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• SPORT: A ÎNCEPUT 
CAMPIONATUL MON
DIAL DE HANDBAL 
MASCULIN - Iland- 
baliștii români au ob
ținut prima victorie

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
s-a întâlnit cu tovarășul 

Alvaro Cunhal

înaltă cinstire adusă hărniciei 
si priceperii lucrătorilor de pe onoare 
Ieri au fost distinși cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, cu ordine si medalii

un mare număr de cadre de conducere si lucrători fruntași din agricultură

Joi, 28 februarie, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general âl Parti
dului Comunist Român, s-a întîlnit 
cu tovarășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunisl 
Portughez, care se află in țara noas
tră la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

în cadrul discuțiilor ce au avut 
loc cu acest prilej s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale 
P.C.R. și P.C.P. și s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la unele proble

me ale mișcării comuniste și munci
torești și ale situației internaționale.

S-a reliefat hotărirea comună de 
a dezvolta in continuare raporturile 
frățești de prietenie, solidaritate și 
conlucrare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Portu
ghez, in folosul cauzei unității co
muniste și muncitorești internațio
nale. a tuturor forțelor democratice, 
patriotice, anticolonialiste și antiim- 
perialiste, in interesul luptei pentru 
pace, democrație și socialism.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță de prietenie și înțelegere 
tovărășească.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUSESCU, 

A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE 
A NOULUI AMBASADOR Al R.S.F. IUGOSLAVIA

în ziua de 28 februarie 1974, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășul Petar Dodik, 
care și-a prezentat scrisorile de

acreditare in calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia în țara noastră. (Cu- 
vîntările rostite în pagina 
a 7-a).

într-o atmosferă solemnă, joi 
dimineața, tovarășul Nicoiae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român,
președintele Consiliului de Stat,
a înmînat înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România 
unui mare număr de cadre de 
conducere și lucrători fruntași 
din agricultură, pentru merite 
deosebite în organizarea muncii, 
pentru aportul nemijlocit la 
sporirea producției vegetale și 
animale.

Solemnitatea s-a desfășurat In 
rotonda Pavilionului expozițio- 
nal din Capitală, în prezența 
miilor de participanți la lucră
rile Conferinței pe țară a cadre
lor de conducere din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Gheor- 
ghe Pană, Iile Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dra
gan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vilcu, Ștefan 
Voitec. Iosif Banc, Constantin 
Băbălău, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Aurelia Dănilă. Miu Dobrescu, 
Magdalena Filipaș, Mihai Gere, 
Ion Iliescu. Ion Ioniță. Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ion Stă- 
nescu, Mihai Telescu, Iosif Ug- 
lar, Richard Winter, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

Lulnd cuvîntul în numele ce
lor decorați, Eroul Muncii So
cialiste Andrei Cojocaru, direc
torul S.M.A. Ianca, județul Bră
ila, a spus : Acordarea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste con
stituie un important îndemn 
pentru a munci cu mai multă 
abnegație, cu mai multă price
pere pentru mecanizarea și mo
dernizarea agriculturii noastre 
socialiste și pentru a pregăti 
noi cadre de nădejde în această 
nobilă muncă. Asigur condu
cerea de partid și de stat, pe 
dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că 
împreună cu colectivul pe care-1 
conduc vom cinsti marile eve
nimente politice ale anului — a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre și cel de-al 
XI-lea Congres al partidului — 
cu rezultate superioare in 
S.M.A. și producții record la 
cooperativele agricole pe care le 
servim.

Profund emoționată de cinstea 
ce mi se face prin acordarea 
titlului de Erou al Muncii So
cialiste, a spus Ana Vornicu, 
președinta C.A.P. Tîrgușor-Con- 
stanța, trăiesc astăzi unul din 
cele mal importante momente 
din viața mea. Simbol al hărni
ciei, pasiunii și dăruirii în 
muncă, această înaltă distincție 
reprezintă pentru mine și ceilalți
(Continuare in pag. a Vl-a)

Tovarâșul Nicoiae Ceaușescu și tovarașa Elena Ceaușescu in mi|locul unui grup de participanți la conferința Foto S. Cristian

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, precum și al 
meu personal doresc să adresez 
cele mai calde felicitări tuturor a- 
celora care au fost distinși astăzi, 
și care vor fi distinși în continua
re, cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România,. (Vii 
aplauze).

Am acordat astăzi titlul de Erou 
al Muncii Socialiste unui mare 
număr de președinți de cooperati
ve, de directori de întreprinderi a- 
gricole de stat, de cooperatori și 
lucrători din agricultură. A sporit 
deci numărul de Eroi ai Muncii 
Socialiste. Aceasta este o aprecie
re deosebită pe care o dăm activi
tății desfășurate de tovarășii res

pectivi, de colectivele în care ei 
muncesc, contribuției aduse la în
făptuirea politicii partidului în do
meniul agriculturii. De altfel, după 
cum știți, prin hotărirea Comite
tului Central de acum un an, am 
stabilit ca anual să acordăm ce
lor care vor obține rezultate bune 
în agricultură titlul de Erou al 
Muncii Socialiste și alte ordine ale 
Republicii Socialiste România. Deci 
am făcut un început cu ocazia a- 
cestei conferințe. Urmează ca acti
vitatea din acest an să prilejuiască 
acordarea unui număr mai mare 
de titluri de Erou al Muncii So
cialiste, de alte ordine ale Repu
blicii Socialiste România, atît uni
tăților, cit și acelor tovarăși care 
vor avea rezultate deosebite, pre

cum și județelor, consiliilor popu
lare și comitetelor județene de 
partid. Este deci deschisă calea 
spre a avea fiecare județ un număr 
mai mare de eroi și mai cu seamă 
de a crește acest număr ca rezul
tat al obținerii unor producții spo
rite in toate sectoarele de activi
tate.

Cu aceste ginduri îmi exprim 
convingerea că acordarea acestor 
ordine — care constituie o apre
ciere a activității de pînă acum — 
va constitui un imbold pentru în
făptuirea în cele mai bune condi
ții a politicii partidului și guver
nului în domeniul agriculturii.

Felicit încă o dată pe toți 
tovarășii distinși. Vă urez noi 
succese în activitatea dumneavoas
tră. (Aplauze puternice).

Decretul 
Consiliului 

de Stat 
privind 

acordarea 
înaltelor 
distincții

In pagina a Vl-a

PRIMA ȘARJĂ 
la oțelăria electrică 

din Galați
GALAȚI (Corespon

dentul „Scînteii", Tu- 
dorel Oancea). —Azi- 
noapte, la oțelăria e- 
lectrică de Ia C. S. Ga
lați a fost produsă 
șarja inaugurală. Este 
o nouă premieră in
dustrială pe care con
structorii și siderur- 
giștii gălățeni o închi
nă mărețelor eveni
mente din acest an :

aniversarea a 30 de 
ani de la eliberarea 
patriei și Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

— Prin intrarea în 
funcțiune a oțelăriei 
electrice — ne spune 
inginerul Ilie Stoica, 
șeful secției — In acest 
an vom produce peste 
70 000 tone de oțel cu 
inalte caracteristici 
tehnice șl calitative.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a fost primit de tovarășul 

Jânos Kădâr

Primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, tovarășul Jânos Kâ- 
dăr, a primit, la 28 februarie, pe to
varășul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost însoțit de tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, precum și de Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și loan Cotoț, am
basadorul României Ia Budapesta.

La primire au fost de față Timar 
Matyas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Roska Istvan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și Fe
renc Martin, ambasadorul R.P. Un
gare la București.

Cu acest prilej, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a transmis tova
rășului Jânos Kădâr cele mai bune 
urări de sănătate șl fericire din 
partea secretarului general al Par
tidului Comunist Român, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, iar poporului un
gar — noi succese în edificarea so
cialismului și asigurarea progresului 
și prosperității patriei.

Mulțumind pentru bunele urări ce 
i-au fost adresate, tovarășul Jânos 
Kădăr a adresat, la rîndul său, to

care vor folosi la fa
bricarea, pentru prima 
dată in țară, a lamina
telor din oțeluri ino
xidabile și refractare, 
produse necesare in
dustriilor metalurgică, 
chimică și constructoa
re de mașini.

(Intr-un viitor nu
măr al ziarului nostru 
vom reveni asupra 
activității noii oțelărli 
gălățene).

varășului Nicoiae Ceaușescu un căl
duros salut și urări de succese tot 
mai mari poporului român in în
făptuirea programului construcției 
socialiste.

în timpul convorbirii, de ambele 
părți s-a dat o înaltă apreciere evo
luției ascendente a relațiilor frățești 
multilaterale dintre Partidul Comu
nist Român șl Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

A fost evidențiată voința comună 
de a intensifica și mai mult în viitor 
prietenia, colaborarea și cooperarea 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări, corespunzător intereselor fun
damentale ale celor două popoare, 
intereselor generale ale socialismului 
și păcii. în cadrul discuțiilor au fost 
abordate, de asemenea, unele pro
bleme de interes comun, ale vieții 
politice internaționale actuale.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, de înțelegere de
plină și caldă prietenie.

ÎN PAG. A VII-A 
Alte maniiestări prilejui
te de vizita tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer în 

R. P. Ungară

în paginile II - III - IV . V

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARĂ 
A CADRELOR DE CONDUCERE 

DIN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT 
Șl COOPERATISTE

Din cuvîntul participanților la dezbateri
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE 
DIN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT $1 COOPERATISTE

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, joi 
dimineață, au fost reluate în plen lucrările Con
ferinței pe țară a cadrelor de conducere din uni
tățile agricole de stat și cooperatiste. Dezbaterile 
s-au desfășurat sub puternica înrîurire a cuvîntă- 
rii secretarului general al partidului, adevărată 
Cartă a agriculturii românești, document de în
semnătate excepțională pentru dezvoltarea pe mai 
departe a acestei ramuri de producție, a întregii 
noastre economii.

Sosirea in incinta Pavilionului expozițional a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a celorlalți conducă
tori de partid și de stat a fost întimpinată cu pu
ternice ovații, cei prezenți exprimîndu-și sentimen
tele de înaltă stimă și prețuire, de profundă re
cunoștință și dragoste față de secretarul general 
al partidului, pentru analiza amplă făcută în cu- 
vîntarea rostită la deschiderea conferinței asupra 
drumului parcurs de agricultura noastră, a căilor 
și mijloacelor de creștere in continuare a produc
ției agricole, ale perfecționării activității in acest 

important sector al economiei naționale, cit și 
pentru aprecierile calde la adresa muncii pline de 
abnegație desfășurate zi de zi de cei ce lucrează 
pe ogoare.

La lucrările conferinței au participat : tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, Constantin 
Drăgan. Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Constantin Băbălău, Petre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Aurelia Dănilă, Miu Do- 
brescu, Magdalena Filipaș. Mihai Gere, Ion Iliescu, 
Ion Ionlță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ion Stănescu, 
Mihai Telescu, Iosif Uglar, Richard Winter, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C al P.C.R., membri ai C.C. 
al F.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, 
prim-secretari ai comitetelor județene de partid, 
activiști de partid și de stat, cadre din unele 
ramuri industriale, oameni de știință și cultură.

Lucrările conferinței au fost deschise de tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

Au luat apoi cuvîntul Ion Spătărelu, președintele

Cea de-a doua zi
C.A.P. ..Gheorghe Doja“, județul Ialomița ; Floren
tin Cirpan. director al întreprinderii de stat pentru 
creșterea și îngrășarea porcilor Beregsău, județul 
Timiș ; Marin Nedea, director al S.M.A. și pre
ședinte al C.A.P. Purani, județul Teleorman ; Elena 
Orzan, șefă de fermă la C.A.P. Valea Măcrișului, 
județul Ilfov; Alexandru Toană, președintele C.A.P. 

„Viata nouă", Poiana Mare, județul Dolj ; Vaslle 
Vîlcu, prim-secretar al Comitetului județean de 
partid Constanța ; Costică Mișcă, președintele 
C.A.P. Bucov, județul Prahova ; Ion Davidoiu, pre
ședinte și inginer-șef la C.A.P. Tîmboiești, județul 
Vrancea ; Corneliu Mardare, director al I.A.S. Mi
roslava, județul Iași ; Nicolae Babici, director al Di
recției generale a agriculturii, industriei alimentare 
și apelor, județul Satu-Mare ; Nichifor Ceapoiu, 
directorul Institutului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea, județul Ilfov; Maria 
Cucuta, șefă de fermă la C.A.P. Traian, județul 
Tulcea ; Iosif Molnar, inginer-șef la C.A.P. Sinzieni, 
județul Covasna ; Maria Rața, cooperatoare frun
tașă la C.A.P. Ardusat, județul Maramureș; Vasile 
Bărbulescu, președintele C.A.P. Scornlcești, județul 
Olt ; Ion Grecu, mecanizator la S.M.A. Bibești, ju
dețul Gorj : Alexandru Czege, președintele C.A.P. 
Salonta, județul Bihor ; Johan Kraus, mecanizator 
la S.M.A. Reghin, județul Mureș ; Marin Trașcă, 
președintele Asociației intercooperatlste de creștere 

și lngrășare a taurinelor Oprlșor, județul Mehedinți; 
Ion Kelemen, președintele Consiliului intercoopera- 
tist Cirța, județul Harghita ; Vasile Marin, prim- 
secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.

După-amiază, lucrările s-au desfășurat pe secții 
— cooperative agricole de producție, pe grupe de 
județe, întreprinderi agricole de stat, stațiuni pen
tru mecanizarea agriculturii. în cadrul dezbaterilor 
au luat cuvintul un mare număr de participanți 
care au analizat, in lumina cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rezultatele dobindite in dezvol
tarea producției agricole, vegetale și animale, expe
riența dobindită in organizarea muncii pe princi
pii moderne. Totodată, vorbitorii au scos în evi
dență, cu simț de răspundere, deficiențele care 
mai există în unele sectoare de activitate și au 
făcut propuneri judicioase menite să ducă la va
lorificarea potențialului real al agriculturii, pentru 
obținerea unor producții ridicate in condiții eco
nomice superioare.

Lucrările conferinței se reiau vineri dimineață.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
CUVÎNTUL tovarășului 

ION SPĂTĂRELU
încerc un sentiment de min- 

drie pentru posibilitatea ce mi 
s-a dat de a lua cuvintul la 
Conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură. Con
vocarea acesteia, din inițiativa 
conducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
demonstrează încă o dată grija 
permanentă ce o acordă P.C.R. 
agriculturii, aflată intr-un con
tinuu proces de modernizare și 
dezvoltare.

Conferința noastră se desfă
șoară în preajma împlinirii unui 
sfert de veac de la istorica ple
nară a C.C. al P.C.R. din 3—5 
martie 1949, care a pus bazele 
trecerii la cooperativizarea agri
culturii. Tabloul realizărilor, 
înfățișat conferinței de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, confirmă 
justețea ți spiritul creator ale 
politicii partidului și statului nos
tru, eforturile susținute pentru 
dotarea tehnico-materială și mo
dernizarea continuă a agricul
turii.

Cooperativa noastră a avut 
deosebita cinste de a fi vizitată 
în repetate rinduri de către se
cretarul general al partidului. 
Prețioasele indicații date cu a- 
ceastă ocazie au constituit pen
tru noi un imbold în muncă, 
ne-au ajutat să ne organizăm 
mai bine activitatea, să obținem 
rezultate prin care cooperatorii 
din comuna Gheorghe Doja. jil'- 
dețul Ialomița, vor putea rapor
ta îndeplinirea sarcinilor cinci
nalului în patru ani, atit la pro
ducția vegetală, cit și la cea a- 
nimalieră. în anul 1973 am obți
nut producții bune la toate cul
turile ; 4 600 kg griu la hectar, 
6 790 kg porumb boabe, 45 900 
kg sfeclă de zahăr, iar la cul
tura florii-soarelui — 2 614 kg la 
hectar. Am vîndut statului a- 
proape 23 000 tone produse agro
zootehnice, cu 4155 tone mai 
mult decit cantitatea contracta
tă. Averea obștească a crescut 
la 40 143 000 lei, respectiv 1 567 000 
lei la 100 de hectare, iar retri
buția cooperatorilor la 75 lei pe 
normă.

Desigur, aceste rezultate se 
datoresc in primul rind spriji
nului permanent primit din par
tea partidului și statului nostru 
prin mecanizare și chimizare, 
dar ți muncii pline de pasiune 
ți dăruire a oamenilor de aici. 
In primăvara anului 1973, cu 
apa pină la brîu, bărbați și fe
mei, săptămini întregi, au săpat 
canale, au smuls pămîntului pal
mă cu palmă de sub apă și au 
Insămințat cu porumb, pină la 
30 iunie, peste 600 de hectare, 
obținînd de pe aceste suprafețe 
cite 7 000 kg porumb la ha. Cu 
asemenea oameni nu-i de mira
re că obținem rezultate bune, 
dar sintem pe deplin conștienți 
că dispunem încă de mari re
zerve, că trebuie să muncim cu 
ți mal multă pricepere pentru 
punerea lor in valoare.

Cuvîntarea dumneavoastră, to
varășe secretar general, jalo
nează în fața conferinței noas
tre,, a întregii țărănimi, un vast 
ți mobilizator program de ac
țiune. Ne cereți să muncim azi 
mai bine, să acționăm, totdeau-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
FLORENTIN CÎRPAN

Doresc să exprim marea sa
tisfacție pentru onoarea ce mi 
s-a acordat de a participa la a- 
ceastă înaltă conferință, care se 
înscrie pe coordonatele preocu
pării constante a conducerii 
partidului, de consultare a ma
selor in rezolvarea tuturor pro
blemelor ce privesc viitorul ță
rii, făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Folosesc acest prilej ca. în 
numele muncitorilor, inginerilor 
ți tehnicienilor întreprinderii 
de stat pentru creșterea și în
grășarea porcilor din Beregsău, 
județul Timiș, să adresez cele 
mai calde mulțumiri conducerii 
partidului și statului nostru, 
dumneavoastră personal, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija deosebită pe care o mani
festați față de dezvoltarea agri
culturii, pentru condițiile tot 
mal bune ce ni s-au creat în ve
derea perfecționării continue a 
activității pe care o desfășurăm.

întreprinderea noastră consti
tuie o expresie elocventă a ac
țiunii inițiate de partid pe li
nia modernizării metodelor de 
creștere a animalelor. îmbună
tățirea continuă a activității în
treprinderii a stat permanent in 
atenția comitetului județean de 
partid, care ne-a orientat efor
turile spre rezolvarea unor pro
bleme complexe privind organi
zarea pe baze științifice a pro
ducției și a muncii, promovarea 
sistematică a progresului tehnic 
In toate compartimentele pro- 

na, cu spirit de inițiativă și răs
pundere. Țin să vă încredințez 
că noi, cooperatorii din inima 
Bărăganului, vom face totul pen
tru a ne ridica la înălțimea a- 
cestor exigențe. Ne preocupăm 
să asigurăm condiții cit mai 
bune pentru realizarea unor 
producții sporite în acest an. A 
fost arată incă din toamnă ul
tima palmă de pămînt, am ad
ministrat îngrășăminte organice 
pe 200 ha, am fertilizat supli
mentar întreaga suprafață culti
vată cu griu și am terminat re
parațiile la mașini și utilaje, în- 
sămințind o parte din suorafe- 
țele rezervate mazării, ovăzului, 
borceagului.

Am studiat cu atenție proiec
tele de statut supuse dezbaterii 
și apreciem că acestea clarifică 
și concretizează cadrul de des
fășurare a activității unităților 
agricole cooperatiste și de stat, 
adincesc concentrarea și specia
lizarea producției agricole.

Paralel cu preocuparea pentru 
creșterea continuă a producției 
agricole, în centrul atenției noas
tre a stat și crearea unor con
diții tot mai bune de viață mem
brilor cooperatori, tuturor locui
torilor din sat. Comuna este de 
mulți ani electrificată, avem un 
cămin cultural spațios, o nouă 
școală generală, grădiniță de co
pii, dispensar uman, o brutărie 
și un magazin modern, iar anul 
acesta vom construi 5 case cu 
etaj pentru specialiști, mecani
zatori și cooperatori și ne gin- 
dim să mergem mai departe să 
construim, cu plata în rate, case 
pentru cooperatorii tineri. Toa
te acestea vor contribui la ur
banizarea comunei, cointeresarea 
membrilor cooperatori intr-o mai 
mare măsură pentru a rămine la 
muncă in cooperativă.

De la această înaltă tribună, 
adresez mulțumirile cooperatori
lor din comuna Gheorghe Doja 
eroicei noastre clase muncitoare, 
pentru efortul care îl depune 
pentru producerea a tot mai 
multe mașini care ne ușurează 
munca. Totodată, solicităm să se 
diversifice și mai mult gama de 
mașini agricole pentru a extin
de mecanizarea și a moderniza 
agricultura țării noastre.

Doresc să exprim, în numele 
cooperatorilor pe care-i repre
zint, și în același gînd cu toți 
oamenii muncii din țara noastră, 
aprobarea deplină față de roa
dele bogate ale vizitei pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
întreprins-o în cele patru țări 
arabe. Ea reprezintă un nou și 
important act al politicii exter
ne a României socialiste, o ex
presie grăitoare a frăției cu toate 
forțele iubitoare de libertate.

Asigur conferința, pe dum
neavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că țăra
nii cooperatori, din comuna 
Gheorghe Doja vor depune toate 
eforturile pentru a se ridica la 
înălțimea exigențelor anului a- 
gricol record, pentru a întimpi- 
na cu rezultate tot mai bune a- 
niversarea a 30 de ani de la eli
berarea patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului nostru.

cesului de producție, creșterea 
eficienței economice a întregii 
activități.

Raportez conferinței, cu deo
sebită satisfacție, că de la in
trarea in producție, în anul 
1969, am depășit an de an sar
cinile tehnico-economice. In pe
rioada 1969-1973, colectivul în
treprinderii a produs 1 600 
tone carne de porc peste pre
vederi, a livrat cooperativelor 
agricole de producție și com
plexelor nou înființate peste 
33 000 scrofițe și vieruși. Prin 
extinderea mecanizării procese
lor de producție și introducerea 
tehnologiilor noi, de înalt ran
dament, productivitatea muncii 
pe salariat a crescut de la 
198 000 lei în 1969, la 270 000 Iei 
în 1973. în aceeași perioadă, 
cheltuielile la 1 000 lei produc- 
ție-marfă au scăzut cu 82 lei.

Ca urmare a depășirii an de 
an a tuturor indicatorilor pla
nului de producție, investiția 
totală a fost recuperată in pro
porție de 82 la sută. în cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și Congresului 
al XI-lea al partidului, lucrăto
rii întreprinderii noastre, in 
frunte cu comuniștii, sînt hotă- 
riți să folosească intreaga pri
cepere și hărnicie de care dis
pun pentru a restitui statului 
integral investiția alocată aces
tui important obiectiv și a rea
liza actualul cincinal înainte de 
termen.

îndeplinirea ritmică ți con

stantă a indicatorilor tehnico- 
economici, in conformitate cu 
jirogramul național de dezvol
tare a zootehniei, se datorește 
organizării mai judicioase a 
producției și a muncii, introdu
cerii celor mai noi cuceriri ale 
cercetării științifice. Astăzi, toa
te cadrele tehnice de speciali
tate din întreprindere conduc 
nemijlocit procesul de produc
ție, sint angrenate efectiv in 
activitatea fermelor in care lu
crează, luînd decizii adecvate 
acolo unde se hotărăște soarta 
producției.

Comitetul oamenilor muncii 
se preocupă de perfecționarea 
pioceselor de producție, prin 
extinderea mecanizării acelor 
lucrări care solicită un volum 
mare de muncă. Colectivul teh
nic de autoutilare din între
prindere a elaborat o serie de 
soluții noi, printre care trans
portul furajelor in totalitate 
mecanizat, modernizarea mater
nităților, a halelor de creștere 
și ingrășare și altele. Prin ridi
carea gradului de mecanizare, 
noi obținem astăzi o producție 
sporită, pe aceleași spații, cu un 
număr redus de muncitori.

înființarea fermelor de selec
ție in care producem material 
de prăsilă testat după consumul 
specific de furaje, după crește
rea în greutate, capacitatea de 
alăptare și prolificitate, ne-a 
condus la obținerea unui ma
terial de reproducție cu o înaltă 
valoare biologică.

Informez conferința că unita
tea noastră a depus eforturi 
susținute pe linia modernizării 
sectorului gospodăresc de creș
terea porcilor după sistemul in
dustrial aplicat in complexul 
nostru, fapt ce a făcut ca pro
ducția din acest sector să fie 
dublată.

Comitetul de partid și comi
tetul oamenilor muncii s-au 
preocupat indeaproape de per
fecționarea pregătirii profesio
nale, de calificarea tuturor lu
crătorilor — activitate căreia 
i-am imprimat un caracter per
manent, urmărind creșterea re
ceptivității în preluarea și apli
carea în practică a tot ceea ce 
este nou în știința și tehnica 
mondială privind creșterea și 
îngrășarea porcilor.

Pentru permanentizarea lucră
torilor, conducerea unității mani
festă o grijă deosebită in rezol
varea problemelor legate de îm
bunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de viață ale 
salariaților. Din fondurile sta
tului au fost construite peste 
100 de apartamente, iar în pre
zent funcționează în unitatea 
noastră o cantină și un maga
zin alimentar.

în lumina aprecierilor poziti
ve, precum și a observațiilor 
critice făcute in expunerea 
dumneavoastră, tovarășe secre- 

• tar general, trebuie să arăt că 
în munca noastră au existat și 
o serie de lipsuri. Mă refer in 
mod deosebit la indicii de pro
ducție care încă nu sînt la ni
velul potențialului productiv al 
animalelor, »la consumul speci
fic de furaje, incă ridicat, la ne
cesitatea aplicării și mai rigu
roase a măsurilor sanitar-vete- 
rinare în scopul preintîmpinării 
pierderilor de efective.

