit, timp de sute și sute de ani, principala forță socială, patriotică, progresistă, revoluționară a societății ; ea a jucat rolul hotărîtor atît în dezvoltarea eco- nomico-socială, în creșterea forțelor de producție din țara noastră, cît și în lupta pentru 

dezvoltarea și păstrarea ființei naționale, pentru scuturarea jugului dominației străine și cucerirea independenței și neatîrnării, pentru eliberare națională și dreptate socială, pentru afirmarea națiunii noastre în rindui popoarelor lumii. încă de lă închegarea Statelor românești, țărănimea a constituit principala forță de apărare a țării, ea a format oștirile lui• Mircea cel Bătrîh, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, apărînd cu uriașe jertfe și sacrificii pămîntul strămoșesc. S-au înscris ca pagini nepieritoare în letopisețul trecutului nostru revoluționar răscoalele țărănești de la Bobîlna din 1437, cele conduse de Gheorghe Do.ja în 1514, de Horia, Cloșcă și Crișan în 1784, marea răscoală de la 1907 și atîtea alte bătălii purtate de țărănime pentru o viață mai bună, împotriva claselor exploatatoare, pentru schimbarea rîn- duielilor sociale anacronice din țările românești. Țărănimea a alcătuit oștirea de panduri a lui Tndor Vladimirescu, în 1321, în timpul revoluției naționale și sociale împotriva tagmei jefuitorilor, pentru reforme democratice și scuturarea jugului asupririi străine. Revoluția de la 1843 — care, in 

Țara Românească, a dus la cucerirea temporară a puterii de. către forțele sociale noi, progresiste, a înscris pe lista revendicărilor ei imediate abolirea relațiilor feudale la sate, eliberarea și împroprietărirea țărănimii.Pentru prima dată însă ideea reformei agrare s-a putut concretiza în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Dar nici reforma din 1864 nu a putut duce la soluționarea problemei agrare în România, datorită faptului că rezultatele ei au fost practic anulate de măsurile ulterior luate de guvernele burghezo-moșierești. Nici celelalte reforme proclamate cu scopul de a potoli nemulțumirea și revolta țărănimii nu au rezolvat problemele de fond ale satului românesc, în care, atîta timp cît moșieri- mea a continuat să dețină un rol dominant în societate, s-au menținut relații feudale, exploatare și înapoiere. Abia odată cu apariția pe arena socială a țării a clasei muncitoare și a partidului ei revoluțiortar marxist țărănimea a căpătat un aliat puternic în lupta pentru satisfacerea aspirațiilor ei vitale ; proletariatul a înțeles că problema agrară nu poate fi rezolvată în România decît pe calea revoluționară, în cadrul luptei de clasă împotriva regimului burghezo-moșieresc, al revoluției socialiste, al construcției noii orînduiri. (Aplauze puternice).
Industrializarea 

socialistă a țării - 
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in dezvoltarea 
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pe baze noi

Toastul tovarășului
Nicolae CeaușescuStimate tovarășe Neto,Dragi tovarăși,Aș dori, încă o dată, să adresez un salut frățesc delegației Mișcării de Eliberare Angoleză, în frunte cu tovarășul Neto, să urez delegației, tuturor tovarășilor să se simtă cît mai bine în România.Vizita pe care o faceți acum în România constituie o expresie a relațiilor de solidaritate și colaborare dintre partidele și — aș putea spune — dintre popoarele noastre.Desigur, mișcarea dumneavoastră se găsește în fața unor probleme grele, trebuind să desfășoare o luptă grea — militară, politică, diplomatică — pentru eliberarea națională. Poporul român înțelege bine aceasta, pentru că el însuși a cunoscut dominația străină, multă vreme a luptat pentru a-și cuceri

independența națională. Tocmai de aceea am acordat întotdeauna sprijin mișcărilor de eliberare națională. Desigur, fiind comuniști, s-a adăugat la tradițiile poporului român și concepția nouă, a noastră, despre relațiile dintre popoare, despre faptul că trebuie să se pună capăt cu desăvîrșire politicii de asuprire națională, asupririi de orice fel, inclusiv asupririi sociale.Dar, desigur, dumneavoastră aveți probleme specifice legate de cucerirea independenței naționale și, așa cum am menționat în cursul discuțiilor de astăzi, este necesar de a depune eforturi susținute pentru unirea • forțelor întregului popor angolez, pentru cucerirea independenței naționale, pentru(Continuare in pag. a VII-a)*
Toastul tovarășului

Agostinho Neto

Stimați tovarăși,Se cunoaște că pînă la eliberarea țării economia românească a avut un caracter predominant agrar, un nivel scăzut de dezvoltare. Agricultura constituia ramura de bază a economiei, deținind ponderea principală în formarea venitului național și in ocuparea forței de muncă. Potrivit datelor recensămîntului din 1948, deci cu un an înaintea trecerii la organizarea pe baze noi a agriculturii, 76,6 Ia sută din locuitorii țării trăiau la sate și munceau în agricultură. Numai 23,4 la sută locuiau în orașe și lucrau în industrie și alte activități neagricole.(Continuare în pag. a Il-a)

Stimate tovarășe președinte,Dragi tovarăși,Aș dori să exprim bucuria delegației noastre și a mea pentru a- ceastă fericită ocazie care ne-a permis să ne aflăm împreună cu conducătorii partidului dumneavoastră, în frunte cp, tovarășul Ceaușescu, pentru a- examina încă o dată problemele puse de decolonizare și, în mod concret, problemele Angolei.Sîntem foarte fericiți să constatăm că punctele noastre de vedere coincid, că sîntem hotărîți să acționăm împreună pentru independența țării noastre și pentru independența celorlalte țări care se mai află încă sub dominație colonială.

Trebuie să vă exprimăm, de asemenea, solidaritatea noastră deplină, urările noastre sincere ca țara dumneavoastră să continue să înregistreze succese în toate sectoarele, așa cum am putut constata astăzi cu ocazia deschiderii conferinței consacrate problemelor agricole. Rezolvarea problemelor dumneavoastră ajută, de asemenea, celorlalte țări ale lumii ; dezvoltarea dumneavoastră vine și în sprijinul nostru. De aceea, sîntem solidari, ne simțim, ca și. dumneavoastră, în focul acestei bătălii în favoarea unei dezvoltări tot mai mari.Urările adresate de către dumneavoastră militanților noștri le vom transmite și doresc să vă urez multă sănătate, succes deosebit în activitatea dumneavoastră 1
Vizita oficială de prietenie a tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer in R. P. Ungară 
Relatarea vizitei, în pagina a VII-a

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu este urmărită cu viu interes de participant Foto S. Cristian |i T. Ispas

Dragi tovarăși,La deschiderea lucrărilor Conferinței cadrelor de conducere din agricultură, adresez celor prezenți în această sală, țărănimii, tuturor oamenilor muncii din agricultură, întregului nostru popor un cordial salut din partea Comitetului Central, , a Consiliului de Stat, a guvernului și a mea. (Aplauze puternice).Conferința pe țară a • cadrelor din agricultură are loc în anul cînd se împlinesc trei decenii de la acțiunea istorică care a dus la răsturnarea dictaturii militaro-fascis- te și a deschis calea înfăptuirii idealurilor de libertate și dreptate socială ale maselor muncitoare, preluării de către poporul român în propriile mîini a destinelor sale, dezvoltării României pe calea progresului șî civilizației socialiste. Acest glorios jubileu prilejuiește întregului popor un amplu bilanț al drumului parcurs în cei 30 de ani, al remarcabilelor victorii dobîndite în făurirea vieții noi, socialiste — între care un loc important ocupă reorganizarea și dezvoltarea agriculturii, ridicarea nivelului de viață materială și spirituală a tuturor celor ce muncesc, * * întregului popor. (Aplauze puternice).Conferința este chemată să analizeze rezultatele obținute în cei trei ani ai cincinalului și să stabilească măsurile ce trebuie luate în continuare în vederea înfăptuirii cu succes a sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ala partidului pentru dezvoltarea agriculturii.Conferința are o semnificație deosebită prin faptul că în acest an se împlinesc 25 de ani de la trecerea la noua etapă a revoluției agrare din țara noastră — etapa revoluției agrare socialiste.După cum se știe, Plenara din 3—5 martie 1949 a Comitetului Central al partidului a hotărit trecerea la făurirea sectorului socialist în agricultură, marcînd începerea organizării pe baze noi a vieții și muncii țărănimii din România. Acum, după
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
►(Urmare din pag. I)înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă a determinat profunde schimbări în întreaga structură economică a țării, transformînd România Intr-un stat industrial-agrar în plină dezvoltare, cu o Industrie și o agricultură modernă, cu o economie dinamică, Înfloritoare. în anii construcției socialismului, industria a devenit ramura conducătoare a întregii economii. Este semnificativ In acest sens faptul că în prezent realizăm o producție industrială de circa 28 ori mai mare decît în anul 1948, anul trecerii mijloacelor de producție in mîi- nile întregului popor. în țara noastră a fost creată practic o industrie nouă, dotată cu mijloace tehnice moderne, capabilă să realizeze o gamă largă de produse la nivelul performanțelor mondiale. 'Un avînt deosebit de puternic au cunoscut ramurile industriale hotărîtoare pentru progresul economic general — industria constructoare de mașini, electrotehnică și electronică, industria chimică, siderurgică și altele. Ritmul mediu anual de creștere a producției industriale a fost în anii ce s-au scurs de la naționalizare de 14,3 la sută — printre cele mai înalte ritmuri de dezvoltare atinse pe plan mondial în perioada postbelică.Mari realizări în dezvoltarea industrială a țării s-au obținut în cursul actualului cincinal. Prevederile pe cei trei ani care au trecut au fost realizate cu o depășire de circa 30 de miliarde lei. Aproape toate județele țării și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan. în anul 1973, producția industrială a crescut cu 14,7 la sută față de anul 1972, fiind cu peste 14 miliarde lei mai mare decît cea stabilită inițial în plan. Un element deosebit de elocvent pentru amploarea dezvoltării industriei noastre este faptul că volumul producției industriale din 1973 este superior celui obținut pe întregul cincinal 1956— 1960. S-au obținut, de asemenea, succese pe linia creșterii productivității muncii și a eficienței activității economice.Marile realizări dobîndite în înfăptuirea programului de industrializare au avut și au o însemnătate hotărîtoare pentru progresul agriculturii, pentru dezvoltarea ei pe baze moderne, pentru creșterea producției vegetale și animale

Organizarea socialistă a agriculturii
necesitate istorică a edificării noii

societăți —
0 politicii

constituie o măreață victorie 
agrare marxist-leniniste 
partidului nostru

fț.țaaStimați tovarăși, trecut de laîn cei 25 de ani care au începerea procesului de cooperativizare la sate, agricultura noastră a cunoscut schimbări fundamentale. Putem face astăzi un bilanț cu adevărat strălucit al succeselor obținute pe calea construirii socialismului la sate. Pentru a evidenția mai clar drumul parcurs, voi evoca succint anii premergători trecerii la organizarea agriculturii pe baze socialiste. Pînă la eliberarea țării, moșierimea și chiaburimea dețineau majoritatea pămîn- tului și a uneltelor de muncă. Potrivit recensămîntului din 1930, 12 200 de moșieri — cît existau la acea dată — reprezentând circa 0,4 la sută din numărul total al gospodăriilor agricole, posedau o suprafață de peste 5 470 mii hectare de pămînt, adică aproape tot atât cît cele 2 460 mii gospodării țărănești la un loc. Această situație s-a înrăutățit mai mult în deceniul următor și în timpul războiului. Neavînd pămînt sau unelte cu care să-șl lucreze pămîntul, țărănimea muncitoare era nevoită să facă împrumuturi la bănci și la cămătarii satelor ; după cum arată statisticile, datoriile a- cesteia reprezentau în 1932 peste 37 miliarde lei.în întreaga agricultură lucrau, In anul 1938, circa 4 000 de tractoare, toate proprietatea moșierilor și chiaburilor. Țăranii își munceau pămîntul cu brațele, cu animale, foloseau unelte vechi, primitive, inclusiv pluguri de lemn. Din această cauză, recoltele erau mici, iar țărănimea se afla tot timpul într-o situație economică deosebit de grea. La acestea se a- dăugau lipsa asistenței medicale, lipsa de școli, analfabetismul, care, în 1930, cuprindea peste 44 la sută din totalul populației rurale în vîrstă de peste 7 ani.Dictatura militaro-fascistă, care a subordonat țara Germaniei hitleriste și a aruncat-o în războiul contra Uniunii Sovietice, a agravat șl mai mult criza agrară, situația țărănimii. Cea mai mare parte a cerealelor, ca și alte bogății ale țării, erau livrate Germaniei hitleriste, lăsînd țărănimea, masele populare de la orașe și sate în sărăcie și mizerie. Rechi- zițiile de animale și de atelaje lipseau, în mod practic, gospodăriile țărănești de cele mai elementare mijloace de muncă și de trai. După cum reiese din statisticile vremii, din 1940 și pînă la 23 August 1944 au fost trimise în Germania hitle- ristă 1 371 000 tone cereale și semințe și 7 500 vagoane cu animale vii și produse animaliere, fără a mai pune la socoteală uriașele cantități de produse agricole livrate armatei germane din România și de pe front. Este grăitor în ce privește povara pe care a suportat-o țărănimea noastră de pe urma jafului hitlerist faptul că în vara anului 1944, din recolta de grîu, apreciată a fi de circa 224 000 vagoane, guvernanții antonescieni intenționau să lase pentru consumul populației rurale doar 10 000 vagoane, restul urmînd să fie pus la dispoziția cotropitorilor fasciști.După cum se știe, Partidul Comunist Român a dus o luptă hotărîtă contra dictaturii militaro-fasciste, s-a pronunțat cu hotărîre împotriva războiului anțiso- vietic, a desfășurat o largă activitate pentru sabotarea mașinii de război hitleriste, a acționat neobosit pentru unirea tuturor forțelor patriotice, a maselor largi populare în lupta pentru răsturnarea regimului antonescian, ieșirea României din războiul dus alături de Germania hitleristă și alăturarea ei 

și ridicarea nivelului de viață al țără- njmii.Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1973 a stabilit un șir de noi sarcini în vederea realizării prevederilor programului elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, a îndeplinirii înainte de termen a obiectivelor cincinalului. Plenara a indicat măsuri de mare însemnătate pentru mai buna folosire a capacităților de producție, ridicarea eficienței tuturor investițiilor, îmbunătățirea calității și nivelului tehnic al produselor, reducerea cheltuielilor de producție, a consumurilor d« materii prime și materiale, combustibil și energie, valorificarea cu rezultate superioare a resurselor materiale și a forței de muncă. Sînt încredințat că oamenii muncii din industrie vor asigura îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor stabilite de plenară, realizarea angajamentelor pe care și le-au asumat, înfăptuirea în devans a prevederilor planului cincinal. (Aplauze puternice, prelungite).înfăptuind cu elan și abnegație politica partidului, creînd prin munca sa eroică, de zi cu zi, industria nouă, socialistă a patriei, clasa noastră muncitoare și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de principală forță socială a progresului, de clasă conducătoare în societate. Pentru minunatele realizări obținute în opera de industrializare, în dezvoltarea generală a țării, în edificarea socialismului pe pămîntul patriei, pentru modul exemplar în ca- re-și îndeplinește rolul de forță conducătoare în societate doresc ca, de la această tribună, în numele conducerii de partid șl de stat, să adresez cele mai calde felicitări eroicei noastre clase muncitoare și să-i urez noi și strălucite victorii în munca și lupta închinate triumfului societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului în România. (Aplauze puternice, îndelungate).Fără îndoială că întreaga noastră clasă muncitoare, toți oamenii muncii din industrie își vor mobiliza și în viitor forțele, manifestînd aceeași abnegație pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a industriei românești, pentru realizarea mărețului program de înflorire economico-socială a țării elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului.

4

glorioaselor armate sovietice, coaliției antifasciste. Victoriile strălucite obținute de popoarele Uniunii Sovietice în lupta grea pentru zdrobirea mașinii de război fasciste au creat condiții favorabile pentru intensificarea luptei forțelor patriotice din țara noastră, conduse de Partidul Comunist Român, pentru trecerea la răsturnarea regimului dictaturii militaro-fasciste. în aceste condiții s-a înfăptuit acțiunea istorică de la 23 August 1944, s-a realizat victoria insurecției naționale antifasciste și antiimperialiste care a deschis o pagină nouă în istoria țării noastre. S-au creat astfel și premisele pentru rezolvarea definitivă a problemei agrare, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a agriculturii românești. Partidul comunist, împreună cu celelalte forțe democratice, a acționat cu toată fermitatea pentru înfăptuirea reformei agrare, realizată In cea mai mare parte în iarna anului 1945. Reforma agrară s-a înfăptuit pe cale revoluționară, la îndemnul și cu sprijinul clasei muncitoare, al altor forțe din orașe. Comitetele țărănești, create în mod special în întreaga țară, au trecut la să- vîrșirea actului revoluționar de împărțire a pămtnturilor moșierești. în acest fel au fost împroprietăriți circa 920 000 țărani, cu peste 1 100 000 hectare de pămînt. Moșierimea a primit o lovitură puternică, baza ei de exploatare fiind în cea mai mare parte lichidată. în urma ți din reformei agrare, țărănimea săracă mijlocașă deținea circa 71 la sută suprafața agricolă a țării.în transformarea revoluționară a griculturii, clasa muncitoare a acordat un sprijin puternic țărănimii, atît în exproprierea moșierilor, cît și în ajutorarea cu mijloacele necesare în vederea
s'

Producția agricolă vegetală totală la principalele culturi— în mii tone —Nr. crt. 1938 1950 1970 19721. Cereale boabe 16 912,5TOTAL din care 8 982,5 5 149,2 10 631,4a) grlu 3 755,1 2 219,1 3 355,8 6 040,8b) porumb
3. Leguminoase boabe 4 092,2 2101,0 « 535,5 9 816,7TOTAL — 118,3 319,6 368,53. Plante textile — 149,4 142,6 179,6(in și cînepă)4. Floarea soarelui 58,3 213,6 769,6 850,45. Sfeclă de zahăr 484,5 582,2 2 921,3 5 581,46. Cartofi 1 331,2 1 601,3 2 064,2 3 672,4A cunoscut, de asemenea, o puternică du-se o importantă creștere a număruluidezvoltare sectorul zootehnic, realizîn- de animale.Numărul total al animalelor(la sfîrșitul anului)— în mii capete —Nr. 1938 1949 1970 1972crt.1. Bovine — total 3 747 4 309 5 216 5 7672. Porcine — total 2 520 2 211 6 359 8 7853. Ovine — total 10 265 9 834 13 818 14 4554. Păsări — total 25 110 17 507 54 333 64 496A crescut, totodată, producția agricolă animală. Astfel :Nr. 1938 1949 1970 1972crt.1, Carne — total (în mii 1627tone greutate vie) 760 570 1 3492. Lapte — total (mii hl.) 21 575 20 166 37 932 41 5543. Lînă — total (tone) 151?0 15 145 29 725 . 30 6974. Ouă (mii. buc.) 1 354 1 100 3 537 ' 4 300

desfășurării lucrărilor agricole. în a- ceastă luptă s-a dezvoltat și cimentat alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare — baza trainică a tutiiror transformărilor democratice și revoluționare, a succeselor în înfăptuirea orînduirii socialiste în România. (Aplauze puternice). E încă vie în memoria noastră, a tuturor, situația grea din anii 1946, 1947, 1948, cînd alimentarea populației se agravase ca urmare a secetei, a lipsei mijloacelor și uneltelor de muncă, precum și a sabotajului moșierilor și chiaburilor. în a- cele condiții, partidul a pus la ordinea zilei, ca singura cale de soluționare a problemei agrare, organizarea pe baze socialiste a agriculturii, trecerea la înfăptuirea cooperativizării.Odată cu naționalizarea — în 1948 — a principalelor mijloace fie producție și trecerea la făurirea sectorului socialist în economie a apărut în mod clar că organizarea pe baze noi, socialiste, a agriculturii constituie o necesitate istorică, de îndeplinirea căreia depind creșterea rapidă a producției agricole, ridicarea nivelului de trai al țărănimii, satisfacerea cerințelor de produse agroalimentare ale întregului popor.Odată cu trecerea la organizarea socialistă a satului, partidul a trasat sarcina dotării agriculturii cu mijloacele tehnice necesare. S-au creat în acest'scop stațiuni de mașini și tractoare, întreprinderi de stat menite să asigure efectuarea lucrărilor agricole cu mijloace mecanizate.Transformarea socialistă a satului a necesitat o perioadă îndelungată, timp de aproape 14 ani. în toată această perioadă s-a desfășurat o intensă muncă economică, politică, organizatorică, de explicare și demonstrare prin fapte a marilor avantaje și a superiorității agriculturii cooperatiste. Țărănimea s-a convins din proprie experiență că numai pe această cale se poate realiza o agricultură modernă, de înaltă productivitate, se pot crea condiții pentru creșterea veniturilor sale, pentru făurirea bunăstării generale.Un rol însemnat în convingerea țărănimii de a păși pe calea cooperatistă l-au avut rezultatele obținute de întreprinderile agricole de stat, precum și realizările dobîndite de cooperativele agricole de producție, create încă din 1949.In anul 1962 s-a încheiat cooperativizarea. Aceasta a marcat victoria deplină a revoluției agrare socialiste, a organizării agriculturii românești pe baze socialiste, de stat și cooperatiste, deschizînd, totodată, calea trecerii într-o etapă nouă, superioară, a soluționării problemei a- grare, a asigurării unui progres rapid al producției agricole și ridicării nivelului de trai al țărănimii. Această măreață victorie a marcat crearea economiei socialiste unitare, triumful relațiilor noi, socialiste, atît la orașe cît și la sate, iz- bînda definitivă a socialismului în România, în toate sectoarele de activitate. (Aplauze puternice, prelungite).Care este astăzi situația agriculturii românești 7 Circa 91 la sută din întreaga suprafață agricolă a țării aparține sectorului socialist de stat și cooperatist. întreprinderile agricole de stat dețin 2 084 000 hectare, cooperativele agricole de producție 8 845 000 hectare ; pășunile și fînețele reprezintă 4 455 000 hectare, din care 2 337 000 hectare sînt proprietate de stat.Ca urmare a preocupării partidului și guvernului pentru mecanizarea producției agricole, astăzi pe ogoarele țării lucrează 115 000 tractoare, aproape 44 000 combine, circa 50 000 de semănători, precum și numeroase alte mașini și utilaje de înalt randament. Suprafața arabilă ce revine pe un tractor a scăzut de la 684 hectare în 1950 la 84 hectare’ în 1973. Agriculturii i s-au repartizat an de an cantități tot mal mari de îngrășăminte și alte substanțe chimice. Numai în anul 1973 au fost aplicate circa 715 mii tone îngrășăminte substanță activă, față de 6 mii tone în 1950. în toți acești ani s-au executat importante lucrări de îmbunătățiri funciare — îndiguiri, desecări, irigații — statul alocînd fonduri mari pentru realizarea lor, în special pentru irigații. La sfîrșitul anului 1973 dispuneam de peste 1 250 000 hectare irigate. Numărul inginerilor și cadrelor tehnice din agricultură a crescut în mod considerabil, ajungînd la 30 000 ingineri și specialiști cu pregătire superioară și 25 000 cu pregătire medie.Ca urmare a dezvoltării bazei materiale, a chimizării și mecanizării lucrărilor agricole, a asigurării cu semințe de înaltă productivitate, producția agricolă a crescut an de an, obținîndu-se în 1972 cea mai înaltă producție din istoria agriculturii românești.
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la întreaga operă de socialismului în patria puternice, prelungite).
baze socialiste a agri- transformarea radicală

După cum se vede din aceste date, atît în sectorul vegetal cît și în cel animal s-au obținut în acești ani creșteri importante, care ilustrează în modul cel mai concret marile culturii socialiste, posibilitățile ei de a asigura o producție intensivă. Aceste succese sînt rezultatul politicii partidului de organizare socialistă și de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a agriculturii, precum și al muncii hotărîte a țărănimii, a tuturor oamenilor muncii de la sate. Pe această bază au crescut an de an veniturile țărănimii, s-a îmbunătățit aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, au fost satisfăcute intr-o măsură tot mai largă nevoile generale ale economiei naționale.Făcînd bilanțul mărețelor realizări obținute într-un sfert de veac pe calea construirii agriculturii noi, socialiste, doresc Să adresez de la această tribună, în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări țărănimii, specialiștilor și mecanizatorilor, tuturor oamenilor muncii de la sate pentru succesele obținute în sporirea producției agricole, în modernizarea agriculturii, pentru contribuția adusă la sporirea a- vuției naționale, edificare a noastră. (AplauzeDragi tovarăși,Organizarea pe culturii a dus la a satului românesc, a structurii sociale a populației rurale. A dispărut clasa moșierilor și chiaburilor, a fost lichidată proprietatea capitalistă asupra pămin- tului și a uneltelor de producție, a fost înlăturată orice formă a exploatării o- mului de către om, creîndu-se proprietatea socialistă de stat și cooperatistă. Țărănimea a devenit o clasă nouă, omogenă, animată de interese comune, stă- pînă deplin pe mijloacele de producție, pe rodul muncii sale. In strînsă alianță cu clasa muncitoare, țărănimea cooperatistă participă activ la înfăptuirea măreței opere de edificare a societății socialiste în România.Acum, cînd facem bilanțul a 25 de ani de activitate pe calea organizării socialiste a agriculturii, putem afirma — în baza faptelor, a realităților — că viața a demonstrat pe deplin justețea politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, de transformare socialistă a satului. Fără înfăptuirea revoluției socialiste agrare, fără organizarea pe baze noi a întregii agriculturi nu am fi putut obține nici realizările dobîndite în acești ani în dezvoltarea celorlalte sectoare de activitate, în ridicarea nivelului general de civilizație al țărănimii și al întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).Viața a confirmat cu putere justețea punctului de vedere teoretic că victoria deplină a socialismului nu se poate asigura decît prin organizarea unitară, pe baze socialiste, atît a industriei, cît și a agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate economică și socială. Făurirea unei economii socialiste unitare constituie o necesitate obiectivă a victoriei revoluției socialiste, a consolidării puterii muncitorilor și țăranilor, a întregului popor, a creării condițiilor pentru dezvoltarea continuă a societății socialiste. (Aplauze puternice). Pornind de la studierea atentă a realității, partidul nostru a aplicat și în problema agrară, în mod creator, adevărurile generale și legitățile construcției socialiste la condițiile concrete ale României. Analizînd tendințele generale ale dezvoltării sociale, trăgînd concluzii din experiența celorlalte țări socialiste, din experiența mondială, cît și din propria experiență, partidul nostru a știut să găsească formele cele mai corespunzătoare pentru organizarea trecerii țărănimii pe calea proprietății socialiste.Fără îndoială, formele concrete ale proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție și ale repartiției produsului social sînt și vor fi întotdeauna diferite, ținînd seama de condițiile istorice, naționale, sociale dintr-o țară sau alta, din- tr-o etapă sau alta a dezvoltării. Dar la baza acestei diversități de forme este necesar să stea proprietatea socialistă, obștească, de stat și cooperatistă asupra mijloacelor de producție, precum și realizarea principiilor socialiste de muncă și repartiție. Numai astfel se pot asigura triumful deplin al socialismului, trecerea spre o nouă etapă de dezvoltare, crearea condițiilor pentru făurirea societății comuniste. Tocmai ca rezultat al înfăptuirii cooperativizării și al victoriei socialismului în toate sectoarele de activitate, atît la orașe cît și la sate, Congresul al X-lea a putut trasa sarcina trecerii la o etapă nouă, superioară din punct de vedere calitativ, la etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate In România. (Aplauze îndelungate).