în vederea îmbunătățirii ac
tivității de producție și econo
mice din fiecare fermă, la fie
care loc de muncă, vom trece 
la aplicarea și mai fermă a pro
gramului de măsuri deja întoc
mit. pentru a asigura ridicarea 
calităților biologice de produc
ție ale efectivelor existente, 
pentru prevenirea epizootiilor 
și respectarea cu strictețe și în 
mod diferențiat a programului 
de furajare. în această privință, 
solicităm și sprijinul conducerii 
ministerului nostru, pentru li
vrarea de către F.N.C. a fura
jelor combinate, cu respectarea 
strictă a rețetelor furajere pe 
tot parcursul anului ; modifica
rea acestora de la o perioadă la 
alta duce la mărirea consumului 
specific pe kg spor și implicit 
la diminuarea rezultatelor eco
nomice.

Am studiat cu multă atenție 
documentele puse in dezbaterea 
conferinței noastre. Apreciez in 
mod deosebit prevederile pro
iectului de statut al cooperării 
și asocierii dintre unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste, 
care va asigura o utilizare mai 
rațională a mijloacelor de pro
ducție existente și a investiții
lor viitoare din agricultură.

Ne declarăm întru totul de a- 
cord cu prevederile proiectelor 
de statut, ale tuturor documen
telor conferinței, fiind hotăriți 
să participăm cu toate forțele 
noastre la aplicarea în viață a 
acestora.

Ne-au umplut inimile de bucu
rie interesul deosebit și admira
ția față de conducătorul iubit al 
partidului și statului, față de 
întregul popor român, manifes
tările de simpatie și prețuire 
la adresa soliei noastre, prile
juite de recenta vizită in unele 
țări arabe prietene. Docu
mentele politico-economice, în
trevederile și consultările am
ple confirmă din plin impor

tanța acestei noi, și reprezenta
tive acțiuni de politică externă 
a României socialiste, al cărei 
promotor strălucit este secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român.

Luind act de apropiata vizită 
în Argentina, Republica Guineea 
și Liberia, alături de întregul 
popor, vă urăm mult succes, 
tovarășe secretar general, în no
bila misiune de întărire a cola
borării între toate țările, pentru 
destindere și pace în lume.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN NEDEA

Am reținut din ampla expu
nere a tovarășului secretar ge
neral progresul realizat de agri
cultura noastră socialistă, pre
cum și marile rezerve de care 
dispune acest important sector 
al economiei naționale.

Lucrez de aproape 25 de ani 
în agricultură și doresc să arăt, 
in fața dumneavoastră, cum 
gindim și cum ne preocupăm 
noi să ne realizăm sarcinile. în 
urmă cu doi ani, membrii coope
ratori din comuna Purani m-au 
ales președinte al cooperativei 
agricole de producție, fiind în 
același timp și director al sta
țiunii pentru mecanizarea agri
culturii. Cooperativa avea dato
rii. producțiile de porumb nu 
depășeau 2 5.00 kg la hectar, iar 
la celelalte culturi rezultatele 
erau și mai slabe.

Așa cum, pe bună dreptate, ați 
apreciat în expunerea dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în munca noastră 
și-au făcut loc unele neajunsuri 
care s-au menținut de la un an 
la altul, rezultatele economice 
nesatisfăcătoare datorîndu-se u- 
nor lipsuri în organizarea și pla
nificarea producției, precum și 
folosirii nechibzuite a bazei ma
teriale. Dintr-o analiză pe care 
a făcut-o comitetul de partid, 
împreună cu consiliul de con
ducere, s-a desprins concluzia 
că la cultura porumbului nu se 
aplica mai mult de o prașilă 
manuală, iar toamna culesul 
dura două luni.

Conștienți de răspunderea ce 
revine celor două unități am 
unit intr-un colectiv puternic 
mecanizatorii și cooperatorii. 
Am constituit formații mixte 
cărora le-am repartizat o anu
mită suprafață de teren de care 
să se ocupe de Ia arat pină la 
strinsul și depozitarea recoltei. 
Sistemul de organizare și retri
buire a muncii în acord global, 
explicat cu răbdare țăranilor 
cooperatori și mecanizatorilor, 
aplicat și generalizat in toate 
sectoarele de producție a con
stituit pentru noi o pirghie im
portantă in cointeresarea mate
rială. Atitudinea nouă față de 
muncă, răspunderea pentru ca
litatea lucrărilor au făcut ca in 
anul 1973 cooperativa noastră să 
realizeze 5 400 kg porumb boabe 
la hectar pe teren neirigat. Nu 
greșesc dacă spun că un spor de 
cel puțin 200 kg la hectar se da
torește faptului că am transpor
tat in cîmp în doi ani peste 
5 000 tone îngrășăminte naturale.

Conduși de comitetul de 
partid, am inițiat acțiuni pentru 
eliminarea excesului de umidita
te pe mari suprafețe. Un calcul 
simplu arată că numai prin a- 
ceastă lucrare producția de po
rumb a crescut cu 800—1 000 kg 
la hectar, iar la sfecla de zahăr 
cu peste 4 000—5 000 kg. în legă
tură cu aceasta aș avea de făcut 
și unele observații. Din discuți
ile cu mecanizatorii, cu specia
liștii și țăranii cooperatori, pre
cum și pe baza constatărilor 
proprii, am ajuns la concluzia 
că excesul de apă pe unele su
prafețe este și consecința tasării 
terenului pe care se fac treceri 
repetate cu tractoarele pentru 
executarea lucrărilor agricole. 
De aceea, consider că este ne
cesar să se introducă tractoare 
de mare putere, echipate cu în
treaga gamă de agregate, care 
să permită executarea simultană 
a mai multor lucrări.

Pentru a urmări eficiența 
economică, noi am introdus sis
temul de evidență pentru urmă
rirea prețului de cost și nu am 
greșit. Avem o evidență clară 
pe ferme, pe sectoare, pe pro
duse și oamenii au înțeles mai 
bine de ce nu trebuie să risi
pească nici o palmă de pămînt, 
să nu cheltuiască nici un leu în 
plus.

Sistemul și formele de coope
rare, cuprinse in proiectele de 
statut, pe care le-am studiat 
oferă multiple posibilități de 
întărire economică a unităților 
agricole de stat și cooperatiste. 
Din experiența proprie cred că 
e bine ca directorul S.M.A. să 
fie și președintele consiliului 
intercooperatist. Numai inte- 
grind organic activitatea stațiunii 
de mecanizare în activitatea 
economică a cooperativelor agri
cole reușim să folosim rațional 
forța de muncă a cooperatorilor 
și mecanizatorilor în tot timpul

în încheiere, asigurăm condu
cerea. partidului, pe dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că muncito
rii, inginerii și tehnicienii din 
întreprinderea noastră, ale că
ror eforturi au fost răsplătite 
prin acordarea, în anii 1971 și 
1972, a Ordinului Muncii clasa 
I, vor face totul pentru a se 
situa și în viitor în eșalonul de 
frunte al agriculturii de stat 
din țara noastră.

anului, să introducem mecani
zarea in zootehnie, rezultînd, de 
aici, avantaje economice pentru 
ambele unități. Și nu numai 
economice. Secția de mecaniza
re, ca sector mecanic al coope
rativei agricole de producție, tre
buie să devină o școală munci
torească a țăranilor cooperatori, 
să-i facă stăpini pe tehnica a- 
gricolă. Propun ca Decretul 
privind atribuțiile și răspunde
rile consiliului de conducere, ale 
președinților, inginerilor-șefi, ale 
celorlalte cadre tehnice să cu
prindă măsuri obligatorii, pe li
nia formării lucrătorilor din 
agricultură, pentru că în condi
țiile unei agriculturi mecaniza
te, noi nu putem concepe ca 
membrul cooperator să fie în 
afara pregătirii tehnice.

E cert că s-au obținut rezul-

CUVÎNTUL
ELENA

Mă număr printre miile de 
specialiști care lucrează în pro
ducție, acolo unde se hotărăște 
soarta recoltelor, căutind să a- 
duc și eu modesta-mi contribu
ție la progresul general al agri
culturii țării noastre. Folosesc 
acest prilej pentru a - exprima 
cele mai sincere mulțumiri pen
tru cinstea care mi s-a acordat 
de a lua parte la această con
ferință, pentru posibilitatea de 
a transmite direct conducerii 
partidului, personal iubitului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. gindurile și 
preocupările specialiștilor care 
lucrează pe ogoarele județului 
Ilfov.

Noi, toți lucrătorii din agricul
tură, nutrim, tovarășe secretar 
general, sentimentul de pro
fundă mîndrie patriotică văzînd 
cum țara noastră se dezvoltă și 
înflorește, cum îi crește tot mai 
mult prestigiul in lume, datorită 
politicii sale interne și externe. 
Din toată inima ne atașăm re
centei hotăriri a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., care 
dă o înaltă apreciere remarca
bilei activități desfășurate de 
dumneavoastră in fructuoasa 
vizită întreprinsă în unele țări 
din Orientul Mijlociu. Sintem 
convinși că vizitele ce urmează 
să le întreprindeți în următoa
rele zile în alte țări ale lumii 
vor constitui, de asemenea, noi 
momente în afirmarea politicii 
partidului și statului nostru de 
pace și colaborare între po
poare. *

Lucrez ca inginer agronom din 
anul 1962, anul încheierii coope
rativizării agriculturii. Am par
ticipat, zi de zi, la toate trans
formările petrecute în comuna 
noastră, care au adus modificări 
esențiale in bunăstarea celor ce 
muncesc pe ogoare.

La începutul activității mele, 
ca femeie, trebuia să ciștig în
crederea oamenilor cu care lu
cram. Cu timpul am căpătat și 

■eu și ei încredere in forțele și 
capacitatea de a îndruma și con
duce, in puterea de a obține 
producții din ce in ce mai mari.

în cele ce urmează doresc să 
rețin atenția conferinței asupra 
citorva aspecte din munca mea. 
în prezent, lucrez ca șef de 
fermă specializată în produce
rea semințelor la cooperativa a- 
gricolă Valea Măcrișului, jude
țul Ilfov, alături de soțul meu, 
care este inginer-șef al coopera
tivei. Locuim în comună la casa 
specialiștilor, avînd create cele 
mai bune condiții de viață și 
muncă, ceea ce ne ajută foarte 
mult să punem in slujba pro
ducției toată capacitatea noas
tră. tot timpul nostru. Sintem 
mulțumiți și ne practicăm a- 
mindoi cu drag meseria pe care 
ne-am ales-o, iar satisfacțiile 
profesionale ne aduc cele mai 
fericite clipe în viața noastră. 
De aceea sînt pe deplin de acord 
cu măsura preconizată în ex
punerea tovarășului secretar ge
neral ca toți specialiștii din a- 
gricultură să se stabilească cu 
domiciliul în comuna unde lu
crează.

Ferma pe care o conduc pro
duce și înmulțește semințe de 
cereale, leguminoase și plante 

tate deosebite în dotarea stațiu
nilor pentru mecanizarea agri
culturii. Se pot însă aduce in 
continuare îmbunătățiri. în ex
ploatarea tractoarelor și mași
nilor avem deseori stagnări da
torită calității slabe a unor pie
se, îndeosebi a cauciucurilor 
pentru tractoare și a curelelor 
de transmisie la combinele C. 12. 
Sintem convinși că îndeplinirea 
exemplară a programului am
plu stabilit de Congresul al X- 
lea și de Conferința Națională 
depinde de noi, de felul cum 
vom ști să muncim mai bine 
pămîntul, să îngrijim cu răspun
dere animalele, să punem în 
valoare baza materială creată 
prin grija deosebită a partidu
lui și statului nostru.

Am studiat cu atenție scri
soarea Secretariatului Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist, am dezbătut-o cu toți 
mecanizatorii și cooperatorii și 
indicațiile se îndeplinesc cu toa
tă grija. Sint pe terminate lucră
rile din urgența I și pregătim 
condițiile pentru producții bune 
în acest an. Pe aceasta ne-am 
bazat cind am hotărît să valo
rificăm către stat mai mult cu 
1 000 tone cereale și 50 tone car
ne in anul 1974.

Permiteți-mi ca, în încheierea 
cuvintării mele, să îmi exprim 
deplinul acord față de rezulta
tele vizitei făcute de dumnea
voastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în cele patru țări 
arabe prietene și să vă urez din 
toată inima mult succes în vizita 
pe care o veți face in alte țări 
ale globului, ca sol al politicii 
de pace și prietenie a poporului 
român.

Vă asigurăm, stimate secretar 
general al partidului, că meca
nizatorii. și cooperatorii Pu" 
răni. în frunte cu comuniștii, 
vor face totul pentru respectarea 
cuvintului dat.

TOVARĂȘEI 
ORZAN
furajere. Aici lucrează 200 de 
cooperatori, care s-au speciali
zat in producerea semințelor. 80 
la sută sint femei și trebuie să 
spun că ne înțelegem foarte 
bine între noi, femeile, iar băr
bații nc respectă și ne aprecia
ză. Respectul și încrederea în 
capacitatea noastră le-am ciști- 
gat prin muncă conștiincioasă, 
prin rezultatele in producție pe 
care le-am obținut. La cultura 
griului, pe o suprafață de 400 ha 
am obținut o producție medie de 
peste 4 500 kg la hectar, depă
șind cu mult prevederile pla
nului.

Vreau să menționez că în anul 
1972 am introdus în cultura pen
tru înmulțire soiul de griu „Au
rora" pe o suprafață de 100 hec
tare, semănat in rinduri rare. 
Rezultatul — peste 6 200 kg griu 
la ha numai bob și bob, se mi
nunau oamenii de așa producție, 
întreaga cantitate obținută a 
fost valorificată către stat și 
astfel am ajutat ca și coopera
tivele vecine să fie asigurate cu 
o sămînță de calitate dintr-un 
soi de mare productivitate. Re
zultate bune peste plan am 
obținut și la celelalte culturi: 
orz, ovăz, soia, mazăre și fasole.

Cu toate acestea, personal, nu 
mă declar mulțumită. Pornind 
de la cerințele agriculturii mo
deme, ne-am îndreptat atenția 
către pregătirea profesională a 
țăranilor cooperatori. Alături de 
noi avem nevoie de oameni pre
gătiți multilateral, capabili să 
țină în propriile mîini soarta 
producției agricole. Prin învă- 
țămîntul agrozootehnic de masă 
am reușit să trezim interesul 
cooperatorilor pentru cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii agricole. Consider însă că 
este necesară urgentarea apli
cării in practică a unei pregătiri 
mai sistematizate a membrilor 
cooperatori, acordarea chiar de 
diplome, de certificate de mun
citori calificați, paralel cu stu
dierea posibilității diferențierii 
retribuției.

Introducerea prețului de cost 
în cooperativele agricole de pro
ducție ne obligă ca fiecare mă
sură tehnico-organizatorică să 
fie gîndită și privită prin prisma 
eficienței, respectiv fiecare chel
tuială să fie realizată în scopul 
sporirii producției, concomitent 
cu reducerea costurilor pe uni
tatea de produs. Acest lucru 
impune însă din partea noastră 
o analiză periodică a cheltuieli
lor de producție, o exigență spo
rită asupra calității lucrărilor ce 
se execută, asupra respectării 
noilor tehnologii elaborate de 
minister pentru fiecare cultură.

Pentru realizarea sarcinilor 
mari ce revin agriculturii în 
acest an. cred că am asentimen
tul colegilor mei din toată țara 
pentru a asigura conducerea 
noastră de stat și de partid, per
sonal pe tovarășul secretar ge
neral, Nicolae Ceaușescu. că spe
cialiștii agricoli din România 
socialistă iși vor pune în slujba 
producției intreaga lor putere și 
capacitate profesională pentru 
modernizarea agriculturii, pentru 
sporirea producțiilor an de an. 
Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom ști să ne ținem 
cuvintul dat.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU TOANĂ

Cuvintarea conducătorului iu
bit al națiunii noastre socialiste 
a înfățișat cu puterea de con
vingere a faptelor tabloul lumi
nos al succeselor dobindite in 
toate domeniile in pătrarul 
de veac ce a trecut de la isto
rica Plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân din 3—5 martie 1949, care 
a deschis țărănimii drumul spre 
socialism, spre o viață mai buhă 
și mai demnă. De la înalta tri
bună a conferinței pe țară a ca
drelor de conducere din agri
cultură țin să exprime profunda 
recunoștință a cooperatorilor din 
comuna noastră pentru grija 
deosebită pe care conducerea 
partidului și statului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
poartă dezvoltării acestei ramuri 
de bază a economiei noastre na
ționale.

în expunerea făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu au fost 
scoase în evidență marile re
zerve de care dispune agricul
tura țării, ca și căile de punere a 
lor în valoare, de folosire cît 
mai eficientă a bazei tehnico- 
materiale, a întregii noastre ca
pacități creatoare. Ne vom în
toarce acasă cu un adevărat te
zaur de idei, cu un îndreptar 
prețios în munca noastră de 
viitor.

Permiteți-ml să înfățișez pe 
scurt in continuare citeva din 
preocupările cooperativei agri
cole din comuna Poiana-Mare. 
Sintem situați în sud-vestul 
județului Dolj, pe prima terasă 
a Dunării și avem în proprie
tate obștească o suprafață de 
2 300 hectare teren arabil, in ma
joritate amenajat pentru irigat, 
157 hectare cu vie și piersici. 
Sectorul zootehnic cuprinde 
1 000 bovine. 2 000 oi și un efec
tiv mediu de 2 000 capete por
cine. Anual realizăm o produc
ție globală de circa 25 milioane 
iei, revenind la 100 hectare pes
te un milion lei.

Doresc să scot în evidență 
faptul că, în ultimii trei ani, 
prin aplicarea cu consecvență a 
acordului global, producțiile din 
sectorul vegetal, la unele cul
turi, au crescut de 3—4 ori și 
chiar de 5 ori. Producția medie 
realizată la grîu pe ultimii trei 
ani este de 3 900 kg/ha, iar in 
1973 aceasta a fost de 4 500 
kg ha. La porumb, media în ul
timii trei ani este de 5 954 kg/ha, 
iar in 1973 s-a ridicat la 7 230 
kg/ha. La sfecla de zahăr am 
realizat, in medie, 50 000 kg/ha, 
iar unele ferme au obținut chiar 
80 000—100 000 kg/ha. La legume, 
de la 712 tone producție totală în 
1970 am ajuns la 1 764 tone 
livrate la fondul de stat, în 1973, 
de pe aceeași suprafață. Pentru 
rezultatele dobindite, coopera
tiva noastră a fost distinsă de 
două ori cu „Ordinul Muncii" 
clasa I.

Avînd o puternică bază teh
nico-materială, folosind judi
cios tractoarele și mașinile a- 
gricole, îngrășămintele chimice 
și apa din sistemul de irigații 
și aplicînd o agrotehnică supe
rioară, apropiată de nivelul 
practicat in stațiunile experi
mentale, am reușit să avem 
rezultate bune.

Conștienți de sarcinile ce ne 
revin, am procedat cu hotărîre, 
in primul rind, la schimbarea 
soiurilor. La griu am promovat 
soiurile Kaucaz și Lovrin, pe 
intreaga suprafață, în proporții 
egale, avînd in vedere produc
țiile mari pe care le dau acesta 
soiuri, cit și eșalonarea recoltă
rii. în condiții de irigare, soiul 
Kaucaz a dat, pe 82 ha. o pro
ducție de 7 000 kg/ha. Am fost 
mulțumiți și de soiul Lovrin 
231, care, cultivat pe 200 ha, a 
dat peste 5 000 kg/ha. De ase
menea, la porumb am procurat 
1 000 kg sămință din noul hi
brid simplu 415, care, cultivat 
în condiții agrotehnice cores
punzătoare, a reușit să dea cea 
mai mare producție din coope
rativă (10 000 kg/ha, pe o supra
față de 65 hectare). îmi permit 
să amintesc creatorilor acestui 
hibrid unele neajunsuri pentru 
a le avea în vedere : talia exa
gerat de înaltă pentru sistemul 
de irigat, inserția știuleților la

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE VÎLCU

Conferința cadrelor de condu
cere din agricultură convocată 
acum, cînd se implinesc 25 de 
ani de la istorica Plenară a C.C, 
al P.C.R. din 3—5 martie 1949, 
are pentru noi o deosebită sem
nificație, inscriindu-se pe linia 
trasată de partidul nostru de a 
intensifica neîntrerupt dezvolta
rea și modernizarea acestui 
sector de mare însemnătate.

Am ascultat cu multă atenție 
expunerea de înaltă ținută 
științifică prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care, 
sintetizind drumul parcurs de 
agricultură in anii socialismului, 
jalonează principalele direcții ce 
vor situa această importantă 
ramură a economiei țării noastre 

înălțimea de 1,70—1,80 m. O 
altă sugestie o l'acem creatori
lor soiurilor de griu, subliniind 
că avem nevoie de soiuri cu 
port mic, cu pai gros, rezisten
te la cădere, cu spic des, cu 
greutatea a 1 000 boabe simi
lară cu a Lovrinului 231 (54 gr).

O cultură nouă la noi, intro
dusă de aproximativ patru ani, 
este soia. Nu vreau să exage
rez, dar apreciez că din partea 
cadrelor noastre tehnice «-a 
tăcut aproape totul. Avem ex
periențe cu diferite doze de în
grășăminte, pregătim terenul 
exemplar, asigurăm o răsărire 
și densitate corespunzătoare, 
erbicidăm anual toată supra
fața și totuși nu depășim pro
ducția de 2 200 kg/ha. Și aici 
consider că trebuie să se între
prindă măsuri de îmbunătățire 
sau înlocuire a soiurilor exis
tente.

Pentru că nivelul producțiilor 
depinde într-o măsură deosebit 
de mare de cantitatea și calita
tea muncii prestate de mecani
zatori consider că este bine ca 
Kotărîrea 1 004 a Consiliului de 
Miniștri referitoare la premie
rea acestora — care s-a dovedit 
un puternic stimulent — să fie 
reconsiderată și corelată cu 
noul sistem de organizare și re
tribuire a muncii in acord 
global.

Noi, cooperatorii, avem sar
cina să producem recolte din 
an în an mai mari, ne stă în 
putere și facem tot ce depinde 
de noi pentru a ne îndeplini 
planul și angajamentele. Avem 
însă neyoje de, mai mult spri
jin din partea celor ce preiau 
produsele agricole. La bazele 
întreprinderii de valorificare a 
cerealelor, operațiunile de pre
lucrare a produselor sînt prea 
puțin mecanizate.

De asemenea, întreprinderea 
viei și vinului trebuie să asi
gure prese și spații de depozi
tare suficiente, deoarece in 
1973 din această cauză am pier
dut circa 20 la sută din produc
ția de struguri, creîndu-se 
mari greutăți în organizarea a- 
cordului global. Aceleași greu
tăți le întimpinăm și la bazele 
fabricii de zahăr, unde sintem 
obligați ca descărcarea să o fa
cem manual, timpul de stațio
nare mărindu-se exagerat.

Conferința noastră dezbate 
și proiectele de statut pri
vind consiliile intercooperatiste, 
asociațiile intercooperatiste și 
cooperarea între unitățile de 
stat și cooperativele agricole. 
Aprob întru totul conținutul lor, 
convins fiind că ele vor deter
mina o activitate și mai rodni
că pe linia adîncirii procesului 
de concentrare și specializare a 
producției agricole, vor deschi
de un cimp larg de acțiune 
tehnologiilor moderne, vor avea 
ca rezultat în ultimă instanță 
obținerea de producții mai 
mari, mai ieftine și de o cali
tate tot mai bună.

Eficiența eforturilor tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare, an
trenați în marea întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, 
este condiționată, așa cum a 
subliniat, în cuvîntarea sa to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
de perfecționarea stilului de 
muncă al cadrelor de conduce
re. De aceea vom face și în 
viitor totul pentru respectarea 
cu strictețe a democrației coo
peratiste, vom întrona în fie
care sector de activitate o at
mosferă de ordine și discipli
nă, un control riguros, vom 
munci cu rivnă și cu spor, cu 
conștiința limpede că fiecare 
trebuie să-și facă exemplar da
toria.

îmi permit ca, tn numele 
cooperatorilor din unitatea pe 
care o reprezint la această con
ferință, să asigur conducerea 
de partid și de stat, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem ferm hotăriți să 
muncim în așa fel îneît printre 
unitățile ce vor fi distinse pen
tru obținerea de producții mari 
în acest an să se numere și 
cooperativa agricolă de pro
ducție „Viață Nouă" din Fo- 
iana-Mare, județul Dolj.

la nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic.

De 25 de ani, partidul și statul 
nostru, aplicînd in mod creator 
la condițiile specifice ale Româ
niei învățătura marxist-leni- 
nistă cu privire la politica a- 
grară, a dovedit tuturor celor 
ce muncesc la sate, întregului 
popor, că numai o agricultură 
socialistă, bazată pe cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii, poate asigura un belșug 
de produse care să satisfacă în 
măsură tot mai mare nevoile e- 
conomiei și ridicarea continuă a 
nivelului de trai.

(Continuare in pag. a III-a)
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Mesaje de felicitare de pește hotare adresate Lucrările sesiunii
președintelui Republicii Socialiste Romania Marii Adunări Naționale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc prilejul alegerii dumneavoastră în calitatea de președinte 
al Republicii Socialiste România pentru a vă felicita cu ocazia prelu
ării noii funcții și să vă adresez urări sincere de noi succese în acti
vitatea dumneavoastră de răspundere pentru construirea socialismului 
în Republica Socialistă România vecină, pentru prosperitatea continuă 
a țării dumneavoastră și a poporului român prieten, precum și pentru 
fericirea dumneavoastră personală.

Totodată, tovarășe președinte, îmi exprim satisfacția pentru suc
cesele de pînă acum în dezvoltarea multilaterală a relațiilor prietenești 
și de bună vecinătate dintre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia 
și Republica Socialistă România. Sînt profund convins că această co
laborare dintre țările și popoarele noastre se va dezvolta continuu. în 
interesul popoarelor Iugoslaviei și României, al colaborării internațio
nale egale în drepturi, în interesul păcii și socialismului în întreaga 
lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu bucurie mărturia încrederii pe care v-a manifestat-o 
poporul român eu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Repu
blicii Socialiste România. în această împrejurare ne este deosebit de 
plăcut să vă adresăm, în numele nostru personal, al guvernului și po
porului nostru, cele mai sincere felicitări și cele mai călduroase urări.

Sîntem încredințați că legăturile de prietenie și cooperare care 
există în mod atît de fericit între cele două țări ale noastre vor continua 
să se dezvolte tot mai mult.

Vă rog să primiți, domnule președinte al republicii, expresia celei 
mai înalte considerațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia numirii Excelenței Voastre ca președinte al republicii, vă 
adresez viile mele felicitări, precum și cele mai bune urări pentru feri
cirea dumneavoastră personală și a poporului român.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

i ________ . . ______

* Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președinte al Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România vă rugăm să primiți cele mai vii felicitări și 
urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni care vă revine pentru 
pacea, prosperitatea și bunăstarea națiunii române prietene, căreia îi re- 
înnoim, prin dumneavoastră, sentimentele noastre de prietenie cordială. 
Guvernul și poporul Republicii San Marino se alătură urărilor noastre.

ANTONIO VOLPINARI, GIAN LUIGI BERTI
GIOVANI LUIGI FRANCIOSI Secretar de stat pentru

Căpitani regenți afacerile externe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca primul președinte al Republicii 
Socialiste România îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței 
Voastre felicitările mele cele mai vii.

Față de această nouă și strălucitoare mărturie de încredere pe care 
v-o acordă poporul român prieten, țin să alătur asigurarea reînnoită a 
sincerei noastre prietenii și profundă stimă.

Doresc, de asemenea, să exprim Excelenței Voastre și, prin dumnea
voastră, poporului și guvernului român, urările noastre cordiale de feri
cire și prosperitate, speranța fierbinte că relațiile de prietenie și înțe
legere care unesc țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul 
celor două popoare, ai înțelegerii între națiuni și al păcii.

Cu cea mai înaltă considerație, 

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice 

Mauritania

reșița: Totul pentru 
milionul de tone de otel 

promis tăriixr • 9

Pretutindeni, rezultate remarcabile in marea întrecere
NUMEROASE AETE ÎNTREPRINDERI 

ȘI-AU ÎNDEPLINIT PIANUL 
PE PRIMUL TRIMESTRU

...Să recapitulăm, să precizăm din 
nou datele. Reșița, cea mai veche 
vatră a siderurgiei românești, dă în 
acest an unul din cele mai exigen
te „examene" din istoria sa. Colec
tivul combinatului siderurgic și-a În
scris, prin plan și angajamente, ca 
principal obiectiv al activității eco
nomice realizarea pentru prima dată 
a unui milion de tone de oțel.

în suita de articole publicate pînă 
acum am înfățișat pe larg rezultate
le obținute în întrecerea socialistă de 
fiecare sector al combinatului, con
tribuția importantă a fiecăruia în 
realizarea milionului de tone de 
oțel : furnaliștii, oțelarii, laminoriștii. 
Iată succint rezultatele „la zi" (in
clusiv cele din 28 martie) ale între- 
•erii :

• furnaliștii : 7 000 tone fontă peste 
plan ; 1 300 tone de cocs economisit, 
o jumătate de oră cîștigată la elabo
rarea fiecărei șarje ;

• oțelarii: 12 000 tone oțel supli
mentar ;

• laminoriștii : în plus — 4 800 
tone laminate finite pline.

Propunîndu-și să realizeze un 
milion de tone de oțel, side- 
rurgiștii Reșiței au dat naștere 
unei întreceri vii, pasionante intre 
fiecare echipă și schimb, intre 
fiecare furnal, cuptor și linie de la
minoare, ceea ce înseamnă cuprinde
rea tuturor fntr-o amplă și entuziastă 
competiție a inventivității, inteli
genței tehnice și profesionale.

Ca rezultat al propunerilor izvorîte 
din marea întrecere, în majoritatea 
sectoarelor se desfășoară lucrări de 
modernizare, de perfecționare a 
unor soluții tehnologice, menite să 
ducă la fructificarea tuturor rezerve
lor de producție, economisirea cocsu
lui și a energiei electrice, ridicarea 
productivității muncii, sporirea efi
cienței economice. Astfel, la furnale, 
sporurile de producție se obțin prin 
aplicarea unor măsuri care vizează 
îmbunătățirea calității aglomeratului, 
reducerea duratei de pregătire a 
șarjelor, asigurarea unui regim optim 
de funcționare a agregatelor, creș

terea temperaturii aerului insuflat în 
furnal. La oțelărie, unde minutul 
„cîntărește" 2 110 kilograme oțel, mă
surile s-au îndreptat către scurtarea 
duratei de elaborare a șarjelor, față 
de anul trecut, cu 22 minute, prin 
îmbunătățirea operațiilor de ajustare, 
încărcare, topire, afinare și deșarja- 
re. Laminoriștii, printr-o mai judi
cioasă organizare a aprovizionării cu 
blumuri și țagle, a programării pro
ducției pe laminoare, prin reducerea 
numărului de întreruperi ale liniilor

Ecoul chemării
Ia întrecerea socialistă 
în „cetățile de foc“ (IV) 

au reușit să asigure micșorarea sub
stanțială a timpilor neproductivi.

Hotărîrea reșițenilor este clară: 
planul și angajamentele trebuie în
deplinite ritmic și integral ! Pentru 
aceasta însă se cer soluționate unele 
probleme. Este adevărat, depășirile 
de producție obținute atestă că, în 
privința aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, lucrurile au mers mai bine; 
s-a reușit să se asigure în cea măi 
mare parte materiile prime și mate
rialele necesare. Dar la o serie de po
ziții persistă încă numeroase de
ficiențe, partenerii Combinatului si
derurgic din Reșița nerespectîndu-și 
obligațiile contractuale asumate, fapt 
ce impietează direct asupra desfă
șurării producției. întreprinderea me
talurgică din Aiud, Combinatul si
derurgic din Galați, precum și alte 
unități din cadrul Ministerului In
dustriei Metalurgice nu au livrat 
însemnate cantități de utilaj de tur- 
nare-lingotiere și poduri de tur
nare sau au expediat produse de 
slabă calitate, inutilizabile, între

. Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al 
guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean 
și al meu personal vă adresez cele mai călduroase felicitări și un salut 
frățesc în legătură cu alegerea dumneavoastră în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România.

Alegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste Româ
nia de către Marea Adunare Națională, potrivit hotărîrii Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, constituie o înaltă prețuire a me
ritelor dumneavoastră strălucite în fața partidului și statului și o ex
presie a încrederii profunde a întregului popor român față de dumnea
voastră.

Poporul coreean este convins că, sub conducerea dumneavoastră, 
harnicul și talentatul popor român va obține și de acum înainte progrese 
și mai mari în lupta pentru apărarea trainică a suveranității țării, pentru 
construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

îmi exprim încrederea că relațiile frățești de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări ale noastre, întemeiate pe principiile marxism-le- 
ninismului și internaționalismului proletar, se vor întări și dezvolta și 
mai mult în toate domeniile și vă urez din toată inima multă sănătate 
și noi succese în activitatea dumneavoastră de răspundere pentru pros
peritatea țării și fericirea poporului.

KIM IR SEN
Președintele Republicii Populare

Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socia
liste România am plăcerea să vă adresez, în numele poporului finlandez 
și în numele meu personal, cordiale felicitări, urîndu-vă, totodată, deplin 
succes în înfăptuirea aspirațiilor țării dumneavoastră. Exprim cele mai 
bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pre
cum și pentru progresul și prosperitatea poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

care corfele pentru aglomerator 
„realizate" la Î.M. Aiud. De aseme
nea, nu sînt încă asigurate, la nive
lurile necesare, cărămizile și argilele 
refractare și, ceea ce este mai grav, 
piesele de schimb turnate și forjate 
pentru lucrările de întreținere și re
parații ale agregatelor siderurgice.

Iată de ce trebuie ca, în cel mai 
scurt timp, Centrala industriei side
rurgice să pună ordine in „propria 
casă", să nu mai permită nerespec- 
tarea contractelor încheiate intre 
propriile unități, care perturbează 
mersul normal al producției, în sec
ția oțelărie a combinatului, o șarjă 
perfectă poate fi realizată nu în 7 
ore și 59 de minute, cît este 
planificată, ci în 7 ore. Aceste 
59 de minute ce despart „me
dia" de rezultatele „de virf" se da
torează fie lipsei de utilaj de tur
nare sau calității necorespunzătoare 
a acestuia (care duce, implicit, la 
pierderea ă zeci și zeci de tone de 
oțel), fie unei încărcări defectuoase 
a cuptorului, prelungirii acestei ope
rații. încărcarea se poate scurta prin 
mărirea greutății pe troacă.. în con
dițiile cind o pondere însemnată din 
fierul vechi, ce se introduce în cup
tor, este format din șpan, rezultă că 
un volum important de troacă este 
ocupat de... aer. Soluția ar fi briche- 
tarea spânului. Dar unitățile con
structoare de mașini, cu toate inter
vențiile făcute, continuă să trimită 
siderurgiștilor șpanul nebrichetat sau 
nefărimițat. în combinat se iau o se
rie de măsuri vizînd tocmai posibili
tatea sporirii încărcării pe • troacă, 
prin pregătirea prealabilă a fierului 
vechi. Deocamdată însă, măsurile 
sint timide, nereușindu-se o rezolva
re definitivă a problemei.

Desigur, ar fi multe de spus despre 
munca siderurgiștilor reșițeni. 
Ceea ce străbate ca un „fir 
roșu" întreaga activitate din corn-» 
binat, gîndurile acestor oameni 
care fac parte dintr-un colectiv cu o 
bogată experiență este : realizarea 
milionului de tone de oțel.

Dan CONSTANTIN 
Nicolae CATANA

Unitățile Ministerului 
Minelor, Petrolului 

și Geologiei

Unitățile aparținînd Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei 
și-au realizat sarcinile de plan pe 
primul trimestru al anului la pro
ducția industrială cu două zile mai 
devreme. Acest succes al minerilor 
și petroliștilor țării a fost obținut, 
in cea mai mare parte, pe seama 
creșterii productivității muncii și 
a gradului de folosire a mașinilor 
și instalațiilor. Pînă la finele lunii 
se va ohține o producție suplimen
tară în valoare de peste 82 mili
oane de lei, materializată, între al
tele, în 100 000 tone de cărbune, din 
care aproximativ 39 000 tone huilă 
de Valea Jiului, 11 700 tone țiței, 
mai mult de 1 000 tone cupru de 
convertizor și 86 tone de zinc.

Printre colectivele cu cele maț 
bune realizări șe numără cele de 
la Combinatul minier Suceava, 
întreprinderile Rovinari, Anina, 
Bocșa, Ocna de Fier, Barza, ex
ploatările miniere din Valea Jiului, 
precum și trusturile petroliere 
Bolintin, Ploiești și Tg. Jiu.

Industria județului 
Constanța

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea celor două eve
nimente de seamă din viața po
porului nostru, a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei de sub ju
gul fascist și al XI-lea Congres al 
partidului, colectivele unităților 
industriale din județul Constanța 
și-au realizat, la 28 martie, cu 3 
zile înainte de termen, planul pro
ducției globale pe primul trimestru. 
Pină la sfîrșitul trimestrului se va 
realiza, peste plan, un spor de 
65 milioane la producția globală și 
de 90 milioane la producția-marfă. 
în această perioadă s-a înregistrat 
o creștere a producției globale de 
19 la sută, ritm superior celor an
terioare, ca urmare a ridicării pro
ductivității muncii. Fizic, pînă la 
sfîrșitul trimestrului se vor realiza 
peste plan 20 milioane kWh energie 
electrică, 3 000 tone ciment, 6 km 
tuburi azbociment, 3 400 mc pre
fabricate din beton. 200 tone îngră
șăminte chimice, 51 tone oțel brut,

(Urmare din pag. I)

prieteniei între popoare, ca unul din 
marii artizani ai făuririi unei lumi 
mai drepte și mai bune.

De la înalta tribună ei au exprimat 
bucuria că statul român are un pre
ședinte' pe măsura timpului nostru, 
de adinei prefaceri înnoitoare și de 
un dinamism fără precedent, și au 
urat din inimă celui mai iubit fiu al 
tării sănătate și putere de muncă, 
spre binele societății socialiste, al 
minunatului nostru popor.

• *
Primul document supus dezbaterii 

în ședința de dimineață — proiec
tul de lege privind atribuțiile și răs
punderile comitetelor oamenilor 
muncii, directorilor, inginerilor-șefi, 
contabililor-șefi, șefilor de ferme și 
ale celorlalte cadre tehnice și eco
nomice din unitățile agricole de 
stat, precum și ale organelor de con
ducere colectivă și directorilor din 
trusturile județene de întreprinderi 
agricole de stat.

Ațît expunerea de motive, prezen
tată, din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, de deputatul Barbu Po
pescu, raportul Comisiei pentru a- 
gricultUră și silvicultură și Comisiei 
juridice ale M.A.N., înfățișat de de
putatul Mircea Ion Oprean, cit și in
tervențiile deputatilor Mihai Teles- 
cu, Szabo Emerlc, Stela Urania A- 
lexandrescu, au subliniat că. în con
dițiile actualei etape în care se află 
procesul complex de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră — etapă ca
racterizată printr-o continuă ridica
re calitativă a activității în toate 
domeniile — sarcini tot mai mari 
revin agriculturii de stat, care tre
buie să devină un model de orga
nizare și eficientă economică. în 
context, s-a relevat necesitatea re
glementării prin lege a atribuțiilor 
Si mai ales a răspunderilor orga
nelor de conducere colectivă a uni
tăților, precum și ale tuturor cadre
lor de conducere și specialiștilor care 
lucrează în acest important sector 
al agriculturii.

Cu adeastă convingere. Marea A- 
dunare Națională a adoptat le
gea. cu unele amendamente pro
puse în timpul discuțiilor, pe articole.

în continuarea lucrărilor, deputa
tul Nicolae Tăbircă. prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare, a su
pus atenției Marii Adunări Na
ționale, din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, proiectul legii privind 
principalele atribuții ale consiliilor 
populare în domeniul agriculturii. 
Raportul comisiilor permanente ale 
M.A.N., care au avizat proiectul, a 
fost prezentat de deputatul Dumitru 
Balalia, președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și administrația 
destat

Susținerea proiectului de lege a 
pornit de la necesitatea demonstrată 
de viață că dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste implică serioase 
obligații din partea tuturor factorilor 
care trebuie să contribuie la sporirea 
producției agricole și eficientei sale, 
la perfecționarea continuă a acestui 
sector de bază al economiei națio-

200 000 mp furnir, 28 000 mp țesă
turi ‘tip lină, importante cantități 
de produse ale industriei aii-' 
mentare, remorci auto, piese de 
schimb ș.a.

Industria județului Brăila

Animați de hotărîrea de a întâm
pina marile evenimente ale anului 
cu succese de seamă, colectivele de 
întreprinderi din industria județu
lui Brăila au raportat, la 29 martie, 
îndeplinirea planului trimestrial Ia 
producția-marfă, preliminînd obți
nerea unei producții suplimentare 
de 52 milioane lei. în patrimoniul 
economiei naționale vor intra, în 
plus față de plan, însemnate canti
tăți de produse, cum sînt : 1 400
tone laminate, 250 tone oțel brut, 
325 tone hîrtie, celuloză și cartoa
ne, 125 tone fibre și fire sintetice, 
confecții în valoare de 16 milioane 
lei. 314 tone conserve de carne, 120 
tone conserve de legume și fructe 
și altele. Rezultate deosebite au în
scris în contul realizărilor între
prinderea „Laminorul", combinatul 
de celuloză și hîrtie, fabrica de 
confecții, Fabrica de conserve Zag- 
na-Vădeni. combinatul de prelucra
re a lemnului și altele.

Unități din județul 
Teleorman

I

Angajate în entuziasta întrecere 
pentru realizarea planului cincinal 
înainte de termen, numeroase co
lective de muncă din județul Te
leorman și-au îndeplinit sarcinile 
de producție pe primul trimestru, 
între acestea se numără întreprin
derea mecanică de material rulant, 
uzina mecanică pentru agricultură 
și industrie alimentară și Fabrica 
de ulei din Roșiorii de Vede, în
treprinderea de conserve din Turnu- 
Măgurele și unitățile industriei lo
cale. Pînă la sfîrșitul trimestrului 
se prelimină o depășire a planului 
la producția-marfă în valoare de 
21 milioane lei. reprezentînd țiței, 
mijloace de automatizare, utilaje 
tehnologice pentru industria chimi
că și industria ușoară, piese de 
schimb pentru tractoare și mașini 
agricole, produse lactate ș.a. De a- 
semenea, bilanțul acestui trimestru 
va fi încheiat cu importante reali
zări și la planul de export. 

nale. în acest sens, sarcini deosebite, 
revin consiliilor populare și comite
telor lor executive, care răspund de 
întreaga activitate economico-socială 
de pe teritoriul lor. Prin proiectul 
de lege supus dezbaterii s-a urmărit 
— avîndu-se în vedere prevederile 
legii de organizare și perfecționare 
a consiliilor populare — crearea ca
drului juridic adecvat pentru trans
punerea în viață a orientărilor și 
sarcinilor indicate de conducerea 
partidului, în scopul realizării vas
tului program de creștere a produc
ției agricole vegetale și animale.

însușindu-și prevederile proiectu
lui, în acest spirit au luat cuvintul 
deputății Andrei Cervencovici, Fătu 
Șocariceanu și Iohan Schuster.

După dezbaterea pe articole, pro
iectul de lege respectiv a fost apro
bat în unanimitate, cu unele amen
damente, de Marea Adunare Națio
nală.

S-a trecut apoi la un alt punct 
de pe ordinea de zi — examinarea 
proiectului de lege cu privire la rea
lizarea, exploatarea. întreținerea și 
finanțarea amenajărilor de irigații 
și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri 
funciare.

Din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri, deputatul Angelo Miculcscu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, a prezentat expu
nerea de motive. Proiectul de lege 
susținut este consacrat unor proble
me de importanță deosebită pentru 
folosirea întregii suprafețe agricole 
și mărirea potențialului ei de pro
ducție prin conservarea solului, exe
cutarea în ritm susținut a lucrărilor 
de combatere a excedentului de-umi
ditate, a inundațiilor, a eroziunii so
lului. de ameliorare a sărăturilor și 
de amendare a solurilor acide.

Ținînd seama de aceste sarcini, de 
importanța deosebită a îndeplinirii 
lor pentru agricultura țării noastre, 
a fost necesară stabilirea prin lege 
a unor norme și măsuri care să 
conducă la îmbunătățirea condițiilor 
de folosire a pămîntului — avuție 
națională a țării și principalul mij
loc de producție în agricultură.

Raportul Comisiei pentru agricul
tură și silvicultură și al Comisiei 
juridice a fost prezentat de deputa
tul Marin Vasile. iar la dezbateri au 
luat parte deputății Vasile Vîlcu. 
Dumitru Dumitru, Marin Argint.

Marea Adunare Națională a exa
minat pe articole acest act normativ 
și l-a votat în unanimitate, confe- 
rindu-i putere de lege.

în partea finală a ședinței de di
mineață. Marea Adunare Națională 
a ascultat expunerea tovarășului 
Florin Iorguîescu, președintele Con
siliului Național al Apelor, asupra 
proiectului legii apelor, proiect care 
a fost examinat în ședința Comite
tului Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din decembrie 1973, îmbunătățit po
trivit indicațiilor date și supus 
dezbaterii în cadrul comisiilor per
manente ale Marii Adunări Națio-. 
nale. ‘ '

Concluziile Comisiei pentru agri
cultură și silvicultură. Comisiei 
pentru consiliile populare și admi
nistrația de stat și Comisiei juridice 
ale M.A.N. au fost sintetizate în ra
portul prezentat de deputata Ale
xandra Ștefănescu.

Subliniind însemnătatea acestui 
document, deputății Ion Dincă, Va
sile Beiizna, Dumitru Afronie au re
levat în cadrul dezbaterilor că pro
iectul de lege creează cadrul juridic 
necesar aplicării politicii partidului 
și statului în acest domeniu pentru 
asigurarea protecției și valorificării 
raționale a bogățiilor naturale pe 
care Ie reprezintă apele țării.
An cadrul discuției pe articole au 

fost propuse unele amendamente. In 
legătură cu aceasta, președintele 
republicii a propus ca în lege să se 
prevadă că Ministerul Industriei 
Chimice poartă răspunderea pentru 
organizarea unitară a cercetării și 
aplicarea măsurilor privind epurarea 
apelor, propunerez'care a fost adop
tată de forul legislativ al țării.

Cu aceste amendamente, legea a 
fost votată în unanimitate de Marea 
Adunare Națională.

în ședința de după-amiază, Marea

LEGEA PRESEI
din Republica

Socialistă România
(Urmare din pag. a IV-a)
face dovada că întîrzierea s-a dato
rat unor motive întemeiate, instanța 
poate reveni asupra amenzii stabilite.

Art. 90. — Tipărirea, înregistrarea 
sau difuzarea, fără autorizare lega
lă, a unui imprimat grafic, fonic sau 
pe bandă ori peliculă, destinat a fi 
folosit ca mijloc de informare publi
că, constituie infracțiune și se pedep
sește cu închisoare de la 3 luni la 
2 ani sau cu amendă.

Art. 91. — în cazul faptelor prevă
zute de legea penală, pentru care 
punerea în mișcare a acțiunii penale 
se face la plîngerea prealabilă a per
soanei vătămate, dacă fapta a fost 
săvîrșită prin presă, plingerea prea
labilă se adresează organului de ur
mărire penală, judecarea infracțiunii 
fiind de competența judecătoriei.

Retragerea plingerii înlătură răs
punderea penală.

Art. 92. — în cazul condamnării Ia 
pedeapsa închisorii pentru o infrac
țiune săvîrșită prin presă se poate 
pronunța și măsura interzicerii de a 
ocupa funcții în domeniul presei sau 

: de a exercita profesia de ziarist, po
trivit dispozițiilor art. 115 din Codul 
penal.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții tranzitorii 

și finale
Art. 93. — Buletinele și celelalte 

publicații cu caracter intern sau de 
serviciu, revistele școlare ale elevi

Adunare Națională a luat în dezba
tere proiectul de lege privind con
trolul financiar preventiv.

în expunerea de motive, prezen
tată din însărcinarea Consiliului de 
Stat de către tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Curții 
superioare de control financiar, a 
fost subliniat faptul că proiectul de 
lege, prin prevederile sale, contribuie 
la realizarea uneia dintre sarcinile 
importante stabilite de partid, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, 
de a ridica pe o treaptă superioară 
controlul în toate domeniile, pentru 
ca acesta să devină un factor im
portant în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
România.

Raportul comisiilor permanente 
economico-financiară și juridică ale 
M.A.N. a fost prezentat de deputatul 
Aurel Vijoli, președintele Comisiei 
permanente economico-financiare.

Atiț în raport, cît și în alocuțiunile 
deputaților Tudor Ermil Bălătică și 
Mircea Simovici a fost relevat faptul 
că. față de reglementările actuale, 
recentele prevederi dau un conținut 
nou, calitativ superior, controlului fi
nanciar preventiv, prin aceea că, în 
viitor, obiectul verificării prealabile 
îl va constitui nu numai legalitatea 
operațiunilor patrimoniale, ci și ne
cesitatea, oportunitatea și economici
tatea acestora. Totodată, s-a subliniat 
că noul act normativ duce la 
preîntîmpinarea neregulilor, abateri
lor și risipei de fonduri materiale și 
bănești.

După examinarea pe articole a pro
iectului, Marea Adunare Națională 
i-a acordat, în unanimitate — cu 
unele amendamente propuse — putere 
de lege.

în continuarea lucrărilor, deputății 
au trecut la discutarea proiectului de 
lege privind rechizițiile, înscris, de 
asemenea, pe ordinea de zi.

Proiectul de lege a fpst susținut, din 
Însărcinarea Consiliului de Miniștri, 
de generalul de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, care a 
expus prevederile documentului ce 
reglementează, intr-un cadru adecvat, 
unitar, corespunzător structurii eco
nomice și social-politice a statului 
nostru, modalitățile de rechiziție și 
chemările de persoane fizice pentru 
prestările de servicii la dispoziția 
Ministerului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, în cazul pro
clamării stării de necesitate, la decla
rarea mobilizării ori a stării de 
război.

în raportul comisiilor permanente 
pentru problemele de apărare și ju
ridică ale M.A.N., prezentat de depu
tatul Ion Dincă, președintele Comi
siei permanente pentru problemele de 
apătare, s-a subliniat că prevederile 
proiectului servesc necesităților su
perioare ale apărării Republicii So
cialiste România, ordinii publice- și 
securității statului, salvgardării in
tereselor suoreme ale națiunii, sar
cini primordiale ale statului nostru 
socialist,-ale întregului popor.

Apreciind importanța noilor pre- /
vederi,. care stabilesc intr-un mod
unitar obligațiile și răspunderile or
ganelor de stat, organizațiilor socia
liste de stat, organizațiilor coopera
tiste și obștești, precum și ale ce
tățenilor cu privire la rechiziții șl 
prestările de servicii. Marea Aduna
re Națională a aprobat în unanimi
tate legea.