Astăzi, cînd noi și noi țări pășesc pa calea dezvoltării economico-sociale independente și își propun să făurească o economie nouă, cînd, într-o formă sau avantaje ale agri- . \ alta, tot mai multe popoare se pronunță pentru trecerea pe calea socialismului, problema cooperativizării agriculturii se pune în mod deosebit de acut. De altfel, cooperativizarea se și înfăptuiește, într-o formă sau alta, în mai toate aceste țări. Apare tot mai evident că organizarea pe baze cooperatiste a agriculturii constituie calea cea mai sigură și justă de lichidare a înapoierii egonomico-sociale, de dezvoltare rapidă a satului, a întregii societăți. Acesta este, totodată, un factor de importanță deosebită pentru progresul întregii economii naționale, inclusiv pentru dezvoltarea industriei, pentru crearea unei economii naționale unitare, independente.Tocmai instaurarea proprietății socialiste în agricultură și miei socialiste unitare formarea econo- creează condiții
Un bilanț strălucit 
de viață material și cultural al clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectualității,
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nostru poporStimați tovarăși,

eviden- impor- strînsă țărăni-

Odată cu dezvoltarea industriei și agriculturii au cunoscut o puternică înflorire învățămîntul, știința, arta și cultura. S-a dezvoltat considerabil și s-a (diversificat rețeaua învățămîntului atît la orașe, cît și la sate, s-a realizat — pe baza orientărilor stabilite de partid — legarea mai strînsă a școlii de viață, de activitatea practică, de cerințele concrete ale dezvoltării societății. Școala reprezintă, după cum se știe, un factor esențial în ridicarea continuă a gradului de civilizație al societății noastre socialiste, în asigurarea progresului neîntrerupt al economiei și culturii. Știința, activitatea de cercetare științifică și-au sporit an de an contribuția la dezvoltarea și perfecționarea producției materiale, la promovarea progresului tehnic în viața economică șl socială, la valorificarea superioară a resurselor naționale, Creația literar-artistică acționează ca un factor important în lărgirea orizontului de cultură al maselor, în dezvoltarea conștiinței noi, socialiste, în formarea omului nou și îmbogățirea vieții spirituale a întregului nostru popor. în cadrul programului general de dezvoltare economico-socială a țării, partidul acordă o atenție deosebită perfecționării și înfloririi în continuare a învățămîntului, științei și culturii, ca factori de bază ai progresului social al societății românești, ai edificării noii orînduiri pe baza tezaurului universal de valori spirituale, a folosirii celor mai noi cuceriri ale cunoașterii geniului uman, ale gîn- dirii înaintate contemporane.Doresc ca și cu acest prilej să țiez activitatea rodnică și rolul tant al intelectualității, care, în unitate cu clasa muncitoare și mea, acționează pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, și să adresez cele mai calde felicitări tuturor slujitorilor științei și culturii din România. (Aplauze puternice).Una din marile realizări ale regimului nostru socialist este rezolvarea justă; în spiritul principiilor marxist-leniniste, a problemei naționale, care a dus la lichidarea oricăror forme de inegalitate și discriminare, la realizarea unei depline și efective egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la cimentarea trainică a unității și frăției oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, la întărirea coeziunii și unității întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, forța conducătoare a societății noastre socialiste. Muncind și trăind cot la cot și la sate, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, acționează în strînsă colaborare pentru înflorirea agriculturii socialiste, transpun cu succes în viață politica partidului, pentru progresul și prosperitatea patriei comune — Republica Socialistă România. (Aplauze puternice).Ca urmare a dezvoltării industriei și agriculturii, a impetuosului progres eco- nomico-social realizat de poporul nostru, în anii care au trecut s-au produs schimbări pozitive în nivelul de trai al maselor. în prezent, circa 58 la sută din totalul populației apte de muncă lucrează în ramurile industriale și neagricole ; acest transfer In domeniile de activitate cu o productivitate mai înaltă reprezintă

concordanță progresul general al dezvoltarea tehnico-materiale

pentru înfăptuirea cu succes a mărețului program elaborat de Congresul al X-lea, pentru trecerea la o nouă etapă a rezolvării problemei agrare agriculturii pe o bază nouă, superioară, în sul înainte și economico-social tre. Odată cu a bazei fecționarea conducerii și organizării producției agrare, în munca și viața țărănimii, în întreaga existență a satului se vor produce schimbări tot mai ample, pe multiple planuri ; producția agricolă va deveni tot mai mult o variantă a muncii industriale, iar satul se va apropia tot mai mult, ca nivel de civilizație și de viață, de oraș. Acesta este unul din procesele esențiale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate care va asigura înflorirea și. bunăstarea întregului nostru popor. (Aplauze puternice).

organizarea modernă, cu mer- tehnic și țării noas- continuă și per-
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un indice important al creșterii gradului de dezvoltare a societății. Venitul național a fost în anul 1973 de circa 12 ori mai mare decît în anul 1947, asigurînd sporirea succesivă a salariilor, înfăptuirea unor largi acțiuni destinate ridicării nivelului de viață al întregului popor. Salariul net este în prezent de aproape 5 ori mai mare decît acum 25 de ani.Creșterea bunăstării poporului a fost mult amplificată în cursul actualului cincinal. în 3 ani ai cincinalului, numărul oamenilor muncii din industrie și din alte sectoare a crescut cu peste 720 000, din care aproape 700 000 muncitori. Veniturile bănești ale populației din unitățile socialiste au sporit în acești ,trei ani cu 27,6 la sută. Anul trecut s-a încheiat prima etapă a majorării generale a salariilor, prevăzută în actualul cincinal, pentru toate categoriile de sala- riați. A fost ridicat nivelul pensiilor de asigurări sociale, a crescut alocația pentru copii. Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1973 a prevăzut trecerea la o nouă majorare a salariilor, precum și îmbunătățirea salariilor mici, cel mai mic salariu al muncitorilor ficați să crească de la 1 040 lei la lei lunar. (Aplauze puternice).Succesele obținute în dezvoltarea ducției agricole vegetale și animale, întreaga politică a partidului de ridicare economico-socială a satului s-au răsfrînt nemijlocit în condițiile de viață ale țărănimii, în ridicarea nivelului său de trai, material și cultural. Drumul cooperativizării agriculturii s-a dovedit a fi drumul bunăstării și belșugului, al muncii libere, al unei vieți luminoase și fericite pentru întreaga țărănime. Au sporit an de an veniturile reale ale tuturor oamenilor muncii din agricultură. în anul 1973, veniturile reale ale țărănimii ‘ provenite din munca în agricultură au fost de 3,2 ori mai mari față de anul 1949. în perioada 1951—1973 s-au construit la sate, din fondurile statului șl ale organizațiilor cooperatiste, precum șl din fondurile populației, circa 1 450 000 locuințe. S-a dezvoltat puternic rețeaua de școli, unități sanitare, case de cultură. La sate funcționează astăzi 9 600 unități ale învățămîntului preșcolar șl 12 800 școli generale, în care învață 1 850 000 de elevi. Avem acum în mediul rural 141 licee de cultură generală, agricole și de altă specialitate, față de 2, cît existau cooperativizării agriculturii. A fost lichidat de mult analfabetismul; fiii țărănimii, care în trecut nu puteau urma nici școala elementară, au acum acces larg în toate institutele și universitățile din țară. Mulți din cei care s-au născut ca țărani săraci sînt astăzi profesori universitari, generali, ocupă munci de conducere în statul nostru socialist. Aceasta înseamnă socialismul — puterea reală a muncitorilor și țăranilor, stăpîni pe destinele lor. (Aplauze puternice). La sate funcționează 7 700 de cămine culturale, față de 4 600 în 1948, 5 600 cinematografe, 3 526 de biblioteci publice șl altele. O vastă rețea sanitară stă astăzi la dispoziția țăranilor.în primii trei ani ai cincinalului, veniturile bănești ale țărănimii, provenita din retribuirea în cooperative și din vîn-

în anul premergător începerii

(Continuare în pag. a III-a)
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Secretarul general al partidului, alți conducători ai partidului și statului răspund salutului călduros al participanțiior

Producția medie la hectar, la griu și porumb, obținută în anul 1973 de unele I.A.S.-uri din județele situate în zona de dealGrîu PorumbSuprafața cultivată Producția medie — kg Suprafața cultivată Producția medie — kgJudețul BacăuI.A.S. — Bacău 373 2 890 448 3 893I.A.S. — Traian 597 2 448 947 3 255Județul VîlceaI.A.S. — Vîlcea 165 2 576 71 3 070Județul MehedințiI.A.S. — Rogova 2 940 2 637 707 2 560Județul SibiuI.A.S. — Axente Sever 180 2 226 60 3 257-I.A.S. — Dealul Ognei — — 137 3 737I.A.S. — Mediaș 217 3 166 488 3 680Județțil MureșI.A.S. — Acățari 207 2 155 132 4 003I.A.S. — Albești 74 3 141 286 3 519

(Urmare din pag. a II-a) tarea produselor către unitățile socialiste, au crescut cu 23,4 la sută, în anul 1973 fiind cu 11,2 la sută mai mari decît în anul precedent. Aceasta s-a realizat ca urmare a aplicării în cooperativele agricole de producție a sistemului îmbunătățit de organizare și Retribuire a muncii în acord global, valorificării către stat a unor cantități tot mai mari de produse agricole, majorării prețurilor de achiziție și contractare la carne, grîu, porumb, struguri și alte produse.După cum cunoașteți, încă din 1968 au fost luate o serie de măsuri menite să îmbunătățească substanțial condițiile de viață ale țărănimii. S-a introdus venitul garantat de stat pentru membrii cooperativelor, a fost introdus și extins sistemul de acordare a pensiilor pentru cooperatori ; s-a instituit și aplicat acordarea de alocații pentru copiii cooperatorilor, s-a trecut la introducerea asistenței medicale gratuite la sate. Odată cu introducerea acordului global în unitățile agricole-'s-au luat"? măsuri pentru îmbunătățirea salarizării cadrelor de conducere și a specialiștilor din cooperativele agricole retribuiți de stat.S-a îmbunătățit aprovizionarea populației de la orașe și sate ; volumul mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist a fost în perioada 1971—1973 mai mare cu aproape 3 miliarde lei față de cît s-a prevăzut în cincinal, iar volumul serviciilor, cu 2,2 miliarde lei mai mare. Au fost date în folosință în acești trei ani 312 000 apartamente la orașe și circa 131 000 locuințe la sate. S-au construit noi spații pentru învățămînt, cămine și creșe pentru copii, spitale, așezăminte de cultură, s-a executat un important volum de lucrări edilitar-gospodărești în orașele și comunele țării. Toate acestea demonstrează consecvența cu care partidul nostru asigură realizarea programului de creștere a bunăstării întregului popor — țelul suprem al politicii sale, obiectivul fundamental al întregii opere de construcție socialistă.Mărețele realizări obținute de poporul român în toate sectoarele de activitate — în industrie și agricultură, în dezvoltarea științei, culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor — sînt nemijlocit legate de organizarea unitară, pe baze socialiste, a întregii activități economice și sociale. Ele sînt rodul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, al întregului popoc, care înfăptuiește neabătut politica Partidului Comunist Român. (Vii aplauze).în dobîndirea tuturor acestor succese Istorice, un rol hotărîtor au avut și au conducerea de către partid a întregii opere de construcție socialistă, creșterea rolului său politic conducător în toate domeniile de activitate. Partidul nostru reprezintă astăzi o forță uriașă, însumînd în rîndurile sale peste 2 300 000 de muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, din rîndurile celor mai înaintați și mai conștienți fii ai poporului, dispune de organizații puternice în toate domeniile de activitate, constituie forța dinamică în fiecare sector, în fiecare colectiv de muncă. Datorită faptului că a știut să unească eforturile maselor largi populare, să elaboreze o linie politică generală justă și să conducă cu succes activitatea practică de înfăptuire a ei, aplicînd în mod creator legile generale ale construcției noii orînduiri la condițiile concrete din România, partidul nostru comunist și-a cîștigat stima, dragostea și încrederea nestrămutată a întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).Realizările obținute sînt, de asemenea, legate de crearea condițiilor pentru participarea tot mai largă și activă a maselor populare la conducerea întregii activități economico-sociale. Partidul nostru a acordat și acordă o atenție deosebită perfecționării continue a democrației socialiste, a cadrului și formelor organizatorice de exercitare a puterii de stat de către poporul însuși, de valorificare a experienței și înțelepciunii colective a maselor, de dezvoltare a dialogului cu muncitorii, țăranii și intelectualii, astfel ca toate hotărîrile care privesc mersul înainte al societății noastre să fie emanația voinței, intereselor și aspirațiilor întregii națiuni. S-au dezvoltat și îmbunătățit formele de conducere colectivă a tuturor domeniilor de activitate, care permit reprezentanților oamenilor muncii să-și spună cuvîntul și să participe efectiv la gospodărirea unită

ților socialiste, la elaborarea și aplicarea deciziilor, în dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție. Experiența din acești ani a arătat că dezvoltarea continuă a democrației socialiste este parte integrantă a făuririi societății socialiste, constituie o cerință' a progresului multilateral al țării, asigură conducerea țării de către masele largi populare, înfăptuirea de către popor însuși, în mod conștient, a propriului său viitor — viitorul său comunist. (Aplauze puternice).Trebuie să spunem că dezvoltarea democrației socialiste, lărgirea continuă a legăturilor partidului cu masele populare constituie chezășia elaborării unei politici juste, care să corespundă pe deplin intereselor vitale ale națiunii noastre. Aceasta este chezășia că vom putea înfăptui cu succes toate • hotărîrile, că vom putea evita abuzurile și ilegalitățile, asigura ca realmente socialismul să fie cea mai dreaptă, cea mai democratică și cea mai înaintată societate din lume. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Grandioasele realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în făurirea orînduirii socialiste, nu trebuie să ne facă să uităm însă că drumul parcurs în toți acești ani nu a fost deloc ușor. Au trebuit învinse multe obstacole care ne-au stat în cale ; s-au făcut și serioase greșeli, s-au manifestat o serie de lipsuri și, uneori, din păcate, s-au comis grave abuzuri, încălcări ale legalității socialiste, denaturări ale principiilor de relații socialiste. Despre toate acestea am vorbit pe larg, cu alte prilejuri, și nu doresc să mă mai refer acum ia ele. Aș vrea să amintesc însă, că a trebuit să înfruntăm și păreri care exprimau neîncrederea în acțiunea de cooperativizare, îndoială față de capacitatea țărănimii de a folosi mijloace de muncă mecanizate, substanțele chimice, cuceririle agrotehnicii moderne. S-au manifestat, de asemenea, tendințe de subapreciere a importanței agriculturii în ansamblul economiei noastre naționale. Aceasta a dus în practică, într-o anumită perioadă, la neglijarea acestui sector, la nerealizarea sarcinilor de dotare stabilite în planurile de stat. Trebuie spus că dacă nu ar fi existat asemenea tendințe, dacă nu ar fi fost săvîrșite asemenea greșeli și s-ar fi acordat atenția necesară înfăptuirii hotărîrilor partidului, a prevederilor planurilor cincinale cu privire la agricultură, la extinderea mecanizării și chimizării, la realizarea lucrărilor de irigații și altor măsuri, am fi putut obține rezultate mult mai mari.Ceea ce trebuie însă subliniat este faptul că partidul a știut să unească eforturile maselor largi populare pentru depășirea tuturor greutăților și obstacolelor, să înlăture cu hotărîre abuzurile, ilegalitățile și greșelile săvîrșite, să acționeze pentru lichidarea lipsurilor și să asigure mersul tot mai ferm înainte, atît în agricultură, cît și în toate celelalte domenii ale vieții sociale. Țărănimea a înfăptuit cu elan și abnegație politica partidului, a urmat neabătut partidul, acționînd permanent, în strînsă alianță cu clasa muncitoare, pentru întărirea și dezvoltarea orînduirii noastre noi — orînduirea socialistă.Se cuvine evidențiată cu acest prilej activitatea intensă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de comuniștii de Ia sate, care s-au aflat totdeauna în fruntea acțiunilor, și-au îndeplinit cu spirit de răspundere rolul de seamă ce le-a revenit în transformarea socialistă a satului. Doresc, de aceea, să adresez organelor și organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor, atît celor de la sate cît și celor de la orașe, cele mai calde felicitări pentru munca lor neobosită consacrată dezvoltării economico- sociale a patriei, edificării cu succes a societății socialiste pe pămîntul României, servirii intereselor poporului român. (Vii aplauze).Am reamintit acum de. lipsurile și abuzurile săvîrșite, deși ele aparțin trecutului, pentru că trebuie să avem permanent în vedere să acționăm în așa fel ca asemenea fenomene străine socialismului să nu-și, mai găsească loc in societatea noastră socialistă, să nu fie admise de clasa noastră muncitoare, de poporul nostru. Să facem totul ca să nu mai poată avea loc ilegalități, abuzuri, ca poporul să poată să-și asigure făurirea destinelor sale, așa cum dorește el ! (Aplauze puternice).Putem spune astăzi cu mîndrie că bilanțul general pe care-1 facem atit în agricultură, cît și în toate sectoarele d« 

activitate este un bilanț strălucit. Aceasta ne dă temeiuri să privim cu încredere deplină viitorul și să afirmăm că vom
Dezvoltarea agriculturii noastre 

in decursul celor trei ani care au trecut 
din actualul cincinalDragi tovarăși,Evidențiind rezultatele obținute -în trei ani ai planului cincinal în domeniul agriculturii, doresc să mă opresc acum la unele învățăminte ce se desprind din felul în care s-a muncit în acest sector în ultima perioadă, precum și la sarcinile ce ne stau în față în etapa următoare.Așa cum am mai arătat, In anii 1971 și 1972 s-au realizat cele mai mari producții de cereale din istoria țării. în anul 1973, cu toate că nu s-a ridicat la nivelul celor doi ani amintiți mai înainte, producția de cereale este apropiată mediei anilor 1970—1972 și cu peste 900 mii tone mai mare decît media realizată în perioada 1966—1970.Trebuie, de asemenea, menționat că în anul 1973 s-a obținut cea mai mare recoltă de legume și struguri cunoscută vreodată în țara noastră, respectiv cu circa 200 mii tone mai mare decît în 1972 la legume și cu peste 500 mii tone la struguri. Ca rezultat al bunei organizări a muncii, unele județe au obținut la unele culturi producții medii la hectar mai mari decît în anul 1972.Iată cum se grupează unitățile agricole, de stat și cooperatiste, care au obținut recolte mari în 1973 :LA GRÎUProducția medie Ia hectar Numărul unitățilorI.A.S. C.A.P.2 500—3 000 kg/ha 56 5203 001—3 500 kg/ha 55 3523 501—4 000 kg/ha 43 178peste 4 000 kg/ha 33 92Unitățile cu producții medii la grîu între 3 501—4 000 kg/ha sînt amplasate mai ales în județele Constanța, Ialomița, Timiș, Bihor, Brăila. Unitățile cu producții medii peste 4 000 kg/ha sînt amplasate îndeosebi în județele Ialomița, Constanța, Timiș.LA PORUMB BOABEProducția medie la hectar Numărul unitățilorI.A.S. C.A.P.3 001—4 000 kg/ha 62 5354 001—5 000 kg/ha 41 267peste 5 000 kg/ha 21 182Unitățile cu producții medii la porumb boabe între 4 001—5 000 kg/ha sînt amProducția medie ia hectar la grîu și porumb obținută în anul 1973 de unele C.A.P.-uri din județele situate in zona de dealGrîu PorumbSuprafața cultivată Producția medie — kg Suprafața cultivată Producția medie — kgJudețul BacăuC.A.P. — Fărăoani 230 2 887 — —C.A.P. — Berești-Bistrița 455 2 760 — —C.A.P. — Hemeiuși — — 360 3 183Județul SuceavaC.A.P. — Moara 285 3 044 313 3 268C.A.P. — Liteni-Moara — — 216 3 253Județul VîlceaC.A.P. — Prundeni 170 2 605 — —C.A.P. — Mihăiești 125 2 800 150 5 667C.A.P. — Zlătărei 120 3 395 211 3 972Județul MehedințiC.A.P. — Bistrița 250 1 962 111 2 694C.A.P. — Ricșoreni — — 161 3 143Județul SibiuC.A.P. — Slimnic 160 1 617 — __C.A.P. — Aței — — 170 3 419C.A.P. — Racovița — — 130 3 293Județul MureșC.A.P. — Gorunești 286 3 167 90 5 743C.A.P. — Cuci 185 3 682 — —-C.A.P. — Nazna 220 3 237 — —

îndeplini în bune condiții toate hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale.

plasate mai ales în județele Constanța, Ialomița, Brăila, Dolj, iar cele cu producții medii peste 5 000 kg/ha, în județele Constanța, Ialomița, Timiș. Brăila.LA FLOAREA-SOARELUIProducția media la hectar Numărul unitățilorI.A.S. C.A.P.1 501—2 000 kg/ha 68 4742 001—3 500 kg/ha- : 1642 501—3 000 kg/ha 8 26peste 3 000 kg/ha 1 1Cele mal multe unități cu producții medii de floarea-soarelui între 2 001— 2 500 kg/ha sînt amplasate mai ales în județele Constanța, Ialomița, Brăila, iar cu producții medii de peste 2 500 kg/ha în județele Constanța, Ialomița.LA SFECLA DE ZAHĂRProducția medie la hectar Numărul unitățilorC.A.P.25 001—30 000 kg/ha 13130 001—35 000 kg/ha 8335 001—40 000 kg/ha 36peste 40 000 kg/ha 15Unitățile cu producții medii de sfeclă de zahăr intre 30 001—35 000 kg/ha sînt amplasate mai ales în județele Ialomița, Brăila, Constanța, Dolj, Ilfov, far cele cu producții medii peste 35 000 kg/ha se află în special în județele Dolj, Brăila, Ialomița, Cluj, Constanța.LA CARTOFIProducția medie Numărul unităților la hectar i,a.S. C.A.P.15 001—20 000 kg/ha 13 15120 001—25 000 kg/ha • 2 4625 001—30 000 kg/ha 1 9peste 30 000 kg/ha 11 34Unitățile cu producții medii de cartofi între 20 001—30 000 kg/ha sînt amplasate îndeosebi în județele Satu-Mare, Suceava, Brăila, Buzău, iar cele cu producții medii peste 30 000 kg/ha se află mai ales în județele Dîmbovița, Bihor, Satu-Mare.Doresc să subliniez că recolte mari la culturile vegetale s-au obținut și într-o serie de unități agricole, de stat și cooperatiste din județele de deal.

Din toate acestea reiese limpede că atunci cînd se aplică în mod corespunzător regulile agrotehnicii, cînd se execută bine și la timp lucrările agricole se pot obține recolte mari chiar și pe terenuri care, de regulă, sînt socotite mai puțin fertile.Rezultate bune s-au obținut și în zootehnie, ca urmare a măsurilor de cointeresare a producătorilor prin sporirea prețurilor de achiziție și contractare, precum și datorită dezvoltării bazei furajere. Deși nu s-a realizat în întregime efectivul planificat, în acest sector a avut loc o creștere însemnată atît a numărului de animale și păsări, cît și a producției. La sfîrșitul anului 1973, efectivul de bovine a ajuns la 5 895 000 capete, de porcine la 8 985 000, de ovine la 14 324 000, de păsări la 66 565 000. Producția animalieră obținută în 1973 a depășit, la principalele produse, realizările anului precedent ; au sporit cantitățile de carne, lapte, ouă livrate fondului de stat. Creșterea producției animaliere a dus la îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime, creînd și unele disponibilități pentru expdrt. Sarcinile de creștere a efectivului de animale prevăzute în plan nu au fost integral realizate datorită îndeosebi menținerii la un nivel necorespunzător a indicilor de natalitate și mortalitate, precum și unor deficiențe în furajarea și îngrijirea animalelor.Nerealizarea producțiilor agricole planificate pentru anul 1973 se datorește desigur, într-o anumită măsură, condiții- lbr climatice necorespunzătoare din toamna anului 1972, din iarna și primăvara anului 1973. Dar trebuie să spunem deschis că neîndeplinirea prevederilor se datorește și unor lipsuri manifestate în activitatea întreprinderilor de stat, a cooperativelor agricolg de producție și stațiunilor de mașini agricole, în felul cum cooperatorii, precum și lucrătorii din întreprinderile • agricole de stat și stațiunile de mașini agricole au acționat pentru înfăptuirea sarcinilor, unor neajunsuri în munca specialiștilor, a organelor agricole, organizațiilor de partid. Dacă analizăm realizările bune obținute de o serie de întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de
Direcțiile fundamentale de acțiune 

pentru înfăptuirea sarcinilor de creștere 
a producției agricole stabilite 

de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P. C. R.Stimați tovarăși,La stabilirea programului de creștere a producției agricole, a măsurilor ce trebuie luate în continuare în acest scop trebuie să pornim de la faptul că, în România, agricultura . reprezintă» o ramură de bază, hotărîtoare pentru dezvoltarea întregii economii naționale. Creșterea producției agricole vegetale și animale constituie o necesitate1 pentru dezvoltarea în ritm înalt și în mod armonios a economiei noastre, pentru înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai al poporului.De creșterea mai rapidă a producției agricole vegetale și animale depind satisfacerea deplină a necesarului de produse agroalimentare. asigurarea unor materii prime importante pentru industria națională, îndeosebi pentru industria ușoară și alimentară. Producătorii agricoli, atît din sectorul de stat, din cel cooperatist, cît și particular, trebuie să înțeleagă faptul că ei poartă răspunderea pentru executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole, pentru obținerea unor recolte mari de pe fiecare metru de pămînt. Agricultura trebuie să se dezvolte într-o strînsă concordanță cu întreaga economie națională ; de aceea, cei ce lucrează în acest sector trebuie să aibă permanent în vedere interesele generale ale întregii societăți. Ei trebuie să știe că sporirea veniturilor lor, bunăstarea fiecăruia în parte și a țărănimii, a oamenilor muncii de la sate în ansamblu se pot realiza numai în măsura creșterii continue a producției agricole, în cadrul dezvoltării întregii economii naționale. Este un lucru elementar, pe care trebuie să-l înțeleagă oricine, că munca reprezintă factorul determinant al progresului și dezvoltării continue a agriculturii, al întregii economii naționale, este singura sursă a ridicării bunăstării țărănimii și a întregului popor. Civilizația însăși e rezultatul muncii 1 Progresul viitor e legat de muncă ! Trebuie să punem capăt tolerării chiulangiilor, a acelora care cred că se poate trăi fără muncă în România ! (Aplauze puternice).Dar aceasta nu este suficient ; trebuie să reducem numărul acelora care nu mpneese în agricultură — de altfel a- ceasta este valabil și în industrie — al funcționarilor, al acelora, cum se spune în limbaj popular, care stau cu mapa, sînt doar observatori. Toți, de Ia președinte pînă Ia ultimul cooperator, trebui*  să înțeleagă că este necesar să pună 

producție și le comparăm cu recoltele slabe ale altor întreprinderi agricole de stat și cooperative din aceeași zonă, avînd aceleași condiții de climă, ne putem da seama că principalele cauze ale lipsurilor se află în slaba organizare a muncii, în lipsa de conștiinciozitate și răspundere cu care s-a lucrat. Numai așa se explică faptul că în unele județe — ca, de exemplu, Dolj și Timiș — cooperativele agricole au obținut în genere producții de porumb mai mari decît în întreprinderile agricole de stat, deși condițiile climatice au fost aceleași, iar dotarea întreprinderilor agricola de stat superioară.In multe unități, rezultatele slabe se datoresc neexecutării la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole necesare. Stațiunile de mașini agricole nu au realizat în întregime și la timp arăturile, nu au folosit condițiile prielnice din timpul iernii pentru terminarea arăturilor și a altor lucrări. S-au manifestat deficiențe în asigurarea unităților cu semințe de înaltă productivitate, îndeosebi la plantele tehnice, legume, sfeclă și cartofi, ceea ce a influențat, de asemenea, negativ asupra producției. Au persistat lipsuri în organizarea sectorului zootehnic, în asigurarea întreținerii animalelor, îngrijirea pășunilor și tinetelor — ceea ce a dus la diminuarea producției animaliere.Trebuie să spunem dâschis la această conferință, unde se află cadrele de bază din unitățile și organele agricole, pentru a fi clar tuturor celor ce lucrează în agricultură, tuturor oamenilor muncii, că nu se poate admite nici un fel de încercare de a ascunde lipsurile și greșelile, de a justifica producțiile slabe, aruncînd vina exclusiv pe condițiile cli- mjițțce, din, anu|,care a trecut. Sîntem ' comuniști și trebuie să privim lucrurile în mod critic și, mai- ales, autocritic. Numai așa vom putea trage învățăminte și lua măsuri pentru lichidarea rapidă a lipsurilor, pentru îndreptarea greșelilor, pentru asigurarea înfăptuirii tuturor obiectivelor prevăzute de Congresul al X-lea și Conferința Națională în vederea dezvoltării agriculturii. (Vii aplauze).