Ședința a luat sfîrșit cu adoptarea 
de către deputați. la propunerea Bi
roului Marii Adunări Naționale, 
a hotărîrii ca proiectul de lege 
privind remunerarea după can
titatea și calitatea muncii, pro
iectul de lege privind sistemati
zarea teritoriului și localităților 
urbane și rurale, precum și proiec
tele de legi pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat, incluse pe ordinea 
de zi, să fie supuse dezbaterii în ca
drul unor viitoare ședințe plenare, 
a căror dată va fi stabilită ulterior, 
urmînd ca documentele respective să 
fie examinate pină atunci de comi
siile permanente ale forului legisla
tiv suprem al țării.

(Agerpres)

lor, precum și activitățile culturale de 
amatori, care folosesc mijloacele da 
exprimare ale presei, se organizează, m 
se desfășoară și sînt conduse potri
vit regulilor stabilite de organele de 
stat sau obștești competente in ra
mura sau domeniul lor de activitate. .

Art. 94. — Publicațiile cultelor și ; 
confesiunilor religioase se organizea
ză și sînt îndrumate și conduse po
trivit statutelor proprii, aprobate în 
condițiile legii. ' s

Art. 95. — Prevederile art. 67 se 
aplică tuturor materialelor tipărite 
sau multiplicate, înregistrate, trans
mise sau făcute publice’sub orice 
formă de comunicare, de oricare per
soană, organizație sau instituție.

Art. 96. — Organele de presă au 
obligația de a asigura ca, în decurs 
de maximum 4 ani. nersonalul redac
țional încadrat la data intrării în vi
goare a prezentei legi să corespun
dă cerințelor de studii și pregătire 
profesională prevăzute în art. 39.

Sînt exceptați de la îndeplinirea 
acestor condiții ziariștii cape la data . 
intrării în vigoare a prezentei legi ' 
mai au cel mult 10 ani pînă la îm- 
plinirea vîrstei de pensionare. Cei 
a căror activitate publicistică depă
șește 20 de ani vor putea exercita in 
continuare profesiunea de ziarist fă
ră să îndeplinească cerințele de stu
dii prevăzute la art. 39.

Ziariștii cu o vechime mai mică de 
2 ani in redacții la data intrării în 
vigoare a prezentei legi pot susține 
examenul de atestare la împlinirea 
cerinței de stagiu prevăzută în art. 48.

Art. 97. — Prevederile prezentei 
legi intră în vigoare Ia 30 de zile de 
la publicarea în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE 
DIN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATISTE

(Urmare din pag. a IlI-a)
lui de Miniștri este obligatorie 
pentru toți, iar un ordin al cen
tralei nu poate abroga o lege 
sau un drept stabilit prin con
tract. Aceste practici conduc Ia 
instalarea unui climat de neîn
credere, nemulțumiri în rindul 
unităților agricole și pină la 
urmă totul se răsfringe asupra 
producției. Unitățile beneficiare 
— e bine să țină minte — nu 
aU numai drepturi în relațiile 
cu cooperativele agricole sau cu 
unitățile de stat, ci și obligații, 
de integrare și conducere ne
mijlocită a procesului de pro
ducție.

In altă ordine de idei trebuie 
să arăt că, în cei 3 ani ai ac
tualului cincinal, planul de pro
ducție și de livrări către stat la 
legume și cartofi a fost depășit, 
în acest fel am reușit să înfăp
tuim întocmai indicațiile date 
de conducerea superioară, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
fiecare județ să se aprovizio
neze singur cu legume, fructe 
și cartofi.

în anii care au trecut am reu
șit să specializăm și să concen
trăm în bună măsură produc
ția agricolă din județ. Legu
mele și fructele, de pildă, se 
produc numai în ferme speciali
zate, acțiune pe care o continuăm 
și la restul culturilor tehnice, 
în sectorul de creștere a anima
lelor producția de carne pentru 
fondul de stat se realizează in 
proporție de 67 la sută în uni
tăți de tip industrial și in fer
me specializate ale cooperative
lor. Ca urmare, planul de carne 
pentru fondul de stat, în anul 
1973, deși s-a dublat față de 1971,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICHIFOR CEAPOIU

Cercetarea științifică în dome
niul cerealelor și plantelor teh
nice, pe care o desfășoară insti
tutul de la Fundulea și stațiu
nile experimentale agricole de 
pe întinsul țării în care institu
tul nostru are programe de cer
cetare, are la bază valoroasele 
indicații date de tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu 
de a lega cît mai strins cerce
tarea științifică de invățămint și 
de producție, precum și hotări- 
rile Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale privind a- 
sigurarea unor semințe de înaltă 
productivitate la griu, porumb, 
floarea-soarelui ți alte plante a- 
gricole și aplicarea cit mai largii 
în practică a cuceririlor științei.

în acest scop, cercetătorii de 
la Fundulea s-au străduit și se 
străduiesc să-și perfecționeze 
metodele de investigație, să ob
țină rezultate noi la nivelul ce
lor mai bune realizări din țări.e 
cu o bogată tradiție de cercetare, 
să introducă și să extindă cit 
mai rapid in unitățile de pro
ducție aceste rezultate. Trebuie 
să arăt conferinței că multe din 
prevederile Congresului al X-lea 
ți ale Conferinței Naționale au 
fost realizate, agricultura noastra 
dispunînd în prezent de soiuri 
și hibrizi valoroși, care acopera 
întreaga suprafață cultivată cu 
porumb, floarea-soarelui și unele 
plante de nutreț, precum și so
iuri produstive la alte plante 
textile și furajere care se cultivă 
pe suprafețe din ce în ce mai 
mari.

în contextul eelor arătate, 
cercetătorii de la Fundulea au 
elaborat către sfîrșitul anului cu
re a trecut tehnologii de cultura 
pâhtru toate cerealele, plantele 
tehnice, plantele furajere și 
plantele medicinale, care au rost 
transmise la direcțiile generale 
ale agriculturii de la județe. 
Tehnologiile cuprind cele mai 
noi rezultate experimentale, di
ferențiate pe zone climatice și 
pedologice, cu posibilități de a- 
plicare in orice gospodărie. Este 
de datoria tuturor cadrelor teh
nice din agricultură de a-și în
suși și aplica întocmai măsurile 
specificate în tehnologii, deoarece 
sintem convinși că numai pe ca
lea aceasta va putea fi sporită 
producția din fiecare unitate a- 
gricolă.

Dacă In prezent producțiile 
medii la hectar continuă să fie 
mici în numeroase unități agri
cole, aceasta se datorește faptu
lui că nu există suficiente 
preocupări de aplicare a reco
mandărilor științei agricole.

Avînd în vedere faptul că să- 
mînța constituie un important 
factor de producție și că asigu
rarea cu sămință ameliorată cu 
valoare biologică ridicată con
stituie condiția de bază pentru 
realizarea unor recolte bogate, 
institutul nostru a elaborat re
cent tehnologiile de producere 
de sămință la toate culturile de 
cîmp, in care sint arătate cele 
mai perfecționate metode și 
tehnici de producere a seminței 
în loturile semincere ți fermele 
specializate.

Deși institutul de la Fundulea 
produce în fiecare an peste 
23 000 tone sămință elită ți să
mință hibridă, depășind pla
nul cu 20—40%, totuși la unele 
culturi, cum sint cinepa și inul, 
lucerna, trifoiul, ghizdeiul, mă
zărichea și ierburile perene, nu 
a reușit să asigure necesarul de 
sămință planificat, urmind ca 
această situație să fie cit mai 
repede lichidată.

I-a porumb au fost obținuți 
*1 extinși în producție. în ulti
mii ani, o serie de hibrizi de 
mare randament ca HD 225. H» 
330, HS 400, HD 410 și HS 415, 
care în unitățile fruntașe dau 
peste 10 000 kg boabe la ha, iar 
în sectorul experimental peste 
15 000 kg/ha. în ultimul timp 
institutul a creat mai multi hi
brizi de porumb bogați în a- 
cizi aminici (lizină) destinați 
îmbunătățirii substanțiale a nu
triției animale, dintre care HS 
330 transformat s-a dovedit foar
te productiv și cu un conținut 
ridicat de lizină. împreună cu 
ministrul nostru, s-a elaborat 
un plan de înmulțire rapidă a 
acestui hibrid, astfel ca in 1977 

a fost depășit, iar în acest an 
creșterea va fi de 2,5 ori. Acti
vitatea unităților specializate în 
îngrășarea animalelor se încheie 
cu beneficii și acest fapt se 
răsfringe pozitiv asupra venitu
rilor cooperativelor asociate. A- 
preciez, in acest sens, că statu
tele care s-au pus in dezbaterea 
conferinței, prin prevederile lor, 
vor permite ca această acțiune 
să fie accelerată, ceea ce va fa
cilita introducerea de tehnologii 
noi, moderne in producție, cit 
și obținerea unor rezultate su
perioare.

Lucrătorii dc pe ogoarele ju
dețului Satu-Mare trăiesc, ală
turi de întregul popor, puterni
ce sentimente de mîndrie pa
triotică, pentru faptul că vizita 
în cele 4 țări arabe a prilejuit 
o nouă dovadă de simpatie și 
respect față de poporul român 
și realizările sale în făurirea 
vieții noi, față de politica exter
nă profund constructivă a Româ
niei socialiste, față de contribu
ția dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la întărirea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare între popoare, la soluțio
narea pe cale politică a tuturor 
problemelor lumii contempo
rane.

Permiteți-mi să asigur condu
cerea superioară de partid și de 
stat, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că lucrăto
rii din agricultura județului 
Satu-Mare nu vor precupeți 
nici un efort pentru ca anul 
1974, an in care aniversăm îm
plinirea a trei decenii de la e- 
liberarea țării, anul celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, să 
fie un an de vîrf în producția 
agricolă.

el să fie cultivat pe circa 330 000 
hectare.

Actuala structură a soiurilor 
de griu de toamnă. în care pre
domină încă soiurile străine, ur
mează să fie îmbunătățită prin 
extinderea pe suprafețe mari a 
soiurilor create de stațiuni și 
de Fundulea. ca Lovrin 10. Lo- 
vrin 13, Dacia, Excelsior, Favo
rit. Olt. Turda și altele, care, in 
prezent, ocupă peste jumătate 
milion hectare, precum și prin 
introducerea in producție a noi
lor soiuri de grîu Iulia și Ceres, 
obținute la Fundulea și omolo
gate în acest an. Capacitatea de 
producție a soiurilor menționa
te variază in raport cu precoci
tatea lor și zona pedoclimatică 
în care se cultivă de la 4 500— 
8 500 kg/ha.

La floarea-soarelui, alături de 
hibrizii simpli 52 și 53 binecu- 
noscuți și peste hotare, care se 
cultivă în prezent pe o supra
față de peste 300 000 ha, au fost 
omologați in acest an încă doi 
noi hibrizi și anume HS 90 și 
HS 301. Sînt în curs de verifi
care, pentru prima dată, hibrizi 
de floarea-soarelui rezistenți la 
mană, o boală care în ultimii 
ani s-a extins în toate regiunile 
țării.

La in și cinepă, cercetările 
rămase mult in urmă urmează 
să fie extinse mult în viitor, 
conform programului aprobat 
recent de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. La bumbac, după 
o întrerupere regretabilă de 
10 ani, cercetările au fost re
luate cu doi ani in urmă, cu 
rezultate promițătoare. Desigur, 
o sarcină de mare răspundere 
revine institutului de la Fun
dulea și Stațiunii experimen
tale de cultura bumbacului de 
la Brinceni de a crea in timpul 
cel mai scurt soiuri timpurii, a- 
daptate la condițiile pedoclima
tice din sudul țării.

în scopul difuzării rezultate
lor muncii de cercetare in pro
ducție. institutul și stațiunile 
experimentale au dezvoltat an 
de an acțiunea de ajutorare a 
cooperativelor agricole de pro
ducție prin organizarea de ex
periențe, loturi demonstrative și 
loturi de producere de sămință. 
La fiecare an, institutul și sta
țiunile sale acordă asistență 
tehnică unui număr de peste 
200 cooperative. Considerăm 
acest număr insuficient și ne 
angajăm să-l sporim în viitor.

Creșterea populației din țara 
noastră, ridicarea continuă a 
standardului de viață a acesteia, 
necesitatea dezvoltării sectoru
lui zootehnic și nevoia de a in
tensifica exportul unor produse 
agricole mult căutate pe piața 
externă pun în fața cercetării 
obligația de a crea soiuri și hi
brizi cu un randament mult mai 
mare, mai bogați în proteine și 
grăsimi și de calitate mult mai 
bună decît cei folosiți in pre
zent. în această privință, cer
cetătorii de la Fundulea apre
ciază ca deosebit de valoroase 
indicațiile privind dezvoltarea 
cercetării științifice pe care to
varășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu le-a dat cu prilejul 
celor trei vizite pe care le-a 
făcut la institutul nostru in 1971 
șl 1972. Vizitînd cîmpurile de 
ameliorare a griului, porumbului, 
florii-soarelui și a orzului de 
toamnă și analizind rezultatele 
obținute, tovarășul secretar ge
neral ne-a trasat sarcina să 
creăm soiuri și hibrizi mai pro
ductivi, mai valoroși decît cei 
actuali, care să ajungă cît mai 
repede pe ogoarele țării. Ne 
străduim ca în timp scurt să 
dăm producției soiuri de griu 
de 10 000—12 000 kg boabe, 
hibrizi de porumb care să 
producă peste 20 000—22 000 kg 
la hectar, precum și soiuri și 
hibrizi de mare productivitate 
la celelalte culturi.

Cercetarea științifică are încă 
multe de făcut. Se impune să 
lichidăm mentalitatea de auto- 
mulțumire la care, pe bună 
dreptate, s-a referit tovarășul 
secretar general, să imprimăm 
cercetării mal mult dinamism, 
mai mult spirit creator și mai 
multă hotărîre. Ținind seama de 
baza tehnico-materială de care 
dispunem, de pregătirea și ex
periența cadrelor de cercetare, 

de pasiunea cu care aceștia 
muncesc, am convingerea fermă 
că sarcinile privind crearea de 
soiuri noi, producerea de se

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA CUCUTA

Acum, cind întregul popor 
este angajat cu toate forțele în 
opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
și țărănimea cooperatistă din 
județul Tulcea a pășit in anul 
1974 cu hotărîrea de a cinsti așa 
cum se cuvine cele două mari 
evenimente ale anului — cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist și Congresul al XI-lea 
al partidului nostru.

La un sfert de veac de la is
torica Plenară a C.C. al P.C.R. 
din 3—5 martie 1949, noi, cei 
care lucrăm pe ogoare, expri
măm recunoștință fierbinte Par
tidului Comunist Român, secre
tarului nostru general — to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija deosebită, perma
nentă. pe care o acordă dez
voltării agriculturii, pentru via
ța tot mai luminoasă pe care o 
trăiește țărănimea, toți lucrăto
rii satelor și comunelor noastre. 
Vă mulțumim, de asemenea, to
varășe Ceaușescu, pentru căldu
roasele aprecieri făcute nouă, 
femeilor, și vă asigurăm că vom 
depune toate eforturile pentru 
înfăptuirea politicii partidului 
de înflorire a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă 
România.

Lucrez de 12 ani în coopera
tiva agricolă de producție din 
satul Traian, județul Tulcea. Mă 
simt legată de activitatea și pre
ocupările acestor oameni. îm
preună cu ei, am acordat o aten
ție sporită întăririi disciplinei 
în muncă, creșterii răspunderii 
cooperatorilor față de Îndeplini
rea sarcinilor, gospodăririi cu 
chibzuință a bunurilor materia
le de care dispunem.

Ca ingineră,' apreciez în mod 
deosebit măsurile preconizate 
menite să facă deplină ordine 
in activitatea specialiștilor din 
agricultură. Propria experiență 
m-a convins că nu poți realiza 
sarcinile ca specialist, nu poți 
obține rezultatele dorite dacă 
nu te legi organic, cu toate fi
rele vieții tale, de viața satu
lui, a oamenilor in mijlocul că
rora trăiești și muncești.

Agricultura modernă, intensi
vă. nu se face pe asfalt și nici 
între două sosiri ale trenului în 
gară.

La noi în sat. prin măsurile 
de gospodărire mai judicioasă a 
pămintului, prin folosirea rațio
nală a îngrășămintelor, crește
rea cointeresării membrilor coo
peratori. prin aplicarea corectă 
a acordului global am reușit să 
obținem, în anul 1973, în medie 
la hectar, pe întreaga suprafață 
cultivată, 4 010 kg griu, 4 107 kg 
porumb, 10 270 kg struguri, iar 
în zootehnie să realizăm 2 250 
litri lapte pe vâcă furajată, 
36 litri lapte pe oaie, 100 miei 
de la 100 de oi fătătoare, 800 
grame spor mediu zilnic în 
greutate la tineretul bovin și 
alte producții. Ca urmare, am 
depășit veniturile bănești plani
ficate cu 2 milioane lei. produc
ția globală a cooperativei ajun- 
gind la peste 10 milioane lei, re
venind la 100 hectare mai mult 
de 600 000 lei. Veniturile mem
brilor cooperatori au crescut de 
la 23 lei la 35 lei pentru o nor
mă convențională.

Sintem conștienți însă că rea
lizările obținute pot fi și mai 
bune. Cînd spun acest lucru am 
în vedere că nu am reușit să 
avem o corelație corespunzătoa
re între dezvoltarea efectivelor 
de animale și asigurarea furaje
lor. Nu ne-am preocupat in su
ficientă măsură să asigurăm ne
cesarul de furaje, cantitativ și 
calitativ. Din experiența coope
rativei noastre, arăt că în anii 
cind am avut cantitățile de su-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IOSIF MOLNAR

în primul rind, aș dori să-mi 
exprim bucuria șl satisfacția 
pentru posibilitatea ce ml s-a a- 
cordat de a participa la confe
rință, acest inalt for al lucrători
lor de pe ogoare, care va da un 
nou impuls in dezvoltarea șl mo
dernizarea agriculturii in țara 
noastră.

Sint venit de pe meleagurile 
județului Covasna unde, înfră
țiți in muncă și idealuri, români 
și secui depun eforturi susținu
te pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a prețioaselor in
dicații date de iubitul nostru 
conducător — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Sinzieni, al 
cărei reprezentant sînt. în lu
mina sarcinilor stabilite de Con
gresul al X-lea și de Conferința 
Națională ale partidului, cu 
sprijinul permanent și multila
teral al conducerii de partid și 
de stat, și-a adus modesta con
tribuție la dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii noastre so
cialiste, la aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare.

In context doresc să subliniez 
faptul că in anul 1973 am reu
șit să realizăm planul la pro
ducția globală in proporție de 
106 la sută, iar la veniturile bă
nești a fost depășit cu 22 la sută; 
valoarea normei convenționale a 
crescut la 35 lei, față de 23 lei 
cit a fost planificat.

în același timp, am livrat la 
fondul centralizat al statului 
5 670 tone de cartofi, 4 952 tone 
de sfeclă de zahăr. 164 tone car
ne, 7 729 hl lapte de vacă și alte 
produse agroalimentare. Aceasta 
este urmarea faptului că am ob
ținut în medie 15 500 kg car
tofi și, respectiv. 33 256 kg de 
sfeclă de zahăr la hectar, pre
cum și 2 609 litri de lapte pe 
vacă furajată, la un efectiv de 
341 vaci. Aceste rezultate nu 
ne mulțumesc, deoarece ele nu 

mințe și stabilirea tehnologiilor 
superioare în agricultură, așa 
cum prevăd documentele de 
partid și de stat, vor fi realizate.

culente necesare am obținut 
producții de lapte pe vacă fu
rajată de 2 800—2 900 litri.

In activitatea noastră s-au 
semnalat și alte lipsuri. Mă re
fer in primul rînd la faptul că 
nu am reușit întotdeauna să or
ganizăm munca in mod temeinic 
și să asigurăm o cointeresare 
corespunzătoare a cooperatori
lor în toate sectoarele de acti
vitate. De asemenea, nu am a- 
cordat suficientă atenție selec
ției și creșterii tineretului de În
locuire.

încă din toamnă, noi, împreu
nă cu secția de mecanizare, am 
organizat o grupă de tractoare 
și mașini specializată în pro
ducerea de furaje, care lucrea
ză numai la dispoziția fermei și 
care va asigura în mai mare mă
sură mecanizarea lucrărilor ce 
trebuie executate. Anul acesta 
vom ajunge la 80 la sută lu- 
cernă în structura plantelor de 
nutreț, din care vom iriga peste 
50 la sută, ceea ce ne va asi
gura masa verde și finul prevă
zute în balanța furajeră. De ase
menea, ne preocupă îmbunătăți
rea tehnologiilor de preparare 
a nutrețurilor grosiere pentru 
ca acestea să fie mai bine asi
milate de animale.

Totuși, in ceea ce privește 
mecanizarea unor procese de 
producție și de muncă intimpi- 
năm încă greutăți, pentru că nici 
acum S.M.A. nu sint do
tate suficient cu utilaje de mare 
productivitate pentru recoltatul, 
strlnsul, incărcatul și prepara
rea furajelor.

Apreciez că Ministerul Agri
culturii. Industriei Alimentare 
și Apelor, cercetarea, toți cei ce 
răspund de elaborarea și pro
ducerea utilajelor agricole tre
buie să acorde mai multă aten
ție diversificării continue a ga
mei de mașini și utilaje cu care 
sintem dotați.

Pentru a avea o balanță fu
rajeră mai echilibrată ar fi ne
cesar, de asemenea, 
la timp cantitățile de concen
trate industriale, in raport 
livrările de produse agricole la 
fondul de stat. Deși producem 
și livrăm Ia fondul de stat în
semnate cantități de floarea- 
soarelui. nu se mai asigură cele 
75 kg șrot pentru tona livrată, 
iar melasa și tăițeii de sfeclă 
nu-i primim deloc.

Pentru anul 1974. pe baza in
dicațiilor cuprinse in 
Secretariatului C.C. al 
luat din timp măsuri 
alizarea și depășirea 
de plan.

Conferința actuală, 
care vor fi adoptate __ _.... 
Stitui un program concret pen
tru activitatea noastră, in așa 
fel incit în acest an să reali
zăm producții superioare și să 
contribuim intr-o măsură tot 
mai însemnată la consolidarea 
agriculturii — ramură de bază 
a economiei naționale.

Voi munci cu toată pasiunea 
și priceperea mea pentru a a- 
vea satisfacția că. alături de în
tregul popor, imi aduc și eu con
tribuția mea modestă la mărea
ța operă de edificare a socialis
mului in scumpa noastră patrie.

înainte de a incheia cuvîntul, 
mai doresc să afirm că sînt cu 
totul de acord cu criticile și in
dicațiile prețioase reieșite din 
ampla expunere a secretarului 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, considerînd că aces
tea, împreună cu hotăririle care 
vor fi adoptate, vor constitui un 
program concret pentru activi
tatea noastră, în așa fel incit în 
acest an să realizăm producții 
superioare și să contribuim în- 
tr-o măsură mai mare la con
solidarea agriculturii — ramură 
de bază a economiei naționale.

să primim
cu

scrisoarea 
P.C.R., am 
pentru re- 
sarcinilor
hotăririle 
vor con-

reflectă posibilitățile reale de 
care dispune cooperativa noastră. 
Criticile drepte făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu sint va
labile și pentru cooperativa din 
Sinzieni, unde mai trebuie să 
muncim cu oamenii pentru întă
rirea disciplinei în muncă, pen
tru a determina pe toți mecani
zatorii să acorde mai multă a- 
tenție calității lucrărilor, aplică
rii tuturor regulilor agrotehnice, 
și pentru că nu am făcut totul 
in vederea folosirii cu mai multă 
chibzuință a fiecărei palme de 
pămint.

Dînd curs hotăririi adunării 
generale a cooperatorilor dc a 
pune pe deplin în valoare tere
nurile de pe ambele părți ale 
riului Cașin. care ani de zile 
a provocat pagube însemnate 
în culturile așezate de-a lun
gul Iul, pe o lungime de 1 km 
executăm consolidări ale malu
lui, împletit cu diguri de a- 
părare. In același timp, am pus 
în stare de funcționare toate a- 
gregatele de aspersiune, pentru 
a putea iriga culturile cu apă 
din riul Cașin. De asemenea. în 
primăvara acestui an, executăm 
curățiri și fertilizări pe o supra
față de circa 600 ha, din cele 
1 863 ha finețe și pășuni natu
rale existente, iar pe o supra
față de 40 ha executăm lucrări 
de bază — defrișări masive și 
suprainsămințări.

Ne-am mai propus ca, prin a- 
plicarea corectă a tehnologiei, de 
pe o suprafață de 200 ha, din 
cele 500 ha cultivate cu cartofi, 
să obținem o producție de cel 
puțin 30 000 kg la hectar.

în sectorul zootehnic vom ter
mina lucrările de modernizare, 
începute în anul 1973, la 
adăposturile pentru tineretul 
taurin la îngrășat, pentru un e- 
fectiV de 350 de capete, adu- 
cindu-ne o contribuție și mai 
mare Ia realizarea sarcinilor la 
această categorie de animale. In 

scopul concentrării și intensifi
cării producției vom construi o 
îngrășătorie pentru 6 000 de ber- 
becuțL

Am expus doar citeva din 
gindurile, preocupările și acțiu
nile cooperatorilor din comuna 
Sinzieni. avind ca scop de a pro
duce cit mai mult și mai ieftin, 
de a livra la fondul centralizat 
al statului cantități mereu spo
rite de produse agroalimentare.