mina să muncească, să execute la timp lucrările agricole. (Aplauze puternice).Oare e normal ca atunci cînd trebuie să strîngcm recolta și e nevoie să fie depuse eforturi, să vină oameni ai muncii din orașe să strîngă recolta ? Și, în schimb, să vezi stînd pe șanțuri sute și sute de oameni buni de muncă, roșii la față, uitîndu-se la studenți, la tinerii și muncitorii din oraș, niai făcînd chiar și glume ? Oare în felul acesta se poate asigura dezvoltarea agriculturii ? Noi înțelegem — sînt și unele sărbători, dar aproape toți cei de aici au trăit în sate. Știți bine că atunci cînd trebuie strînsă recolta nimeni nu se mai uită că e duminică, că e sfintul Ilie sau sfîntul Ștefan — sînt foarte multi,1 în fiecare zi găsești cîte un sfînt. Să-i lăsăm pe sfinți în pace și toată lumea să iasă să strîngă recolta ! (Aplauze prelungite ; se scandează ,,Ceaușescu-P.C.R.“). M-am oprit asupra acestor probleme pentru că este necesar să discutăm deschis lucrurile tocmai la o asemenea conferință, unde ne-am adunat să stabilim ce să facem pentru a obține o recoltă sporită în toate sectoarele. Este de înțeles că principalul factor de care trebuie să ținem seama este munca, felul cum este organizată și asigurată folosirea tuturor forțelor de care dispunem în agricultură.Așa cum am mai spus și în alte împrejurări, indiferent de forma de proprietate — de stat, cooperatistă sau particulară — pămîntul reprezintă un bun al întregii națiuni și el trebuie lucrat astfel îneît să satisfacă necesitățile poporului. Lucrîndu-se după un plan unic, agricultura și fiecare unitate în parte trebuie să realizeze, în cantitățile corespunzătoare, produsele agricole necesare economiei naționale, satisfacerii cerințelor întregului popor. Trebuie lichidate cu desăvîrșire mentalitățile, care se mai intîlnesc pe alocuri, că fiecare poate să însămînțeze ce vrea, că fiecare este liber să lucreze în agricultură atunci cînd dorește și cît crede el de cuviință. Lucrătorii din agricultura de stat, cooperatorii, țăranii particulari, toți cei care dețin — sub o formă sau alta — în proprietate sau în folosință o suprafață agricolă cît de mică poartă o înaltă răspundere și au îndatorirea patriotică de a lucra pămîntul cu conștiinciozitate și în cele mai bune condiții, în conformi-(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a III-a) tate cu directivele organelor de stat, ale organelor agricole, făcînd totul pentru obținerea unor recolte cit mai mari.O sarcină de cea mai mare importanță ți răspundere este conservarea și folosirea rațională a pămîntulul — mijlocul de producție hotărîtor în agricultură. Trebuie să spunem deschis că nu se acordă atenția corespunzătoare protejării și conservării fondului funciar, ca bun al întregului popor, că există încă manifestări inadmisibile de risipire a pămîntului, cu repercusiuni serioase asupra creșterii producției agricole. Cu toate că există reglementări precise, nu au fost lichidate în întregime tendințele și practicile unor conduceri de ministere, centrale și întreprinderi, ale unor consilii populare și organe de sistematizare de a propune soluții de amplasare a unor obiective economice și social-culturale și de sistematizare a orașelor și comunelor ce duc la Irosirea terenurilor agricole. Nu se execută, de asemenea, la timp, lucrările cerute de menținerea în producție a întregii suprafețe agricole. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, care răspunde în fața partidului și statului de gospodărirea chibzuită a pămîntului, organele agricole nu aplică cu hotărfre prevederile legale privind reglementarea scoaterilor din circuitul agricol, măsurile de apărare și folosire rațională a fondului funciar. Trebuie să se pună capăt cu toată hotărîrea și energia acestor stări de lucruri inadmisibile. , Asigurîn- du-se reducerea suprafețelor destinate obiectivelor de investiții, trebuie să se amplaseze în viitor noile construcții pe terenuri neproductive, siste- matizîndu-se totodată rețeaua de drumuri, rețele electrice ți de telecomunicații, astfel încît să fie lichidată scoaterea din producție a terenurilor agricole. Atunci cînd este absolut necesară amplasarea unor obiective pe terenuri agricole, ministerele, celelalte organe beneficiare trebuie să redea în compensație circuitului agricol suprafețe de pămînt echivalente. Este necesar ca înșiși directorii întreprinderilor de stat și președinții cooperativelor agricole de producție să devină mai exigenți. Ei poartă răspunderea în fața cooperatorilor, în fața statului, de a nu micșora cu nici un metru suprafața de pămînt agricol. Nu trebuie să admiteți nimănui să se mai atingă de pămîntul cooperativei ! Pămintul trebuie să rămînă pentru producția agricolă ! (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R. I"). In toate județele sînt încă multe suprafețe neproductive care pot și trebuie să fie amenajate pentru investiții ; sînt încă executate lucrări industriale și agricole, precum și construcții sociale, inclusiv locuințe, pe întinderi mari, care trebuie restrînse. Pe această cale să asigurăm terenurile necesare pentru lucrări de investiții și să mărim — nu să micșorăm — suprafața agricolă, atît în cooperative, Cît șl în întreprinderile agricole dă' stat IEste necesar în această direcție să fie urgentată realizarea lucrărilor legate de conservarea șl creșterea suprafețelor agricole; de asemenea, vor trebui aduse îmbunătățiri legislației în acest domeniu, introducîn- du-se mai multă exigență și întărindu-se răspunderea organelor de stat și întreprinderilor economice, organelor locale . și unităților agricole față de gospodărirea fondului funciar.Una din problemele de importanță deosebită pentru folosirea întregii suprafețe agricole și mărirea potențialului ei de producție, pentru conservarea solului o constituie executarea în ritm mai susținut a lucrărilor de combatere a excesului de umiditate, a inundațiilor, a eroziunii solului, de ameliorare a sără- turilor și de amendare a solurilor acide. Unitățile agricole de stat și cooperatiste, consiliile populare, organele agricole, Ministerul Agriculturii trebuie să acționeze cu fermitate pentru executarea în bune condiții a tuturor acestor lucrări, în vederea creșterii fertilității și productivității solului. Organele și organizațiile de partid poartă răspunderea pentru felul cum se acționează în flecare județ în vederea realizării sarcinilor de creștere a suprafețelor agricole, de folosire rațională a lor.Avem, după cum se cunoaște, un vast program de îmbunătățiri funciare, menit să creeze condiții pentru obținerea unor recolte mari și sigure. Trebuie spus însă că în realizarea acestui program există rămîneri în urmă, mai ales în ce privește irigațiile. în ultimii trei ani au fost date în folosință numai 533 mii hectare irigate, față de 890 mii, cît era prevăzut în cincinal pentru acești 3 ani. în anii 1974—1975 trebuie să se pună în funcțiune cel puțin 700 mii hectare irigate, astfel încît să se ajungă la o suprafață totală de două milioane hectare. Este necesar să facem totul pentru ca rămînerile in urmă să fie integral recuperate, pentru ca întregul program de irigații prevăzut în, cincinal să fie realizat necondiționat. Aceasta este una din problemele de Importanță majoră de care depinde creșterea rapidă a producției agricole.în același timp, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare șl Apelor, organele șl unitățile agricole trebuie să acorde cea mal mare atenție bunei funcționări, exploatări șl întrețineri a sistemelor de irigații. Nu se mai poate admite ca de pe suprafețele Irigate să se obțină recolte mai miei decît de pe cele neirigate. în terenurile irigate trebuie să se asigure cultivarea unor soiuri de mare randament, aplicarea cantităților optime de îngrășăminte și alte substanțe chimice necesare, executarea întregului complex de lucrări agrotehnice, astfel încît investițiile pentru irigarea solului să dea maximum de randament, să ducă la obținerea unor producții mari și a mai multor culturi pe an.Ca urmare a eforturilor statului, a investițiilor consacrate dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii, a progresului rapid al industriei, s-a asigurat o largă mecanizare a lucrărilor agricole. Se poate spune că dotarea existentă permite mecanizarea lucrărilor de bază la culturile cerealiere și la plantele tehnice. Trebuie asigurate folosirea mai judicioasă a tractoarelor șl mașinilor din dotarea întreprinderilor de Stat și stațiunilor de mecanizare, precum și a utilajelor cooperativelor șl, totodată, producerea mijloacelor pentru mecanizarea completă a recoltării porumbului și plan

telor tehnice și dezvoltarea mecanizării în zootehnie. în fața industriei noastre stă sarcina de a trece la o nouă etapă în dezvoltarea producției de mijloace tehnice care să permită mecanizarea completă a tuturor lucrărilor agricole. Ea trebuie să asimileze rapid și să fa-: brice noi mașini de mare putere, care să ducă în următorii cîțiva ani la o schimbare radicală a caracterului muncii în agricultură și, implicit, la creșterea productivității și a producției.Creșterea producției vegetale și animale depinde, de asemenea, în mare măsură, de realizarea programului de chimizare a agriculturii. An de an, agricultura a primit cantități sporite de îngrășăminte și de alte substanțe chimice necesare producției. Este adevărat că există unele rămîneri în urmă la livrările de îngrășăminte și va trebui ca Ministerul Industriei Chimice să ia toate măsurile ce se impun pentru a asigura agriculturii cantitățile de produse chimice prevăzute în plan. De asemenea, trebuie ca în următorii cîțiva ani să rezolvăm în mod radical și problema celorlalte substanțe chimice, a erbicidelor, a substanțelor de combatere a dăunătorilor și bolilor la plante și animale, în așa fel ca agricultura să dispună de tot ceea ce este necesar în acest domeniu pentru asigurarea unei producții sporite. în același timp însă trebuie' spus că unitățile agricole nu obțin producții în raport cu cantitățile de îngrășăminte de care dispun. De aceea, Ministerul Agriculturii, organele județene și unitățile agricole au datoria să dea dovadă de mai multă răspundere în folosirea în producție a îngrășămintelor chimice. Totodată, este necesar să se dea mai multă atenție administrării îngrășămintelor organice, amendamentelor și a altor lucrări care să permită ca îngrășămintele încorporate în sol să fie valorificate mai bine, să dea rezultatele scontate, să asigure sporuri cît mai mari de produse agricole.Tovarăși,în condițiile României, problema cerealelor constituie problema de bază a agriculturii, asupra căreia trebuie să ne concentrăm forțele pentru a obține producții cît mai mari. Trebuie să acționăm in modul cel mai hotărît pentru a realiza prevederile cincinalului, care stabilesc ca în 1975 să ajungem la peste 19 milioane tone cereale. Producțiile obținute de un număr însemnat de întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție din multe județe ^le țării demonstrează că această sarcină este pe deplin realizabilă. Pentru aceasta este însă necesar ca fiecare unitate agricolă să cultive soiurile și hibrizii cei mai valoroși, să însămînțeze la timp toate suprafețele prevăzute, să asigure întreținerea exemplară a culturilor, să strîngă fără pierderi întreaga recoltă. Paralel cu sporirea producției de grîu și porumb, va trebui să crească preocuparea unităților agricole pentru orz,, ovăz, soia, mazăre furajeră — ca surse principale de proteină pentru furajarea rațională a animalelor.O preocupare de seamă trebuie să fie realizarea programului de dezvoltare a culturii plantelor tehnice, cu eficiență e- conomică ridicată. Trebuie să se acorde o mai mare atenție plantelor textile necesare industriei ușoare, îndeosebi culturilor de in și cînepă. Producțiile de 1 800 kg de in și de 4 000 kg cînepă la hectar sînt cu totul nesatisfăcătoare pentru condițiile țării noastre. în următorii ani trebuie să ajungem la producții de cel puțin 5 000 kg la in .și 6 500 kg la cînepă. Se impun măsuri pentru o zonare mai bună a acestor culturi, pentru folosirea unor noi soiuri productive, cu randament mare de fibre de calitate superioară, pentru fertilizarea solului și mecanizarea lucrărilor de recoltare. Măsuri asemănătoare sînt necesare și pentru dezvoltarea cultivării bumbacului, a creșterii viermilor de mătase, astfel încît să putem asigura, din producție internă, într-o mult mai mare măsură, materiile prime necesare industriei u- șoare.O atenție sporită va trebui să se a- corde și culturilor de floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, precum’ și producției de legume și cartofi. Atît la sfecla de zahăr, cît și la cartofi, producțiile realizate în ultimii afli sînt nesatisfăcătoare. Este necesar să fie asigurate semințe din soiuri de maițe productivitate, îmbunătățite radical tehnologiile de producție, mecanizate lucrările, astfel ca, într-o perioadă cît mai scurtă, să ajungem la o producție de 5—6 milioane tone cartofi și de un milion tone zahăr. Va trebui ca în acest an să fie luate măsuri pentru a înfăptui programul privind realizarea, pe 49 000 hectare, a unei producții de 30 000 kg cartofi la hectar și, pe 30 000 hectare, a unei producții de 40 000 kg sfeclă în medie Ia hectar ; experiența dobîndi- tă pe aceste suprafețe, urmînd să fie generalizată în următorii ani în întreaga țară și pe întreaga suprafață.în legumicultura am obținut rezultate bune, dar ele,nu epuizează posibilitățile de care dispunem. Putem obține recolte mult mai mari atît în cîmp, cît Și în sere și solarii. Există condiții pentru a realiza pînă în 1975 o producție totală de 4 200 mii tone legume. Fiecare județ trebuie să ia măsurile ce se impun pentru a produce cea mai mare parte a necesarului de legume și cartofi pentru consumul populației de . pe teritoriul respectiv, acționînd totodată pentru valorificarea superioară a acestora, potrivit cu destinația stabilită prin plan.Avem aproape 800 000 hectare plantate cu vii șl pomi. Așa cum arătam, recolta de struguri din anul trecut â fost bună. Cu toate acestea, in viticultură și pomicultură sînt încă lipsuri serioase. Nu se acționează cu toată fermitatea pentru îngrijirea plantațiilor tinere, completarea golurilor din podgorii și livezi, aplicarea tratamentelor împotriva bolilor și dăunătorilor, executarea la timp a lucrărilor pentru obținerea unor recolte mari și sigure. Este necesar să se ia măsuri pentru buna îngrijire a plantațiilor, pentru tratarea lor împotriva bolilor și dău-. nătorilor și executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de care depinde obținerea unor recolte mari. Fructele și strugurii au un rol foarte important în asigurarea unei alimentații raționale Avem toate condițiile pentru a asigura în acest an, și în anii următori, producții mari de struguri și fructe — și trebuie să facem totul pentru a valorifica aceste posibilități.

Dispunem de o suprafață de 4 400 000 hectare de pășuni și fînețe naturale. Acestea nu dau însă nici jumătate din potențialul lor de producție. Avem a- proape în fiecare județ experiențe bune, concretizate în creșterea productivității pășunilor și fînețelor de 3—4 ori. Prin fertilizarea și realizarea'-lucrărilOr necesare, pe pajiștile de la Lerești, Rucăr, Căteasca, din județul Argeș, pe cele de la Vlădeni, Bran și Codlea, din județul Brașov, pe cele de la Șura Mică, Păltiniș și Crinț, din județul Sibiu, s-au obținut peste 20 000 kg masă verde la hectar. Organele județene, toți deținătorii de pășuni și fînețe trebuie să acționeze hotărît pentru generalizarea, în cel mai scurt timp, a acestor rezultate, dublînd astfel producția pășunilor și fînețelor ; aceasta va avea o influență puternică în asigurarea bazei furajere pentru animale.Se impun, de asemenea, măsuri hotă- rîte pentru sporirea producției la furajele cultivate, îmbunătățirea structurii acestora în raport cu cerințele unei alimentații raționale a animalelor, pentru întreținerea, recoltarea, depozitarea și păstrarea în cele mai bune condiții a furajelor. Este necesar ca în fiecare unitate agricolă să se folosească toate resursele de nutrețuri, organizîndu-se pregătirea lor corespunzătoare.Creșterea animalelor constituie o sarcină de însemnătate vitală pentru asigurarea consumului de carne, lactate și ouă al populației și de materii prime pentru industrie. în înfăptuirea programului național de dezvoltare a zootehniei s-au obținut unele rezultate importante. Producția totală de carne a cres- cut în anul 1973 cu 438 mii tone față de 1970, iar cea de lapte cu 5,4 milioane hl. Așa cum am arătat, efectivele de bovine au ajuns la 5 895 000 capete la sfîrșf- tul anului 1973, față de 5 200 000 în 1970. Sînt însă neajunsuri în ce privește greutatea medie la sacrificare a tineretului bovin și producția medie de lapte, care se mențin, în ultimii ani, la un nivel scăzut — atît în întreprinderile de stat, cît mai ales în cooperativele agricole de producție. Trebuie să acordăm o mai mare atenție creșterii bovinelor, îndeosebi a vacilor de lapte, făcînd totul pentru a ajunge la peste 8 milioane de capete în 1980 ; în perspectivă va trebui să dispunem de 10 poate chiar 12 milioane capete bovine. Creșterea bovinelor trebuie orientată în mai mare măsură spre zonele cu pășuni și fînețe naturale, unde animalele pot să pășuneze o parte cît mai mare din an.Efectivul de porcine, de asemenea, a crescut substanțial, ajungînd la sfîrșitul anului 1973 la 9 000 000 capete, față de 6 360 000 în 1970. Merită subliniat faptul că la întreprinderile agricole de stat 70 la sută, iar la cooperativele agricole 60 la sută din producția de carne de porc s-a realizat în complexe mari industriale. Trebuie să ne preocupăm în continuare de înfăptuirea programului de dezvoltare â sectorului porcin, foloșind experiența Bună dobîndită pînă atrum. Se impune să fie total lichidate unele neajunsuri, tendințele de gigantism care se mai mențin în construcția complexelor industriale. Să le dimensionăm în mod corespunzător, ținînd seama de experiența dobîndită pînă acum, asigurînd o bună organizare și conducere a procesului tehnologic, precum și prevenirea și combaterea epizootiilor.Rezultate bune au fost obținute de către întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție în acțiunea de îngrășare a mieilor și valorificarea acestora la greutăți de peste 30 kg. în acest domeniu avem încă rezerve mari nefolosite. Un număr însemnat de miei sînt sacrificați la greutăți mici, neeconomice. Este necesar să se ia măsuri pentru lichidarea unor asemenea practici. Putem ajunge în următorii ani la cel puțin 2 milioane de miei îngrășați la greutate corespunzătoare, sporind pe. această cale în mod substanțial producția de carne.Trebuie arătat că în ultimii ani nu s-au realizat efectivele de ovine și nici producția de lînă planificate. Anul trecut, numărul ovinelor în cooperativele agricole a scăzut chiar cu circa 87 000 capete față de 1972. Este necesar să fie îmbunătățită în mod serios munca de creștere a oilor. în perspectivă va trebui să ajungem la cel puțin 20 milioane de ovine și la o producție de lină de 5 kg în medie pe cap de oaie, asigurînd creșterea în special a raselor cu lînă fină și semifină.In ultimii ani am obținut o serie de rezultate pozitive și în ce privește creșterea păsărilor. în 1973, producția de ouă a ajuns la 4,6 miliarde, față de 3,5 miliarde în 1970, iar cea de carne de pasăre la 255 000 tone în 1973, față de 152 000 tone în 1970. în principal aceste sporuri s-au realizat pe baza producției în complexele industriale. Avem toate condițiile pentru a spori șl mai mult cantitatea de carne de pasăre și producția de ouă, pentru a realiza și depăși la aceste produse prevederile planului cincinal.Cu toate realizările mari obținute pînă în prezent în zootehnie, trebuie să spunem că rezultatele nu ne pot încă mulțumi. Astfel, în ce privește selecția și reproducția animalelor, situația este încă necorespunzătoare. Indicii de natalitate se mențin la un nivel scăzut, iar progresele în ameliorarea raselor și creșterea potențialului biologic al animalelor sînt neînsemnate. Se impun, de asemenea, acțiuni energice, coordonate în mod unitar, pentru remedierea radicală a acestei situații, atît prin ameliorarea raselor existente, cît și prin importul de animale de reproducție de înaltă valoare zootehnică, în așa fel ca, în cîțiva ani, să obținem creșterea substanțială a productivității întregului șșptel.Dezvoltarea efectivului de animale, concentrarea acestuia în unități mari, specializate, impun perfecționarea organizării sectorului sanitar-veterinar, producerea biopreparatelor necesare și asigurarea unei asistențe sanitar-veterhiare corespunzătoare care să ducă, într-o perioadă scurtă, la eradicarea bolilor. în acest sens, este necesar să crească rolul și răspunderea nemijlocită a medicilor veterinari în aplicarea unitară a măsurilor de apărare a sănătății animalelor în fermele întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție, precum și la gospodăriile populației. Se ■impune elaborarea în cel mai scurt timp a unei legislații veterinare care să reglementeze activitatea și răspunderile aces

tor specialiști în rezolvarea problemelor complexe pe care le pune astăzi dezvoltarea zootehniei.Nici1 în piscicultură rezultatele obținute nu sînt pe măsura condițiilor și resurselor de care dispunem. Trebuie acționat cu mai multă răspundere și consecvență pentru realizarea prevederilor programului pe care l-am adoptat în acest domeniu, îndeosebi în ce privește amenajarea de iazuri și pepiniere piscicole. Paralel, trebuie acționat mai întens pentru realizarea programului în legătură cu Delta Dunării, atît în ce privește creșterea producției de pește, cît și extinderea folosințelor agricole. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare șf Apelor, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, trebuie să ia măsuri pentru a asigura ca pînă în anul 1975 să fie recuperate toate rămînerile în urmă în realizarea programului de dezvoltare a pisciculturii, asigurîndu-se producția de pește stabilită în planul cincinal.Iată cîteva direcții mai importante asupra cărora trebuie să ne concentrăm atenția pentru a obține ridicarea nivelului general al producției agricole, înfăptuirea sarcinilor trasate în agricultură de Congresul al X-lea al Partidului Co-
Rolul unităților agricole de stat 

in realizarea unei agriculturi moderne, 
intensive, de mare productivitateStimați tovarăși,M-am referit la cîteva probleme care privesc, deopotrivă, toate ramurile și sectoarele agriculturii noastre. în continuare, doresc să mă opresc, pe scurt, la o serie de probleme specifice fiecărui sector.în primul rînd, mă voi ocupa de unele aspecte ale activității întrepri’nderilor agricole de stat. Acestea dețin peste 2 milioane hectare de teren agricol, 32 000 tractoare, folosesc în medie peste 123 kg îngrășăminte substanță activă la hectar, precum și cantități corespunzătoare de pesticide. Ele au obținut an de an producții sporite, aducînd o contribuție însemnată la fondul central de produse agroalimentare ; ponderea producției lor în acest fond reprezintă, în ultimi? ani, 31 la sută la grîu, 42 la sută la carne, 33 la sută la lapte, 59 la sută la ouă, 33 la sută lă fructe și struguri.Cu toate acestea, trebuie spus că, față de eforturile pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, față de experiența cadrelor care lucrează în acest sector, rezultatele obținute nu pot fi socotite mulțumitoare. Indicatorii de eficiență a? întreprinderilor agricole de stat se situează, în ultimii ani, sub prevederi, ca urmare a nerealizării producțiilor.medii1 la hectar, a efectivelor de animale și a randamentelor planificate. Pentru a evidenția acest lucru este suficient să arătăm că, în timp ce baza materială a crescut în ultimii trei ani cu 43 la sută, producția globală a sporit doar cu 28 la sută. Ca urmare, producția la 1 000 lei fonduri fixe în întreprinderile agricole de stat s-a redus de la 624 lei în 1970 la 592 lei în 1972. Este evident că investițiile pentru fonduri fixe în aceste unități nu și-au găsit reflectarea corespunzătoare în creșterea producției. Aceasta demonstrează că se practică încă o exploatare agricolă extensivă, în condițiile unor cheltuiteli materiale ridicate. Pe ansamblu, întreprinderile agricole de stat cheltuiesc mult ; aceste cheltuieli au o pondere de circa 57 la sută din valoarea producției ; un număr de peste 100 de unități și-au încheiat în ultimii ani activitatea economico-financiară cu rezultate nesatisfăcătoare.O cauză a acestor neajunsuri serioase este folosirea necorespunzătoare a bazei tehnico-materiale. în anii trecuți, tractoarele au funcționat, de pildă, în medie 1800 ore pe an, față de 2400—2500 ore cit s-ar fi cuvenit. Exploatarea complexelor industriale de animale se situează sub parametrii proiectați. Producția de pe suprafețele irigate ale întreprinderilor agricole de stat lasă încă de dorit. Se impune trecerea la o normare mai rațională a dotării tehnico-materiale a unităților agricole de stat în raport cu sarcinile de producție stabilite, luarea unor măsuri riguroase pentru folosirea integrală și cu randament maxim a tuturor mijloacelor de care dispunem. Asigurarea unei activități economice eficiente impune ca întreprinderile agricole de stat să realizeze necondiționat o producție medie de circa 4 009 kg grîu la hectar, 5—6 000 kg porumb boabe pe terenuri neirigate și 9—10 000 kg pe terenuri irigate. Pentru atingerea acestor niveluri este necesar să se folosească semințe din soiuri de înaltă productivitate, să se utilizeze mai eficient îngrășămintele și celelalte substanțe chimice, să se folosească mai bine suprafețele irigate, să se aplice corect regulile agrotehnice, întreprinderile agricole de stat pot și trebuie să realizeze, de asemenea, o creștere mai rapidă a efectivelor de animale, îndeosebi de bovine, ajungînd la cel puțin 70 bovine pentru suta de hectare. în acest scop, ele trebuie să organizeze mai bine munca în zootehnie, sistemul de furajare, să folosească mat intensiv pajiștile.Trebuie luate măsuri hotărîte ca în
îmbunătățirea organizării producției 