Dar, pentru realizarea acestor 
năzuințe ale noastre, avem ne
voie să fim sprijiniți în citeva 
domenii. în primul rind mă re
fer la asigurarea îngrășăminte
lor chimice, din care, față de 
nevoile de primă urgență ale 
cooperativei, am primit pînă in 
prezent doar 30 la sută din can
titățile de azotoase și, respectiv, 
60 la sută din cele fosfatice. 
Consider că Ministerul Agricul
turii, in colaborare cu Ministe
rul Industriei Chimice, ar tre
bui să creeze stocuri cores
punzătoare care să asigure a- 
plicarea îngrășămintelor chi
mice în perioada optimă. De 
asemenea, solicităm utilaje mai 
perfecționate pentru adminis
trarea acestor îngrășăminte, 
ca și pentru executarea efi
cientă a tratamentelor fitosani- 
tare. Aceste doleanțe ale noastre 
nu sînt noi. Nu înțelegem insă 
de ce ministerele de resort în- 
tirzie să le satisfacă, mai ales 
că asemenea greutăți întimpină 
și multe alte unități agricole. 
Totodată, ar fi necesar ca in
dustria chimică să ne livreze 
ingrășămintele fosfatice numai 
granulate și ambalate.

Consider că prin aplicarea do
cumentelor supuse dezbaterii 
conferinței agricultura noastră 
va progresa continuu, vor fi 
realizate și depășite sarcinile 
stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului. în mod deosebit, a- 
preciez ca foarte utilă măsura 
ca specialistul agricol să locu
iască în comuna unde-și desfă
șoară activitatea. Aceasta îi va

CUVÎNTUL
MARIA

Știind că vin la această confe
rință, țăranii din Ardusat, ju
dețul Maramureș, m-au împu
ternicit să spun cum muncim noi 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională privind 
dezvoltarea agriculturii. Am 
muncit cu hărnicie și dăruire 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate 
pe 1973, avînd rezultate bune in 
sporirea producțiilor.

Iată pe scurt citeva din rezul
tatele pe pare le-am obținut în 
1973. La porumb am realizat o 
producție de 3 836 kg boabe la 
hectar, la grîu 2 380 kg, depășind 
prevederile de plan.

O parte din hotarul coopera
tivei noastre se întinde de-a lun
gul Someșului și avem condiții 
bune pentru cultivarea legume
lor. în anul trecut am obținut 
realizări frumoase. La ceapa us
cată, ardei și morcovi s-au reali
zat producții de 10 pină la 15 
mii kg la hectar ; ne gîndim ca 
in acest an să dăm o atenție mai 
mare culturii legumelor, să chel
tuim mai puțin pentru fiecare 
tonă pe care o producem, prin 
mecanizarea unui număr mai 
mare de lucrări, să combatem 
buruienile cu erbicide și să iri
găm întreaga suprafață.

Ne dăm seama că. deși am a- 
vut o serie de realizări bune în 
producție, ele nu sînt pe măsura 
posibilităților noastre și nu re
prezintă totul din ceea ce putem 
face. în activitatea coopera
tivei au existat și unele lipsuri 
în organizarea muncii, în folo
sirea cu chibzuință a pămîntului, 
precum și in alte sectoare de 
activitate. De aceea, așa cum a 
rezultat din frumoasa cuvîntare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
reintorși acasă ne vom strădui 
să gospodărim cu mare grijă pă- 
mintul nostru, să cultivăm fie
care palmă de pămint și să-1 
gospodărim cît putem noi mai 
bine, ferindu-1 de băltirea ape
lor sau de inundații.

în cooperativa noastră avem 
amenajată pentru irigații o su
prafață de 160 hectare și vom 
cultiva pe aceste terenuri po
rumb, legume, cartofi și lucernă, 
de la care să putem obține re
colte de două-trei ori mai mari 
decît în condiții de neirigare. 
Datorită avantajelor mari pe 
care le creează irigațiile, in pe
rioada următoare vom continua 
această acțiune importantă pen
tru ca în următorii ani să obți
nem producții cît mai mari și 
Constante, fără să ne mai uităm 
pe cer să vedem dacă plouă 
sau nu.

în anul acesta, cooperativa 
noastră are ca sarcină princi
pală să cultive cu cartofi, pe 
terenuri amenajate pentru iri
gații, o suprafață de 50 hectare, 
de pe care să obținem o pro
ducție de 30 000 kg la hectar. 
Aș vrea să spun că nu ne vom 
da bătuți și vom arăta țârii în
tregi că și în județul Maramu
reș, de pe terenurile slab fertile 
și acide se pot obține producții 
care se măsoară cu vagoanele.

în sectorul zootehnic ne ocu
păm de creșterea vacilor cu 
lapte și de îngrășarea bovinelor 
adulte. Avem 714 bovine, din 
care 230 vaci cu lapte.

Producția de lapte și de carne 
a sporit de la an la an. 
în 1973 am livrat la fondul de 
stat 2 315 hectolitri de lapte și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BĂRBULESCU

Consfătuirea la care partici
păm astăzi este o dovadă în plus 
a grijii pe care o acordă parti
dul și guvernul nostru dezvol
tării și modernizării agricultu
rii noastre socialiste. Ea coinci

de cu un mare eveniment din 
viața țărănimii noastre — împli
nirea unui sfert de veac de la 

permite să pună In slujba spo
ririi producției întreaga sa ca
pacitate și putere de muncă.

în încheiere, aș dori să trans
mitem hotărirea fermă a coope
ratorilor din comuna Sinzieni. 
ca, în cinstea celor două mari 
evenimente din viața poporului 
nostru — cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și a celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, să 
livrăm la fondul centralizat al 
statului, peste plan, 95 tone de 
cereale, 500 tone de cartofi și 
150 tone sfeclă de zahăr, con
tribuind prin aceasta la reali
zarea angajamentului luat de 
oamenii muncii din județul Co
vasna, de a încheia actualul 
cincinal cu 185 de zile înainte 
de termen.

Nu aș putea să închei cuvîn
tul meu fără să exprim din 
toată inima adeziunea și apro
barea deplină a oamenilor mun
cii din județul Covasna față de 
politica generală, internă și ex
ternă, a partidului, prețuirea și 
înalta recunoștință față de înțe
lepciunea și consecventa cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ac
ționează neobosit pentru tradu
cerea în viață a acestei po
litici. Recenta vizită efectua
tă în unele țări arabe consti
tuie o mărturie a fermității cu 
care acționează pentru înfăp
tuirea hotăririi Congresului al 
X-lea și a Conferinței Naționa
le ale partidului, pentru promo
varea intereselor fundamentale 
ale poporului român, pentru ca 
spiritul de pace, progres și li
bertate al popoarelor să triumfe 
pe toate meridianele globului.

Vă rog să-mi permiteți ca. in 
numele cooperatorilor din jude
țul Covasna, să vă urez, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, succes 
deplin în vizita ce o veți face 
în curînd în alte țări ale lumii 
ca sol al poporului român, ca 
luptător neobosit pentru lărgirea 
colaborării internaționale și 
crearea unui climat de pace în 

• toată lumea.

TOVARĂȘEI
RAȚA

aproape de trei ori mai multă 
carne decit in 1972.

în organizația de partid și în 
adunările generale ale coopera
torilor ne-am analizat de curînd 
lipsurile noastre și a reieșit că 
nu am folosit cum trebuie su
prafețele amenajate la irigat, 
n-am întreținut destul de bine 
culturile, pentru sectorul zooteh
nic n-am asigurat furaje de cea 
măi bună calitate și altele. Din 
aceste greșeli am tras cu toții 
învățăminte, am stabilit măsuri 
bune și am hotărît ca în acest 
an să ne facem cu toții mai 
bine datoria, să obținem produc
ții mai mari ca să putem vinde 
statului mai mult și să retri- 
buim cooperatorii mai bine.

Muncesc in cooperativă de a- 
proape 24 de ani și cunosc foar
te bine tot ceea ce gindesc și 
înfăptuiesc femeile din Ardusat.

Din totalul de 745 brațe de 
muncă active peste 550 sînt fe
mei. care lucrează în toate sec
toarele de producție, participă 
efectiv la executarea tuturor lu
crărilor. Numeroase cooperatoa
re sint membre de partid, depu
tate, avem numeroase femei în 
conducerea cooperativei, altele 
sînt conducătoare ale unor for
mații de lucru, brigadiere, șefe 
de echipă.

Femeile de Ia noi sînt harnice 
nu numai la munca cimpului, 
ele sint prezente la toate acțiu
nile de interese obștesc pentru 
înfrumusețarea comunei. Ele 
și-au adus o contribuție mare 
la construirea unor noi săli de 
clasă, laboratoare și cabinete de 
științe sociale, la modernizarea 
dispensarului comunal și con
struirea farmaciei și la amena
jarea grădiniței de copii. Mi se 
umple inima de bucurie de fie
care dată cînd trebuie să vorbesc 
despre satul meu. Este tot mai 
înfloritor pe zi ce trece pentru 
că îl facem noi, locuitorii lui, 
să fie așa.

La toate acestea, doresc să 
arăt că, la noi în comună avem 
un cor în care sînt și eu și care 
are o faimă care a depășit de 
mult hotarele județului și ale 
tării.

Am fost profund impresionată 
de aprecierea făcută de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la adresa 
aportului femeilor la muncile 
agricole. Vă mulțumim din 
inimă, tovarășe secretar general, 
pentru această apreciere care ne 
dă nouă energie pentru apli
carea politicii partidului și vă 
asigurăm că femeile vor munci 
și de aici înainte cu migală și 
Cu stăruința care le caracteri
zează pentru a da producții și 
mai mari.

Documentele care au fost su
puse dezbaterii, prin conținutul 
lor, creează cooperativelor agri
cole posibilități noi de a pune 
in valoare toate rezervele de 
care dispun. De aceea, eu îmi 
exprim totala adeziune fată de 
aceste măsuri și mă angajez, in 
numele tuturor cooperatorilor, să 
muncim cu mai mult elan pen
tru sporirea producțiilor agrico
le și întărirea economico-orga- 
nizatorică a cooperativei noastre.

Ne angajăm să ne îngrijim cu 
toată atenția de educarea copii
lor. a familiilor noastre în spi
ritul eticii și echității socialiste, 
al pasiunii față de muncă, al 
dragostei față de patrie și 
partid, pentru a face din fie
care locuitor al comunei un om 
harnic, cinstit.

drumul pe care partidul nos
tru ni l-a trasat prin hotăririle 
istorice ale Plenarei din 3—5 
martie 1949.

Noi, cei din Scorniceștl, păs
trăm vie in memoria noastră 
acele zile de neuitat de acum 
15 ani cind, in anul 1959, cel mai 
mare fiu al comunei fi al po

porului nostru, pe atunci secre
tar al Comitetului Central, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
venit în mijlocul nostru și 
ne-a arătat cu răbdare și 
putere de convingere adevărul, 
care să fie drumul nostru, care 
să fie destinul nostru. Știm că 
dinsul a venit atunci lntr-un 
moment de mare răscruce in 
viata noastră, a comunei. în
ființasem încă de la apariția 
documentelor Plenarei din 3—5 
martie o cooperativă în care au 
intrat 52 de familii, unindu-și 
nu numai pămîntul, ci și mintea, 
și brațele, și hărnicia, insă acest 
germene al socialismului în co
muna noastră trebuia să se 
dezvolte, trebuia, într-adevăr, 
să demonstreze tuturor că dru
mul cooperativizării este dru
mul cel mai bun. în acest mo
ment de răscruce a venit con
ducătorul partidului și statului 
nostru. Dînsul a venit nu nu
mai in calitatea de partid pe 
care o deținea atunci, ci și în 
calitate de fiu al comunei noas
tre pe care dorea s-o vadă cît 
mal rapid cooperativizată.

De la cooperativizare ne-a în
drumat mereu. Și cum era să-i 
mulțumim noi mai mult deciț 
punind umărul la muncă. Deși 
pe platforma Cotmenei e un 
teren greu, podzolic, am luat 
masuri să întărim cooperati
va, să demonstrăm tuturor că 
drumul indicat de partid este 
drumul cel mai bun. în
tr-adevăr am schimbat fața co
munei, contribuind la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor. 
La început n-a fost ușor. Ma
joritatea celor care sint aici, 
in sală, cunosc greutățile 
prin care a trebuit să trecem, 
cu care a trebuit să ne luptăm, 
însă, luindu-ne ca aliat știința, 
punindu-ne întrebarea ce tre
buie să facem, am început — și 
ne-am dat răspunsul singuri — 
să folosim mai bine pămintul, și 
ne-am dat seama că aplicînd 
toate regulile agrozootehnice 
rezultatele nu întirzie să se 
vadă.

Cu ajutorul Stațiunii experi
mentale Albola, în cadrul coope
rativei am organizat, încă din 
1968 un punct de experiență. 
Trebuia să avem cimpul nostru 
de experiență, să vedem cu 
ochii noștri care anume hibrizi 
trebuiau cultivați la noi. ce anu
me arături trebuia să facem pe 
terenul pe care-1 posedăm și. 
in ultimă instanță, cum trebuie 
să dăm ingrășămintele, erbici- 
dele, cum să aplicăm amenda
mentele. începind acțiunea de 
masă, cum am numit-o noi, 
încă din 1966, acțiunea de a- 
mendare a tuturor solurilor, 
aplicînd in producție rezultate
le pe care le-am obținut in 

jcimpul experimental, am reușit 
să obținem realizări superioare, 
măi ales' in anii 1972—1973. Și 
fiindcă am amintit mai înainte 
despre arături, aș vrea să spun 
că la noi. la zicala că o pra- 
șilâ*dată La timp face cît o 
ploaie bună am adăugat încă 
una — arăturile făcute adine 
și cu subsolaj sînt egale cu iri
gația. Fac această afirmație cu 
toată răspunderea, întrucît ex
periența proprie a demonstrat 
că arăturile adinei cu subsolaj 
pe terenurile noastre ne permit 
să păstrăm apa care este în 
pămint. Aplicînd regulile agro
tehnice în anul 1972 am obți
nut o producție de 4 200 kg grîu 
la ha, 5 200 kg boabe porumb la 
ha, iar in anul 1973 am reușit 
să obținem 5 806 kg porumb 
boabe la ha.

Desigur, tovarăși, creșterea 
producției La hectar ne-a dat 
posibilitatea să dezvoltăm și 
alte sectoare de activitate în 
cadrul cooperativei noastre a- 
gricole. Am construit cu forțe 
proprii trei lacuri de acumula
re în care ținem apa din căde
rea de ploi și din topirea zăpe
zilor. Construim acum cel de-al 
patrulea lac de acumulare. 
Muncim și vom da In folosință 
un sitsem propriu de irigație pe 
500 ha și intenționăm, în 2—3 
ani, să mai irigăm încă 500 ha 
cu apă din aceste Lacuri de acu
mulare.

începind încă din 1959 am 
început lupta și munca cu dea
lurile care, altădată, nu produ
ceau nimic. Am reușit să plan
tăm pe dealuri 190 ha cu vie și 
pomi. Am dezvoltat sectorul 
zootehnic care, la ora actuală, 
are 800 taurine, 5 000 porci, 
peste 1 200 000 pui. Toate aces
tea le-am făcut ca urmare a 
acordării unei atenții deosebite 
dezvoltării fondului de acumu
lare. Vreau să vă spun că alo
căm o rată mai mare la fondul 
de acumulare, începind de la 20 
la sută în 1966, la 57,4 la sută 
în anul 1973. Considerăm că am 
mers pe o cale justă, întrucît 
aceasta a dat posibilitatea coo
perativei să-și dezvolte toate

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION GRECU

Mă stăpînește o puternică e- 
moție, acum cind, în fata con
ducerii partidului, a iubitului 
nostru secretar general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a ma
relui sfat al lucrătorilor ogoare
lor țării, aduc cuvîntul mecani
zatorilor gorjeni, care luptă cu 
hotărîre pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului cu privire la în
florirea agriculturii noastre so
cialiste.

împreună cu colegii mei de 
muncă, am fost martor și parti
cipant activ la uriașul pas pe 
care l-a făcut satul nostru, în 
cei 25 de ani care s-au scurs de 
la istorica plenară a C.C. al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949, pe 
drumul dezvoltării și moderni
zării agriculturii socialiste.

Mă număr printre mecanizato
rii care, în urmă cu peste 25 de 
ani, la data de 7 octombrie 1948, 
am participat la semnarea actu
lui de naștere a fostului S.M.T. 
Bibești, prima unitate pentru 

ramurile de activitate, a dat 
posibilitatea ca noi, de trei ani, 
să avem banii noștri proprii, să 
facem investiții cu ei. De la o 
producție globală de 9 210 000 lei 
în anul 1966 am ajuns, la finele 
lui 1973, la 62 milioane. De la 
14 milioane venituri bănești în 
1970 am ajuns La 48 milioane în 
1973 ; averea obștească a cres
cut de la 6 milioane La 103 mi
lioane.

Desigur, tovarăși, că anul tre
cut, datorită dezvoltării coope
rativei noastre, ne-am permis 
să acordăm o sumă mai mare 
de bani la norma convențională 
efectuată in cadrul cooperativei 
noastre. Am reușit ca, pentru 
prima dată, să plătim cu 60 lei 
o normă, intre care 45 lei in 
numerar.

De asemenea, în anul 1973 am 
plătit concedii la peste 400 de 
membri cooperatori. Bineînțeles, 
la aceia care au făcut peste 300 
de norme convenționale. în a- 
acest an au beneficiat de con
cediu lucrători din legumicultu
ra, zootehnie, alte sectoare care 
își desfășoară activitatea pe tot 
parcursul anului. într-un cu- 
vînt, de la sectoarele cheie ale 
cooperativei. Pentru membrii 
cooperatori, zilele acestea am 
plătit 30 de locuri pentru ca
sele de odihnă. începind din 1975 
vom avea locurile noastre de 
odihnă. Vom avea grijă să tri
mitem la odihnă în sezonul în 
care nu se lucrează. Desigur, to
varăși, că noi ne dăm seama că 
n-am făcut totul, că în munca 
noastră mai avem destule lip
suri. Pămîntul nostru nu și-a 
spus cuvîntul. Producțiile medii 
sînt mai mici decît cele obți
nute chiar anul trecut, în lotul 
experimental, unde am avut re
colte și de 12 000 kg la hectar 
pe unele parcele. Mai obținem 
încă producții modeste de lapte : 
vrem ca în 2—3 ani veniturile 
din sectorul zootehnic să fie de 
peste 50 la sută din total. Dorim 
ca contribuția noastră la fondul 
valutar al țării să ajungă în vii
tor la 10 milioane lei-valută și 
vrem să trecem cu toate forțele 
la urbanizarea comunei. Legat 
de aceasta vă raportez, tovarășe 
secretar general, că noi am res
pectat indicațiile dumneavoas
tră, am acordat inginerului, încă 
de la venirea lui, cea mai fru
moasă casă din sat. Astfel am 
reușit ca inginerul șef să lucreze 
de 14 ani în cadrul cooperativei 
noastre. In cinstea zilei de 23 
August vom da în folosință vile 
construite nu numai pentru in
gineri, ci și pentru doctor, pen
tru profesori care nu sînt din co
mună. In cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre vom da in folo
sință primele vile pe care și le-au 
construit cooperatorii cu ajutorul 
primit din partea cooperativei 
agricole de producție. Ani
mați de un înalt spirit pa
triotic am lansat nu de mult 
chemarea pe țară către toate 
cooperativele agricole, către în
treaga țărănime. Am făcut a- 
ceașta cu scopul de a ne între
ce întîi pe noi înșine. Din do
rința ca nouă să ni se atașeze 
toate cooperativele agricole din 
tară.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la această tribună să mulțumesc 
tuturor conducerilor de coope
rative agricole, tuturor acelora 
care au răspuns chemării noas
tre, Care S-au angajat ca, îm
preună cu noi. să obțină mai 
multe cereale necesare nouă, în
tregii țări, să facem ca într-a- 
devăr anul 1974 să fie, cum spu
nea secretarul general, anul 
producțiilor record în agricul
tură.

In ceea ce ne privește, noi 
am luat unele măsuri ca să ciș- 
tigăm această întrecere. Am în- 
sămințat pină în prezent 400 ha 
cu culturi din urgența I, care se 
pot considera terminate. Prime
le sute de tone de carbonat de 
calciu au început să fie admi
nistrate pe teren. Au fost îm
prăștiate în cimp 7 000 tone de 
gunoi de grajd. Am luat și alte 
măsuri care să ducă la cîștiga- 
rea acestei întreceri. în ultimă 
instanță Insă, nu este important 
cine cîștigă această întrecere, 
important este că din această 
întrecere va ciștiga Întreaga 
țară. Și noi știm că în țară sînt 
multe cooperative agricole mai 
bune ca noi și mulți cooperatori 
dornici să ciștige acest steag de 
fruntaș. Pină la urmă va ciștiga 
cine va munci mai bine, cine va 
obține producții mai bune.

în Încheiere doresc, stimați to
varăși, să asigur conducerea par
tidului că noi, cei din Scorni- 
cești, alături de întregul nostru 
popor, vom munci neobosit, dacă 
va fi nevoie vom face din noap
te zi, pentru a ne respecta cu
vîntul dat, pentru a obține pro
ducțiile prevăzute în chemarea 
la întrecere pe care am adre
sat-o întregii țărănimi coopera
tiste.

mecanizarea agriculturii din județul Gorj. J
Prin grija partidului și statu

lui, parcul de tractoare și ma
șini agricole din județ s-a dez
voltat și perfecționat continuu. 
Pe ogoarele județului Gorj își 
desfășoară activitatea 11 stațiuni 
de mecanizare a agriculturii, cu 
un parc de tractoare și mașini 
agricole care a crescut de aproa
pe 7 ori, în comparație cu anul 
1962, ceea ce ne-a permis să exe
cutăm, în 1973, un volum de lu
crări de opt ori mai mare și da 
un nivel calitativ superior.

Acționind în spiritul sarcinilor 
trasate de partid, S.M.A. Bi
bești și-a îndeplinit planul pe 
1973 în procent de 120 la sută. 
Eforturile noastre se materiali
zează în producțiile sporite pe 
care le-au obținut cele șapte 
cooperative agricole ce le ser
vim — de peste 3 ori la cultura 
griului și de aproape 4 ori la 
cultura porumbului — în reduce
rea cheltuielilor materiale cu a- 
proape 200 lei la 1 000 lei veni
turi, față de prevederi.

(Continuare in pag. a V-a)
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Nu ne mulțumim însă cu aces
te rezultate. Analizele făcute re
cent în adunările organizațiilor 
de partid fi în adunările gene
rale ale oamenilor muncii cu 
ocazia aprobării planului econo
mic pe anul 1974, in spiritul 
scrisorii Secretariatului C.C. al 
P.C.R., au scos în evidență că 
dispunem de rezerve nevalorifi
cate. Am făcut prea puțin pe li
nia mecanizării lucrărilor în zoo
tehnie ; secțiile de mecanizare 
nu și-au îndeplinit toate sarci
nile ce Ie reveneau pentru me
canizarea cît mai completă a lu
crărilor din cooperativele agri
cole ; pregătirea profesională a 
mecanizatorilor nu se ridică în 
toate cazurile la nivelul cerut 
de tehnica actuală.

Conștienți de necesitatea li
chidării acestor neajunsuri, noi 
am adoptat măsuri concrete. 
Am organizat cursuri de pregă
tire profesională a tuturor me
canizatorilor din unitate și 
cursuri cu 33 membri coopera
tori pentru cunoașterea condu
cerii tractorului și mașinilor a- 
gricole, în vederea asigurării 
schimbului II în perioadele de 
vî'rf de lucrări.

Mecanizatorii stațiunii noastre, 
în frunte cu comuniștii, aii a- 
doptat măsuri concrete pentru 
folosirea rațională a tractoare
lor, mașinilor și utilajelor, pen
tru respectarea cu strictețe a 
normelor de exploatare, prin 
efectuarea la timp a reparații
lor și a întreținerilor tehnice. 
Am hotărît, de asemenea, ca prin 
alimentarea corectă a tractoare
lor, prin optimizarea transportu
rilor și evidențierea corectă a 
consumurilor, să reducem con
sumul de carburanți și lubri- 
fianți cu doi la sută și să recon
diționăm cît mai multe piese de 
schimb.

Sînt Împuternicit să exprim 
angajamentul tuturor mecaniza
torilor din județul Gorj de a

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU CZEGE

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest prilej deosebit 
pentru a exprima, în numele 
tuturor cooperatorilor români și 
maghiari de pe meleagurile bi- 
horene, înfrățiți in muncă, cele 
mai calde cuvinte de mulțumi
re și recunoștință Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deose
bită acordată dezvoltării și mo
dernizării agriculturii coopera
tiste.

Această atenție deosebită se 
reflectă și in nenumăratele vi
zite făcute de tovarășul secretar 
general in mijlocul țăranilor, 
vizite care au constituit și pen
tru noi imbolduri în muncă. Ca 
urmare a indicațiilor deosebit 
de prețioase primite cu prilejul 
unei asemenea vizite la Salon- 
ta, la sfirșitul anului 1970, cele 
trei cooperative agricole s-au 
unit într-o mare și puternică 
unitate. Totodată, ne-am mobi
lizat forțele in vederea folosirii 
mai depline a condițiilor eco
nomice și naturale de care dis
punem, ne-am organizat mai 
bine, am devenit mai exigenți 
cu noi înșine.

Informăm conducerea parti
dului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că în primii 
3 ani ai acestui cincinal, prin 
folosirea rațională a bazei teh- 
nico-materiale, producția globa
lă s-a dublat, crescind de la 43 
la peste 85 milioane lei, iar 
averea obștească in unitatea 
noastră a depășit 100 milioane 
lei. Datorită măsurile tehnico- 
organizatorice pe care le-am 
luat, vom realiza In numai 4 ani 
sarcinile care ne revin în actua
lul cincinal.