și a muncii, creșterea eficienței și sporirea 
continuă a producției ■—sarcini centrale 

in agricultura noastră cooperatistăAm vorbit despre realizările importante obținute în dezvoltarea sectorului cooperatist. Agricultura cooperatistă a- duce o contribuție de mare însemnătate lă formarea fondului de stat, ponderea ei fiind, în ultimii ani, de 75 ia suta la cereale, peste 95 la sută la sfecla de zahăr, 76 la sută la floarea-soarelui, peste 70 la sută la legume, 36 la sută la carne și circa 50 la sută la lapte. Pe ansamblu insă, sectorul cooperatist nu realizează 

munist Român și de Conferința Națională.O condiție hotărîtoare pentru îndeplinirea acestor obiective, a prevederilor actualului cincinal este realizarea planului pe anul 1974. în acest scop se cere din partea tuturor organelor de partid și de stat, a organelor agricole, a întregii țărănimi să fa măsuri urgente în vederea executării exemplare a tuturor lucrărilor agricole. Principala sarcină a organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, direcțiilor agricole, u- niunilor cooperatiste, precum șl a Ministerului Agriculturii, a tuturor lucrătorilor din agricultură este de a acționa energic pentru realizarea la timp a tuturor lucrărilor, pentru asigurarea semințelor, repararea tractoarelor și mașinilor agricole, astfel încît campania de primăvară să se poată desfășura în cele mai bune condiții. Avem toate premisele ca, unind eforturile tuturor oamenilor muncii de la sate, folosind mai bine baza tehnico-materială de care dispunem, să obținem în acest an producții vegetale și animale superioare, să asigurăm realizarea integrală a sarcinilor ,de plan, a programului general de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste. (Aplauze).

cel mai scurt timp, atît în ce privește producția, cît și eficiența economică, toate întreprinderile agricole de stat să devină model de organizare a întregii noastre agriculturi. Constituind o bază tot mai puternică pentru realizarea fondului central al statului, jucînd un rol mai mare în asigurarea cu semințe, material săditor și animale de rasă de mare productivitate a sectorului cooperatist, întreprinderile agricole de stat trebuie să aducă o contribuție mereu 'sporită la organizarea superioară a muncii în toate unitățile agricole, la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a întregii agriculturi.Dispunem de cadre bine pregătite și de baza materială necesară pentru a lichida rapid rămînerile în urmă existente și a îndeplini în cele mai bune condiții prevederile de plan în sectorul de stat al agriculturii. Sînt încredințat că lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, inginerii și specialiștii din aceste unități vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile, pentru a asigura o rapidă și radicală îmbunătățire a muncii în acest sector deosebit de important al agriculturii noastre socialiste. (Aplauze puternice).Un rol de cea mai mare importanță în dezvoltarea unei agriculțuri moderne, intensive, de mare productivitate îh țara noastră îl au stațiunile de mecanizare. Aceste unități au obținut în ultimii ani o serie de rezultate pozitive, asigurînd realizarea în condiții mai bune a lucrărilor agricole, îndeosebi în domeniul vegetal. în același timp, în activitatea lor se mențin serioase neajunsuri, mai ales în ce privește folosirea parcului de tractoare și mașini, precum și operativitatea și calitatea lucrărilor. în ultimii ani numărul orelor de funcționare pe tractor a fost în jur de 1 600, datorită faptului că de obicei se lucrează într-un singur schimb și nu se asigură o bună întreținere și exploatare a tractoarelor. Capacitatea mașinilor pentru legumicultura, viticultură și pomicultură a fost folosită în proporție de 40—75 la sută. Ca urmare a lipsurilor în utilizarea bazei tehnico-materiale, lucrările agricole nu se execută întotdeauna în perioadele optime, ceea ce are efecte negative asupra rezultatelor în producție.Mecanizarea completă a lucrărilor agricole la unele culturi, creșterea nivelului de mecanizare în toate sectoarele fac din activitatea stațiunilor de mașini un factor hotărîtor pentru înfăptuirea programului de creștere a producției agricole. Stațiunile pentru mecanizare poartă nemijlocit răspunderea pentru buna executare a lucrărilor agricole, pentru obținerea producției prevăzute în plan. Trebuie să aplicăm cu mai multă fermitate în practică prevederile hotărîrii privind salarizarea mecanizatorilor și a celorlalte cadre din stațiuni, inclusiv a conducerii acestora, în raport de producția obținută pe suprafețele lucrate în cooperativele agricole de producție și de buna activitate a cooperativelor agricole în general. (Aplauze puternice).Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, secțiile acestora din flecare cooperativă trebuie să asigure efectiv mecanizarea lucrărilor agricole, inclusiv în zootehnie, la irigații, precum și buna funcționare și exploatare a mașinilor și utilajelor, repararea mijloacelor mecanice, atît a celor proprietate de stat, cît și a celor proprietate cooperatistă sau particulară. Ținînd seama de aportul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii în dezvoltarea producției cooperativelor, este necesar să se perfecționeze relațiile dintre acestea, unitățile de mecanizare integrîndu-se direct în activitatea cooperativelor, purtînd o răspundere tot mai mare pentru întreaga activitate de producție.

producții la nivelul dotării și ăl posibilităților de care dispune, al sprijinului material acordat de stat. în timp ce multe cooperative obțin producții și venituri sporite de la an la an, își măresc avuția obștească și asigură o retribuire corespunzătoare membrilor cooperatori, unele unități au o situație financiară grea, realizează producții scăzute.Trebuie spus că în multe cooperative agricole de producție se manifestă lipsă 

de grijă pentru gospodărirea rațională a mijloacelor materiale și financiare, se fac cheltuieli neeconomicoase, nu se urmărește corelarea cheltuielilor cu veniturile obținute.Cheltuielile materiale la 1 000 lei producție globală au crescut în 1973 la 615 lei față de 567 lei în 1972 și 540 lei In 1971. Dacă în unele județe — cum sînt Brăila, Tulcea, Constanța, Dolj, Timiș — cooperativele au reușit să realizeze la grîu și porumb un preț de cost intra 600—900 lei tona, în alte județe acesta se ridică la 1 500—1 600 lei tona. La tomate, prețul de cost se situează în județele Ilfov, Brăila, Argeș, între 650—700 lei tona, în timp ce în județele Dolj, Buzău, Constanța, Ialomița, Tulcea, el se ridică la 800—1 100 lei tona. O situație necorespunzătoare se menține în ce privește prețul de cost la laptele de vacă, datorită îndeosebi producțiilor mici din multe cooperative agricole.Creșterea eficienței economice este o problemă hotărîtoare pentru progresul agriculturii cooperatiste, pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii. De aceea, așa cum s-a stabilit, începînd cu acest an trebuie să se introducă evidența prețului de cost în toate cooperativele ; a- ceasta va permite urmărirea îndeaproape a costurilor efectuate, eliminarea cauzelor care duc la pierderi, la cheltuieli neeconomicoase. Ministerul Finanțelor, precum și organele Băncii Agricole trebuie să acționeze pentru introducerea calcu- lațiilor prețului de cost în vederea bunei gospodăriri a veniturilor proprii ale cooperativelor și a creditelor acordate de stat.Este necesar ca organele județene de partid și de stat, specialiștii să sprijine cooperativele rămase în urmă, să le *-  corde ajutorul necesar pentru ca în următorii 2—3 ani să-și îmbunătățească radical activitatea de producție și econo- mico-financiară. în toate cooperativele trebuie acționat cu fermitate pentru a asigura executarea exemplară a lucrărilor agrotehnice, buna îngrijire și furajare a animalelor, obținerea unor producții tot mai mari.Trebuie întărită activitatea de conducere a cooperativelor, promovindu-se în consiliul de conducere și în funcția de președinți cadre cu experiență, buni organizatori, oameni care au obținut rezultate deosebite în muncă și se bucură de prestigiu în rîndul cooperatorilor. Președintele cooperativei agricole și membrii consiliului de conducere, aleși de cooperatori și confirmați de către comitetul executiv al consiliului popular județean, răspund atît în fața cooperatorilor, cît și în fața statului de respectarea disciplinei de plan, de înfăptuirea tuturor măsurilor necesare realizării producțiilor prevăzute, de îndeplinirea obligațiilor față de fondul central și de asigurarea unor venituri corespunzătoare pentru cooperatori. (Vil aplauze).în organizarea și desfășurarea întregii activități de producție, economice și financiare trebuie să crdască și mai mult rolul adunărilor generale ale țărănimii cooperatiste. Trebuie să lichidăm neajunsurile care se mai manifestă aici, formalismul multor adunări generale. Să facem ca adunarea generală a fiecărei cooperative să devină realmente conducerea efectivă a cooperativei ; toate problemele de bază ale cooperativei să fie dezbătute și hotărîte cu aprobarea tuturor membrilor cooperatori, a majorității lor, în spiritul democrației socialiste din cooperativă. (Aplauze puternice).Totodată, este necesar să se acționeze Cu mai multă hotărîre în direcția întăririi disciplinei, ordinii, spiritului de răspundere în producție și muncă al tuturor cooperatorilor, tuturor cadrelor tehnice — cum am mai menționat — de la președinte pînă la ultimul cooperator, de la inginerul-șef pînă la ultimul tehnician din cooperativă.După cum vă este cunoscut, încă de acum 3 ani — pentru a folosi mai bine pămîntul, mijloacele materiale și specialiștii — s-a trecut la organizarea consiliilor intercooperatiste. Viața a arătat că măsura creării acestor consilii a fost pozitivă. Ele au acumulat experiență, s-au consolidat și dezvoltat, înscriind un pas înainte pe calea perfecționării organizării și conducerii agriculturii cooperatiste. Trebuie arătat însă că aceste organe au fost insuficient sprijinite pentru a-și aduce la îndeplinire sarcinile cu care au fost învestite. Proiectul de statut supus dezbaterii actualei consfătuiri are menirea de a reglementa în mod unitar și precis răspunderile și atribuțiile consiliului intercooperatist. Pe baza prevederilor statutului vor trebui să crească rolul șl răspunderea consiliilor intercooperatiste — în cadrul cărora fiecare cooperativă își păstrează autonomia —- în coordonarea activității unităților cooperatiste ce le compun, în vederea concentrării și specializării producției, organizării unor activități care să permită dezvoltarea eficientă a fiecărei cooperative în parte. Președintele consiliului trebuie să fie de regulă directorul stațiunii pentru mecanizarea . agriculturii, care cunoaște cel mal bine ansamblul lucrărilor ce condiționează realizarea unor producții sporite în fiecare din co. pe- rativele de pe raza consiliului intercooperatist șl poartă de fapt răspunderea pentru executarea la timp și în bune condiții a acestor lucrări. Avem în vedere ca, pe măsura dezvoltării activității consiliilor intercooperatiste, acestea să fie încadrate cu specialiști cu pregătire agronomică superioară, în calitate de Ingineri șefi, care să asigure conducerea, îndrumarea și controlul agrotehnic al stațiunilor de mecanizare în vederea executării unor lucrări de cea mai bună calitate, dar în același timp să asigure și îndrumarea cadrelor de specialiști din cooperativele din raza consiliului cooperatist și să contribuie la o mat bună organizare a colaborării între aceste cooperative.Conferința va adopta, de asemenea, și statutul cuprinzînd sarcinile și atribuțiile asociațiilor intercooperatiste. în organizarea acestor asociații dispunem de pe acum de o experiență bună, mai ales în zootehnie și legumicultura. în perioada 1970—1973 s-au constituit 533 asociații intercooperatiste, care dispuneau, la sfîrșitul anului 1973, de peste 1 453 000 porci, 540 000 taurine, 316 000 ovine, aproape 3 400 000 păsări, 4 800 hectare vil și pomi, 463 hectare sere și solarii. Livrările acestor asociații au o pondere însemnată în alcătuirea fondului de stat.(Continuare în pag. a V-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IV-a)Cu toate acestea, în organizarea asociațiilor intercooperatiste s-au făcut și o serie de greșeli, unele destul de mari. Au fost create unele asociații în afara consiliilor intercooperatiste ; s-au construit complexe cu capacități prea mari, ce depășesc cu mult raza unui consiliu inter- cooperatist și care sînt greu de organizat și condus ; au fost scoase din cooperative anumite ferme, îndeosebi de vaci cu lapte, precum și unele suprafețe de teren, organizîndu-se întreprinderi independente. Toate acestea au dus nu la întărirea, ci la slăbirea unor cooperative agricole. Este necesar să fie lichidate cu desăvîr- șire aceste practici greșite.Pornind de la experiența de pînă acum, proiectul de statut al asociațiilor intercooperatiste stabilește ca asociațiile să se constituie prin aderarea a două sau mai multe cooperative care fac parte din același consiliu intercoope- ratist, respectîndu-se principiul autonomiei cooperativelor agricole de producție. Asociația intercooperatistă organizează acțiuni de coordonare în vederea creșterii producției și productivității muncii, de aprovizionare tehnico-mate- rială și valorificare superioară a produselor, contribuind la îmbunătățirea continuă a eficienței întregii activități economice din fiecare unitate cooperatistă. Pămîntul, mijloacele materiale și financiare rămîn în proprietatea cooperativelor, sînt cuprinse în planul de producție și financiar al fiecărei unități. Folosind o parte din fondurile de dezvoltare ale ■ cooperativelor și creditele acordate de stat, asociațiile pot înființa unități de creștere și îngrășare a porcilor, bovinelor și ovinelor, unități de producție avicolă, pentru creșterea viermilor de mătase, producerea legumelor și răsadurilor în sere și solarii, de depozitare și prelucrare a produselor, organizarea unor activități industriale. Acestea pot constitui proprietatea comună a cooperativelor asociate, întreaga activitate a asociațiilor trebuia să se, desfășoare sub directa conducere a adunării generale, formată din consiliile de conducere ale cooperativelor asociate, sub îndrumarea nemijlocită a consiliului intercooperatist.Există, de asemenea, largi posibilități de organizare a unor acțiuni de cooperare între întreprinderile agricole de stat și cooperative, ca o nouă formă de dezvoltare economică, de generalizare a experienței înaintate, de valorificare mai eficientă a resurselor și mijloacelor materiale și financiare atît din agricultura de stat, cît și din cea cooperatistă, de creștere a producției agricole și ridicare a veniturilor oamenilor muncii de la sate. In cadrul conlucrării între unitățile de stat și cooperative se vor putea constitui întreprinderi proprietate comună. Pentru legarea mai strînsă a stațiunilor de mecanizare de cooperativele agricole se pot organiza cooperări și între acestea, în vederea folosirii raționale a utilajelor, a sporirii producției agricole, sta- bilindu-se veniturile stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și ale mecanizatorilor în raport direct cu rezultatele obținute în producție. Rezultatul aplicării în practică a tuturor acestor forme de cooperare trebuie să fie perfecționarea organizării producției și a muncii, întărirea spiritului de răspundere, disciplinei și ordinii în întreaga activitate economică, practicarea unei agriculturi intensive, de înalt randament. Prin aceasta se va asigura, de altfel, o mai strînsă legătură între întreprinderile de stat și cooperatiste, se vor crea noi forme de proprietate de stat și cooperatistă, asigurîndu-se o unitate tot mai puternică între aceste două forme de proprietate. Ambele sînt socialiste și trebuie să conlucreze pentru progresul general al agriculturii noastre. (Aplauze puternice). Mă refer la acestea pentru că mai sînt unii economiști care fac teorie întrebîndu-se : care sector este superior — cel de stat sau cel cooperatist ? Cred că ar fi mai bine dacă ei ar merge să se ocupe de organizarea vieții în cooperativă, spre a înțelege mai bine ce înseamnă socialismul în agricultură, decit să scrie simple teorii. Desigur, nu vreau să-i critic în lipsă pe economiști — am de gînd s-o fac în prezența lor — și cred, de altfel, că ascultă și ei, iar unii sînt aici. Dar este nece'Sar să înțelegem că problema organizării agriculturii, a diferitelor forme de proprietate nu trebuie să se realizeze pe baza unor scheme de catedră sau fabricate în laborator. Ea trebuie să se realizeze pe baza vieții, cerințelor dezvoltării sociale. Cerințele dezvoltării agriculturii socialiste au demonstrat că atît întreprinderile agricole de stat, cît și cele cooperatiste permit o îmbinare justă a intereselor generale și particulare, sînt sectoare socialiste — și ele frot asigura în socialism, și în comunism, dezvoltarea continuă a societății noastre, creșterea producției agricole. Ceea ce se impune este să găsim forme de mai bună conlucrare și să asigtirăm introducerea metodelor moderne de lucru în aceste sectoare. Aici trebuie economiștii să se pună serios pe treabă. (Vii aplauze).O importanță deosebită în întărirea cooperativelor agricole și creșterea producției agricole are aplicarea justă a principiilor de retribuire a muncii cooperatorilor. Viața a confirmat eficiența acordului global și de aceea trebuie luate măsuri pentru extinderea și perfecționarea formelor de aplicare a acestuia. Acordul global trebuie să fie mai strîns legat de obligația membrilor cooperatori de a executa un anumit volum de lucrări în condițiile de calitate stabilite, care să ducă la creșterea producției, a productivității muncii, la reducerea prețului de cost.Este necesară în acest sens folosirea mai judicioasă a sprijinului acordat de stat pentru asigurarea venitului garantat lunar. Recent, Comitetul Executiv a ho- tărît să aducă anumite îmbunătățiri sistemului de retribuire. Astfel, vor beneficia de venituri garantate președinții, vicepreședinții, șefii de fermă nesalari- zați de stat și alte cadre din cooperativele agricole de producție. Potrivit cri gradul de complexitate al cooperativelor agricole de producție, președinților li se va acorda un venit garantat de 1 900— 2 000 lei lunar. Cooperatorii care lucrează permanent în zootehnie vor primi un venit garantat lunar de 1 300 lei, cu condiția realizării sarcinilor de producție, urmînd ca pentru depășiri să primească venituri suplimentare. în mod nelimitat, potrivit cu aceste depă- |iri, statul putînd să acorde credite spe-

fapt la nivelul celorlalte sec- economiei naționale. Aceasta

ciale pentru plata acestor depășiri. Cooperatorii care lucrează în legumicultura, pomicultură și viticultură vor primi 1 000 lei lunar venitul garantat, iar cei din sectorul culturilor de cîmp 35 lei/zi lucrată, cu condiția realizării unui volum de lucrări de calitate, stabilit de către organele agricole împreună cu conducerile cooperativelor agricole de producție.Ca urmare a acestor măsuri și ținînd seama și de alte avantaje și surse de cîștig, veniturile cooperatorilor și ale cadrelor de conducere din cooperative se ridică de toare ale va trebui să stimuleze eforturile cooperatorilor pentru creșterea mai rapidă a producției — singura cale pentru sporirea veniturilor țărănimii, pentru ridicarea bunăstării oamenilor muncii din agricultură. (Vii aplauze).Va trebui să ne preocupăm de introducerea și extinderea unor metode și forme noi, avansate de organizare a producției și muncii în unitățile agricole socialiste — atît în cooperativele agricole, dar îndeosebi să începem cu întreprinderile agricole de stat — care să ducă la folosirea cu maximum de randament a tuturor mijloacelor materiale și umane, la utilizarea celor mai avansate cuceriri ale științei și practicii a- gricole. în acest sens avem în vedere de a se trece încă din acest an la crearea unor unități agricole model. Dotate cu mijloace moderne de producție, pe baza unor norme științific elaborate, în
Creșterea rolului și a răspunderii 

specialiștilor in asigurarea progresului 
agriculturii, in ridicarea nivelului 

de civilizație al vieții satelorStimați tovarăși,înfăptuirea mărețului program de creștere a producției agricole vegetale și animale impune perfecționarea continuă a activității de planificare, conducere și îndrumare a întregii agriculturi.Un obiectiv important al planificării și conducerii agriculturii trebuie să-1 constituie realizarea unei cît mai judicioase zonări a producției. Paralel cu respectarea strictă a prevederilor de plan de către fiecare unitate agricolă, de către fiecare deținător de teren, este necesar să se îmbunătățească zonarea producției agricole în așa fel îneît să se îmbine cît mai strîns cerințele economiei naționale cu condițiile pedoclimatice, cu mijloacele șî posibilitățile fiecărei unități pentru creșterea rapidă a producției agricole vegetale și animale și sporirea eficienței economice.Un rol de mare însemnătate în ■ înfăptuirea prbgramuitli- general de ’’ dez1- voltare a agriculturii îl au inginerii a- gronomi, horticultori, zootehniști, toți specialiștii cu profil agricol. Ei poartă răspunderea deplină în fața statului, a partidului, a întregului popor pentru respectarea strictă a prevederilor de plan, pentru stabilirea și aplicarea diferențiată în fiecare unitate a întregului complex de lucrări agrotehnice, pe oaza cuceririlor științei și a practicii înaintate, care să ducă la creșterea continua a producției și sporirea eficienței economice. Creșterea răspunderii lor, a rolului lor în producție impune tuturor specialiștilor agricoli să locuiască în comuna unde își desfășoară activitatea, spre a putea asigura îndrumarea permanentă a lucrărilor agricole, asistența agrotehnică necesară în orice moment. (Vii a- plauzc). De altfel, orice lucrător care deservește o unitate agricolă, de stat sau cooperatistă, trebuie să locuiască în cadrul acesteia, deoarece activitatea agricolă cere prezența sa la locul de muncă de dimineață pină seara, intervenție operativă ori de Cîte ori se ivește necesitatea, în vederea executării în bune condiții a lucrărilor agricole. Munca în agricultură nu se poate face de la 8 dimineața pînă la 4 după-amiază ! Ea trebuie făcută de la 8—4 dimineața, pînă seara, la 8—9 și chiar 10 ! Numai așa se poate dezvolta agricultura I (A- plauze puternice). Trebuie să punem capăt complet acelei concepții greșite, dăunătoare, care a început sâ-și facă loc, potrivit căreia trebuie lucrat 8 ore pe zi, iar fiecare să vină la lucru la ora cind consideră necesar. Nu se poate' ca un inginer agronom să vină la 9 în cooperativă și să plece la 4 sau 5 după-amiază. Un asemenea inginer nu are ce căuta în cooperativă ! Toți trebuie să locuiască acolo, în cooperativă ! (Vii aplauze). A- ceasta este tii, pentru economice.Vreau să
valabil pentru toți specialiș- toate cadrele agronomice și (Aplauze puternice).fiu bine înțeles. Am elaborat, de altfel, o lege pe care o vom supune la sfîrșitul lunii martie Marii Adunări Naționale. Nici un specialist nu va putea fi angajat la județ sau la vreun minister. dacă nu lucrează în agricultură, acolo unde a fost repartizat. Altfel va putea lucra numai ca muncitor! (Vii aplauze). Noi facem eforturi mari, cheltuim sume însemnate pentru a crea cadrele necesare agriculturii noastre socialiste. Dar trebuie să înțeleagă toți pei care îmbrățișează această frumoasă meserie de agronom, de zootehnist sau de veterinar câ trebuie să i tul. "zi și noapte. Numai așa vor fi buni specialiști; dacă nu — hîrtie. Șl, de aceștia nu avem nevoie in agricultură ! (Aplauze puternice).Și ca să-i liniștesc pe inginerii și specialiștii agricoli, trebuie să le spun că nu numai ei vor trebui să locuiască în agricultură ; nu vom proteja nici pe alții ! Și medicii, și profesorii, toți care trebuie să servească satul trebuie să locuiască în sat ! (Aplauze puternice, prelungite). Nici asistența medicală nu se poate da de la 8 la 4 după-amiază. Și ea trebuie să se asigure atunci cînd este nevoie, cînd se îmbolnăvește omul ; aceasta se poate întâmpla și noaptea șl dimineața. Și medicul trebuie să locuiască în comună, și profesorul, și învățătorul. Deci, toate cadrele noastre care își desfășoară activitatea în sate trebuie să-și organizeze viața în sat, în mijlocul oamenilor muncii din comună. (Aplauze puternice).Satele noastre s-au transformat mult, s-a construit mult, sînt incomparabile cu ceea ce au fost în trecut. Ele se vor

specia- ceilalți

pas cu realizările pe plan mondial, aceste unități vor trebui să asigure o folosire rațională a pămintului, a bazei tehnico- materiale, precum și a forței de muncă, reducerea simțitoare a personalului și creșterea productivității și eficienței economice. Reprezentând un adevărat model de organizare superioară a întregii activități, ele vor trebui să asigure participarea directă la muncă a tuturor sala- riaților sau a tuturor oamenilor muncii, de la director, președinte, liști și pînă la funcționari și _____ _lucrători. Trebuie de fapt ca toți să participe efectiv la efectuarea lucrărilor a- gricole. Aceasta presupune, desigur, și măsuri de simplificare a evidenței fi- nanciar-contabile, în așa fel îneît oamenii să nu stea și să întocmească rapoarte și evidențe, hîrtii, ci să lucreze la obținerea producției în cîmp, unde se obțin producțiile ! (Aplauze puternice), în mod corespunzător, odată cu organizarea acestor unități, vom acorda și toate derogările necesare în ce privește evidențele. (Aplauze). Experiența și modul de organizare a acestor unități vor trebui să fie analizate. Vom avea în vedere ca, pe această bază, să trecem la introducerea rezultatelor obținute și în celelalte unități \din agricultura noastră. Superioritatea agriculturii socialiste va fi astfel mai bine pusă în valoare, cbn- cretizîndu-se în obținerea unor recolte mari, în creșterea eficienței generale a acestui sector de bază al economiei naționale.

dezvolta în continuare ; sînt condiții bune, minunate de viață. Practic, televiziunea și radioul pun' în contact lumea satelor cu tot ceea ce este astăzi nou, nu numai în țară, ci în întreaga lume. Deci, este necesar să aplicăm cu fermitate — și vom aplica cu fermitate — aceste măsuri pentru toate domeniile de activitate. Aici însă discutăm de agronomi, de specialiștii agricoli, de cadrele care lucrează în agricultură. Fără nici o îndoială, este necesar ca cooperativele agricole să aibă grijă de soluționarea problemelor de locuit ; consiliile populare trebuie să ajute, statul va ajuta și el pentru ca în cel mai scurt timp să rezolvăm și această problemă. Dar, nimeni nu poate — și să nu creadă că va putea — justifica că nu stă în comună pentru că nu are locuință. Fiecare poate găsi o cameră unde să locuiască — și trebuie să locuiască în comună !Totodată, va trebui să aplicăm cu mai multă fermitate hotărîrile Comitetului Central și prevederile legilor cu privire la pregătirea specialiștilor, la perfecționarea învățămîntului agricol, la legarea lui strînsă de producție. în institutele de învățămînt agricol să intre numai tineri care au lucrat direct în agricultură ; fiecare absolvent trebuie să știe să mî- nuiască în bune condiții tractorul, mașinile, să cunoască bine problemele agriculturii, astfel ca, o dată repartizat în producție, să poată participa nemijlocit la executarea tuturor lucrărilor pentru care a fost pregătit și pe care le pretinde agricultura noastră în plină dezvoltare. Este inadmisibil, tovarăși, ca în facultăți să intre oameni care n-au văzut o dată o vacă, sau au văzut numai carnea ei cînd au mîncat-o, friptă sau fiartă. E inadmisibil Ca în agricultură să intre oameni care se sperie cînd văd o găină, un porc sau o oaie. Asemenea oameni n-au ce căuta în agricultură ! în facultățile agricole trebuie să intre numai și numai oameni care au lucrat în agricultură. Facultatea trebuie să dea cunoștințe acelora care cunosc de mici, care au trăit și lucrat, și știu ce înseamnă agricultura. Atunci vom avea buni specialiști în agricultură ! (Aplauze puternice).în această privință trebuie — deși nu sînt aici tovarășii de la învățămînt, sau poate e cineva — să criticăm Ministerul învățămîntului că nu a aplicat pînă la capăt aceste hotărîri, că a mai făcut con-
Perfectionarea activității de îndrumare 

și sprijin desfășurate de organele agricole
teatrale și localeîn îndrumarea cooperativelor agricole de producție, a consiliilor de conducere și adunărilor generale ale acestora, un rol important îl au uniunile județene și Uniunea Națională a Agricole de Producție. în Cooperativelor munca uniuni-
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i cerințele lucrător și trebuie înaltă ca- necesitate

cesii și In acest an la admiterea în In- vățămînt a unor tineri care doresc să obțină numai o diplomă, gîndindu-se că pe urmă vor reuși cumva, prin diferite relații — din păcate mai funcționează asemenea relații și în societatea noastră socialistă — să se plaseze într-un birou sau altul. (Aplauze).în procesul dezvoltării agriculturii noastre, activitatea de producție se va desfășura tot mai mult pe calea mecanizării ; aceasta face să crească rolul mecanizatorilor în efortul general de sporire a producției vegetale și animale. De aceea este necesar să se asigure o complexă și temeinică pregătire a mecanizatorilor, care să cuprindă însușirea cunoștințelor moderne de întreținere și exploatare a tractoarelor și mașinilor, precum și a cunoștințelor agro-zootehni- ce și a modului de aplicare a lor. A- ceastă pregătire trebuie să le dea posibilitatea să realizeze cu competență întreaga gamă a lucrărilor agricole, să răspundă nemijlocit de calitatea lor, ■precum și de rezultatele obținute în producție.Se impun, totodată, măsuri serioase pentru ridicarea nivelului de cunoștințe agricole al tuturor lucrătorilor din a- gricultură, atît al celor din sectorul de stat, 'al cooperatorilor, cît și al producătorilor individuali, munca din agricultură cerînd din ce în ce mai multe cunoștințe, solicitând tot mai multă calificare. Trebuie combătută hotărît mentalitatea greșită că munca agricolă este o muncă necalificată. Producția agricolă modernă cere profunde cunoștințe științifice de biologie, mecanică, chimie. Iată de ce este necesară perfecționarea cursurilor de calificare a lucrătorilor agricoli în strînsă legătură cu cuceririle agrotehnicii înaintate și cu practice ale producției. Orice din agricultură este astăzi — ; să devină — un specialist cu I lificare ; aceasta constituie o pentru progresul rapid al agriculturii în toate sectoarele de activitate.Pentru realizarea vastului program de dezvoltare a agriculturii noastre, sarcini de mare răspundere revin Academiei de științe agricole, institutelor de cercetări și stațiunilor experimentale, tuturor celor care lucrează în domeniul cercetării agricole. în ultimii ani, cercetătorii din acest domeniu au creat unele soiuri de plante și rase de animale verificate în producție ca bune. Rezultatele obținute nu ne pot însă mulțumi.Avem nevoie de soiuri de plante și rase de animale cu potențial de producție mult mai ridicat, de tehnologii perfecționate la toate culturile și speciile de animale, care să asigure valorificarea la maximum a eforturilor pe care le-am făcut și le vom face în următorii ani în agricultură. Trebuie să lichidăm cu desăvîrșire spiritul de automulțumire față de ceea ce s-a obținut, prezent încă în unele institute, ,1a/.țiriii,, cercetători. Posibilitățile creării de noi soiuri de semințe și plante și rase de animale, de perfecționare a tehnologiilor sînt nelimitate. în cercetare trebuie să lucreze aceia care prin rezultatele muncii lor contribuie direct la dezvoltarea producției agricole ; cei care ani de zile nu obțin nimic să fie trimiși să lucreze în unități direct productive (VII aplauze).Trebuite să crească răspunderea nemijlocită a fiecărui institut de cercetare, în domeniul său de activitate, pentru ameliorarea și crearea de noi soluri și rase, pentru perfecționarea tehnologiilor de producție, pentru acordarea îndrumărilor și asistenței necesare bunei desfășurări a producție?, precum și pentru generalizarea în întreaga țară a experienței înaintate dobîndite în practica agricolă, în lupta pentru producții tot mal mari, de calitate ridicată. Academia de științe agricole și silvice trebuie să manifeste mai multă fermitate în conducerea activității de cercetare, mai mult dinamism în mobilizarea întregului potențial științific în direcțiile hotărîtoare pentru realizarea marilor sarcini ce revin agriculturii noastre. Ea trebuie să acționeze pentru folosirea pe scară largă a cuceririlor științei agrotehnice contemporane, dezvoltând în acest sens colaborarea cu fnstitutele științifice din țările socialiste și din alte țări ale lumii, valo- rificînd în producție tot ceea ce este mai înaintat în teoria și practica agriculturii mondiale.

lor se manifestă însă deficiențe serioase, lipsă de fermitate în urmărirea aplicării în cooperative a principiilor și prevederilor statutare, a legilor și. hotărîrilor de partid și de stat. Unele uniuni, dovedind atitudine birocratică, nu acordă sprfjinul
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Moment din timpul desfășurării lucrărilor conferinței

necesar cooperativelor, nu le ajută în mod eficient în vederea mai bunei organizări a producției, întăririi răspunderii și disciplinei în muncă, îndeplinirii tuturor sarcinilor privind creșterea producției și a livrărilor la fondul de stat. Uniunile trebuie să acționeze cu mai multă fermitate pentru îndrumarea cooperativelor în vederea întăririi rolului adunărilor generale, a organelor colective de conducere, a respectării și dezvoltării democrației cooperatiste. Este necesar să se asigure în toate cooperativele agricole de producție participarea tot mai susținută a cooperatorilor atît la elaborarea, cît și la înfăptuirea hotărîrilor, la întreaga activitate de producție și socială, la conducerea generală a cooperativelor. Toți cei care lucrează în cooperative agricole de producție, inclusiv inginerii și economiștii, trebuie șă devină membri cooperatori, participînd cu drepturi egale la adunările generale, la adoptarea tuturor deciziilor, purtând răspunderea laolaltă cu ceilalți pentru întreaga activitate a cooperativei. Dezvoltarea continuă a democrației cooperatiste face parte integrantă și trebuie să meargă în pas cu procesul de perfecționare și adîncire a democrației socialiste în întreaga noastră viață economică și socială, cu lărgirea participării maselor de oameni al muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și stațiului, la conducerea societății.în înfăptuirea măsurilor de creștere a producției agricole, sarcini de mare răspundere revin organelor agricole județene. Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor. Trebuie spus că Ministerul Agriculturii1, Industriei Alimentare și Apelor a luat în ultimii ani o serie de măsuri care au determinat unele îmbunătățiri reale în activitatea acestui sector. Cu toate acestea, ministerul mai are încă multe de făcut pentru a răspunde misiunii ce-1 revine în conducerea și îndrumarea agriculturii. în activitatea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, a direcțiilor generale agricole județene sînt încă serioase neajunsuri. Nu sînt finalizate o serie de acțiuni agrozootehnice prevăzute, se elaborează cu întîrziere unele lucrări de mare importanță, ca zonarea producției agricole, reglementarea reproducției și selecției, apărarea sănătății animalelor, realizarea programului de irigații, înlocuindu-se uneori activitatea de conducere directă prin măsuri birocratice. Deși am mai discutat problema abuzului de circulare și instrucțiuni, trebuie spus că numărul acestora încă nu' s-a micșorat în mod corespunzător. Se mai trimit încă multe instrucțiuni și circulare, se mai fac multe hîrtii, în loc să se lucreze direct cu oamenii pentru a asigura soluționarea problemelor la fața locului. (Aplauze puternice). Este necesar ca ministerul și direcțiile județene agricole să-și sporească rolul în perfecționarea planificării agricole și în conducerea activității de îndeplinire a planului, să urmărească îndeaproape realizarea tuturor acțiunilor prevăzute în agricultură, sprijinind direct unitățile de producție în rezolvarea operativă a problemelor care se ridică în procesul realizării prevederilor de plan, răspunzînd, în ultimă instanță, alături de conducerea unităților agricole, de îndeplinirea și depășirea pianului.în conformitate cu prevederile legii, în realizarea lucrărilor agrlteole, a întregului program din agricultură, răspunderi mari revin consiliilor populare județene și comunale. Trebuie să pornim de la faptul că, pe teritoriul său, consiliul popular comunal este răspunzător de întreaga activitate economico-socială. El trebuie să execute controlul și îndrumarea activității și să asigure aplicarea legilor de către toate unitățile și de către toți cetățenii din comuna respectivă.Recent, Comitetul Executiv al Comitetului Central al partidului a dezbătut și adoptat noi măsuri menite să ducă la sporirea competenței și răspunderii consiliilor populare — ca organe locale ale puterii de stat, dar mai cu seamă ca organe de administrație — de conducere u- nitară a activității, deci și a agriculturii. Consiliile populare poartă răspunderea pentru apărarea, conservarea și ameliorarea solului, preepm și de folosirea integrală șf eficientă a acestuia de către unitățile agricole de stat, cooperativele agricole de producție, gospodăriile personale ale cooperatorilor și gospodăriile producătorilor individuali, în concordanță cu obiectivele planului național unic de dezvoltare economico- socială. Ele asigură respectarea structurii culturilor în conformitate cu prevederile planului de stat, organizarea . Și gospodărirea rațională a pajiștilor, indiferent în proprietatea cui se află, realizarea planului de însămînțâri, executarea lucrărilor de întreținere a culturilor și depozitarea produselor, aplicarea măsurilor privind dezvoltarea șeptelului. Trebuie să fie limpede că consiliile populare comunale, comitetele executive poartă răspunderea pentru realizarea sarcinilor planului de stat cu privire la creșterea producției agricole, vegetale și animale, în raza lor de activitate, pen-
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tru contribuția pe care agricultura O aduce la dezvoltarea economiei naționale. Ele trebuie să controleze realizarea la timp, în conformitate cu prevederile legale, a tuturor lucrărilor agricole, precum și aplicarea măsurilor necesare creșterii producției. Consiliul popular trebuie să controleze modul în care își desfășoară activitatea atît întreprinderile agricole de stat și cooperativele, producătorii individuali, cît și diferiți factori sociali din comună.Consiliile populare județene poartă, la rîndul lor, răspunderea pentru înfăptuirea întregului program de dezvoltare a agriculturii din raza județelor respective. Planul de producție agricolă este plan județean — și consiliul popular trebuie să ia toate măsurile pentru ca producătorii agricoli, atît cei din unitățile agricole de stat și cooperatiste, cît și particularii să aplice întocmai prevederile legale, să înfăptuiască la timp’ lucrările agricole. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile populare comunale, orășenești, județene, comitetele lor executive vor trebui să fie larg sprijinite de cadrele de conducere și de specialiștii din unitățile agricole de stat și cooperatiste. Avem In fiecare comună, în fiecare județ forțe suficiente care, unite, conduse în mod corespunzător, ne dau garanția că vom putea realiza în cele mai bune condiții marile sarcini ce le avem în dezvoltarea agriculturii. Fără nici o îndoială că vom realiza aceasta ! (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Una din problemele centrale ale dezvoltării noastre social-economice — care a constituit obiectul unor importante hotărîri ale Congresului al X-lea șl Conferinței Naționale — este sistematizarea satelor. De aceea, în activitatea consiliilor populare un loc important trebuie să-l ocupe problemele legate de sistematizarea comunelor, de dezvoltarea lor ca unități sociale puternice, capabile să asigure locuitorilor condiții de viață tot mai bune. La realizârea lucrărilor de sistematizare a satelor și comunelor, atît întreprinderile agricole de stat, cît și cooperativele vor trebui să ia parte activă. Problema principală a sistematizării viitoare a satelor și comunelor este legată de dezvoltarea producției, de întărirea economico-socială a cooperativelor agricole de producție, a întreprinderilor agricole de stat. De aceea, sistematizarea comunelor și satelor este o problemă a însăși zonării, a dezvoltării agriculturii. Unitățile agricole, de stat și cooperatiste, trebuie să participe activ la realizarea tuturor acestor lucrări. în cadrul acestei vaste acțiuni va trebui să se asigure amplasarea cît mai rațională a unităților productive și a celor de interes social- cultural, dezvoltarea rețelei de servire, aprovizionare cu apă și energie electrică, a dotărilor necesare desfășurării unei cît mai complexe activități umane, care să creeze condițiile ...ăPt’Qpferii treptat^; nivelului de viață, de lg*  sate de cel de la orașe.Așa cum am mai arătat, în cadrul acțiunii de sistematizare vor fi create, din rîndul localităților rurale, noi centre orășenești, în jurul cărora urmează să graviteze o serie de comune, realizîn- du-se și pe această cale apropierea treptată a satului de oraș, dezvoltarea procesului de urbanizare. Toate acestea vor duce la unirea și mai strînsă dintre muncitori, țărani șl intelectuali, atît pe baza intereselor comune, cît șl a condițiilor de viață asemănătoare, vor contribui la întărirea coeziunii societății noastre socialiste, a unității moral-politice a întregului popor în jurul partidului și guvernului. (Aplauze puternice).îndatoriri importante în dezvoltarea agriculturii revin organelor economice centrale. Comitetul de Stat al Planificării, comisiile județene de planificare trebuie să acorde o atenție sporită asigurării unei structuri optime a planului de culturi în fiecare zonă, orientării ferme a unităților agricole spre o producție intensivă. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerul Industriei Chimice trebuie să ia măsuri hotărîte pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în domeniul dezvoltării bazei tehnlco-ma- teriale a agriculturii, asimilării șl producerii gamei necesare de tractoare, mașini agricole și substanțe chimice. Se cere o preocupare sporită din partea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Mate- riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe pentru asigurarea pieselor de schimb și altor produse necesare bunei desfășurări a lucrărilor agricole. Ministerul Finanțelor, organele Băncii Agricole trebuie să acorde un sprijin permanent unităților agricole în gestionarea fondurilor^ materiale și bănești, creșterea continuă a rentabilității producției. Ele trebuie să ia măsuri hotărîte pentru creșterea eficienței economice a activității tuturor unităților agricole.în general, trebuie spus că organelor centrale de stat și de partid le revin sar- (Continuare în pag. a Vl-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a V-a) cini deosebit de mari în soluționarea mai rapidă a unor probleme de care depinde buna desfășurare a întregii noastre activități în agricultură. Fără îndoială că se

Sporirea rolului conducător al organelor 
și organizațiilor de partid în dezvoltarea 

agriculturii, în viața satelorDragi tovarăși,Ținînd seama de marea importanță pe care o are agricultura în țara noastră, de necesitatea înfăptuirii în cele mai bune condiții a sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională este evident că sporesc rolul și sarcinile organelor și organizațiilor de partid în conducerea și îndrumarea acestui domeniu de activitate. Avem în agricultură un puternic activ de partid. La sate își desfășoară activitatea peste 990 600 de comuniști, reprezentînd 41,50 la sută din efectivul partidului. Există 2 700 organizații de partid comunale, 524 comitete de partid și 3 418 organizații de bază în stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, 352 comitete și 3 726 organizații de bază în întreprinderi agricole de stat, 3194 comitete și 15 543 organizații de bază în cooperative agricole de producție. Avem, de asemenea, organizații de partid puternice în stațiunile experimentale, în școlile de la sate. îndatorirea principală a organizațiilor de partid din comune și din unitățile agricole este mobilizarea forțelor țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii de la sate pentru creșterea producției agricole, realizarea prevederilor planului de stat. Consider că este necesar să aducem unele îmbunătățiri în organizarea muncii la sate, pentru mai buna unire a forțelor de partid — dispersate astăzi în sate —* într-o organizație unică, astfel ca toți comuniștii, indiferent ce activitate desfășoară, să contribuie la realizarea programului în agricultură. Am în vedere ca activiștii de partid și de stat din județe să primească sarcina de a se ocupa nemijlocit, o anumită perioadă de timp, de cooperativele sau întreprinderile de stat cu anumite lipsuri în activitatea lor ; așa cum este necesar să ne gîndim și la folosirea experienței unor întreprinderi de a lua în patronaj anumite cooperative pentru a le ajuta în organizarea activității lor. Pe plan mai general — va trebui să discutăm a- ceasta la Congresul partidului, dar fiind o problemă legată de agricultură o menționez și aici — trebuie spus că avem milioane de oameni care au plecat din sate și lucrează în -fabrici și zeci de mii în munci de conducere. Dacă s-ar duce, măcar o dată pe an, să stea cîteva zile în comună, în satul unde s-au născut, să-și ajute comuna, cred că am rezolva mai rapid multe probleme legate de dezvoltarea satelor noastre. (Aplauze puternice). Este necesar să ne gîndim să găsim astfel de forme încît, periodic, activiștii noștri de partid și de stat să se ducă prin comunele lor, unde au părinți, frați, prieteni, și unde, în orice caz, trebuie să ajute la dezvoltarea comunelor, inclusiv să ia parte la organizarea planului de producție din cooperative. Dacă vom face acest lucru, a- tunci multe probleme și greutăți pe care le-am discutat astăzi vor fi rezolvate rapid. Și trebuie să facem acest lucru, tovarăși ! (Aplauze puternice). Creșterea producției agricole trebuie să fie obiectivul central al activității organizațiilor de partid din sate și comune, sarcină ce trebuie pusă pe primul plan în fața tuturor comuniștilor și, totodată, a tuturor oamenilor muncii de la sate.O mare răspundere în întărirea rolului conducător al partidului în agricultură revine comitetelor județene de partid. Ele sînt chemate să acorde o atenție sporită problemelor agriculturii, să îndrume și să controleze mai eficient modul tn care se realizează în fiecare județ prevederile programului stabilit de partid. Comitetele județene de partid trebuie să intensifice munca de îndrumare concretă, sistematică a organelor agricole de stat și cooperatiste, a organelor și organizațiilor de partid din unitățile agricole, să controleze cu exigență modul cum acestea își îndeplinesc sarcinile, să asigure folosirea cît mai rațională a mijloacelor și forțelor în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a tuturor prevederilor planului producției agricole, a măsurilor de care depind dezvoltarea și consolidarea unităților agricole, de stat și cooperatiste, înflorirea generală a satului nostru socialist, să se organizeze un patronaj permanent asupra cooperativelor slabe.înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională în domeniul agriculturii impune, de asemenea, intensificarea muncii politico- educative de ridicare a nivelului politic, ideologic și cultural, a orizontului de cunoaștere și a gradului de pregătire profesională a întregii țărănimi, aplicarea tot mai fermă în viața satului a principiilor eticii și echității socialiste. Este necesară perfecționarea în continuare a activității educative, de formare a conștiinței noi, socialiste, a concepției ma- terialist-dialectice despre lume și viață 
a țărănimii cooperatiste, a tuturor oamenilor muncii de la sate. în mod deosebit este necesar să se dea atenție e- ducării comuniste a tineretului de la sate, participării sale active la munca pentru creșțerea producției și înflorirea multilaterală a agriculturii, cultivării în conștiința sa a răspunderii pentru apărarea și buna gospodărire a avutului obștesc, pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă. în acest sens trebuie să acționeze mai hotărît Uniunea Tineretului Comunist, organizațiile sale de la sate, în acest sens trebuie să fie îndrumată munca politico-educativă cu tineretul de către organele și organizațiile de partid.Căminele culturale, care sînt, după cum ați văzut, în număr destul de mare, trebuie să desfășoare o activitate mai intensă și multilaterală, cuprinzînd masa largă a locuitorilor comunei, îndeosebi tineretul, făcînd totul pentru răspîndirea culturii și științei înaintate în rîndurile țărănimii. în centrul atenției lor trebuie să stea problemele fundamentale ale vieții satului — dezvoltarea conștiinței noi a țărănimii față de muncă, față de 

vor lua toate măsurile pentru ca și organele centrale să-și îndeplinească în condiții mai bune decît pînă acum sarcinile și răspunderile pe care le au. (Aplauze puternice).

proprietatea socialistă,' formarea unei concepții de viață înaintată, în concordanță cu principiile de bază ale societății noastre, cu etica și echitatea socialistă, preocuparea pentru ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală a vieții noului sat românesc.în societatea noastră socialistă sindicatele, organizațiile de tineret, comisiile de temei, organizațiile de masă și obștești în general au un rol important în mobilizarea și unirea forțelor întregului popor în înfăptuirea politicii generale a partidului, în îndeplinirea planurilor de stat, în educarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Acționînd consecvent pentru a-și îndeplini largile atribuții cu care au fost învestite de societatea noastră, organizațiile de masă și obștești sînt chemate să aducă și la sate o contribuție sporită în creșterea producției și în educația socialistă a țărănimii. Organizațiile sindicale din unitățile agricole de stat și stațiunile de mașini agricole trebuie să desfășoare în rîndul salaria- ților o muncă cultural-educativă cît mai intensă, în forme variate. Trebuie să se stabilească mai bine conlucrarea între uniunile cooperatiste și Uniunea sindicatelor agricole. Comitetele de femei din comune și sate trebuie să determine o participare mai activă a maselor de femei la activitatea cooperativelor. Am în vedere, tovarăși, nu atît participarea la muncă, pentru că, din acest punct de vedere, forța principală de muncă o constituie astăzi femeile. Aș dori ca, și de la această înaltă tribună — deși aducînd felicitări și urări tuturor cooperatorilor am inclus și femeile — să menționez în mod deosebit rolul important pe care îl au femeile în agricultură, faptul că ele constituie forța principală, și să le adresez felicitări și cele mai bune urări. (Aplauze prelungite). Dar cînd vorbesc de faptul că ele trebuie să participe mai activ, mă gîn- desc să ia parte și la conducerea agriculturii, la conducerea cooperativelor, în funcțiile de președinți de cooperative. Din acest punct de vedere trebuie să spunem în mod deschis, autocritic, că lucrurile nu ne pot mulțumi. Trebuie să aducem și aici în cel mai scurt timp o îmbunătățire simțitoare ! Femeile sînt, știți foarte bine, bune gospodine ; ele
Politica externă de pace și colaborare 

internațională a partidului și statului nostruDragi tovarăși,Punînd în centrul activității lor înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, partidul și guvernul desfășoară în același timp o intensă activitate internațională, pornind de la faptul că între sarcinile naționale și cele internaționale există o strînsă unitate dialectică. Ca rezultat al acestei activități, România întreține relații diplomatice cu peste 100 de țări și are legături economice cu peste 110 state.în mod constant punem pe primul plan dezvoltarea continuă a colaborării multilaterale cu toate țările socialiste — aceste relații avînd un rol de mare însemnătate în dezvoltarea economico-so- cială a țării noastre, ca și a tuturor țărilor socialiste, în afirmarea unor raporturi noi în viața internațională. Considerăm că extinderea relațiilor între țările socialiste, întărirea colaborării și solidarității lor reprezintă un factor determinant pentru progresul fiecărei țări socialiste, pentru afirmarea puternică a ideilor socialismului în lume, pentru o politică de colaborare și pace internațională. (Aplauze puternice).în același timp, România extinde larg relațiile sale cu țările care înaintează pe calea dezvoltării economico-sociale independente. Aceste raporturi, bazate pe deplina egalitate în drepturi, au o mare însemnătate pentru progresul economic și social al fiecărei țări, pentru afirmarea cu tot mai multă forță a relațiilor noi în lume, pentru lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neoco- lonialiste, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri viața așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice).Pornind de la realitățile lumii contemporane și acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice, România promovează, de asemenea, relații largi cu țările capitaliste dezvoltate în toate domeniile de activitate. Considerăm că participarea activă la diviziunea internațională a muncii constituie o necesitate o- biectivă pentru dezvoltarea economico- socială a fiecărei țări, pentru înfăptuirea unei politici noi, de colaborare și pace în lume.Așezăm în mod constant la baza relațiilor noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Constatăm cu multă satisfacție că aceste principii sînt tot mai larg recunoscute pe plan internațional, afirmîndu-se ca principii de bază pentru organizarea relațiilor dintre state, fără deosebire de orînduire socială. (Vii aplauze).Trăim o epocă de mari transformări economice, sociale, naționale și politice. Popoarele își afirmă cu tot mai multă putere voința și năzuințele spre o lume mai dreaptă și mai bună. Asistăm la o regrupare a forțelor, la o nouă reașezare a relațiilor internaționale. Toate aceste schimbări impun participarea activă la 

știu să fie și energice atunci cînd vor. Să le punem în situația de a face acest lucru în conducerea unităților, unde desfășoară principala activitate ! (Aplauze puternice). Vorbind de lărgirea orizontului de cultură, îmbogățirea continuă a vieții spirituale a satului, formarea o- mului nou în comunele patriei noastre, trebuie să vorbim de creșterea răspunderii tuturor factorilor de educație și mijloacelor de informare de care dispune societatea noastră.Este necesar ca literatura și arta, care au o nobilă tradiție în preocuparea pentru reliefarea vieții satului, să facă mai mult pentru a reda viața nouă, idealurile de progres, de bunăstare ale țărănimii noastre. Aceasta presupune ca scriitorii, artiștii plastici, muzicienii, toți cei care lucrează în artă și literatură să se deplaseze mai mult de la oraș spre sat, să înțeleagă că pentru a scrie despre sat, despre viața țărănimii nu poate să o facă din citit sau dintr-o vizită de documentare de 2—3 zile. Pentru aceasta este nevoie de a trăi viața satului, de a munci alături de cei care făuresc bunurile materiale din agricultură. Atunci vom avea opere pe măsura faptelor mărețe realizate de țărănimea noastră ! (Vii aplauze). Fără îndoială că și Consiliul Culturii și Educației Socialiste trebuie să-și îmbunătățească activitatea, să acorde o mai mare atenție îndeplinirii rolului cu care a fost învestit de partid și de stat în toată această uriașă activitate educativă ce trebuie să se desfășoare la sate.O contribuție deosebită la educarea socialistă a țărănimii sînt chemate să aducă radioul, televiziunea, presa, care au datoria să dezbată problemele stringente ale luptei pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, să contribuie la răspîndirea exemplelor pozitive de muncă, de atitudine înaintată, să critice mentalitățile și moravurile retrograde, să sprijine formarea unei opinii înaintate, cu adevărat socialiste, în satele noastre.Tot ceea ce avem de înfăptuit în a- gricultură este nemijlocit legat de participarea celor care lucrează în acest sector, a întregii țărănimi, la activitatea de conducere și aplicare în viață a programului elaborat de partid.Fără îndoială că, acționînd cu toate forțele pentru a asigura creșterea continuă a producției vegetale și animale, pentru organizarea cît mai rațională, pc baze științifice, a muncii și a producției, pentru creșterea eficienței economice a activității din agricultură, preocu- pîndu-se permanent de ridicarea nivelului ei de cunoștințe profesionale și de formarea conștiinței socialiste, țărănimea cooperatistă, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, mecanizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din agricultură își vor îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin în acest an și pe întregul cincinal, vor face ca agricultura să aducă o contribuție sporită la creșterea avuției naționale, la ridicarea generală a bunăstării întregului popor. (Aplauze puternice).