în perioada la care mă refer, 
suma totală a investițiilor s-a 
ridicat la peste 60 milioane lei, 
ceea ce a marcat schifnbarea 
profilului cooperativei din agro- 
zoo-industrial în zoo-agro-in- 
dustrlal. Am realizat un com
plex industrial-avicol, cu o ca
pacitate de 100 000 găini ouătoa- 
re. o îngrășătorie pentru 30 000 
capete tineret ovin, o fermă le
gumicolă cu 8 ha sere și 20 ha 
solarii. De asemenea, am ame
najat pentru irigat in sisteme 
locale o suprafață de 1 500 hec
tare. Veniturile din sectorul de 
creștere a animalelor repre
zintă peste 70 la sută din total.

în acest cadru au crescut 
mult producțiile din sectoarele 
vegetal și animal. La cultura 
sfeclei de zahăr s-au obținut 
55 560 kg la hectar, la legume 
58 700 kg la ha, iar în zooteh

munci fără preget, de a folosi 
din plin condițiile materiale, 
priceperea și competența noas
tră pentru înfăptuirea sarcini
lor de mare răspundere puse în 
fața agriculturii noastre.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să fac unele propu
neri :

— Consider necesară studie
rea posibilității de fabricare 
a unui tractor de mare putere 
pentru pante întrucit actualul 
tractor SM 445 are un randa
ment scăzut și prezintă nume
roase defecțiuni în timpul ex
ploatării.

— Pentru ușurarea eforturilor 
fizice ale mecanizatorilor în 
timpul executării lucrărilor agri
cole, propun ca uzina de trac
toare să studieze posibilitatea 
îmbunătățirii constructive a 
scaunului de tractor, în sensul 
amortizării șocurilor ce se pro
duc în timpul exploatării.

— Consider că este bine ca, în 
baza contractului încheiat la în
ceputul anului între cooperati
vele agricole de producție și 
stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii, să se execute toate 
lucrările prevăzute fără să fie 
nevoie de adeverință de dispo
nibil, astfel incit să putem fo
losi întreaga sistemă de mașini, 
timpul optim de lucru, să putem 
înlătura unele greutăți pe care 
le întîmpinăm din acest punct 
de vedere.

Mulțumindu-vă pentru apre
cierile adresate mecanizatorilor 
din agricultură, vă asigur, to
varășe secretar general, că, în 
cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre și a celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, toți tractoriș
tii gorjeni nu vor precupeți ni
mic din tot ceea ce poate da 
ființa noastră omenească în sco
pul înfăptuirii politicii generale 
a partidului nostru drag, in ve
derea realizării în scumpa noas
tră patrie a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

nie s-a ajuns la medii de 7,6 
kg lină, 3 612 1 lapte și 255 ouă, 
crescind in mod considerabil 
contribuția cooperativei la for
marea fondului central al sta
tului.

Ascultînd expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu de Ia 
tribuna acestei conferințe, care 
a sintetizat minunat drumul 
străbătut în ultimul sfert de 
veac de agricultura țării noastre, 
am desprins că oricit de bune 
ar fi realizările obținute, aces
tea nu trebuie să ducă la auto- 
mulțumire. Datoria noastră co
munistă este să ne conducem 
în fiecare clipă după principiul 
„azi mai bine decit ieri, miine 
mai bine decit azi". Privite prin 
această prismă, consider că pro
iectele de statut pe care le 
dezbatem în această conferință 
corespund etapei actuale și de 
perspectivă a dezvoltării agri
culturii cooperatiste. Atit statu
tul consiliului intercooperatist, 
cit și cel al asociațiilor inter- 
cooperatiste permit unităților 
de pe raza unui consiliu să-și 
coordoneze activitatea economi
că, tehnică, organizatorică și so
cială potrivit intereselor genera
le și ale fiecărei unități, de 
sporire a producției și eficienței 
în agricultură.

Pentru a putea fi mai deplin 
valorificate rezervele mari de 
care dispunem se cer rezolva
te unele probleme. De aceea 
fac citeva propuneri :

Deși s-au luat unele măsuri. 
Iar la nivelul județului există 
un organ de stat competent pen
tru îndrumarea și coordonarea 
activității din agricultură, coo
perativele agricole au încă mul
te unități tutelare, mai mult sau 
mai puțin legate direct de acti
vitatea lor. Noi avem de-a face 
cu reprezentanți ai diverselor 
unități economice, cum sint : 
fabrica de zahăr, topitoria de 
cinepă. întreprinderea de legu
me și fructe, fabricile de con
serve, D.C.A. și altele. Consi
derăm că reprezentanții acestor 
unități ar trebui să ia legătura 
la început cu direcția generală 
județeană a agriculturii, să se 
pună de acord și aooi să primim 
sarcinile de îndeplinit prin spe
cialiștii acestui unic organ teh
nic de îndrumare din județ.

Direcția agricolă județeană, cît 
și organele amintite mai sus 
emit încă multe adrese și soli
cită o mulțime de situații inu
tile. care sustrag aparatul teh- 
nico-administrativ din unități 
de la activitatea de producție. 
Nu sintem împotriva informării 

și evidenței, dar acestea pot fi 
raționalizate.

în ce privește aprovizionarea 
cu îngrășăminte chimice, erbi- 
cide și mașini diversificate, mi
nisterele de resort ar trebui să 
acționeze mai rapid și mai con
cret pentru ca aceste mijloace 
de producție să ajungă la timpul 
oportun în unități.

în ultima perioadă, atenția s-a 
concentrat în mod deosebit spre 
sprijinirea complexelor mari, 
intercooperatiste și nu este nici 
un rău în aceasta. Consider 
însă că nu este just să fie ne
glijate sistemele mici, gospodă
rești, de producție și chiar obiec
tivele moderne de tip industrial 
create în cooperativele consoli
date prin eforturile proprii, 
care, așa după cum se știe, de
țin incă o pondere destul de 
mare in realizarea fondului 
central. Și pentru aceste unități 
trebuie să se asigure furajele 
combinate necesare, rasele de 
animale de mare productivitate 
și unele utilaje zootehnice mai 
moderne și de calitate superi
oară.

De asemenea, aș propune ca 
pentru unitățile în care, potrivit 
profilării și specializării produc
ției agricole, se dezvoltă mult 
sectorul zootehnic și cultura 
plantelor tehnice să existe po
sibilitatea ca unitățile cu sector 
zootehnic preponderent să poată 
efectua și in bani plata lucrări
lor efectuate de S.M.A. la po
rumb. Ridic această problemă 
deoarece și unitatea noastră in-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOHAN KRAUS

în aceste zile se împlinește un 
sfert de veac de la istorica 
plenară a Comitetului Central al 
partidului din 3—5 martie 1949. 
Ne găsim împreună cu conduce
rea partidului, cu iubitul nos
tru secretar general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a face 
bilanțul realizărilor agriculturii 
noastre socialiste și a stabili 
drumul pentru activitatea vii
toare.

Acest moment politic îmi dă 
prilejul să-mi exprim sentimen
tele de adîncă mindrie patrio
tică ale mecanizatorilor români, 
maghiari și germani de la S.M.A. 
Reghin, județul Mureș, pentru 
laborioasa activitate a secreta
rului nostru general de a pro
mova cu consecvență in viața 
internațională principiile nobile 
ale înțelegerii, prieteniei și co
laborării intre popoare. Nutrim 
cu toții o profundă satisfacție 
pentru faptul că, prin rezulta
tele vizitei pe care ați făcut-o 
in cele patru țări arabe, prin 
cele pe care le veți dobîndi in 
apropiata vizită ce urmează s-o 
faceți în Argentina, Republica 
Guineea și Liberia, se confirmă 
încă o dată puternica și presti
gioasa dumneavoastră activitate 
pentru afirmarea politicii inter
naționale a partidului și statu
lui nostru.

îmi exprim, totodată, deplina 
satisfacție și mulțumirea că mi 
s-a oferit posibilitatea să parti
cip și să-mi spun cuvintul in 
Conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură, să 
informez conducerea partidului 
asupra modului în care am mun
cit pentru traducerea în viață a 
hotăririlor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român.

în ultimii 3 ani am realizat, 
în medie pe an, cu tractorul 
pe care-1 am în primire, lucrări 
in valoare de 140 mii lei. în
cepind din 1971, întreaga acti
vitate a mecanizatorilor și a 
membrilor cooperatori a fost 
organizată pe baza formațiilor 
mixte, în acord global. îm
preună cu 43 familii de coope
ratori, printre care și familia 
Mea, lucrăm o suprafață de 90 
hectare.

La executarea arăturilor și 
pregătirea terenului pentru se
mănat am colaborat cu încă doi 
mecanizatori din cadrul aceleiași 
brigăzi de cimp. Restul lucrări
lor mecanice, ca semănatul, com
baterea dăunătorilor, prășitul 
mecanic la porumb, sfeclă de 
zahăr și cartofi, le-am executat 
singur, conform contractului-an- 
gajament încheiat cu conduce
rea cooperativei.

Pentru a putea realiza lucrări 
de bună calitate, care să permi
tă obținerea producțiilor plani
ficate, am acordat o atenție de
osebită pregătirii și întreținerii 
utilajelor. în afară de faptul că 
am executat reparațiile la timp 
și de foarte bună calitate, am 
făcut și o serie de adaptări la 
mașinile agricole, pentru a pu
tea administra îngrășăminte chi
mice pe rînd, o dată cu semă
natul, și a asigura erbicidarea 
culturilor și altele.

M-am preocupat în mod deo
sebit de asigurarea calității lu
crărilor de întreținere a cultu
rilor și de combatere a dăună
torilor. Sînt în permanență în 
cimp cu cooperatorii, împreună 
stabilim și executăm lucrările 
necesare pentru obținerea pro
ducțiilor prevăzute.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN TRAȘCĂ

Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim satisfacția de a participa 
la Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din agricultură și. 
ca purtător al gindurilor comu
niștilor, ale tuturor lucrătorilor 
din Asociația de creștere și în
grășate a taurinelor din comuna 
Oprișor, județul Mehedinți, 
să transmit conducerii partidului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, adeziunea noastră 
deplină la politica internă și 
externă, hotărîrea de a munci cu 
toată strădania pentru a da viață 
mărețelor obiective stabilite de 

tîmpină mari greutăți In asigu
rarea furajelor necesare creșterii 
animalelor și a producerii aces
tora.

Cooperatorii din Salonta dau o 
Înaltă prețuire politicii interne 
și externe a partidului și statu
lui nostru, politică ce corespun
de intereselor națiunii noastre 
socialiste, păcii și progresului in 
lume, activității neobosite a to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca
re, prin munca sa în fruntea 
partidului și statului, a ridicat 
patria noastră pe noi culmi de 
civilizație și progres despre care 
se vorbește in lumea întreagă.

Vedem in rezultatele recentei 
vizite făcute in unele țări arabe 
de conducătorul partidului și 
statului nostru un nou și im
portant act al politicii externe 
a României socialiste, o expresie 
grăitoare a frăției cu toate 
popoarele iubitoare de pace 
și libertate. Toate acestea Ie 
atribuim tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care prin pasiunea 
sa revoluționară slujește intere
sele poporului, cauza socialis
mului și păcii. De aceea îi do
rim noi succese cu prilejul vii
toarei vizite în Argentina, Gui
neea și Liberia.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că. vom cinsti cu rezul
tate foarte bune marile eveni
mente ale acestui an din viața 
poporului nostru. Am luat toate 
măsurile și le vom lua în conti
nuare pentru a da viață anga
jamentului nostru ca, începind cu 
anul viitor, să lucrăm în contul 
anului 1976.

Mulți tovarăși au vorbit, în 
cadrul conferinței, despre reali
zarea unor producții superioare 
celor pe care le-am obținut noi. 
Acest lucru se datorește și fap
tului că unitatea noastră este 
amplasată în zona premontană. 
cu soluri grele, podzolice. Aș 
dori să arăt totuși că prin a- 
plicarea sistemului de lucru în 
acord global, care mărește res
ponsabilitatea fiecărui coopera
tor și mecanizator față de cali
tatea lucrărilor efectuate, noi 
am reușit să obținem în cadrul 
formației rezultate bune, depă
șind sarcinile ce ne reveneau pe 
primii trei ani din actualul cin
cinal. în condițiile de teren și 
fertilitate de care am amintit, 
anul 1973 constituie pentru noi 
un succes. Am obținut in medie 
la hectar 3 400 kg de griu, 3 500 
kg de porumb. 39 500 kg de sfe
clă de zahăr, iar la cartofi, față 
de 18 000 kg la ha cit am avut 
planificat, s-au realizat 22 400 kg 
la hectar. Pentru contribuția pe 
care am adus-o la realizarea a- 
cestor producții am primit re
tribuție suplimentară de la coo
perativă.

Avem condiții ca in anul 1974 
să obținem producții și mai 
bune. Am executat arături adinei 
de toamnă pe întreaga supra
față, am fertilizat întreaga su
prafață destinată sfeclei de za
hăr cu superfosfat și gunoi de 
grajd și avem toate utilajele 
pregătite pentru a începe lu
crările agricole. La păioase am 
administrat îngrășăminte chi
mice.

Menționez că noi, mecaniza
torii din secția Dedrad, ne-am 
angajat să lucrăm al treilea an 
consecutiv cu aceleași formații 
de lucru și să ne străduim să 
executăm toate lucrările de 
foarte bună calitate și la timp 
pentru a realiza și depăși pro
ducțiile planificate. Aceasta pre
supune însă ca, odată reîntorși 
in unități, să punem mai mult 
accent pe problemele care pri
vesc buna organizare a produc
ției și a muncii, să exploatăm 
în condiții de eficiență maximă 
tractoarele și mașinile agricole 
din dotare, să ne perfecționăm 
continuu pregătirea profesională. 
De asemenea, vom depune tot 
efortul ca angajamentul comun 
pe care l-am luat cu membrii 
cooperatori de a obține la hec
tar, peste plan, 200 kg de griu, 
300 kg de porumb, 5 000 kg de 
sfeclă și 1 200 kg de cartofi să 
fie realizat și depășit. Aceste 
rezultate vor fi cu atit mai pre
țioase, întrucit le vom realiza 
in condițiile aplicării recentelor 
hotăriri de utilizare rațională a 
combustibililor și reducerea con
sumurilor specifice. Doresc să 
arăt că, avînd in vedere mijloacele 
mecanice, îngrășămintele chimi
ce, erbicidele asigurate din par
tea statului, cooperativa agri
colă din Dedrad dispune de toa
te condițiile pentru realizarea 
producțiilor planificate și a an
gajamentelor luate.

Expunerea tovarășului «ecretar 
general, Nicolae Ceaușescu, con
stituie pentru noi toți, lucrăto
rii din agricultură, un nou și pu
ternic imbold în muncă, pentru 
ca, în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării țării noas
tre și a celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, să ne reali
zăm în mod exemplar toate sar
cinile care ne revin, iar prin re
zultatele muncii noastre să 
contribuim la obținerea in anul 
1974 a unor producții record.

Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională ale partidului.

Am studiat cu multă atenție 
proiectele de statut, precum și 
celelalte documente puse in dez
baterea conferinței. Ele se în
scriu in contextul preocupărilor 
partidului și statului nostru pen
tru dezvoltarea continuă a agri
culturii socialiste, a dezvoltării 
bazei tehnico-materiale, a per
fecționării planificării, organi
zării și conducerii acestei ramuri 
de bază a economiei noastre na
ționale.

Ca președinte de asociație in- 
tercooperatistă, apreciez că a- 
ceastă formă de organizare cre

ează cadrul corespunzător apli
cării tehnologiilor moderne, uti
lizării raționale a mijloacelor 
materiale și a forței de muncă 
existente în cooperativele agri
cole asociate.

Asociația noastră face parte 
din Consiliul intercooperatist 
Bălăcița. Doresc să informez 
conducerea partidului, pe dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, prin mă
surile ce le-am întreprins, am 
reușit să realizăm și să depășim 
producțiile planificate.

în anul 1973 am reușit să rea
lizăm și să depășim efectivul de 
animale prevăzut în plan, să în
registrăm un spor total de creș
tere în greutate de 350 tone. Am 
livrat statului un număr de 
1 600 capete tineret taurin, cu o 
cantitate de 550 tone carne, rea- 
lizînd un venit de peste 5 mili
oane lei. Arătind aici, în confe
rință, aceste rezultate vreau să 
subliniez justețea măsurilor sta
bilite de Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din iulie 1973 cu privire 
la îmbunătățirea prețurilor de 
contractare a animalelor, care au 
mobilizat și mai mult țăranii 
cooperatori pentru îngrijirea mai 
bună a animalelor.

Nivelurile atinse la efectivul și 
producția animalieră în 1973 
ne-au convins o dată mai mult 
că trebuie să ne concentrăm 
toate eforturile in direcția creș
terii în continuare a acestor e- 
fective, a dezvoltării și moder
nizării bazei tehnico-materiale 
existente, permanentizării și ca
lificării îngrijitorilor.

Pe bună dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrăgea a- 
tenția conferinței noastre asu
pra necesității de a întări disci
plina in muncă, mai ales in 
privința îngrijirii animalelor. 
Cunoscind situația din asociația 
noastră sintem ferm hotăriți să 
luăm toate măsurile pentru în
tărirea disciplinei în muncă, 
mai ales in privința îngrijirii- 
animalelor de care dispunem.

Ne-am propus ca. din contri
buția proprie și prin creditele 
acordate de stat, să construim 
două grajduri cu o capacitate 
de 880 capete, să modernizăm 
încă trei grajduri existente și 
să construim încă o bucătărie 
furajeră. Am calculat că, prin 
extinderea spațiului de cazare, 
se va dubla efectivul de anima
le, astfel vom avea posibilitatea 
să livrăm statului o cantitate 
mult mai mare de carne — 
peste 650 tone — fapt ce va 
asigura venituri sporite atit 
cooperativelor asociate, cit și 
țăranilor cooperatori.

Acordul global in zootehnie a 
fost și constituie un element 
esențial în sporirea producției, 
în cointeresarea cooperatorilor.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN KELEMEN

Am ascultat cu deosebit inte
res expunerea ținută in fața 
noastră de Secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ca specialist, care lu
crez în domeniul agriculturii, vă 
declar cu toată sinceritatea că 
am desprins foarte multe învă
țăminte și concluzii pentru acti
vitatea ce o desfășor in cadrul 
consiliului intercooperatist al 
cărui președinte sint. Ideile și 
indicațiile cuprinse în expunere 
vor constitui o călăuză perma
nentă în activitatea noastră de 
viitor.

în consiliul intercooperatist 
Cirța. din județul Harghita, sint 
Șase cooperative agricole de 
producție, servite de S.M.A. 
Cirța. Avem toate condițiile fa
vorabile creșterii animalelor — 
mai ales a bovinelor și ovine
lor.

Programul național de dezvol
tare a zootehniei stabilește 
un ritm rapid de sporire a șep- 
telului, creșterea natalității, a 
producției medii pe animal fu
rajat, a greutății medii la sacri
ficare. Fiecare unitate din con
siliul intercooperatist se stră
duiește să realizeze aceste sar
cini, luînd toate măsurile ce 
se impun. Astfel, C.A.P. To- 
mești s-a specializat de ani de 
zile in îngrășarea bovinelor, ce
lelalte cooperative — in crește
rea vacilor pentru lapte, furni- 
zind și materialul de ingrășat.

Am inițiat unele acțiuni și la 
nivelul consiliului intercoopera
tist. Astfel, în colaborare cu în
treprinderea județeană pentru 
executarea de lucrări pentru in-, 
treținerea și exploatarea pajiști
lor. am efectuat lucrări de îm
bunătățiri și tarlalizări pe o su
prafață de peste 900 hectare de 
pășuni, pe care s-a dublat pro
ducția de masă verde. Am efec
tuat lucrări locale de desecare 
și îndiguiri pe o suprafață de 
peste 1 200 hectare arabil și fi- 
neață. în cadrul consiliului in
tercooperatist dezbatem, îm
preună cu conducerile cooperati
velor, modul de organizare a 
producției, acțiunile comune, co
laborarea cu S.M.A., specializa
rea și profilarea unităților, reu
șind să coordonăm toate acestea 
în concordanță cu interesele fie
cărei unități.

Studiind în mod amănunțit 
proiectul de statut al consiliilor 
intercooperatiste și statutul aso
ciațiilor intercooperatiste am 
înțeles modul cum trebuie să ac
ționăm in continuare. In proiec
tul de statut sînt trecute foarte 
clar atribuțiile ce ne revin, re
lațiile în care ne aflăm față de 
uniunea județeană și direcția 
generală pentru agricultură, in
dustrie alimentară și ape, pre
cum și cu C.A.P. asociate 
și S.M.A. care ne servesc. în 
cadrul asociației de îndrumare și 
coordonare a activității econo-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE MARIN

Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din agricultura de 
stat și cooperatistă, organizată 
din inițiativa tovarășului 

De aceea, apreciez ca foarte 
bună propunerea făcută cu pri
vire la îmbunătățirea nivelului 
venitului garantat și aplicarea 
lui in mod corespunzător și în 
asociațiile intercooperatiste.

Consider că activitatea asocia
țiilor intercooperatiste este mai 
bine definită prin noul statut, 
în calitatea ce o dețin, vreau 
să-mi exprim acordul deplin cu 
proiectul de statut, care, o dată 
aprobat, va orienta și mai bine 
activitatea noastră in viitor. 
Prin organizarea asociațiilor la 
nivelul unui singur consiliu in
tercooperatist, se vor adinei și 
mai mult cooperarea și asocie
rea rațională dintre cooperative
le agricole. Experiența noastră 
dovedește că organizarea aso
ciației numai pe raza unui singur 
consiliu intercooperatist permite 
promovarea tehnicii înaintate, 
concentrarea și specializarea 
producției, consolidarea econo
mică și organizatorică a fiecărei 
unități participante, creșterea 
veniturilor cooperatorilor — a- 
vantaje care, după părerea mea, 
puteau fi mai greu valorificate 
în condițiile aplicării vechiului 
regulament, elaborat cu aproa
pe patru ani in urmă. Experien
ța noastră de pină acum relevă 
marile posibilități ce le au aso
ciațiile cooperatiste în dezvolta
rea rapidă a producției. Noi 
ne-am propus ca, în mai puțin 
de doi ani, să extindem serios 
spațiile de creștere a animalelor, 
să ne dublăm efectivele, să du
blăm și veniturile obținute din 
fermele zootehnice ale asocia
ției. Noile prevederi ale statu
tului stimulează puternic moder
nizarea rapidă a agriculturii 
cooperatiste.

Vom acorda cea mai mare 
atenție aplicării in viață a tu
turor sarcinilor ce reies din 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din celelalte docu
mente puse în dezbaterea con
ferinței, care au o mare însem
nătate pentru noi, agricultorii de 
pe ogoarele țării.

în încheiere, in numele comu
niștilor, al tuturor lucrătorilor 
din Asociația de creștere și in- 
grășare a taurinelor din comuna 
Oprișor, județul Mehedinți, mă 
angajez în fața conducerii de 
partid, personal în fața dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom milita cu perseverență pen
tru transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor ce vor fi adoptate, pen
tru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan ce ne stau în 
față. Cu toții sintem hotărîți să 
intimpinăm cele două mari eve
nimente — Congresul al XI-lea 
al partidului și cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist — cu cele 
mai bune rezultate în muncă.

mice avem posibilitatea de a or
ganiza acțiuni mari, prin care 
se pot crea condiții mai bune 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Astfel, vom putea rea
liza cu forțele unite ale coope
rativelor din consiliu un sistem 
comun de alimentare cu apă a 
fermelor existente ; prin coope
rare cu unități agricole de stat, 
sînt în curs de executare lucrări 
de desecări și regularizări, pe o 
suprafață de circa 3 000 hecta
re ; în vederea Îmbunătățirii su
prafețelor întinse de pășuni, vom 
organiza lucrări fitoameliorative 
în cooperare cu întreprinderea 
de specialitate din județ ; în 
scopul creșterii producției și a 
productivității muncii în zooteh
nie vom organiza in cadrul con
siliului intercooperatist ferme 
specializate pentru creșterea ti
neretului de prăsilă, ferme de 
vaci și ferme de îngrășare a tau
rinelor.

Sint convins că. prin respecta
rea prevederilor statutelor ce se 
vor aproba, se creează condiții 
optime pentru ridicarea conti
nuă a producției și in coopera
tivele agricole de producție din 
consiliul intercooperatist Cirța.

Răspunzînd îndemnului secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
a face din anul 1974 anul pro
ducțiilor record, toate cooperati
vele din consiliul pe care-1 re
prezint și-au exprimat hotărirea 
fermă de a face totul pentru 
realizarea tuturor indicatorilor 
de plan. întimpinind in acest fel 
cum se cuvine marile evenimen
te care au loc în viața partidu
lui și poporului nostru. Congre
sul al XI-lea al Partidului Co
munist Român și aniversarea a 
30 de ani de la victoria insurec
ției naționale antifasciste ar
mate.

Putem să năzuim la rezultate 
mereu mai bune, deoarece avem 
fericirea să trăim și să muncim 
intr-o țară liberă, stăpină pe 
destinele sale, condusă cu înțe
lepciune de partid, de secretarul 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care promovează ne 
plan extern o politică activă de 
pace, de colaborare economică, 
reciproc avantajoasă, cu toate 
țările lumii.

în numele cooperatorilor din 
consiliul intercooperatist Cirta, 
români și maghiari, înfrățiți 'in 
muncă și idealuri, îmi exprim 
totala adeziune față de nobila 
solie de colaborare și pace pe 
care dumneavoastră. stimate 
tovarășe secretar general, o pur- 
tați pe toate meridianele glo
bului.

întors acasă voi depune toate 
eforturile pentru a organiza 
popularizarea și cunoașterea de 
către toți cooperatorii a măsuri
lor și sarcinilor stabilite la a- 
ceastă conferință și voi lua mă
suri de aplicarea lor în viață.