viața internațională a tuturor popoarelor, pentru a asigura soluționarea marilor probleme care preocupă omenirea, ținîndu-se seama de interesele dezvoltării economico-sociale independente a tuturor națiunilor, de necesitatea respectării dreptului fiecărui popor de a-și organiza viața conform năzuințelor și aspirațiilor sale, de a-și făuri un destin liber și fericit. (Aplauze puternice).Schimbările petrecute în ultimii ani pe plan mondial au dus la conturarea unui nou eurs în viața internațională — cursul spre destindere și colaborare. Trebuie să spunem însă deschis că afirmarea acestui curs se află abia la început. Succesele obținute în soluționarea unor probleme, înțelegerile și acordurile realizate între un număr de state, dezvoltarea colaborării internaționale sînt, fără îndoială, factori pozitivi, deosebit de importanți, în înlăturarea vechii politici de forță, de amenințare și dictat, cu*  noscută sub denumirea de „război rece“, în afirmarea unei politici noi bazate pe egalitate, pe folosirea căii tratativelor, a mijloacelor politice, pașnice în rezolvarea problemelor litigioase dintre state. Toate acestea nu ne pot însă duce la concluzia că noul curs spre destindere și colaborare internațională s-a consolidat și a devenit ireversibil. Nu trebuie să uităm nici un moment că există încă pericolul întreruperii cursului spre destindere, că în lume mai sînt puternice forțe reacționare care caută să împiedice afirmarea noilor principii în relațiile dintre state, să pună în primejdie pacea internațională, să împingă o- menirea spre noi conflicte.Fiind pe deplin conștienți de toate aceste tendințe și posibilități, ținînd seama de raportul de forțe pe plan internațional, trebuie să păstrăm permanent vigilența și să acționăm cu toată fermitatea pentru accentuarea și consolidarea noii politici, a cursului spre destindere. Este în interesul tuturor popoarelor, al cauzei colaborării și păcii în lume să se pună cu desăvîrșire capăt politicii de forță și dictat, să se obțină noi și noi succese pe calea instaurării principiilor de egalitate și respect mutual intre state, spre înfăptuirea unei lumi a dreptății și echității sociale, a conlucrării fructuoase între națiuni, în interesul progresului și civilizației omenirii. (Aplauze puternice).în realizarea acestei noi politici, un loc important ocupă înfăptuirea securității europene. începerea, în anul 1973, a lucrărilor conferinței a reprezentat un moment de mare însemnătate în viața continentului nostru. Considerăm că trebuie acționat în continuare, cu toată responsabilitatea, în vederea încheierii cu succes a lucrărilor conferinței de la Geneva, pentru elaborarea documentelor care să pună bazele principiilor noilor relații dintre statele continentului european, dezvoltării colaborării economice, tehnico-științifice și culturale, în spiritul deplinei egalități în drepturi, să stabilească măsurile practice menite să dea fiecărei națiuni sentimentul unei depline securități, să excludă folosirea forței, a amenințării cu forța, a oricărui fel de presiuni și Ingerințe în viața altor 

țări. Considerăm că este necesară crearea unui organism permanent care să asigure continuarea contactelor multilaterale dintre statele continentului, în vederea dezvoltării și consolidării securității și colaborării în Europa. Este adevărat că în Europa sînt țări cu orîn- duiri sociale diferite. Securitatea europeană presupune angajament ferm pentru afirmarea principiilor deplinei egalități între toate statele, indiferent de orînduirea socială. Numai așa se poate vorbi de securitate europeană! Asemenea securitate trebuie să realizăm! (Aplauze puternice).Apreciem că trebuie făcut totul pentru încheierea în cel mai scurt timp a lucrărilor de la Geneva, în vederea organizării fazei finale a Conferinței gene- ral-europene, care, după părerea noastră, ar trebui să se realizeze la nivelul șefilor de state sau de guverne. Succesul deplin al Conferinței general-europene va reprezenta, fără îndoială, un eveniment de importanță istorică în viața Europei, exercitînd în același timp o puternică influență pozitivă asupra întregului climat internațional.Dragi tovarăși.După cum vă este cunoscut, între 12—21 februarie am făcut o vizită în Libia, Liban, Siria și Irak. Vizitele în aceste țări arabe prietene au prilejuit puternice manifestări ale solidarității popoarelor noastre. De altfel, așa cum am menționat în cursul vizitei, între poporul român și popoarele țărilor vizitate există vechi relații de prietenie. Popoarele noastre au cunoscut timp de secole aceeași dominație străină, au luptat pentru cucerirea independenței lor naționale. Nu o dată reprezentanții țărilor noastre s-au întîlnit și au luptat împreună pentru dreptul de a fi stăpîne pe destinele lor.în Libia am avut convorbiri îndelungate cu președintele Geddafi. Miniștri și specialiști români au dus negocieri cu omologii lor libieni pentru realizarea unui șir de acorduri și înțelegeri privind dezvoltarea relațiilor economice dintre țările noastre. Urmare a convorbirilor, au fost stabilite relațiile diplomatice între România și Libia, au fost semnate acorduri și convenții cu privire la dezvoltarea colaborării economice, tehnico- științifice și culturale. Se poate spune că s-au pus în multe domenii bazele unor relații trainice de prietenie și colaborare româno-libiene. De aceea apreciez că vizita în Libia s-a încheiat cu rezultate deosebit de bune pentru extinderea cooperării multilaterale româno-libiene, precum și pentru cauza generală a prieteniei și colaborării între popoare. (Aplauze puternice).în Liban am avut convorbiri cu președintele Frangieh. S-au purtat, de asemenea, discuții cu miniștrii și specialiștii libanezi în vederea extinderii relațiilor de colaborare dintre țările noastre. Se poate spune că s-au evidențiat noi posibilități de dezvoltare continuă a prieteniei și colaborării economice, tehnico- științifice și culturale dintre popoarele noastre. Există tot mai multe domenii în care România și Libanul au colaborat și pînă acum — și pot să colaboreze cu rezultate bune și în viitor — pentru interesele lor și pentru cauza generală a colaborării în lume. De aceea apreciez că și vizita în Liban s-a încheiat cu rezultate bune pentru popoarele noastre, pentru cauza păcii și colaborării. (Aplauze puternice).în Siria am avut convorbiri îndelungate cu președintele Assad. S-au purtat convorbiri și s-au semnat o serie de acorduri cu privire la extinderea colaborării economice, tehnico-științifice dintre cele două țări. Ținînd seama de faptul că Siria se găsește în stare de conflict cu Israelul, că are teritorii ocupate, o parte însemnată a convorbirilor cu președintele Assad a fost consacrată, cum era și normal, problemelor Orientului Mijlociu — de altfel și în celelalte țări problemele Orientului Mijlociu au ocupat un loc central — căilor pentru realizarea unei păci drepte și trainice, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967. Am constatat cu multă satisfacție preocupările președintelui Assad, ale celorlalți conducători sirieni, dorința poporului sirian de a se ajunge la o pace dreaptă și justă, care să dea posibilitate poporului sirian să se poată concentra asupra dezvoltării sale economico-sociale. Putem spune deci că vizita în Siria a pus bazele unei extinderi și mai mari a colaborării dintre popoarele noastre în toate domeniile de activitate, a conlucrării în direcția unei păci trainice în Orientul Mijlociu, a unei lumi mai bune și mai drepte. (Aplauze puternice).în Irak am avut, de asemenea, convorbiri îndelungate cu președintele Al- Bakr, s-au purtat convorbiri cu miniștrii și specialiștii irakieni asupra dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări. Am convenit să acționăm pentru extinderea colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări, să continuăm activitatea pentru definitivarea a o serie de înțelegeri care să dea perspectivă trainică colaborării în viitor. Iată de ce apreciez că și vizita în Irak s-a încheiat cu rezultate bune, a deschis perspective noi pentru extinderea unei trainice colaborări între popoarele român și irakian, ceea ce corespunde pe deplin intereselor ambelor popoare, cauzei generale a colaborării internaționale. (Aplauze puternice).în cursul vizitei în Liban am avut convorbiri îndelungate cu reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în frunte cu președintele organizației — Arafat. Desigur, convorbirile s-au referit aproape în întregime la problemele Orientului Mijlociu și îndeosebi la situația poporului palestinean, la căile pentru găsirea unei soluții juste, care să asigure poporului palestinean dreptul la autodeterminare, condiții corespunzătoare dezvoltării sale economico- sociale, inclusiv — dacă poporul palestinean și conducătorii săi vor hotărî — crearea unui stat palestinean independent.în cele patru țări arabe vizitate am avut contacte și convorbiri cu conducători ai partidelor de guvernămînt, ai partidelor comuniste și ai altor organizații democratice și progresiste, ne-am întîlnit cu reprezentanți ai opiniei publice și ai maselor largi populare.

în toate țările vizitate am rămas cu impresii deosebit de plăcute despre preocupările și dorințele popoarelor respective pentru dezvoltare economico-socială independentă, pentru pace și colaborare între popoare. (Aplauze puternice).Se poate spune că vizitele în cele patru țări arabe, convorbirile avute au evidențiat încă o dată justețea politicii generale a partidului și statului nostru de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, de întărire a solidarității cu țările care pășesc pe calea dezvoltării economico-sociale independente.Vizita și rezultatele obținute au pus bazele unei colaborări largi în toate domeniile de activitate dintre România și țările vizitate, aceasta corespunde intereselor popoarelor noastre, precum și cauzei socialismului, progresului social, colaborării între popoare și păcii în lume. (Aplauze puternice).Trebuie să menționez în mod special că și cu acest prilej am convenit asupra dezvoltării între partidul nostru și partidele cu care am avut convorbiri, a schimbului de delegații și a colaborării, ceea ce, fără nici o îndoială, va contribui la dezvoltarea solidarității în lupta comună împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, în lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună.în toate aceste țări am dus sentimentele de prietenie și solidaritate ale poporului român și doresc încă o dată, de la această înaltă tribună, să adresez mulțumiri pentru primirea prietenească ce ni s-a rezervat peste tot, pentru sentimentele de prietenie și solidaritate cu care am fost înconjurați atît de conducători, cît și de popoarele țărilor vizitate. (Aplauze puternice).Doresc, de asemenea, să adresez conducătorilor și popoarelor pe care le-am vizitat, încă o dată, urarea de noi și noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale independente, pe calea bunăstării și fericirii. Doresc să asigur, încă o dată, că vom face totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a acordurilor și înțelegerilor încheiate, pentru dezvoltarea colaborării dintre România și aceste țări, dintre România și țările arabe în general. (Aplauze puternice).în lupta pentru însănătoșirea vieții internaționale; o importanță deosebită are realizarea unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu. Ca țară socialistă și ca stat european, România — ca și alte state — este direct interesată în lichidarea conflictului din Orientul Mijlociu. Considerăm că nesoluționarea problemelor, menținerea stării de încordare reprezintă un pericol permanent pentru pacea în această zonă, cu grave consecințe pentru relațiile internaționale, pentru pacea în întreaga lume*.  Conducătorii Israelului trebuie să înțeleagă că integritatea și suveranitatea nu se asigură prin cuceriri teritoriale, prin politica de forță, ci prin o politică rie înțelegere și colaborare pașnică cU toți vecinii. Aceasta este, de altfel, valabil mai general în relațiile dintre toate statele lumii. (Aplauze).Am salutat acordurile realizate cu privire la dezangajarea militară dintre Egipt și Israel. Considerăm că trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru realizarea dezangajării și între celelalte state aflate în conflict, creîndu-se astfel condițiile necesare desfășurării negocierilor de^ la Geneva în scopul soluționării depline a tuturor problemelor din Orientul Mijlociu. Așa cum am arătat și în alte împrejurări, România se pronunță pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru realizarea unei păci care să garanteze integritatea și suveranitatea tuturor statelor din a- ceastă zonă. Totodată, considerăm că este necesar să se soluționeze problema poporului palestinean în conformitate cu năzuințele sale naționale, cu dreptul său imprescriptibil de a-și organiza viața de sine stătător, inclusiv de a-și constitui un stat propriu, independent.Ținînd seama de complexitatea problemelor din Orientul Mijlociu, apreciem necesar ca negocierile pentru soluționarea tuturor problemelor să se desfășoare sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu participarea tuturor statelor interesate, deci și a reprezentanților poporului palestinean. Totodată, considerăm deosebit de important ca la a- ceste negocieri să participe și alte state ce pot contribui la realizarea păcii, îndeosebi unele state din Europa și Africa. Este în interesul tuturor popoarelor lumii de a acționa cu mai multă fermitate pentru realizarea în cel mai scurt timp a unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu. (Aplauze puternice).Mai există și alte zone de încordare în lume. Apreciem că trebuie depuse în continuare eforturi serioase pentru realizarea acordurilor cu privire la Vietnam, pentru instaurarea unei păci trainice în întreaga Indochină. Este necesar să se pornească de la respectarea deplină a drepturilor acestor popoare de a-și soluționa problemele fără amestec din afară, excluzîndu-se orice imixtiune în treburile lor interne.Afirmarea unor relații noi, cu , adevărat democratice, în lume impune soluționarea tuturor litigiilor internaționale pe calea tratativelor, prin mijloace politice, pașnice, excluderea definitivă a forței în raporturile dintre state. Trebuie șă se pornească în mod constant de la recunoașterea dreptului fiecărui popor — indiferent de mărimea sa — de a fi deplin stăpîn pe bogățiile naționale, de a se putea consacra dezvoltării economico-sociale independente, fără amestec din afară. Aceasta impune o luptă hotărîtă împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a colonialismului și neocolonialismului, împotriva oricăror practici și tendințe de natură să frineze cursul destinderii în viața internațională.în acest spirit, România este profund solidară și sprijină pe deplin lupta popoarelor care își afirmă dreptul la dezvoltarea economico-socială independentă, mișcările de eliberare națională. Acordăm întregul sprijin popoarelor din Guineea-Bissau, Angola, Mozambic în lupta lor pentru înlăturarea totală a dominației coloniale, ne pronunțăm cu hotărîre împotriva politicii rasiste. Trebuie să facem totul pentru a pune capăt cu desăvîrșire rămășițelor sistemului colonialist, care mai dăinuie încă în lume. (Aplauze puternice).O importanță primordială pentru dez

voltarea colaborării, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră au măsurile de sprijinire a țărilor în curs de dezvoltare, în vederea realizării unui progres econo- mico-social mai rapid, a lichidării decalajului care le desparte de țările dezvoltate. în acest context, este necesară o abordare nouă a problemelor energiei, a problemei materiilor prime, în general a relațiilor dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, stabilindu-se raporturi noi, echitabile, între statele producătoare de materii prime și statele dezvoltate. Toate acestea trebuie să tindă spre crearea condițiilor în vederea diminuării treptate a decalajului existent între state, pentru progresul mai rapid al economiei țărilor slab dezvoltate. România consideră că la discutarea acestor probleme trebuie să participe toate țările, în cadrul sau sub egida Națiunilor Unite, în spiritul principiilor deplinei egalități în drepturi, al respectării voinței și intereselor fiecărei națiuni.în soluționarea problemelor care confruntă omenirea este necesar să sporească rolul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale, care constituie cadrul cel mai adecvat de dezbatere democratică a tuturor acestor probleme, cu participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea și potențialul lor. Mai mult ca oricînd considerăm că este necesară participarea activă a țărilor mici și mijlocii la activitatea organizațiilor internaționale, la soluționarea problemelor care preocupă lumea contemporană.Accentuarea și consolidarea politicii noi, a cursului destinderii Au se pot realiza fără intensificarea luptei maselor populare, întărirea unității și coeziunii lor, fără participarea activă a popoarelor, care reprezintă forța hotărî- toare a progresului social, a păcii în lume. (Vii aplauze). Pornind de la aceste considerente, Partidul Comunist Român desfășoară o largă activitate pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste și muncitorești, apreciind că unitatea lor reprezintă un factor esențial pentru dezvoltarea omenirii pe o cale nouă. în același timp, acționăm pentru lărgirea colaborării cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte partide progresiste și democratice, cu toate forțele antiimperialiste. Astăzi, mai mult ca oricînd, întărirea colaborării și unității tuturor forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste reprezintă o necesitate imperioasă pentru afirmarea cu succes a noii politici internaționale.în acest spirit Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România vor acționa și în viitor, cu toată fermitatea, pentru intensificarea colaborării internaționale, pentru triumful politicii de egalitate și colaborare între popoare, pentru dezvoltarea socială progresistă • omenirii, pentru o lume a păcii și dreptății sociale. (Aplauzeputernice, prelungite).Stimați tovarăși,Am prezentat în cadrul conferinței principalele probleme ale activității din agricultură, orientările' și sarcinile pe care ne propunem să le îndeplinim în vederea trecerii la o etapă nouă, superioară în dezvoltarea acestui sector de bază al economiei noastre naționale. Dorim ca lucrările conferinței — la care participă cadrele de conducere din toate sectoarele agriculturii — să prilejuiască un larg schimb de păreri, desfășurat în- tr-un spirit de înaltă exigență și răspundere, în legătură cu aceste probleme, să se soldeze cu cît mai multe sugestii și propuneri privind modalitățile concrete de ridicare a producției agricole, de îmbunătățire a conducerii agriculturii noastre socialiste.Fără nici o îndoială, tovarăș!, nu trebuie să mai subliniez că în toate aceste dezbateri trebuie să se manifeste un spirit critic și autocritic cît mai dezvoltat, să se spună lucrurilor pe nume, pentru că numai așa vom putea aduce într-a- devăr clarificările necesare, vom pleca de aci cu un program clar de activitate în viitor. Această dezbatere se înscrie în metoda de muncă, în practica obișnuită a partidului nostru de a se sfătui permanent cu oamenii muncii, cu întregul popor în luarea tuturor hotărî- rilor care privesc fursul înainte al patriei noastre socialiste.Api considerat, pornind tocmai de la această practică, că este necesar ca a- cum, cînd mai avem doi ani pînă la încheierea cincinalului, și cînd elaborăm noul cincinal 1976—1980, să avem a- ceastă confruntare largă pentru a da o perspectivă mai bună și a putea, împreună, să trasăm drumul dezvoltării a- griculturii românești în viitor. (Aplauze puternice).Dispunem de toate condițiile pentru a realiza cu succes și în agricultură — ca și în industrie și zîn toate celelalte sectoare ale economiei și vieții sociale __sarcinile și obiectivele trasate de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională.Avem o țărănime minunată, avem cooperatori minunați, avem cadre minunate, conducători minunați în agricultură. Să facem totul ca agricultura să-și aducă o contribuție tot mai mare la sporirea avuției noastre socialiste, la înflorirea și bunăstarea întregii națiuni, la ridicarea României în rîndul țărilor avansate ale lumii, pe noi trepte de progres și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).Să facem astfel ca anul acesta, în care se împlinesc trei decenii de cînd poporul nostru și-a luat soarta în propriile mîini și a trecut la făurirea vieții sale noi, libere și fericite, anul în care va avea loc cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, să se înscrie în istoria țării cu noi și strălucite victorii în toate domeniile de activitate, să marcheze un nou pas înainte pe drumul luminos al făuririi comunismului în România. (Aplauze puternice, prelungite).Să facem totul pentru ca țărănimea noastră să-și aducă — alături de clasa muncitoare și în strînsă alianță cu ea — o contribuție tot mai activă la dezvoltarea și întărirea forței și capacității economico-sociale a României socialiste 1 (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu—P.C.R.“. întreaga asistență, in picioare, aclamă îndelung pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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PROGRAMUL I

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. I) 6crearea condițiilor în vederea dezvoltării sale economico-sociale, așa cum o va hotărî el însuși.Condițiile internaționale, schimbările care au loc în lume sint, astăzi, în favoarea luptei popoarelor pentru independență și suveranitate. De aceea, noi apreciem că lupta poporului angolez, ca și a altor popoare africane, pentru lichidarea definitivă a dominației coloniale are condiții prielnice pentru a obține victoria într-un timp scurt.în spiritul solidarității care a animat și animă relațiile dintre partidele și popoarele noastre, vom acorda întregul nostru sprijin, sub toate formele, în toate domeniile luptei pe care o duceți pentru eliberare națională.Aș dori să urez mișcării de eliberare, tuturor luptătorilor, succes

★(Urmate din pag. I)C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, se- c. star al C.C. al P.C.R., generalcolonel Ion Coman, Ghizela Vass și Teodor Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Din delegația M.P.L.A. fac parte Paiva Magalhaes Francisco și Jose Condesse, membri ai Comitetului Director al Mișcării, comandant Ananias Escorcio, Dian- dengue Jose, șeful secției administrative a M.P.L.A.A fost de față Antonio Franca, reprezentantul permanent M.P.L.A. la București.Tovarășul Agostinho Neto, ședințele Mișcării Populare tru Eliberarea Angolei, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român, poporului român un cald salut din partea militanților M.P.L.A., a tuturor luptătorilor angolezi, subliniind și cu acest prilej însemnătatea pe care o are ajutorul frățesc și multilateral pe care Româ-

alpre- pen-

deplin în lupta pentru eliberare națională, să vă rog să transmiteți tuturor tovarășilor și tuturor luptătorilor care acționează împotriva colonialiștilor salutul nostru frățesc și asigurarea că au în poporul român, în comuniștii români prieteni de nădejde în toate împrejurările.Vă dorim, încă o dată, succes deplin în lupta dumneavoastră dreaptă și sperăm că această luptă va triumfa într-un viitor cît mai apropiat !Cu aceste gînduri doresc să ridic paharul pentru dezvoltarea independentă a poporului angolez ;— pentru succesul luptei de unificare a tuturor forțelor de eliberare națională ;— pentru întărirea mișcării de eliberare națională ;— în sănătatea tovarășului Neto, a tuturor celorlalți tovarăși prezenți aici !
★nia socialistă îl acordă poporului angolez, celorlalte popoare angajate în lupta pentru scuturarea jugului dominației coloniale, pentru libertate și independență națională, pentru asigurarea dreptului lor sacru la o dezvoltare liberă, pe calea progresului economic și social, în conformitate cu voința și aspirațiile lor legitime, fără ingerințe din exterior.Mulțumind pentru salutul transmis, pentru urările și aprecierile formulate de conducătorul delegației M.P.L.A., tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, poporului angolez, patrioților șl luptătorilor pentru cauza libertății Angolei cele mai calde urări de noi succese în lupta pentru triumful idealurilor emancipării naționale și sociale în această țară, pentru lichidarea oricărei forme de asuprire colonială și neocolo- nială, pentru propășirea economică și soctală în deplină independență.în cursul convorbirilor s-a apreciat cursul pozitiv al relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate militantă dintre Partidul. Comu-

nist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, .dintre poporul român și poporul angolez, Ia statornicirea cărora o contribuție de seamă au adus-o convorbirile dintre • tovarășul Nicolae Ceaușescu și dr. Agostinho Neto.în timpul întîlnirii au fost abordate probleme privind activitatea desfășurată de P.C.R. și M.P.L.A., s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la unele probleme actuale, ale situației1 internaționale, ale luptei anticoloniale, antirasiste și antiimperialiste, pentru independența și progresul social al tuturor popoarelor. în acest cadru, s-au subliniat cu satisfacție profundele mutații politice și sociale care au loc în lume, marile schimbări în raportul mondial de forțe în favoarea frontului antiimperialist, a luptei împotriva politicii- imperialiste de dominație și dictat, colonialismului și neocolonialismu- lui, discriminării rasiale, afirmarea tot mai hotărîtă a popoarelor în viața internațională, a voinței lor de a-și hotărî în mod suveran destinele.A fost evidențiată dorința am- , belor părți de a adînci colaborarea pe multiple planuri între Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, în spiritul solidarității militante, al stimei și înțelegerii reciproce, în folosul popoarelor român și angolez, al unității frontului antiimperialist, în interesul cauzei libertății și independenței naționale, al progresului social și cooperării în lume.în legătură cu înțelegerile Ia care ș-a ajuns, cele două delegații au convenit să adopte o declarație comună.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească.
★convorbiri, tovarășul Ceaușescu a reținut la di- membril delegației Mișcă- pentru Eliberarea

După Nicolae neu pe rii Populare Angolei,Au participat tovarășii Manea Măneseu, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, fan Andrei, Vass, Teodor tin Vasiliu.în timpulNicolae Ceaușescu și dr. Agostinho Neto au rostit scurte toasturi.
Cornel Burtică, Ște- Iori Coman, Ghizela Marinescu, Constan-dineului, tovarășul

M.

La sosire, pe aeroportul din Budapesta

Plecarea din Capitală
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, a pă
răsit, miercuri dimineața, Capitala, 
plecind în R. P. Ungară, unde, la 
invitația tovarășului Jeno Fock, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, va face 
o vizită oficială de prietenie.

Președintele Consiliului de Miniștri 
este însoțit de tovarășii Virgil Trofin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului interior, 
președintele părții române în Corni- / 
sia mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică, Ilie 
Cișu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice, Cor-

nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de consilieri și 
experți.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Manea Mă- 
nescu, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, Con
stantin Băbălău, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Domokoș Vekas, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Ungare la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea la
BUDAPESTA 27 (De la trimisul 

special Agerpres, Mircea Ionescu). — 
Miercuri dimineața a sosit la 
Budapesta tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Corlsiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, pentru o vizită oficială de 
prietenie în R. P. Ungară.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost întîmpinat la aeroport de Jeno 
Fock, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Unga're.

Cei doi șefi de guvern se salută 
cu multă, cordialitate..

La ceremonia sosirii au fost pre
zenți tovarășii Timar Matyas, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Puja Frigyes, ministrul afacerilor 
externe, Horgos Gyula, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de ma-

Budapesta
șini, Biro Jozsef, ministrul comerțu
lui exterior, Csanadi Gyorgy, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor, Gyenes Andras, șeful secției 
relații externe a C.C. al P.M.S.U., 
Ferenc Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, alte persoane 
oficiale ungare.

Președintele guvernului ungar a 
prezentat tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer persoanele oficiale venite în 
întîmpinare. La rîndul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a prezentat 
tovarășului Jeno Fock pe tovarășii 
Virgil Trofin și celelalte persoane 
oficiale române.

Au fost de față loan Cotoț. amba
sadorul României la Budapesta, 
membri ai Ambasadei și Agenției 
economice române.

începerea

convorbirilor
oficiale

BUDAPESTA 27 — Corespondentul 
Agerpres, Aurel Pop, transmite: Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, a făcut, 
miercuri, o vizită protocolară tovară
șului Jeno Fock, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare.

între cei doi șefi de guvern a avut 
loc o convorbire cordială.

Au luat parte tovarășii Virgil Tro
fin, Timar Matyas și alte persoane 
oficiale române și ungare.

în cursul după-amiezii de miercuri, 
la palatul Parlamentului din Buda
pesta au început convorbirile ofici
ale dintre președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheorghe 
Mauryr, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare , 
Ungare, Jeno Fock.

Din partea română, la convorbiri 
participă tovarășii : Virgil Trofin, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-ungară de colaborare econo
mică, Ilie Cișu, ministru-secretar de 
stat la Ministerul Industriei Chimi
ce, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, loan , 
Cotoț, ambasadorul României la Bu
dapesta, consilieri și experți.

Din partea ungară iau parte tova
rășii : Timar Matyas,- vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții ungare în Comisia mixtă 
guvernamentală ungaro-fomână de 
colaborare economică, Lorincz Imre, 
secretar de stat la Ministerul In
dustriei Grele, Roska Istvan, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ~ 
rene Martin, ambasadorul R.P. 
gare la București, consilieri și 
perți.

în timpul convorbirii, cei doi 
de guvern au examinat pe larg 
diul relațiilor româno-ungare, subli
niind cu satisfacție cursul 
dent.

De ambele părți a fost 
dorința de a extinde . și 
în continuare raporturile 
de a adînci

Fe- 
Un- 
ex-

șefi
sta-

lor ascen-

exprimată 
diversifica 
bilaterale, 

prietenia dintre cele 
două țări și popoare. în acest con
text, in timpul discuțiilor au fost 
evidențiate noi căi și mijloace în di
verse domenii — politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, în inte
resul și avantajul reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, de de- 

■ plină înțelegere.
★

Seara, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a asistat la un spectacol de 
gală dat în cinstea sa de Ansamblul 
național folcloric.

16,00 — 17,00 Teleșcoală.
17,30 Telex.
17,35 C-- — -- —-Curs de limba germană. Lec

ția 82.
Film serial pentru copil ! 
„George".
Campionatul mondial de 
handbal masculin : Româ
nia — Polonia. Transmisiune 
directă de la Schwerin.

19,50 1001 de seri.
ao.oo Telejurnal.
20,30 Seară pentru tineret..
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,30 Muzică populară interpretată 
de o formație dirijată de Ste- 
llan Apostol.

20,45 Prin muzee și 
21,00 Telex.
21.10 Transmisiunea 

a concertului 
studio a Radiotelevlziunll. Di
rijor Ludovic Baci. In pro
gram : Concertul pentru plan 
șl orchestră de CeatkovskL 
Solist : Tudor Dumitrescu.

22.10 Cărți și Idei.

18,05

18,30

expoziții, 

părții a doua 
orchestrei de

teatre
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 19,30, (sala 
Comedia) : Cui i-e frică de Virgi
nia Woolf t — 20.
• Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Aiex. Sabla) : A 
douăsprezecea noapte — 20.
• Teatrul Mic : Subiectul 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara"
Magheru) : Paradisul — ____
(sala Studio) : Hotelul astenicilor 
— 20.
• Teatrul Giuleștl : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala dtn 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vino să ne vezi deseară — 
1Ș,M.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilesou" : Mitică Popescu 
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu clntece — 
19,30.

erau

(sala
10.30,

cinema

Deschiderea Conferinței pe țară a cadrelor de conducere
din unitățile agricole de stat și cooperatiste

economic și social, a bunăstării șl 
vieții fericite.

De la tribuna prezidiului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu salută cu 
căldură mulțimea care aclamă.

în prezidiu iau, de asemenea, loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drâgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Constantin Băbălău, Petre Blajo- 
vici, Cornel Burtică, Miron Con
stantinescu, Aurelia Dăniiă, Miu 
Dobreseu. Magdalena Filipaș, Mi
hai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ion Stă- 
nescu, Mihai Telescu, Iosif Uglar, 
Richard Winter, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Vasile 

,Albu, președintele C.A.P. Moara, 
județul Suceava, Mari» Amarghioa- 
lci, președintele C.A.P. Itești, ju
dețul Bacău, Vasile Anutu, pre
ședintele consiliului intercoopera- 
tist Tg. Jiu, județul Gorj, Mircea 
Avasiloaie, cooperator fruntaș, 

Broscăuți, județul Botoșani, 
Bărbulescu, președintele 
Scornicești, județul Olt, 

Balint, președintele C.A.P. 
județul Brașov, Georgeta 

președintele C.A.P. Adînca- 
.......... Maria Cucuta,

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
miercuri, 27 februarie 1974, s-au 
deschis, la București, lucrările 
Conferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste.

Conferința are loc în anul eve
nimentelor de însemnătate istorică 
în viața poporului român — cea 
de-a XXX-a aniversare a insurec
ției naționale antifasciste armate 
și cel de-al Xl-lea Congres al par
tidului, in atmosfera de puternică 
mobilizare a oamenilor muncii 
la orașe și sate angajați plenar 
înfăptuirea • cincinalului înainte 
termen.

La acest forum reprezentativ 
oamenilor muncii de pe 

. participă peste 8 000 de

de 
în 
de

al 
ogoare 

r____r______  _ lucră
tori din agricultură : președinții 
cooperativelor agricole de producție, 
directorii Întreprinderilor agricole 
de stat și ai stațiunilor de meca
nizare, președinții consiliilor și a- 
sociațiilor intercooperatiste, alte 
cadre de conducere din agricultură, 
specialiști, țărani, mecanizatori, lu
crători fruntași din acest sector.

Lâ conferință iau parte membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al F.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, primii-secretari ai comite
telor județene de partid, activiști 
de partid și de stat, cadre din unele 
ramuri industriale, oameni de 
știință ți cultură.

La lucrări asistă delegații de 
partid și de stat care se află în țara 
noastră, alți oaspeți de peste ho
tare.

Participă, de asemenea, ca invi
tați, șefi de misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic 
acreditați la București, ziariști 
români și străini.

Marea rotondă a pavilionului, 
care găzduiește această manifes
tare, este Împodobită sărbătorește. 
Pe panourile ce înconjoară uriașa 
sală sint înscrise urările : „Tră
iască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general,' 
tovarășul Nicolae Ceaușescu" ; 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România" ; „Trăiască poporul ro
mân, constructor eroic al socialis
mului". Drapele roșii și tricolore 
coboară din centrul cupolei spre 
tribună.

Domnește o atmosferă de vie în
suflețire. Participanții intîmpină 
cu puternice și îndelungi urale, cu 
aplauze furtunoase pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat. Ex- 
primindu-și profunda dragoste față 
de secretarul general al partidului, 
întreaga asistență scandează, mi
nute in șir, „Ceaușescu — P.C.R.". 
în această vibrantă manifestare a 
simțămintelor de bucurie, de stimă 
și respect își găsesc expresie ne
mijlocită legătura indestructibilă 
dintre partid și popor, încrederea 
nețărmurită a oamenilor muncii de 
la sate în politica înțeleaptă a 
partidului, călăuzitorul întregului 
nostru popor pe calea progresului

C.A.P. 
Vasile 
C.A.P.
Andrei 
Săcele, 
Ciucă, .
ta, județul Ilfov, 
șef de fermă. C.A.P. Traianu, jude
țul Tulcea, Livia Cioltea, șef de fer
mă, C.A.P. Mireșu Mare, județul 
Maramureș, Minodora Cosor, coope
rator fruntaș, C.A.P. Beriu, județul 
Hunedoara, Andrei Cervencovici, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Arad, Gheorghe 
Dinu, președintele C.A.P. Smeeni, 
județul Buzău, Paraschiva Diaco- 
nescu, șef de fermă, C.A.P. Huși, 
județul Vaslui, Ion Dragomir, meca
nizator fruntaș, S.M.A. Sibiu, jude
țul Sibiu, Ludovic Fazekas, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid Harghita, Nicolae Gio- 
san, președintele Academiei de 
științe agricole șl silvice, Con
stantin Glăvan, directorul Direcției 
generale agricole, județul Dolj, 
Silvia Iosub, director, unitatea 
economică intercooperatistă Stoe- 
nești, județul Prahova, Ilarie Isac, 
director,, unitatea economică inter
cooperatistă Livezile, județul Dîm
bovița, Dumitru Jianu, brigadier, 
C.A.P. Fîntinele, județul Teleor
man, Leopold K6ber, președintele 
Uniunii județene a C.A.P. Sibiu, 
Vichentie Leilieh, președintele 
C.A.P. Cruceni, județul Arad, An
gelo Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și ape
lor, Aldea Militaru, președintele 
Uniunii Naționale a C.A.P., Tveteo 
Milanovici, președintele C.A.P. 
Belobreasca, județul Caraș-Seve- 
rin, Marin Mocanu, președintele 
consiliului intercooperatist Birla, 
județul Argeș, Bela Mako, pre
ședintele consiliului intercoopera
tist Cernat, județul Covasna, Floa
rea Marcu, inglner-șef al C.A.P. 
Salcia, județul Mehedinți. Vasile 
Marin, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Ialomița,

Cornel Miloș, șef de fermă, I.S.C.I.P. 
Satu-Mare,
Gheorghe
S.M.A. Sieu-Odorhei, ___ _
Bistrița-Năsăud, Costică Mărcules- 
cu, director S.M.A. Căteasca, jude
țul Argeș, Gheorghe Mihăescu, 
mecanizator fruntaș, S.M.A. Dră- 
gășani, județul Vîlcea, Vaier Mi- 
can, directorul Direcției generale 
agricole, județul Sălaj, Eugen Ne
meș, președintele C.A.P. Acățari, 
județul Mureș, Vasile Nemesniciuc, 
președintele C.A.P. Șipote, județul 
Iași, Ion Nedelcu, mecanizator 
fruntaș, S.M.A. Valea Nucarilor, 
județul Tulcea, Maria Oroșanu, 
muncitor fruntaș, I.S.C.I.P. Verești, 
județul Suceava, Elena Oprescu, 
președintele Uniunii județene a 
C.A.P. Dîmbovița, Barbu Popescu, 
șeful Departamentului agriculturii 
de stat, Veronica Popovici, șef de 
fermă, C.A.P. Voința — Tecuci, 
județul Galați, Silvia Pop, coope
rator fruntaș, C.A.P. Cițcău, jude
țul Cluj, Ion Rușinaru, președin
tele Băncii pentru agricultură și in
dustrie alimentară, Dumitru Res- 
tanția, director, Trust I.A.S. Bihor, 
Constantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Olt, Ion Spâtărelu, președintele 
C.A.P. Gheorghe Doja, județul Ia
lomița, Fătu Socariceanu, pre
ședintele C.A.P. Ianca, județul 
Brăila, Emeric Szabo, director, 
I.A.S. Valea lui Mihai, județul Bi
hor, Alexandru Toană, președin
tele C.A.P. Poiana Mare, județul 
Dolj, Marin Teodorescu, șef de fer
mă, I.A.S. Odobești, județul Vrancea, 
Hariton Tătăranu, șef de fermă. 
I.A.S. Plavia-Dealul Mare, județul 
Prahova, Ana Urzică, președintele 
C.A.P. Vînători. județul Neamț, 
Iuliana Vlăscianu, președintele 
C.A.P. Cărei, județul Satu-Mare, 
Veronica Vîntu, cooperator frun
taș, C.A.P. Galda de Jos, județul 
Alba, Ion Vlad, director, I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei, județul 
Brăila, Ion Vermeșan. director, 
I.A.S. Urziceni, județul Ilfov.

Lucrările conferinței sint deschi
se de tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a spus :

’„Stimați tovarăși,

județul Satu-Mare,
Marineanu, director,

județul

Din inițiativa Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
a fost organizată Conferința pe țară 
a cadrelor de conducere din unită
țile agricole de stat și cooperatiste.

în numele dumneavoastră, al tu
turor oamenilor muncii din agricul
tură, salutăm cu deosebită satisfac
ție șl căldură prezența la lucrările 
conferinței a secretarului general 
al partidului, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". (Urale, se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

După ce a adresat tuturor parti- 
cipanților la conferință un călduros 
salut din partea conducerii de 
partid și de stat, vorbitorul a 
spus :

„Conferința noastră este chemată 
să facă bilanțul înfăptuirilor obți-

la buzău: 0 nouă unitate industrială produce

nute de oamenii muncii din agri
cultură, să dezbată cu răspundere 
modul în care șe realizează obiec
tivele stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului privind creșterea pro
ducției vegetale și animale, spori
rea contribuției agriculturii la dez
voltarea continuă a economiei na
ționale și să stabilească un ansam
blu de măsuri în vederea îndepli
nirii și depășirii sarcinilor sporite 
care revin acestui important dome
niu.

Potrivit programului, lucrările 
conferinței urmează să se desfășoa
re timp de trei zile, în plen, pe 
secții și grupe de județe, reprezen- 
tînd principalele sectoare ale agri
culturii și zone pedoclimatice ale 
țării, ceea ce va asigura dezbate
rea multilaterală a problemelor 
privitoare la creșterea producției 
vegetale și animale, în condițiile 
unei eficiențe economice sporite și 
va prilejui un larg schimb de ex
periență în organizarea și condu
cerea activității din agricultură".

Primit cu puternice urale și ova
ții, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvîn- 
tarea conducătorului partidului și 
statului nostru, document de însem
nătate istorică, care ilustrează adîn- 
cile prefaceri economice .și sociale 
petrecute în ultimii 25 de ani în 
agricultura țării noastre și proiec
tează, in lumina mobilizatoarelor 
prevederi ale Congresului al X-lea 
al partidului, perspectivele largi de 
dezvoltare ale satului românesc, a 
fost urmărită cu vie atenție, cu 
profund interes de întreaga asisten
ță. In repetate rindurt, cuvîntarea 
a fost subliniată cu îndelungi 
aplauze.

în cursul după-amiezii, lucrările 
conferinței s-au desfășurat pe sec
ții — cooperative agricole de pro
ducție, pe grupe de județe, între
prinderi agricole de stat, stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii.

Lucrările din secții au fost prezi
date de tovarășii Manea Măneseu, 

, Gheorghe Pană, Ilie Verdet, Ma
xim Berghianu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Miu Dobreseu, 
Mihai Gere.

în cadrul acestor secții au fost 
prezentate rapoartele întocmite de 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Departamentul agri- ț 
culturii de stat și Centrala pentru 
mecanizarea agriculturii privind 
activitatea desfășurată în anul 1973 
și realizările înregistrate, expe
riența dobîndită de unele unități 
fruntașe, precum și măsurile ce se 
impun în acest an in vederea re
alizării integrale a indicatorilor de 
plan atît în agricultura de stat, cit 
și în cea cooperatistă.

Rapoartele au fost 
largi dezbateri, la care 
te un mare număr deLucrările conferinței urmate de 

au luat par- 
vorbitori. 
continuă.

(Agerpres)

BUZĂU (Corespondentul „Scîn- 
teii", Mihai Bâzu). — După tre
cerea cu succes a probelor tehno
logice, întreprinderea de tîm- 
plărie metalică și produse din 
mase plastice pentru construc
ții din Buzău a intrat in' func
țiune cu întreaga capacitate 
prevăzută pentru prima etapă. 
Obiectivul cuprinde două fabrici 
independente care produc, în 
premieră pe țară, o serie de 
produse metalice și di’n mase 
plastice deosebit de solicitate 
în construcțiile industriale și 
civile. Fabrica de timplărie me-

talică produce peste 18 sorti
mente de uși, ferestre și pa
nouri pentru închideri de hale 
industriale, necesare’ construirii 
spațiilor productive și locuințe
lor. Fabrica de produse din 
mase plastice pentru con
strucții valorifică superior po- 
listirenul și policlorura de 
vinii, producînd o gamă largă 
de piese destinate construcțiilor 
civile și industriale și amenajă
rilor hidrotehnice. Noile produ
se fabricate aici conferă, tot
odată, un ridicat nivel de esteti
că construcțiilor.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele mondiale de biatlon
• Românul Gh. Girnlfă — medalie de argint la 20 km
Campionatele mondiale de biatlon 

au continuat miercuri la Minsk cu 
desfășurarea probei de 20 km re
zervată seniorilor. Lupta pentru vic
torie a fost deosebit de pasionantă. 
Principalii protagoniști ai întrecerii 
au fost finlandezul J. Suutarinen și 
românul Gh. Gîrniță. Medalia de aur 
a revenit lui Suutarinen (lh 12'04” 
74/100 — un punct penalizare), iar 
cea de argint lui Gh. Gîrniță (lh 
13’28”92/100 — un punct penalizare). 
Pe locul trei s-a clasat norvegianul— 
Tor Svendberg (lh 13’37”10/100 —
trei puncte penalizare).

în această dificilă probă reprezen
tantul României Gh. Gîrniță a dove-, 
dit o pregătire fizică excepțională și 
un calm deosebit, întrecind o serie 
de renumiți campioni din Finlanda, 
Suedia, Norvegia, U.R.S.S., R.D. 
Germană, Italia, Polonia și din alte 
țări.

Ceilalți schiori români au ocupat 
următoarele locuri : 23 — Gh. Voicu 
(lh 21W43/100), 43 — Victor 
tana (lh 23’53”58/100), 55 — 
Dihoi (lh 29’25”91/100).

Fon- 
Victor

• Proprietarii : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13;
20.30.
• Dincolo de nisipuri : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Veronica se 
NA — 9; 11,15;
• Oamenii de 
LUMINA — 16;
• Program de ____ ____ ___
pentru copil : DOINA — 9,30; 11;
12.30.
• Trimestrul V : DOINA — 14;
16; 18.
• IdiotuJ I DOINA30. f
e Uldul : PATRIA ,-rrț «I 12,45| 
16,30; .21),15.
• Misterioasa prăbușire : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16) 18,15;
20.30. VOLGA — 10; 12,46; 15,15; 
17,45; 20,15, GLORIA — 3,45; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan t
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45 "
18,15; 20,30, BUZEȘTI — 9; J 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Chemarea străbunilor :
LODIA — »; 11,15; 13,30; 16; 1 
20,45, LUCEAFĂRUL — 9:1 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Trecătoarele iubiri : BUCEGI
— 15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,13.
• Omul cu creierul transplantat : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Capcana t FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15, FERENTARI — 
13,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
1»; 20,15.
• Patru pași in nori — 14,30;
16.30. Aventurile unui vameș — 
18,45; 20,45 , CINEMATECA (sala 
Union).
• Aurul negru din Oklahoma :
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; țl, MODERN — 8,45; 11;
13,30: 16; 18,30; 21.
• Dosare de mult uitate : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cojocelul fermecat : RAHOVA
— 14; 16.
• Semurg, pasărea fericirii : RA
HOVA — 18; 20.
• Marele vals : CIULEȘTI — 
16; 19.
• Coloana de la miezul nopții i 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Insula misterioasă : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, FLACĂRA — ' 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Nu trișa, dragă 5 PACEA 
15,30; 17,45; 20.
• Joe Kidd : LIRA — 15,30: 18; 
20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Cercul : PROGRESUL 
18; 20.
• Aventura lui Darwiu t FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

întoarce s LUMI- 
13,30.
pe „Flamingo" t 
18,30; 20,45.
desene animate

>; 16; 
11,15;

ME- 
18,30; 
11,15;

»;

16;

nî

Ieri, la baschet: ECHIPELE 
NOASTRE ÎN „CUPA 

CUPELOR"
Miercuri seara, la Madrid In joc re

tur (sferturile de finală al „Cupei cu
pelor" la baschet masculin) s-au in- 
tîlnit echipele Estudiantes și Steaua 
București. Victoria a revenit baschet- 
baliștilor spanioli cu scorul de 70—51.

în primul meci, Steaua cîștigase 
cu scorul de 83—76. Cele două echipe 
urmează să susțină un meci de baraj 
săptămîna viitoare la Roma.

★
în sala Floreasca s-au întîlnit, 

aseară, echipele feminine I.E.F.S. 
București și GEAS Sesto San 
Giovani, într-o partidă contind 
pentru sferturile de finală ale 

. „Cupei cupelor". învinse (și la un 
scor destul de sever : 66—46) în in- 
tîlnirea din deplasare, baschetbalis
tele noastre au avut acum în vedere 
obținerea revanșei, eventual la o di
ferență mai mare decît 20 de puncte.

După disputa de aseară se poate 
spune că fiecare dintre echipe are 
motive de satisfacție. I.E.F.S. și-a 
luat revanșa, după un joc mult mai 
valoros decît al adversarelor (la pau
ză a condus cu 37—27, ciștigînd în fi
nal cu 66—53), iar GEAS — învingă
toare totuși în dubla întîlnire cu 
I.E.F.S. — va susține semifinala cea 
mai favorabilă.

în semifinalele „Cupei cupelor", 
deci, GEAS va întîlni pe Kralovopoi- 
ska Brno, iar I.E.F.S. pe Spartak Le
ningrad, deținătoarea trofeului. Me
ciurile se vor disputa tur-retur, la 14 
|i, respectiv, 21 martie.

Azi, două importante examene pentru sportivii noștri

Handbaliștii debutează 
la campionatul mondial 

România — Polonia (ora 18,30), pe micul ecran

Baschetbalistele de la Politehnica 
în „Cupa campionilor europeni66 

La Floreasca, meciul retur cu Standa Milano

în patru orașe din R.D. Germa-t 
nă se dispută astăzi primele me
ciuri din cadrul turneului final al 
celei de-a 8-a ediții a campionatu
lui mondial masculin de handbal.

Echipa României, deținătoarea ti
tlului mondial, va evolua în grupa 
B, alături de selecționatele Suediei, 
Poloniei și Spaniei. în primul meci, 
handbaliștii români vor întîlni, la 
Schwerin, 
Partida începe la ora 
Bucureștiului) și va fi 
meciul dintre echipele 
Spaniei.

în celelalte grupe se 
mătoarele întîlniri : Grupa A (la 
Karl Marx Stadt) : Cehoslovacia — 
Islanda ; R.F. Germania — Dane
marca ; Grupa C (la Berlin) : R.D. 
Germană — Japonia ; U.R.S.S. — 
S.U.A. ; Grupa D (la Halle) : Iu-

goslavia — Bulgaria | Ungaria — 
Algeria.

Meciul dintre selecționatele Ro
mâniei și Poloniei va fi transmis 
de posturile noastre de radio și 
televiziune.

reprezentativa Poloniei.
(ora 

de
18,30 

urmată 
Suediei și

dispută ur-

★
Sala de sport Floreasca din Capi

tală va găzdui astă-seară, cu înce
pere de la ora 19, meciul retur din
tre echipele Politehnica București 
și Standa Milano, contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet femi
nin.

învingătoare la o diferență de 
14 puncte (scor 70—56) în primul 
joc, disputat la Milano, baschetba
listele de la Politehnica au mari 
șanse de a se califica In semifina
lele competiției.



viața internațională
„Președintele Ceausescu 

este așteptat cu cel mai mare 
interes si entuziasm in Argentina"
- declară ministrul economiei, Jose Gelbard

II Remarcabilă activitate VIZITA DELEGAȚIEI P. C. R. 
ÎN OLANDA<

Întrevedere cu
la N. 

cursul

DE PRETUTINDENI

HAVANA 27 (Corespondentă de 
Ia M. Fabian). — Răspunzind, In 
cadrul unei conferințe de presă, 
unei întrebări a corespondentului 
Agerpres ia Havana privind impor
tanța apropiatei vizite. în Argentina 
a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Jose 
Gelbard, ministrul economiei al Ar
gentinei, aflat în vizită în Cuba, a

declarat : „ÎI așteptăm pe președin
tele Ceaușescu cu cel mai mare in
teres și entuziasm. Președintele 
Consiliului de Stat al României, aș
teptat cu nerăbdare, va fi bine pri
mit în Argentina. Sperăm că rezul
tatele acestei vizite vor consemna 
stringerea și mai intensă a legătu
rilor dintre țările noastre și sintem 
siguri că, in urma acestui eveni
ment, relațiile noastre de colabo
rare se vor consolida și mai mult”.

ORIENTUL APROPIAT
• CONTACTE DIPLOMATICE LA DAMASC Șl TEL AVIV
• GUVERNUL SIRIAN A REMIS LISTA CELOR 65 PRIZO*  

NIERIISRAELIENI

/

Presa egipteană relevă importanța vizitei 
șefului statului român

CAIRO 27
Nicolae N. Lupu) : — 
ecoul internațional al vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în une
le țări arabe, publicația „Journal 
d’Egypte" informează, miercuri, pe 
prima pagină, despre recenta șe
dință a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate, cu, 
acest prilej, de șeful statului ro-’ 
mân. Ziarul publică in extenso 
textul Hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu tn unele țări arabe ți 
inserează fotografia șefului statu
lui român.

„Journal d’Egypte" subliniază, în 
special, acea parte a documentului 
în care se arată că, prin activita-

(Corespondență de la
Reflectînd

în unele țări arabe
tea sa remarcabilă din cursul 
vizitei, președintele Nicolae 
Ceaușescu a acționat pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
dintre. România și țările arabe, in 
interesul deplin al poporului ro
mân și al popoarelor arabe, al cau
zei păcii și colaborării internațio
nale.

Vizita întreprinsă de președintele 
Nicolae Ceaușescu a ocupat un loc 
important in paginile presei egip
tene. Ziarele „Al Ahram". „Al Akb- 
bar", „Al Goumhouria", „Al Messaa" 
și altele au publicat numeroase in
formații asupra principalelor mo
mente ale acestei remarcabile mani
festări a politicii externe a Româ
niei, care a prilejuit o puternică 
reafirmare a prieteniei și solidarită
ții poporului român cu popoarele 
țărilor vizitate.

HAGA 27 (Corespondență de 
Popescu-Bogdănești). — Tri 
zilei de miercuri, delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care face o vizită în Olanda 
Ia invitația Comitetului Executiv al 
Partidului Muncii, a avut o întreve
dere cu primul ministru olandez, 
Jodp Den Uyl.

Delegația română a transmis un 
salut prietenesc din partea președin
telui Consiliului de Stat al Repu*  
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
partea președintelui 
Miniștri, tovarășul 
Maurer.

Primul ministru olandez a adresat 
salutul său și cele mai bune urări 
președintelui Consiliului de Stat al

tovarășul 
precum și din 
Consiliului de 
Ion Gheorghe

primul ministru
României și președintelui Consiliului 
de Miniștri.

Cu prilejul Intîlnirii, a fost apre
ciată în mod pozitiv evoluția rela
țiilor de colaborare dintre România 
și Olanda și s-a exprimat dorința de 
a se dezvolta în continuare aceste 
relații. Totodată, s-a făcut un 
schimb de păreri privind problemele 
securității europene și alte probleme 
internaționale.

întîlnirea, la care a participat și 
ambasadorul României la Haga, Mi
hail Bujor Sion. s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, cordială.

în cursul aceleiași zile, delegația 
s-a Intilnit cu ministrul afacerilor 
externe al Olandei, Max van Der 
Stoel. De asemenea, a avut o Intil
nire cu președintele grupului parla
mentar al Partidului Muncii, Eduard 
van Thijn, cu alți membri ai grupu
lui parlamentar.