Nicolae Ceaușescu, are loc în
tr-o perioadă cînd întregul nos
tru popor este plenar angajat 
să întimpine cu noi realizări in 

muncă evenimente de impor
tantă istorică in viața poporu
lui și a partidului nostru — a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea 
al partidului.

O semnificație deosebită o 
conferă însă lucrărilor acestui 
Înalt forum împlinirea peste 
citeva zile a unui sfert de veac 
de la istorica plenară a C.C. al 
P.C.R. care a elaborat progra
mul concret de trecere la coo
perativizarea agriculturii.

Amplul tablou al marilor 
transformări din această pe
rioadă prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu demonstrea
ză justețea politicii științifice a 
partidului, eforturile întregului 
popor pentru edificarea socie
tății socialiste pe pămintul 
României. Beneficiind din plin 
de relațiile noi, socialiste, eco
nomia noastră a cunoscut un 
drum ascendent îndeosebi după 
cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, care a dat un nou 
impuls dezvoltării tuturor ramu
rilor de activitate.

Dobîndind trăsăturile caracte
ristice unei zone in plină indus
trializare. județul Ialomița și-a 
păstrat caracterul de zonă agri
colă cu mari perspective de 
dezvoltare in anii următori. De 
aceea, comitetul județean de 
partid acordă o atenție deosebită 
conducerii și organizării agri
culturii pentru aplicarea cu 
consecventă a hotăririlor de 
partid și de stat, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
date cu prilejul consfătuirii cu 
activul din agricultura județului 
Ialomița și al „Zilei recoltei" 
din octombrie 1973.

Cele 27 de întreprinderi agri
cole de stat, o stațiune experi
mentală de cercetare și 100 
cooperative agricole de produc
ție dispun de peste o jumătate 
de milion de hectare teren ara
bil, din care peste 210 000 ha 
amenajate pentru irigat. Avem 
24 stațiuni de mecanizare a 
agriculturii, care dispun. îm
preună cu întreprinderile agri
cole de stat, de peste 6 300 
tractoare, mașini și agregate.

Biroul comitetului județean de 
partid a inițiat, cu ani în urmă, 
studii și analize pentru profila
rea și specializarea unităților a- 
gricole, a elaborat măsuri în ve
derea zonării mai bune a cul
turilor și a structurii soiurilor 
și hibrizilor. Cultivăm cu cereale 
peste 50 la sută din suprafață, 
aproape 20 la sută cu plante 
tehnice, sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui și soia și o mare supra
față cu legume. Deși am intim- 
pinat unele greutăți determinate 
de condițiile din toamna anului 
1972, cind o suprafață însemna
tă. de teren a rămas negrată, 
producția agricolă a crescut, 
realizindu-se. in 1973. pe întrea
ga suprafață, 3 685 kg griu la 
hectar și peste 4 350 kg porumb 
la hectar.

Zootehnia, care reprezintă 30 
la sută din producția agricolă 
globală a județului, este con
centrată în 3 complexe de tip 
industrial pentru creșterea por
cilor în I.A.S. și 2 in coopera
tivele agricole de producție, la 
care se adaugă 30 de ferme spe
cializate, precum și in 5 com
plexe de creștere și ingrășare 
a taurinelor și in 28 ferme spe
cializate pentru carne de pa
săre și ouă. Pe această linie, o 
preocupare de seamă a coristi- 
tuit-o creșterea efectivelor și 
îmbunătățirea raselor de anima
le. asigurarea bazei furajere și 
mecanizarea principalelor lu
crări. Ca urmare, cantitatea de 
produse agricole livrate statului 
a sporit an de an. în 1973. coo
perativele agricole au vindut 
statului cu 23 la sută mai multe 
cereale decit în 1970, revenind 
în medie pe fiecare hectar o 
producție-marfă de 2 500 kg gnu 
și 2 400 kg porumb boabe. De 
asemenea, au fost livrate in plus 
față de 1972 peste 40 000 tone 
legume. 3 200 tone carne, aproa
pe 72 000 hl lapte și 3 milioane 
ouă.

Apreciem însă că producțiile 
obținute nu sînt pe măsura po
sibilităților și condițiilor exis
tente în județul Ialomița. In 
domeniul irigațiilor, de exem
plu. suprafețele amenajate nu 
au fost rațional exploatate, nu 
sint stăpinite suficient tehnolo
giile și dăinuie încă unele nea
junsuri în asigurarea și pregă
tirea cadrelor. De asemenea, se 
mențin încă diferențe mari de 
producție, nejustificate. între 
unitățile agricole vecine sau 
chiar intre formațiunile de mun
că din aceeași unitate, diferente 
care la porumb ajung pină la 
1 000—2 500 kg la hectar.

Analizind cu atenție aceste 
cauze, biroul comitetului jude
țean de partid a luat măsura de 
a se asigura cu cadre tehnice 
bine pregătite în primul rînd 
cooperativele mai puțin dezvol
tate, de a ajuta intr-o mai mare 
măsură aceste unități cu canti
tăți sporite de îngrășăminte, cu 
tractoare și mașini pentru exe
cutarea operativă și in bune 
condiții a lucrărilor agricole.

Acordăm o foarte mare aten
ție întăririi disciplinei și ordinii 
in cooperative. Am stabilit mă
guri pentru redresarea activității 
în zootehnie, deoarece planul 
producției de carne nu a fost 
realizat. Ne preocupăm. în conti
nuare, de asigurarea efectivelor 
planificate la toate speciile de 
animale, de selecția și amelio
rarea raselor, cu prioritate la 
taurine, de sporirea și îmbună
tățirea producției de furaje.

Viața a demonstrat că totul 
depinde de oameni, pentru că 
— așa cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „în această 
parte a țării s-au produs trans
formări adinei, s-au schimbat 
din temelii structurile econo
mice, sociale, dar cea mai va
loroasă schimbare o constituie 
transformarea oamenilor, a mo
dului lor de a gindi și de a ac
ționa".

In acest spirit, comitetul ju
dețean de partid acordă o mare 
atenție muncii nemijlocite cu 
oamenii, educării și pregătirii 
lor profesionale, promovării con
secvente a unui climat de muncă 
responsabilă, combătind cu ho- 
tărira tendințele acelora care 

consideră producțiile mici ca ca» 
va obișnuit.

Informez conferința, pe dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral, că sarcinile ce s-au des
prins din scrisoarea adresată 
lucrătorilor din agricultură au 
foșt larg dezbătute cu activul 
de partid, cu cadrele de condu
cere, cu toți oamenii muncii din 
unitățile agricole și am stabilit 
măsuri concrete la nivelul ju
dețului și al fiecărei unități in 
parte. Drept urmare am asigurat 
o structură mai bună a soiurilor 
și hibrizilor, îndeosebi pentru 
suprafețele amenajate la irigai. 
S-au transportat la cimp aproape 
500 mii tone de gunoi și conti
nuăm acțiunea de fertilizare cu 
îngrășăminte naturale și chimice, 
întreaga activitate de producție 
din C.A.P. și I.A.S. se va desfă
șura numai pe bază de acord 
global. Am încheiat arăturile pe 
întreaga suprafață, ne apropiem 
de terminatul semănatului cul
turilor din prima urgență. Avînd 
in vedere lipsa de umiditate din 
sol se lucrează intens la decol- 
matarea canalelor, la repararea 
și pregătirea utilajelor, iar in 
Balta lalomiței s-a trecut la cu
rățirea canalelor de desecare in 
scopul umplerii lor cu apă pen
tru a putea să irigăm. Âm luat 
măsuri pentru a da o udare de 
aprovizionare începind cu luna 
martie, dacă nu va ploua.

Chemarea adresată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu lu
crătorilor din agricultură cu pri
lejul „Zilei recoltei" de la Slobo
zia, de a face din anul 1974 anul 
record ai producțiilor agricole, a 
creat în județul nostru un climat , 
mobilizator pentru sporirea tot 
mai mult a producțiilor și satis
facerea, pe această bază. Intr-o 
măsură și mai mare, a nevoilor 
de produse agroalimentare ale 
economiei noastre naționale.

în lumina indicațiilor date de 
tovarășul secretar general al 
partidului la Consfătuirea de 
lucru cu primii-secretari ai co
mitetelor județene de partid din 
noiembrie 1973. ne preocupăm 
de imbunătățirea stilului și me
todelor de muncă în conducerea 
agriculturii. Membrii biroului 
județean de partid au partici
pat aproape la toate adunările 
generale de analiză a muncii și 
a sarcinilor de plan pe 1974, tră
sătura caracteristică a adunări
lor generale constituind-o preo
cuparea de a găsi soluții din 
cele mai eficiente pentru creș
terea producției.

Referindu-mă Ia documentele 
recent dezbătute de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind unele măsUri menite să 
conducă la înfăptuirea consec
ventă a politicii partidului Șl 
statului de dezvoltare și mo
dernizare continuă a agricultus 
rii. la consolidarea economico- 
organizatorică a cooperativelor 
agricole, de creștere a eficien
tei economice, apreciez că prin 
adoptarea acestora se creează 
un cadru organizatoric optim și 
unitar, corespunzător actualelor 
cerințe.

In nordul Județului Talomita 
există o zonă de peste 10 000 ha 
cu început de sărăturare, a că
rei ameliorare necesită spriji
nul ministerului de resort, pen
tru găsirea soluțiilor de men
ținere a potențialului de pro
ducție al acestei suprafețe. Con
siderăm. de asemenea, că. con
structorii de mașini ar trebui 
să facă mai mult pe linia di
versificării tractoarelor și ma
șinilor agricole. în sensul spo
ririi randamentului lor îndeo
sebi la recoltarea porumbului, 
sfeclei de zahăr și furajelor, 
ceea ce va influența pozitiv re
ducerea cheltuielilor, eliminarea 
risipei și creșterea productivită
ții muncii în agricultură.

Avînd in vedere cantități!» 
mari de produse vegetale ce se 
predau la bazele de recepție, 
propun ca Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor și centralele de resort 
să se preocupe mai mult de 
mecanizarea operațiunilor de 
prelucrare și de dotarea cu uti
laje cu care să se poată stabili 
în mod operativ calitatea produ
selor, astfel ca să folosim cit. 
mai rațional mijloacele d» 
transport, să urgentăm recolta
tul și eliberatul terenului.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Ialomița au ur
mărit cu viu interes și 
au luat cunoștință cu deosebii ă 
satisfacție de rezultatele rod
nice obținute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în întîlniri)» 
cu conducătorii țărilor arabe re
cent vizitate.

Apreciem că vizita dumnea
voastră, stimate tovarășe secre
tar general. are o deosebită sem
nificație pentru o soluționare 
politică, echitabilă a situației din 
Orientul Apropiat. Aceasta, ca și 
alte vizite realizate in diferite 
părți ale lumii, reprezintă o do
vadă grăitoare a faptului că. în 
condițiile actuale, problemele 
mari ale umanității pot fi rezol
vate prin participarea activă a ' 
tuturor popoarelor. Este meritul 
conducerii partidului și statului 
nostru, al dumneavoastră perso
nal, că România se manifestă 
astăzi pe arena internațională ca 
unul din factorii cei mai activi 
ai păcii, colaborării și ai pro
gresului social.

Luînd cunoștință că peste eî- 
teva zile veți fi din nou purtă
torul soliei de pace, prietenie șl 
colaborare a poporului român în 
Argentina, Guineea și Liberia, 
vă urăm deplin succes în contac
tele ce le veți avea cu reprezen
tanții acestor popoare.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să asigur conducerea par
tidului. pe dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din județul Ialo
mița, in frunte cu comuniștii, a- 
probă cu toată căldura politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru. Sîntem plenar 
angajați și depunem eforturi 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, astfel in
cit să intimpinăm cu cinste cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân.
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ÎNALTA CINSTIRE ADUSĂ HĂRNICIEI SI PRICEPERII LUCRĂTORILOR DE PE OGOARE
PRIN DECRET AL CONSILIULUI DE STAT, PENTRU 

CONTRIBUȚIA ADUSĂ LA ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTI
DULUI Șl STATULUI DE DEZVOLTARE Șl MODERNIZARE 
A AGRICULTURII SOCIALISTE IN PATRIA NOASTRĂ, 
S-AU CONFERIT:

TITLUL DE „EROU AL MUN
CII SOCIALISTE" și MEDALIA 
DE AUR „SECERA ȘI CIOCANUL" 
tovarășilor Ilie Bărăitaru, președinte
le C.A.P. Gîrla Mare, județul Mehe
dinți ; Gheorghe A. Blendia, președin
tele C.A.P, Sîmbăta Nouă-Topolog, 
județul Tulcea ; Gheorghe Bogza, 
președintele C.A.P. Someșul, județul 
Satu-Mare ; Andrei A. Bartha, pre
ședintele C.A.P. Urlu, județul Bistri- 
ța-Năsăud ; Mircea P. Călin, pre
ședintele C.A.P. Ripiceni, județul Bo
toșani : Florea Cărpanu, directorul 
I.A.S. Beregsău, județul Timiș ; An
drei A. Cojocaru. directorul S.M.A. 
Ianca, județul Brăila ; Gheorghe I. 
Dinu, președintele C.A.P. Smeeni, ju
dețul Buzău ; Teodor F. Duluș, meca
nic șef de secție la S.M.A. Cefa, ju
dețul Bihor ; Stănică V. Dumbravă, 
directorul I.A.S. Cotești, județul 
Vrancea ; Otto I. Fiddes, șef de secție 
la S.M.A. Sînpetru, județul Brașov ; 
Ion Gh. Grecu, mecanic specialist la 
S.M.A. Bibești, județul Gorj ; Ale
xandru V. Ienciu, directorul între
prinderii „30 Decembrie", județul Il
fov ; Adolf-Mihail Kristoff, șef de 
fermă pomicolă la I.A.S. Mediaș, 
județul Sibiu ; Gheorghe Mărginean, 
directorul I.A.S. Jidvei, județul Al
ba ; Ion Moldovan, președintele 
C.A.P. Reghin, județul Mureș ; Iosif 
I. Molnar, inginer-șef la C.A.P. Sin- 
zieni, județul Covasna ; Marin Ne- 
dea, președintele C.A.P. și directo
rul S.M.A. Purani, județul Teleor
man ; Elena Orzan, șef de fermă la 
C.A.P. Valea Măcrișului, județul Il
fov ; Constantin A. Popa, președin
tele C.A.P. Dor Mărunt, județul Ia
lomița ; Titu Popescu, directorul 
I.A.S. Mihail Kogălniceanu, județul 
Constanța ; Ion C. Spătărelu, pre
ședintele C.A.P. „Gheorghe Doja", 
județul Ialomița ; Alexandru FI. 
Toană, președintele C.A.P. „Viață 
Nouă" din comuna Poiana Mare, ju
dețul Dolj ; Ana M. Vornicu, preșe
dinta C.A.P. Tîrgușor, județul Con
stanța ; Gheorghe I. Zarcu, președin
tele C.A.P. Izbiceni. județul Olt.

„ORDINUL MUNCII" CLASAI to
varășilor Gheorghe I. Laza, directorul 
general al Direcției generale pentru 
agricultură, industrie alimentară și 
ape a județului Bihor ; Barna Laszlo 
I. Bancsik, președintele C.A.P. Diosig, 
județul Bihor ; Ioan M. Moroșanu, 
președintele C.A.P. Vîrfu-Cîmpului, 
județul Botoșani ; Cristache A. Mol- 
doveanu, secretarul Comitetului 
P.C.R. Insula Mare a Brăilei, jude
țul Brăila ; Victor T. Guțu, președin
tele C.A.P. Gherăseni, județul Bu
zău ; Ion N. Nica, președintele 
C.A.P. Fintînele, județul Constan
ța ; Costică St. Purdelea, direc
torul S.M.A. Pechea, județul Ga
lați ; Dumitru N. Bîrsilă, mecanic 
agricol la S.M.A. Motru, județul 
Gorj ; Apostol I. Constantin, preșe
dintele C.A.P. Grivița, județul Ialo
mița ; Nicolae A. Luca, directorul 
I.A.S. Grădiștea, județul Ialomița ; 
Ion C. Ilinca, directorul S.M.A. Bu- 
dești, județul Ilfov ; Angela M. Sin- 
cu, președinta C.A.P. „Unirea", ora
șul Corabia, județul Olt ; Grapina N. 
Bădescu, inginer-șef la C.A.P. „Par
tizanul roșu" din orașul Zimnicea, 
județul Teleorman ; Gheorghe Gh. 
Malache, președintele C.A.P. Cîrja, 
comuna Murgeni, județul Vaslui ; 
Ioan I. Moisă, șef de secție la S.M.A. 
Grumezoaia, județul Vaslui.

ORDINUL „MERITUL AGRICOL" 
CLASA I tovarășilor Iosif Banc, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R. ; Petre Blajo- 
vici, prim-secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R. : Gheorghe 
Blaj, prim-secretar al Comitetului 
județean Maramureș al P.C.R. ; Ște
fan Boboș, prim-secretar al Co
mitetului județean Neamț al P.C.R. ; 
Teodor Coman, prim-secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R. ; Adalbert Crișan, prim- 
secretar al Comitetului județean Bis

trița-Năsăud al P.C.R. ; Petre Dăni- 
că, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Vîlcea al P.C.R. ; Constantin 
Dăscălescu, prim-secretar al Comite
tului județean Galați al P.C.R. ; Si- 
mion Dobrovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Vrancea al P.C.R. ; 
Miu Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al 
P.C.R. ; Petre Duminică, prim-se
cretar al Comitetului județean Boto
șani al P.C.R., ; Ludovic Fazekaș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R. ; Nicolae Gio- 
san, președintele Academiei de știin
țe agricole și silvice ; George Ho- 
moștean, prim-secretar al Comitetu
lui județean Alba al P.C.R. ; Vasile 
Marin, prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R. ; Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor ; Gheor
ghe Necula, prim-secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R. ; 
Gheorghe Paloș, prim-secretar al Co
mitetului județean Gorj al P.C.R. ; 
Vasile Potop, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R. ; 
Gheorghe Petrescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R. ; 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Co
mitetului județean Bacău al P.C.R. ; 
Constantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R. ; 
Ion Sîrbu, prim-secretar al Co
mitetului județean Buzău al P.C.R. ; 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R. ; Mihai Telescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R. ; Laurean Tulai, prim-secretar 
al Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R. ; Iosif Uglar, prim-secretar al 
Comitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R. ; Vasile Vilcu, prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța al 
P.C.R. ; Constantin V. Alexe, pre
ședintele C.A.P. Otopeni. munici
piul București, Vasile G. Voicu, pre
ședintele C.A.P. Jilava, municipiul 
București ; Ioan V. Milaciu, pre
ședintele C.A.P. Sard — Alba ; Ilie 
Cioarsă, președintele C.A.P. „Victoria"
— Arad ; Constantin A. Bădescu, 
președintele C.A.P. Boteni — Argeș; 
Vasile I. Butnaru, președintele 
C.A.P. Parincea — Bacău ; Ale
xandru A. Czege, președintele C.A.P. 
orașul Salonta ; Vasile Gh. Dragoș, 
președintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de produc
ție Bihor ; Ștefan A. Pocs, directo
rul S.M.A. Săcueni ; Dumitru D. 
Restanția, directorul Trustului între
prinderilor agricole de stat Oradea ; 
Gheorghe G. Jiga, președintele 
C.A.P. din orașul Bistrița ; Nicolae 
A. Saramet, președintele C.A.P. Cod- 
lea — Brașov ; Gheorghe F. Radu, 
directorul S.M.A. „1 Mai" — Brăila ; 
Zaharia St. Cosma, președintele 
C.A.P. Padina — Buzău; Vasile 
I. Boldea, președintele C.A.P. Fi- 
zeș, comuna Berzovia — Caraș-Se- 
verin ; Alexandru I. Botezan, pre
ședintele C.A.P. Mihal Viteazu — 
Cluj ; Carol G. Kiss, președintele 
C.A.P. din comuna Călărași — Cluj ; 
Octavian N. Lambru, directorul 
I.A.S. Murfatlar — Constanța; Gheor
ghe Gh. Nuțu, șef secție la S.M.A. 
Cobadin ; Petre M. Stoica, președin
tele C.A.P. Peștera ; Anton I. Tincu, 
președintele C.A.P. Palazu Mare ; 
Petru I. Tomoroga, directorul Sta
țiunii experimentale pentru culturi 
irigate Valu lui Traian — Constanța; 
Endre L. Turoczi, președintele C.A.P. 
Tîrgu-Secuiesc — Covasna ; Nicolae 
N. Ioniță, președintele C.A.P. Crovu
— Dîmbovița ; Ștefan Gh. Hîrzoiu, 
președintele C.A.P. „1907“ din comuna 
Valea Stanciului — Dolj; ing. Elvira 
L. Marinică, președintele C.A.P. Ișal- 
nița — Dolj, Petre Gh. Botezatu, pre
ședintele C.A.P. Schela — Galați ; 
Gheorghe D. Ștefan, președintele 
C.A.P. Cuca — Galați ; Peter P. Ko
vacs, președintele C.A.P. Ditrău — 
Harghita ; Făun Răvaș, președintele 
C.A.P. Simeria — Hunedoara ; Va

sile I. Berbecel, președintele C.A.P. 
Smirna — Ialomița ; Ion M. Năs-4 
tase, directorul S.M.A. Cuza Vodă, 
Ion Gh. Nicolae, directorul I.A.S. 
Făcăeni, Milinton I. Trif, direc
torul S.M.A. Grivița — Ialomița ; 
Gheorghe V. Bucă, președintele 
C.A.P. Deleni — Iași ; Constantin D. 
Dogaru, președintele C.A.P. Tătăruși ; 
Alexandru C. Lazăr, rectorul Institu
tului agronomic Iași ; Vasile N. Ne- 
mesniciuc, președintele C.A.P. Șipo- 
te — Iași ; Grigore I. Bică, președin
tele C.A.P. Frăsinet — Ilfov ; Gheor
ghe Porumbel, președintele C.A.P. „8 
Martie" din comuna Ulmeni, Ion S. 
Vermeșan, directorul I.A.S. Urziceni
— Ilfov ; Vasile A. Avram, președin
tele C.A.P. Coaș, comuna Săcălășeni, 
Constantin F. Bădiță, președintele
C. A.P. Salcia — Mehedinți ; Neculal
D. Bostan, președintele C.A.P. Gi- 
rov — Neamț ; Constantin T. Bălan, 
directorul Stațiunii experimentale 
Caracal — Olt; Vasile I. Bărbulescu, 
președintele C.A.P. Scomicești : Ma
rin M. Diaconu, președintele C.A.P. 
Bucinișu; Dumitru I. Tudose, preșe
dintele C.A.P. Stoicănești — Olt ; 
Gheorghe M. Iordache, președintele 
C.A.P. Vadu-Săpat, comuna Fintînele
— Prahova ; Costică T. Mișcă, pre
ședintele C.A.P. „Drumul lui Lenin" 
din Comuna Bucov — Prahova : Teo
dor T. Cîmpan, președintele C.A.P. 
Surduc — Sălaj ; Iosif M. Varga, 
președintele C.A.P. Pir — Satu-Mare; 
Andrei E. Miiller, șef de secție la 
S.M.A. din comuna Cîrța — Sibiu ; 
Dumitru I. Popa, președintele 
C.A.P. Șura Mare — Sibiu ; Va
sile Albu. președintele C.A.P. din 
comuna Moara — Suceava ; Marin C. 
Soare, președintele C.A.P. „Partiza
nul roșu", din orașul Zimnicea — 
Teleorman ; Nicolae V. Dogariu, di
rectorul I.A.S. Giarmata — Timiș ; 
Andrei M. Dzamba, directorul S.M.A. 
Gottlob; Petru I. Feneș, președintele 
C.A.P. Tomnatic, comuna Lovrin ; 
Viorel S. Uibaru, președintele C.A.P. 
Lenauheim — Timiș ; Nicolae C. 
Pușcuță, președintele C.A.P. Pece- 
neaga — Tulcea ; Petru Mihalache, 
președintele C.A.P. Tîrzii, comuna 
Oltenești — Vaslui ; Gheorghe I. Mi- 
hăescu, mecanic de întreținere la 
S.M.A. Drăgășani — Vîlcea :