• ANGELA DAVIS IȘI 
SCRIE MEMORIILE. Prin 
poziția sa hotărîtă în apărarea 
principiilor democratice, a 
drepturilor populației de culoa
re, militanta americană Angela 
Davis a devenit 
întreaga lume, 
scrie memoriile politice, 
urmează să apară într-o cunos
cută editură newyorkeză. . Un 
loc central urmează, firește, să 
ocupe perioada lungă de închi
soare pe care a avut-o de îndu
rat, precum și procesul răsună
tor a cărei eroină a fost ; tot
odată, memoriile vor exprima 
gratitudinea față de acțiunile 
de solidaritate organizate pe 
toate meridianele lumii. Antici
pate ca un remarcabil eveni
ment editorialistic, memoriile 
Angelei Davis stîrnesc un legi
tim interes în cercurile largi de 
cititori.

cunoscută în 
Acum ea îșl 

care

Întîlnire prietenească

DAMASC 27 (Agerpres). — Miercuri, 
a sosit la Damasc, într-o vizită ofi
cială, Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, anunță agenția T.A.S.S.

DAMASC 27 (Agerpres). — Secre
tarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., H. Kissinger, și-a încheiat, 
miercuri, vizita întreprinsă la Da
masc, consacrată examinării, cu cele 
mai înalte oficialități ale țării-gaz- 
dă, a posibilităților privind realiza
rea unei dezangajări a trupelor si
riene și israeliene pe frontul înăl
țimilor Golan. Acesta a constituit, 
de altfel, și obiectul esențial al ce
lor șapte ore de convorbiri care au 
avut loc, pe parcursul a două run
de consecutive, între oficialitatea a- 
mericană și președintele Siriei, Ha
fez Assad. „Convorbirile pe care 
le-am avut la Damasc — a declarat, 
Ia plecare, Kissinger — au fost con
structive și folositoare. Am inregis- 
trat un progres".

Totodată, el a menționat că va re-1 
veni la Damasc, vineri, după con
vorbirile pe care le va avea, in le-

gătură cu aceleași probleme, cu ofi
cialitățile israeliene.

Un comunicat al Casei Albe, dat 
publicității la Washington, anunță 
că secretarul de stat al S.U.A. a in
format că „a fost autorizat de gu
vernul sirian să transmită guvernu
lui israelian lista tuturor celor 65 de 
prizonieri israelieni aflați în momen
tul de față în Siria". De asemenea, 
guvernul sirian a anunțat că va ac
cepta, începind cu 1 martie, vizita
rea acestor prizonieri de către re
prezentanți ai Crucii Roșii interna
ționale.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Sosit 
la Tel Aviv, H. Kissinger a început 
imediat convorbirile cu primul mi
nistru, Golda Meir ; obiectivul cen
tral al discuțiilor îl constituie exa
minarea posibilităților și a modali
tăților de înfăptuire a dezangajării 
trupelor Siriei și Israelului pe fron
tul înălțimilor Golan.

într-un discurs televizat, rostit 
după încheierea primei runde de 
convorbiri, premierul Golda Meir a 
confirmat primirea listei remise de 
Siria.

GREVĂ GENERALĂ ÎN ITALIA
ROMA Corespondentul nostru 

Radu Bogdan transmite : Miercuri di
mineața, autobuzele, tramvaiele, me
troul — într-un cuvînt toate mijloa
cele de transport în comun — din 
Roma au încetat să funcționeze. Pe 
străzi și-au făcut apariția coloane de 
demonstranți. Concomitent, Ia Mila
no, Bari, Florența,' Genova și alte 
centre ale Italiei, angrenajul eco
nomic a fost blocat timp de mai 
multe ore, ca urmare a grevei ge
nerale. ,

La apelul lansat în urmă cu două 
săptămini de către cele trei confe
derații sindicale C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L. au răspuns, după cum se esti
mează. circa 13 milioane de lucrători 
din industrie, agricultură. învățămint, 
serviciile publice. Mii de adunări, 
mitinguri și demonstrații au fost or
ganizate in toate capitalele de pro
vincii și în numeroase alte localități.

inițiat această am- 
dorința de a stimula

Sindicatele au 
plă acțiune în 
înfăptuirea unor reforme de structu
ră care să țină seama de interesele 
vitale ale celor ce muncesc.

MOSCOVA 27 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Crețu, transmite : 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. A. N. Kosîghin, i-a pri
mit, la 26 februarie, pe membrii Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, vicepre
ședinți ai guvernelor țărilor mem
bre, precum și pe secretarul C.A.E.R; 
Membrii ~ ........... "
C.A.E.R.

Comitetului Executiv al 
au prezentat președintelui

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
felicitări cu ocazia Împlinirii vîrstei 
de 70 de ani. Din partea țării noas- ■ 
tre a luat
Rădulescu, 
liului de 
permanent 
de Ajutor

întîlnirea s-a desfășurat lntr-0 at
mosferă caldă, prietenească.

parte tovarășul Gheorghe 
vicepreședinte al Consi- 
Miniștri, reprezentantul 
al României în Consiliul 
Economic Reciproc.

Demisia guvernului francez
Record absolut al prețului
aurului: 183,5 dolari uncia

agențiile de presă transmit

PARIS 27 (Agerpres). — Miercuri, 
guvernul francez prezidat de Pierre 
Messmer și-a prezentat demisia pre
ședintelui Georges Pompidou, care a 
acceptat-o.

Miercuri seara, Xavier Marchetti, 
purtătorul de cuvînt oficial al Pala
tului Elysee, a anunțat că premierul 
demislonar a fost însărcinat cu for
marea noului guvern.

Agenția France Presse menționează 
că membrii cabinetului urmează a fi

desemnați-în curind, sarcina premie
rului privind constituirea noii sale 
echipe guvernamentale fiind facili
tată de demisia colectivă a guvernu
lui anterior. „Aceasta — scrie, tn 
continuare, France Presse — va per
mite premierului desemnat să reducă 
fără dificultăți numărul de miniștri 
sau secretari de stat și, eventual, să 
restructureze anumite funcții guver
namentale".

O adevărată „febră a aurului" s-a 
manifestat din nou, marți, la toate 
bursele occidentale, unde se nego
ciază metalul prețios. Prețul acestuia 
a înregistrat niveluri-record, care 
au depășit chiar așa-zisa „barieră 
psihologică" de 175 dolari uncia. La 
bursa din Londra, considerată piața 
orientativă a aurului, prețul aurului 
a ajuns, Ia un moment dat, la 183,5 
dolari uncia, stabilindu-se, la înche
ierea tranzacțiilor, la 177,25 dolari.

0 declarație comună r,ri* 
vind Întărirea prieteniei și adîncirea 
colaborării dintre Cuba și R.D. Ger
mană, un acord privind colaborarea 
dintre P.C. din Cuba și P.S.U.G. pe 
anii 1974—1975 și acorduri privind 
colaborarea dintre cele două țări în 
domeniile cultural și tehnico-științi- 
fic au fost semnate la încheierea 
vizitei oficiale de prietenie în Cuba 
a delegației de partid și guvernamen
tale a R.D. Germane, conduse da 
Erich Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G.

Primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Edward Gierek, B a- 
vut o intilnire cu Jorge del Prado, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Peru. Au fost evocate situația po
litică din Peru, precum și activita
tea P.M.U.P. după Congresul al 
VI-lea al partidului.

Forțele de stingă din Co
lumbia au hotărît, pentru prima

r DE LA CORESPONDENTII NOȘTRI:
DECLARAȚIA DE LA TLATELOLCO

Debutul „noului dialog"
4

mteramerican
După o săptămînă 

de dezbateri, confe
rința interamericană 
desfășurată in capi
tala mexicană s-a în
cheiat prin adoptarea 
„Declarației de- 
Tlâtelolco" (după de
numirea sediului Mi
nisterului de Exter
ne din Mexic, im- 
prumutată de la un 
vechi centru de civi
lizație precolumbia- 
nă). Bilanțul confe
rinței, prezentat în 
documentul final, a 
confirmat aprecierile 
realiste ale observato
rilor — „Declarația 
de Ia Tlâtelolco" pu
țind fi considerată un 
fel de „trecere a pra
gului" spre o redefi- 
nire a raporturilor 
.interamericane.

Ca expresie a unui 
moment important in 
procesul de reeva
luare a acestor rapor
turi, „Declarația de 
la Tlâtelolco" enunță 
cadrul de principii 
al relațiilor interame- 
ricane, care trebuie să 
fie așezate pe temelia 
unei efective egalități 
în drepturi, pe nein
tervenție, renunțarea . 
la folosirea forței și la 
aplicarea de măsuri 
coercitive, pe respecta
rea dreptului fiecărui 
popor de a-și alege li
ber propriul său sistem 
social-politic și eco
nomic. Statuarea unor 
asemenea principii 
reflectă, o dată mai 
mult, larga audiență de 
care ele se bucură in 
viata internațională, 
valoarea lor de norme 
a căror aplicare este 
menită să asigure 
dezvoltarea indepen
dentă a statelor și o 
colaborare reciproc a- 
vantajoasă în vederea 
progresului economic 
și social.

în mod deosebit, în 
timpul discuțiilor s-a 
insistat asupra nece
sității de a se acționa 
consecvent în direcția 
redefinirii relațiilor 
dintre țările latino-a-

la

mericane și S.U.A. 
pentru traducerea în 
lapte a acestei platfor
me de principii. însăși 
desfășurarea lucrărilor 
reuniunii a pus în evi
dență afirmarea unei 
largi opinii în favoarea 
întronării respectului 
deplin al intereselor 
tuturor statelor. Una 
din problemele cele 
mai acute care se pune 
în relațiile interame- 
ricane, declara rnipi- 
strul de externe mexi
can, este cea a unită
ții, dar a unei unități 
bazate pe independen
ța și suveranitatea fie
căruia. în cursul dez
baterilor, a fost respin
să cu hotărire teza 
despre „o comunitate 
regională care să vor
bească la unison". Va 
trebui acceptată reali
tatea au arătat o 
serie de vorbitori — că 
emisfera nu are un 
singur glas. Conferința 
s-a impus astfel ca un 
dialog între țări suve
rane și independente, 
dialog la care . S.U.A. a 
participat Ca „una din 
cele 25 de țări", iar e- 
forturile principale au 
fost canalizate spre a 
imprima schimbului de 
opinii un caracter de 
lucru. De altfel, pre
ședintele Venezuelei, 
Rafael Caldera, declara 
la o conferință de pre
să că trebuie să fie 
depuse eforturi de că
tre toți participanții 
pentru ca reuniunea să 
nu se transforme în
tr-un „mare spectacol 
publicitar, plin de o- 
bișnuitele promisiuni 
ce se fac unor țări mai 
mici", fără a fi urma
te de fapte.

Date fiind complexi
tatea și gama largă a 
raporturilor interame- 
ricane de ordin econo
mic, în mod firesc dis
cuțiile s-au centrat 
mult pe aceste catego
rii de probleme. Una 
din ele este determina
tă de revendicarea la- 
tino-americană, pri
vind obținerea unul

acces mai larg și regim 
preferențial pe piața 
nord-americană. La re
uniune, secretarul De
partamentului de Stat. 
H. Kissinger, a făgă
duit „maximum de e- 
fort" pentru ca la ac
tuala sesiund a congre
sului nord-american 
să fie aprobată o sche
mă de preferințe pen
tru produsele manu
facturate latino-ameri- 
cane. O serie de dez
bateri, din care n-au 
lipsit puncte de vedere 
diferite, s-au axat pe 
tema investițiilor nord- 
amerlcane și pe actlvi- 
tațea societăților mul
tinaționale în America 
Latină. De mulți. ani, 
un număr de asemenea 
societăți sînt acuzate 
de interferențe in tre
burile interne ale ță
rilor Tatino-americane, 
în cazul cind unele 
state instaurează con
trolul național asupra 
industriilor sau sectoa
relor economice In care 
operează respectivele 
societăți. în cadrul dis
cuțiilor pe această 
temă, H. Kissinger a 
făcut propunerea — pe 
care țările latino-ame- 
ricane urmează s-o 
studieze — de a se în
ființa un „mecanism 
internațional accepta
bil de către toți", 
pentru „a contribui, 
fără lezarea suvera
nității, la atenuarea 
divergențelor ivite în 
situația exproprierii u- 
nor proprietăți nord- 
americane". în cazul 
constituirii unui 
menea mecanism,
ere tarul de stat nord- 
american s-a angajat 
să propună Congresu
lui S.U.A. desființarea 
„amendamentului Hic
kenlooper", în virtutea 
căruia Washingtonul 
poate opri asistența fi
nanciară către țările 
care naționalizează 
proprietăți nord-ameri- 
cane „fără compensații 
juste".

Conferința de la Tla- 
telolco a abordat și

teme cu caracter, politic 
ale sistemului intera- 
merican, dar discuția 
de fond asupra acestora 
este, rezervată confe
rinței O.S.A. care ur
mează să aibă loc, în 
aprilie, la Atlanta 
(S.U.A.)..

Deși nu a figurat în 
mod expres pe ordinea 
de zi, problema rela
țiilor cu Cuba și a par
ticipării ei la întîlni- 
rile de acest gen a 
fost evocată in nume
roase rînduri in cadrul 
conferinței. Astfel, mi
nistrul de externe pe-

ruan a propus ca pe 
viitor Cuba să fie in
vitată la reuniunile la- 
tino-americane. El a 
fost sprijinit de Co
lumbia, Jamaica, Gu
yana și de reprezen
tanții altor țări. „Tre
buie să se țină seama 
— arăta ministrul de 
externe al Guyanei — 
că multe dintre țările 
reprezentate la această 
conferință întrețin re
lații cu republica soră 
Cuba".

Evidențierea ideii po
trivit căreia „relațiile 
dintre țările continen-

tulul trebuie să se si
tueze în contextul lu- 
mii actuale", sublinie
rea in acest sens a 
necesității asigurării 
egalității depline în 
drepturi între parte
neri. celelalte linii di
rectoare cuprinse in 
Declarația de la Tla- 
telolco conferă aces
tei reuniuni valoa
rea unui eveniment 
menit să ducă la afir
marea unor noi prin
cipii în raporturile in- 
teramericane.

E. POP

Azi, alegeri parlamentare

in Marea Britanie

ase- 
se-

în Marea Britanie 
au loc astăzi alegeri 
generale pentru de
semnarea membrilor 
Camerei Comunelor — 
principala cameră a 
parlamentului britanic, 
începind de la 7 di
mineața. pină la ora 
22 seara, sînt așteptați 
să se prezinte la urne 
aproape 40 milioane 
cetățeni cu drept de 
vot. pentru a alege 
din cei 2 132 candidați, 
reprezentînd 16 parti
de și organizații poli
tice diferite, 635 depu- 
tați. Principalele par
tide reprezentate la 
Westminster sînt : con
servator. laburist și 
liberal.

Campania electorală, 
care a durat numai trei 
săptămîni. a fost deo
sebit de agitată, des- 
fășurîndu-se pe fun
dalul unor . dificul
tăți economice agrava
te de creșterea conti
nuă a preturilor și șo
majului, de deficitul 
record al balanței de 
plăți și devalorizarea 
lirei sterline, de greva 
generală a minerilor 
de reducerea activită
ții în industrie și co
merț la numai trei zile 
pe săptămînă. în cen
trul campaniei electo
rale au stat, de altfel, 
problemele inflației, 
ale preturilor și ve
niturilor, efectele ade
rării Angliei la Piața 
comună. Competiția e- 
lectorală a atins cele 
mai înalte tensiuni în

ultimele zile, cind par
tidele politice și-au a- 
runcat toate forțele in 
bătălia electorală. 
Conservatorii, aflați la 
putere din iunie 1970. 
au încercat să dove
dească alegătorilor că 
adversarii lor „nu vor 
fi in stare să scoată 
țara din dificultățile 
in care se găsește". La 
rindul lor. laburiștii și 
liberalii i-au acuzat 
pe conservatori de fe
lul în care au condus 
treburile țării, pe care, 
potrivit declarației lor. 
„au adus-o în 
ruinei".

Comentatorii 
lor ziare, deși 
țiți la rindul 
tabere, recunosc totuși 
că, indiferent ce par
tid ar ciștiga alegeri
le. el va avea de în- 
tîmpinat probleme 
greu de soluționat. Po
trivit unor opinii, 
urma „cîțiva ani 
austeritate" și 
program de stringere 
a curelei". Dar, mai 
înainte de toate, va 
trebui rezolvată pro
blema grevei generale 
a minerilor, care. în 
cazul prelungirii, ar 
putea avea serioase 
consecințe economice, 
sociale și politice.

Ultima parte a cam
paniei electorale a fost 
dominată de o remar
cabilă creștere a popu
larității partidului li
beral — așa cum pre
văd sondajele de o- 
pinie. Specialiștii în

pragul

mari- 
impăr- 
lor în

ar 
de 

„un

sondaje afirmă că 
o asemenea reorienta- 
re a alegătorilor s-ar 
datora „decepției" a- 
cestora față de forțele 
politice tradiționale și 
ar constitui dovada 
necesității unui al 
treilea partid poli
tic puternic, care să 
dețină poziții parla
mentare de echilibru. 
Eventualitatea unui 
guvern de coaliție cu 
participare liberală a 
fost insă respinsă atît 
de conservatori, cit 
și de laburiști. Pri
mul ministru, Edward 
Heath, a declarat, in
tr-unui din ultimele 
sale discursuri electo
rale, că „țara are ne
voie de un guvern cu 
autoritate, care să re
zolve în următorii 
cinci ani problemele 
foarte grave cu care 
este confruntată". în 
cercurile politice pre
domină părerea că, in 
cazul unul rezultat 
strîns, ceea ce nu ar 
permite nici unui par
tid să-și exercite ne
stingherit mandatul, 
s-ar recurge, intr-un 
termen scurt, la noi 
alegeri generale, așa 
cum 's-a întîmplat Ia 
începutul guvernării 
laburiste, după alege
rile din 1964.

Rezultatele definitl- 
' ve ale alegerilor vor fi 

cunoscute vineri la a- 
miază.

Nicolae 
PLOPEANU J
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dată tn istoria țării, să formeze un 
front unic în vederea alegerilor pre
zidențiale și parlamentare din 21 
aprilie, cind urmează să fie ales vii
torul șef al statului și să fie reînnoi
tă componența Congresului Național 
(parlamentul) și a consiliilor munici
pale. Din acest front unic fac parte 
Partidul Comunist din Columbia 
(P.C.C.), Mișcarea Amplă Columbia- 
nă (M.A.C.) și Mișcarea Revoluționa
ră Independentă (MOIR). Aceste 
partide vor susține candidatura pen
tru funcția de președinte al Colum
biei a lui Hernando Echevery Mejia, 
reprezentantul Mișcării Ample Co
lumbiene. #

Vernisajul expoziției 
„Grafica contemporană ro
mâneasca", 62 de lu
crări realizate de 26 plastlcieni, a 
avut Ioc la „Casa artistului plastic" 
din Varșovia, unde sînt prezentate 
cele mai semnificative expoziții ale 
genului din Polonia. Expoziția, care 
se înscrie in cadrul programului de 
s"himburi culturale româno-polone, 
va fi prezentată și în alte două cen
tre culturale poloneze.

Președintele Israeluluii 8 
acordat premierului Golda Melr un 
răgaz de încă o săptămină pentru 
alcătuirea noii coaliții guvernamen
tale.

Guvernul etiopian »‘-a pre- 
zentat, mie/curi seara, demisia. îm
păratul Haile Selassie a declarat pri
mului ministru, Aklilu Habte Wold, 
că îl va informa ulterior despre hotă- 
rîrea adoptată In legătură cu demisia 
prezentată de guvern.

Cu prilejul unei recepții 
oferite la Pekin, Ciu En lai> 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Houari Boumediene, pre
ședintele Consiliului Revoluției, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Algeriei, — —
care au 
lor două . . 
triva colonialismului , .
mului, precum și dorința celor două 
țări de a promova relațiile reciproce 
de prietenie și colaborare.

La muzeul „Cantini" din 
Marsilia s‘a deschis ° «*pozit ie 
Theodor Pallady, organizată în ca
drul programului de schimburi cul
turale dintre România și Franța. La 
vernisajul expoziției au participat 
primarul Marsiliei, deputatul socialist 
Gaston Defferre, numeroase persona
lități ale vieții culturale și artistice 
din acest oraș, membri ai ambasadei 
române.

Ploile torențiale din Peru 
au creat o situație deosebit de gra
vă în partea centrală și de sud-est 
a țării, unde ploile cad fără întreru
pere de peste o lună. Surse guverna
mentale au declarat că localitatea 
Cabana, din regiunea Huancayo, este 
In întregime izolată de restul țării.

Un tren de pasageri8 de- 
raiat și s-a răsturnat, miercuri, la 
ieșirea dintr-un tunel, în apropierea 
localității Palu (provincia Elazig), 
situată la o distanță de 780 km est 
de Ankara. Cel puțin zece persoane 
și-au pierdut viața și alte 13 au fost 
rănite.

• STAȚIUNE BALNEA
RA IN REGIUNEA ZĂ
PEZILOR VEȘNICE. In 
partea de nord a Siberiei, la 
Iakutsk a fost construită o sta
țiune balneară, considerată cea 
mai nordică instituție de sănă
tate din Uniunea Sovietică, 
Clădirile au fost amenajate pe 
malul rîului Lena, oferind în 
fiecare an posibilități de mun
că și tratament pentru mii de 
oameni, mineri, energeticieni, 
silvicultori, vînători și pescari, 
care nu vor mai pierde timp, 
parcurgînd mii de kilometri 
pină la alte stațiuni. Pereții 
clădirilor foarte groși, ferestrele 
triple, instalații speciale de în
călzire instantanee a aerului 
rece care intră odată cu des
chiderea ușilor, iluminatul cu 
lămpi care vor emana raze 
ultraviolete, toate acestea sint 
menite să asigure o climă cit 
mai blîndă. In afară de aceasta, 
toate clădirile vor 
cu bazine, grădini 
terenuri de sport.

fi prevăzute 
acoperite și

u.

Consiliului Revoluției, pre-
au rostit alocuțiuni, în 
relevat solidaritatea ce- 

popoare în lupta împo- 
' ' și imperialis-

PHENIAN CAMBODGIA

• O RAZA
MINĂ PENTRU NEVĂ- 
ZĂTORI. în ultimii ani au 
fost propuse diferite 
menite să ajute orbilor 
capete, intr-o anumită 
percepția vizuală a lumii în
conjurătoare. Unul din cele mai 
răușite . este „aparatul de ve
dere artificială" creat de Insti
tutul de construcții mecanice 
biomedicale de la Universitatea 
Utah (Ș.U.A,), în orbita ochi
lor persoanelor respective se 
implantează un microecran 
'ensibil, care ține locul 
și poate fi orientat după 
ță cu ajutorul mușchilor 
rijează globii oculari. Un 
ordinator 'montat în 
unor ochelari — înlocuind ner
vul optic — analizează imagi
nile și le retransmite (sub for
mă de impulsuri) unei baterlî 
de 64 de microelectrozi plasați 
pe ceafă și ale căror extremi
tăți sint în contact cu acea zonă 
a scoarței cerebrale unde se 
produc, in mod obișnuit, ima
ginile recepționate de retină. 
La rindul lor, electrozii trans
formă impulsurile in așa-numi
tele fosfene (punctele luminoa
se pe care le putem „vedea" cu 
ochii închiși dacă apăsăm cu 
degetele globii oculari). în fe
lul acesta, orbul capătă o ima
gine punctată ă obiectului res
pectiv. Pentru cei 15 milioane 
de nevăzători din întreaga 
lume, „neuroproteza" este me
nită să aducă, în sensul propriu 
al cuvîntului, o rază de lumină.

DE LU

sisteme 
să re- 

măsură.

retinei 
dorin- 
ce di- 
micro- 
ramele

Congresul 
industrial national
PHENIAN 27 (Agerpres). — La 

Phenian se desfășoară lucrările Con
gresului industrial național, inițiat 
de Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene.

Deschis în prezența președintelui 
Kim Ir Sen, congresul — la care 
participă conducători ai organelor de 
partid și de stat din întreaga țară, 
reprezentanți ai*  organizațiilor ob
ștești, muncitori de diferite profesii 
și intelectuali, care iși desfășoară ac
tivitatea in producție —' analizează 
realizările sectorului industrial pe 
calea înfăptuirii sarcinilor programa
tice trasate de Congresul al V-lea al 
Partidului Muncii din Coreea și dis
cută măsurile menite să asigure în
deplinirea înainte de termen a pla
nului șesenal și atingerea obiective
lor propuse pe frontul construcției 
socialiste.

Conferință a intelectualilor
In regiunile eliberate

CAMBODGIA 27 (Agerpres). — 
într-una din zonele eliberate ale 
Cambodgiei a avut loc, recent, o con
ferință a intelectualilor din provin
ciile estice ale țării — Kompong. 
Cham, Prey Vehg și Kandal — aflate 
sub controlul Frontului Unit Na
țional din Cambodgia, transmite a- 
genția khmeră de informații — A.K.I. 
Cei aproape 3 000 de delegați la con
ferință au analizat modul 
intelectualitatea din aceste 
cii a contribuit, în cursul 
trecut, in mod voluntar, la 
nirea — sub conducerea F.U.N.C. — 
a diverselor acțiuni cu caracter re
voluționar, subliniind satisfacția pen
tru aportul intelectualilor la reali
zarea sarcinilor politice, militare, 
economice, sociale și culturale.

în care 
provin- 

anului 
îndepli-

•TRUBADUR PE 
OCEANE. Antoine, cunoscu
tul cintăreț francez de muzică 
ușoară, manifestă intenția te
merară de a întreprinde un vo
iaj solitar pe mare în jurul 
lumii. El a și luat cohtact cu 
constructorul de vellere Albert 
Coeudevez, realizator, printre 
altele, al ambarcațiunii „Pen 
Duick-6“ folosită de celebrul 
navigator Eric Tabarly. Truba
durul in ipostază inedită — 
Antoine — speră ca peregrină
rile pe întinsul apelor să-l in
spire în crearea de noi piese 
muzicale.

• DUBLURA MUMII 
LOR. 
rea că 
încetat 
taină.
Akbar" 
sale o :

R. F. Germania. Demonstrație de protest la Fiankfurt pe Main, împotriva 
acțiunii polițienești de evacuare a unor clâdirl ocupate de 6tudențl și 

muncitori strâini

Pină nu demult, se pă- 
piramidele egiptene au 
de a mal prezenta vreo 
De curind, ziarul „Al 

' a publicat în paginile 
nouă ipoteză potrivit că

reia ar fi posibil ca principa
lele tezaure ale piramidelor să 
se afle „intr-un compartiment 
situat jos", sub fundament. O 
serie de arheologi presupun că 
faraonii aveau așa-numitele 
mumii-dubluri. Mumia 
era înmormîntată in 
propriu-zisă, în timp ce 
ta înmormîntare avea 
piramide.

falsă 
piramida 
adevăra- 
loc sub

• DE DRAGUL 
FITULUI. Locuitorii 
lui Brooklyn din New York 
(S.U.A.) sint indignați de in
tenția firmei Rheingold, pro
prietara fabricii ds bere din 
cartier, de a închide porțile în
treprinderii și, in scopul men
ținerii prețurilor cel puțin la 
nivelul profiturilor de pină a- 
cum, de a arunca în canalele 
orașului peste 12 milioane litri 
de bere. Cei 1 500 de muncitori 
ai fabricii sînt amenințați să 
rămînă șomeri. Procesul dintre 
salariați și patroni este în plină 
desfășurare. Printr-un ordin cu 
caracter provizoriu, Curtea Su
premă a interzis închiderea fa
bricii pină la reglementarea si
tuației muncitorilor.

PRO-
cartieru-
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