ORDINUL „MERITUL AGRICOL" 
CLASA A II-A tovarășilor Dumitru 
Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R. ; Ion Ca- 
trinescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R. ; 
Andrei Cervencovici, prim-secretar 
al Comitetului județean Arad al 
P.C.R. ; Trandafir Cocîrlă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R. ; Ion Din- 
că, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R. ; Constan
tin Drăgan, prim-secretar al Comi
tetului județean Brașov al P.C.R. ț 
Ștefan Mocuța, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R. ; 
Ioachim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R. ; Ferdinand Nagy, prim-se
cretar al Comitetului județean Co
vasna al P.C.R. ; Cornel Onescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R. ; Iulian 
Ploștinaru, prim-secretar al Comite
tului județean Mehedinți al P.C.R. ; 
Ion Stănescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R. ; Richard Winter, prim-secre
tar al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R. ; Mihai Busuioceanu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării ; Ion Ceaușescu, adjunct 
al ministrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor ; Mihai Caloti- 
ță, director general adjunct la Cen
trala industrială de tractoare și ma
șini agricole ; Bela Cseresnyes. vice
președinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție : Constantin Iftodi, șeful Depar
tamentului industriei alimentare din 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor ; Florin Iorgu- 
lescu, președintele Consiliului Națio
nal al Apelor ; Constantin Marin, con
silier la C.C. al P.C.R. ; Aldea Mili
tam, președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ; Ion Moldovan, adjunct al 
ministrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor ; Barbu Popes

cu, șeful Departamentului agricultu
rii de stat din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor ; 
Gheorghe Popa, vicepreședinte al U- 
niunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție ; Titus Popescu, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție ; Adrian Rogojan, adjunct de șef 
de secție la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității E- 
conomice și Sociale ; Ion Rușinaru, 
președintele Băncii pentru agricul
tură și industria alimentară ; Enache 
Sîrbu, șeful Departamentului îmbu
nătățiri funciare și construcții din 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor ; Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii, 
industriei alimentare și apelor ; Ni
colae Ștefan, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare și 
apelor ; Vasile Vaida, președintele 
Casei de pensii a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ; Simion Cristea, inginer-șef la 
C.A.P. Mihalț-Alba ; loan Coroiu, 
președintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție A- 
rad ; Ștefan Fazekaș, directorul în
treprinderii agricole de stat Barațca, 
Petre M. Glăvan, directorul Direcției 
agricole a județului Arad ; Gheorghe 
Goina, președintele C.A.P. Sîntana ; 
Antoniu A. Komiveș, președintele 
C.A.P. „Avîntul“-Pecica ; Antal Vinc- 
ze Szanda, președintele C.A.P. 
Dorobanți ; Mihai Stănescu, di
rectorul întreprinderii „Avicola" ; 
loan Tîrlea, directorul întreprin
derii agricole de stat Pecica; 
Lavinia Maria Băcanu, ingi
neră la C.A.P. Mozăceni ; Ștefan 
Dința, președintele C.A.P. Mozăceni 
— județul Argeș ; Adelina Oprea, di
rectorul întreprinderii agricole de 
stat Pitești ; loan Balaj, președintele 
C.A.P. Girișu Negru — Bihor ; Flo
re Bocșe, președintele C.A.P. Căla- 
cea ; Dionisie Benko, director la în
treprinderea agricolă de stat Oradea ; 
Constantin Cahnita, președintele 
C.A.P. Rîpa ; Ilie Drimbe. președin
tele C.A.P. Ținea ; Dezso Kiraly, pre
ședintele C.A.P. Borș ; Sandor Nagy, 
președintele C.A.P. Vaida ; loan 
Turjuc, șef de fermă la I.A.S. Oradea ; 
loan Modoran, director la Stațiunea 
experimentală pomicolă Bistrița, jud. 
Bistrița-Năsăud ; loan Mănoiu, di
rector general al Direcției generale 
pentru agricultură, industrie alimen
tară și ape a județului Brașov ; Con
stantin Butnar, mecanizator la 
S.M.A. Cîmpia Turzii, Pavel Ciociu, 
director la întreprinderea intercoo- 
peratistă Răscruci ; loan Petean, 
președintele C.A.P. Jucu — Cluj ; 
Gheorghe Filișan, președintele 
U.J.C.A.P. Constanța ; Mardiros 
Onic, directorul I.A.S. Stupina ; 
Constantin Popa, director general al 
Direcției generale pentru agricultură, 
industrie alimentară și ape a jude
țului Constanța ; Neagu Oprea, pre
ședintele C.A.P. Satu Nou ; Constan
tin Petre, directorul I.A.S. Cogealac : 
Marin Purcărea, directorul Trustului 
S.M.A. Constanța ; Domokos Szasz, 
președintele U.J.C.A.P. Covasna ; 
Nicolae Tone, președintele C.A.P. 
Tîrgoviște ; Virgil Simescu, președin
tele C.A.P. comuna Vișina — Dîmbo
vița ; Oprea Cioroianu, director la 
întreprinderea avicolă de stat Craio- 
vi; Petră Bălan, președintele C.A.P. 
Cgtane ; Nelică Cotoc, președintele 
CiA.P. Cornul ; Livion Cristea, direc
torul I.A.S. — Complexul porcine 
Băilești ; Constantin Glăvan, director 
general al Direcției generale pentru 
agricultură, industrie alimentară și 
ape a județului Dolj : Mihai Basalic, 
președintele C.A.P. Corod — Galați; 
Valentin Ghinea, președintele C.A.P. 
Certești — Galați ; Gheorghe Io- 
nescu, director general al Direc
ției generale agricole a județului 
Gorj : Victor Tomescu, președintele 
U.J.C.A.P. Gorj loan Hegy, pre
ședintele C.A.P. Cristuru-Secuiesc — 
Harghita ; loan Fulea, președintele 
C.A.P. Boșorod — Hunedoara ; Tovie 
Manea, președintele C.A.P. Boz — Hu
nedoara ; Nicolae Andrei, președin
tele C.A.P. „Gheorghe Lazăr" — 
Ialomița ; Gheorghe Ciolăneșcu, 
directorul Trustului I.A.S. Ialomița ; 
Ion Cristea, director general al Di
recției generale agricole a județului 
Ialomița ; Gheorghe Florescu, direc

torul S.M.A. Cosîmbești; Gheorghe 
Ghiță, președintele C.A.P. Munteni 
— Buzău ; Adrian Iacob, directorul 
S.M.A. Ciocănești ; Tudor Jugănaru, 
președintele C.A.P. Albești ; Vasile 
Martin, președintele U.J.C.A.P. Ialo
mița ; Ștefan Marin, directorul I.A.S. 
Stelnica ; Gheorghe Pescaru, direc
torul Trustului S.M.A. Ialomița ; 
Marin Vasilescu, directorul S.M.A. 
Plevna ; Ion Rădoi, inginer-șef la 
C.A.P. Scînteia — Ialomița ; Vasile 
Axinte, inginer horticol, șef de fer
mă la I.A.S. Bucium — Iași ; Simion 
Bulgaru. directorul I.A.S. Popricani; 
Virgil Burca, președintele C.A.P. 
Coarnele Caprei ; Lucian Hatmanu, 
director general al Direcției gene
rale agricole a județului Iași ; Cor- 
neliu Mardare, directorul I.A.S. Mi
roslava ; Constantin Șalaru, pre
ședintele C.A.P. Bivolari ; Gheorghe 
Vasiliu, președintele U.J.C.A.P. 
Iași ; Alexandru Cocoșilă. directorul 
I.A.S. Afumați — Ilfov ; Dinu Dani- 
liuc, președintele C.A.P. Munca ; 
Eftimie Vasilescu. director general 
al Direcției generale agricole a ju
dețului Ilfov ; Constantin Bulugiu, 
director general al Direcției gene
rale agricole a județului Mehedinți ; 
Ion Chitulescu, președintele C.A.P. 
Vlădaia ; Ion Lungu, directorul 
I.A.S. Dealul Viilor ; Marian Pufan, 
președintele U.J.C.A.P. Mehedinți ; 
Nicolae Sanda, președintele C.A.P. 
Bălăcița — Mehedinți ; loan Catarig, 
director generat al Direcției genera
le agricole a județului Mureș: Nico
lae Lobonțiu, președintele U.J.C.A.P. 
Mureș ; Emil Nicolae I. Silvas, di
rectorul Stațiunii experimentale 
zootehnice Tîrgu-Mureș : Gheorghe 
Preda, directorul Trustului I.M.A. 
Neamț ; Vasile Ciuciu, director ge
neral al Direcției generale agricole 
a județului Olt : Ion Nicolaescu, di
rectorul I.A.S. Simbureștl ; Nicolae 
Șoșoacă, președintele U.J.C.A.P. Olt; 
Gheorghe Anghel, președintele 
C.A.P. Gheorghița — Prahova ; Au
rel Furfurică, director general al 
Direcției generale agricole a județu
lui Prahova ; Iuliu Laszlo, director 
la Institutul de cercetări vini-viticole 
Valea Călugărească ; Gheorghe
Radu, președintele U.J.C.A.P. Pra
hova : Nicolae Babici, director
general al Direcției generale a-
gricole a județului Satu-Mare ;
Melchior From, șef de fermă pomi
cola la C.A.P. Remetea ; Aurel Lă- 
pușan, director la Stațiunea experi
mentală agricolă Livada ; Mihai Ma- 
cioca, președintele U.J.C.A.P. Satu- 
Mare ; Vasile Manta, directorul Trus-

(Urmare din pag. I)

cooperatori un nou și prețios imbold 
în intensificarea eforturilor pentru 
sporirea pe toate căile a producției 
agricole.

După ce a mulțumit călduros 
conducerii superioare de partid și 
de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru acor
darea titlului de Erou al Muncii 
Socialiste, Gheorghe Mărginean, 
directorul I.A.S. Jidvei-Alba, a 
spus : Pentru mine, cît și 
pentru întreg colectivul de lucră
tori din I.A.S. Jidvei această înaltă 
distincție este un imbold în munca 
noastră iiltoaffe. Vom depilnk Efor
turi sporite, toată capacitatea noas
tră de muncă în vederea transpu
nerii în viață a hotăririlor Confe
rinței pe țară a cadrelor de con
ducere din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, prețioasele 
dumneavoastră indicații privind 
dezvoltarea și modernizarea agri
culturii, adueîndu-ne în felul a- 
cesta contribuția la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Vă rog să-mi permiteți ca din 
partea celor ce au cinstea să fie 
distinși astăzi, cu ocazia acestei 
mari aniversări a agriculturii noas
tre socialiste, a spus în cuvîntul 
său Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare 
și apelor, să vă adresez dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 

tului I.A.S. al județului Satu-Mare ; 
Ștefan Vilanyi, președintele C.A.P. 
Petrești — Satu-Mare ; Ruvin Mas- 
tan, președintele C.A.P. Românași — 
Sălaj ; Leopold Kober, președintele 
U.J.C.A.P. Sibiu ; Mihai Tiller, di
rector general al Direcției generale a 
județului Sibiu ; Trăian Corduban, 
director general al Direcției generale 
a județului Suceava ; Tudor Done, 
președintele U.J.C.A.P. Suceava ; Mi
hai Gavriliuc, președintele C.A.P. 
Verești — Suceava ; Mihai Sandu, 
președintele C.A.P. Dumbrăveni — 
Suceava ; Puiu-Alexandru Alexan- 
drescu, directorul Trustului S.M.A. al 
județului Teleorman ; Constantin 
Coaje, președintele C.A.P. „Dunărea" 
din orașul Zimnicea ; Emilian I. Mi- 
hăilescu, director general al Direc
ției agricole Teleorman ; Valeriu Ște- 
fânescu, directorul S.M.A. Fîntinele 
— Teleorman ; loan Ageu, directorul 
I.A.S. Variaș — Timiș ; Aristotel 
Blendea, directorul I.A.S. Grabăț ; 
Livia V. Coli, președinta C.A.P. A- 
lioș ; Vasile I. Dobrem, președintele 
C.A.P. Comloșul Mic ; Iosif I. De
meter, președintele C.A.P. Nerău ; 
Emil E. Vlaicu, director Ia Stațiunea 
experimentală agricolă Lovrin — Ti
miș ; Vasile Dranovețeanu, directorul 
Trustului I.A.S. Tulcea ; Gheorghe 
Guli, președintele C.A.P. Cataloi — 
Tulcea ; Aiuresei Gheorghe, directo
rul I.A.S. Bîrlad ; Gheorghe Con- 
drea, președintele C.A.P. Deleni ; Ni
colae Popovici, președintele C.A.P. 
Dănești ; Dumitru Rusu, directorul 
Trustului S.M.A. — Vaslui ; Costache 
S. Tătăruș, brigadier la C.A.P. Bere- 
zeni — Vaslui ; Mircea St. Gogioiu, 
secretar de comisie la U.N.C.A.P. ; 
Mircea D. Moțoc, secretar științific 
la Academia de științe agricole și 
silvice București ; Grigore D. Obre- 
janu, vicepreședinte al Academiei de 
științe agricole și silvice.

„ORDINUL MUNCII" CLASA A 
II-A tovarășilor : Gheorghe Avram, 
președintele C.A.P. Micălaca — Arad ; 
loan Brașovan, directorul I.A.S. Ara
dul Nou ; Iosif Crișan, mecanic la 
S.M.A. Șiria ; Andrei Gali, președin
tele C.A.P. Zerind — Arad ; Mircea 
Cruceanu, directorul S.M.A. Heme- 
iuși — Bacău ; Petre Varga, pre
ședintele C.A.P. Sînnicolau-Ro- 
man — Bihor ; Mihai Bucșă, di
rectorul întreprinderii județene de 
plante medicinale Botoșani ; Va
sile Focșa, președintele C.A-P. 
Miorcani — Botoșani ; Gheorghe Ji- 
tăreanu, director I.A.S. Dorohoi, 
Gheorghe Mureșan, directorul S.M.A. 
Săveni — Botoșani ; Elena Cărăvan,

conducerii de partid și de stat 
mulțumiri din toată inima pentru 
aprecierea dată muncii noastre, tu
turor, celor ce au lucrat pentru a 
îndeplini sarcinile date agriculturii. 
Considerăm aceasta însă și pa o 
obligație sporită a noastră de a 
munci cu mai multă perseverență 
pentru îndreptarea lipsurilor, pen
tru folosirea mai bună a mijloace
lor puse la dispoziția agriculturii, 
pentru a valorifica potențialul ei 
real spre a obține recolte ridicate 
în condiții economice superioare. 
Vă asigurăm, țovarășe secretar ge
neral, din partea conducerii Mi
nisterului Agriculturii, a tuturor 
«jadrelor. care lucrează In acesta, 
a tuturor specialiștilor și lucrăto
rilor din agricultură, că nu vom 
precupeți nimic pentru realizarea 
acestor sarcini de cinste puse de 
partid și de stat în fața noastră, 

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, întimpinat cu vii și în
delungi aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Asistența, în picioare, aclamă, 
ovaționează cu putere.

Miile de participanțl, expri- 
mîndu-și dragostea nețărmurită 
față de conducătorul iubit al parti
dului și poporului nostru, scandea
ză îndelung sub imensa cupolă : 
„Ceaușescu — P.C.R.".

★
Joi la amiază, In cadrul unei 

festivități care a avut loc In Sala 
de marmură a pavilionului expozi- 

brigadieră la C.A.P. Racoș — Bra" 
șov ; Constantin Viorel Recean, di
rectorul I.A.S. Făgăraș ; Vasilica 
Bejan, președinta C.A.P. Drogu, 
Brăila ; Zisu Olteanu, președintei» 
C.A.P. Izvorul Dulce — Buzău ; Con
stantin Covaliu, directorul Stațiunii 
experimentale zootehnice Rușețu — 
Buzău ; Ion Cazacu, președintele 
C.A.P. Plopenl — Constanța ; Mihail 
Mihailov, directorul întreprinderii 
„Avicola" — Constanța ; Niculiță 
Șoimu, șef de fermă la C.A.P. Sivița
— Galați ; Claudiu Coțofană, direc
torul I.A.S. Bordușani — Ialomița ; 
Teodor Bordușanu, directorul I.A.S. 
Fetești ; Ion Bratu, președintei» 
C.A.P. Făcăeni ; Viorel Cicu, direc
torul S.M.A. Țăndărei — Ialomița ; 
Dumitru Ciorsac, mulgător la I.A.S. 
Miroslava — Iași ; Liviu Corla, pre
ședintele C.A.P. IJogata — Mureș ; 
Ioan Găucan, președintele C.A.P. 
Roznov — Neamț ; Dumitru Trofin, 
președintele C.A.P. Răucești — 
Neamț ; Corneliu Gîrjoi, directorul 
Asociației interlegumicole Gostavăț
— Olt ; Petre Gușatu, președintei» 
C.A.P. Dranovăț, Nicolae Popescu, 
președintele C.A.P. Fărcașele — Olt; 
Alexandru Țepuș, președintele C.A.P. 
„Drumul Păcii", Filipești de Tîrg — 
Prahova ; Anastase Camoș, brigadier 
de cîmp la C.A.P. Cerna — Tulcea ; 
Ion Nedelcu, mecanizator la S.M.A. 
Valea Nucarilor, Anastase Suceanu, 
mecanic la secția S.M.A. Cerna — 
Tulcea ; Ionel Bujor, tractorist la 
S.M.A. Vaslui, Napolion Cazan, șef 
fermă taurine la I.A.S. Bîrlad, Vic
toria Ionescu, șef fermă la C.A.P. 
Epureni — Vaslui ; Ion Dima, pre
ședintele C.A.P. Dumbrăveni — 
Vrancea; Mihai Danielescu, pre
ședintele C.A.P. Vîrteșcoiu — Vran
cea ; Emil Giurgiucă, director la 
Departamentul agriculturii de stat 
din Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor ; Vasil» 
Temișan, director la Institutul cen
tral pentru creșterea taurinelor 
Corbeanca, județul Ilfov ; Mihal 
Cristea, director Ia Stațiunea expe
rimentală agricolă Suceava ; Con
stantin Damian, directorul Institu
tului central pentru nutriția anima
lelor Balotești, județul Ilfov.

★
Prin Decret al Consiliului de Stat 

au mai fost conferite un număr de 
3 958 de ordine și 17 300 de medalii 
unor țărani cooperatori, muncitori, 
mecanizatori, tehnicieni și ingineri, 
care au contribuit la dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii socialiste 
în patria noastră. (Agerpres) 

țional, tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a lnmînat „Ordinul 
Muncii" el. a Il-a și Ordinul „Me
ritul agricol" el. a II-a unui număr 
de 159 de cadre de conducere și 
lucrători din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, conferite pen
tru contribuția adusă la înfăptui
rea politicii partidului și statului 
de dezvoltare și modernizare a 
agriculturii «ocialista în patria 
noastră.

în numele celor decorați, Vasile 
Dobre, președintele C.A.P. Comloșu- 
Mic, județul Timiș, și Dionisie Ben
ko, directorul I.A.S. Oradea, au 
mulțumit călduros conducerii parti
dului și statului, subliniind că acor
darea acestor înalte distincții re
prezintă recunoașterea străduințe
lor depuse de colectivele în rindul 
cărora lucrează, pentru sporirea 
producției agricole și totodată un 
nou imbold pentru dezvoltarea în 
continuare a agriculturii socialiste.

Apoi tovarășul Emil Bodnaraș a 
adresat, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, per
sonal, felicitări celor decorați, 
urîndu-le noi succese în munca pe 
care o desfășoară.

(Agerpres)

Sesiunea extraordinară a Adunării generale 
a Academiei Republicii Socialiste România 

importanță ce revin științei românești 
în înfăptuirea liniilor directoare ale 
politicii partidului. Normele Statutu
lui vizează, astfel, adaptarea activi
tății celui mai înalt for de știință și 
cultură al țării la cerințele actuale. 
Primul capitol fixează cadrul de des
fășurare a activității viitoare a Aca
demiei, punîndu-se accentul pe dez
voltarea cercetărilor fundamentale și 
complexe, elaborarea de studii și

Capitala găzduiește, începînd de 
joi, un eveniment științific de sea
ma t sesiunea extraordinară a adu
nării generale a Academiei Republicii 
Socialiste România.

înaltul for științific dezbate, timp 
de trei zile, activitatea desfășurată 
în perioada 1970—1973, precum fi 
planul de cercetare pe anul 1974.

Bucurîndu-se de atenție și sprijin 
permanent din partea conducerii de 
partid și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, cerce
tarea științifică românească a cunos
cut în ultimul timp o amplă dez
voltare și a adus o contribuție În
semnată la procesul de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră, la creșterea 
continuă a prestigiului patriei. însu
flețiți de mărețele obiective stabilite 
de Congresul al X-lea și Conferința 
națională ale partidului, oamenii de 
știință își concentrează eforturile 
pentru a face din munca de cerce
tare o forță nemijlocită de producție, 
un factor activ în accelerarea ritmu
lui de dezvoltare a patriei noastre, 
pentru ridicarea României socialiste 
In rindul celor mal avansate țări ale 
lumii.

Sesiunea, care se desfășoară ln- 
tr-un moment de puternic avînt crea
tor al întregii noastre națiuni socia
liste, reunește, în aula Academiei, 
membri titulari și corespondenți, pro
fesori universitari, cercetători din in
stitutele academice și departamen
tale.

Au luat parte tovarășii Manea Mă- 
nescu și Miron Constantinescu.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de acad. Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei, care a anunțat 
ordinea de zi a sesiunii : Darea de 
seamă asupra activității desfășurate 
de Academia Republicii Socialiste 
România în perioada 1970—1973 ; a- 
probarea planului de activitate pe a- 
nul 1974 ; aprobarea noului Statut 
pentru organizarea și funcționarea A- 
cademiei ; alegerea de noi membri 
și organelor de conducere ale Aca
demiei ; decernarea premiilor Aca
demiei pe anii 1969, 1970, 1971 și 1972.

în continuare, președintele Acade
miei a prezentat darea de seamă.

Proiectul planului de activitate pe 
anul 1974 a fost expus de acad. Șer- 
ban Țițeica, vicepreședinte al acade
miei. Documentul relevă faptul că 
analizele profunde ale vieții econo
mice, politice fi sociale inițiate, in 

ultimii ani, de partidul nostru și de 
secretarul .său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au stimulat pro
cesul de perfecționare a activității 
din toate domeniile. Se subliniază, 
totodată, că marile evenimente poli
tice ce vor avea loc în acest an — 
a XXX-a aniversare a eliberării de 
sub jugul fascist și Congresul al 
XI-lea al partidului — exercită o 
înrîurire creatoare asupra planurilor 
de viitor ale diferitelor colective de 
oameni ai muncii.

Raportorul a arătat că în acest spi
rit a fost conceput și proiectul pla
nului de activitate al Academiei Re
publicii Socialiste România pe anul 
1974,. supus spre dezbatere și apro
bare adunării generale. Proiectul de 
plan prevede — ca orientări priori
tare — desfășurarea unor cercetări în- 
interesul dezvoltării economice și so
ciale a țării, afirmarea valorilor na
ționale, organizarea unor largi dez
bateri pe teme de actualitate științi
fică pe plan național și mondial. El 
are în vedere, de asemenea, elabo
rarea în continuare a unor vaste 
lucrări de referințe în domenii știin
țifice de deosebită importanță, pre
cum și extinderea pe mai departe a 
legăturilor științifice cu străinătatea.

Atît secțiile cit și comisiile Acade
miei își vor accentua eforturile în 
direcția legării tot mai strînse a cer
cetării de cerințele producției, ale 
practicii sociale, pentru rezolvarea 
acelor probleme de care depind pro
gresul economiei socialiste și prospe
ritatea patriei.

Principalele prevederi ale planului 
pe 1974 confirmă cu pregnanță preo
cuparea Academiei Republicii Socia
liste România de a valorifica deplin 
capacitatea forțelor de cercetare, de 
a spori eficiența muncii sale, de a 
contribui tot mai activ la propășirea 
științei, la ridicarea, pe un plan ca
litativ superior, a vieții materiale și 
spirituale a poporului nostru — obiec
tiv principal al politicii partidului, la 
înfăptuirea programului de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și la asigurarea unui loc de 
frunte României în rîndul țărilor 
lumii.

Prof. univ. Radu Voinea, secretarul 
general al Academiei, a prezentat 
proiectul noului Statut al Academiei 
Republicii Socialiste România, care 
stabilește cadrul organizatoric cores
punzător sarcinilor de o deosebită

DAREA DE SEAMĂ ASUPRA ACIIVITĂȚII ACADEMIEI ÎN PERIOADA 1970-1973
începînd din anul 1970 — se arată 

in darea de seamă — a avut loc în 
țara noastră o importantă transfor
mare organizatorică a activității 
științifice, corespunzătoare noii etape 
de dezvoltare a științei și culturii în 
România socialistă.

întemeiate pe o cunoaștere profun
dă a problemelor specifice ale pro
gresului științei în general și a ro
lului ce revine cercetării în țara 
noastră, îndrumările primite din 
partea conducerii de partid și de 
stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal au constituit îndreptare de 
bază în munca Academiei.

în lumina hotăririlor celui de-al 
X-lea Congres al partidului, activi
tatea științifică din țara noastră a 
cunoscut o amplă dezvoltare, carac
teristica dominantă fiind concentra
rea eforturilor de cercetare, apro
pierea științei de practica socială, 
integrarea sa nemijlocită în procesul 
creșterii forțelor de producție, 
contribuția ei la perfecționarea orga
nizării și conducerii vieții sociale. în 
acest sens, o parte din institutele de 
specialitate, create și dezvoltate în 
cadrul Academiei, au fost trecute în 
sistemul unor ministere și au fost 
înființate academii de științe : Aca
demia de științe sociale și politice. 
Academia de științe medicale și Aca
demia de științe agricole și silvice. 
O altă formă a coordonării și con
centrării eforturilor de cercetare pe 
ramuri de activitate o reprezintă in
stitutele centrale. Pină în prezent au 
luat ființă 9 institute centrale în 
domeniile matematicii, biologiei, 
chimiei, fizicii, economiei, energeti
cii, construcțiilor de mașini, condu

prognoze in probleme de importanță 
științifică sau economică deosebită, 
participarea la diferite programe na
ționale și internaționale, avizarea 
programelor de cercetări fundamen
tale, publicarea de mari tratate, en
ciclopedii și studii de interes națio
nal. A fost introdusă, de asemenea, 
o prevedere prin care este subliniat 
rolul Academiei de a consacra pe cei 
mai de seamă oameni de știință, artă 
și cultură din Republica Socialistă 
România, precum și cele mai va
loroase lucrări științifice prezentate 
in ședințele de comunicări ale sec
țiilor.

în capitolul referitor la organizarea 
Academiei a fost precizat, de aseme
nea, caracterul de conducere colec
tivă în institutele, centrele de cer
cetări și Editura Academiei. Totoda
tă, au fost concretizate răspunderii» 
ce revin filialelor și bazelor de cer- 

cerii și informaticii, electronicii, e- 
lectrotehnicii, automaticii și mașini- 
lor-unelte.

Darea de seamă relevă, în conti
nuare, că organismele de lucru ale 
Academiei cu caracter inter și multi- 
disciplinar au înscris în programele 
lor teme de cea mai mare importan
tă și actualitate, derîvînd din planu
rile de dezvoltare social-economică a 
țării, întemeiate pe hotărârile stabilite 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Tematica de cercetare a cuprins 
lucrări monografice de importanță 
națională, investigații de durată și de 
mare amploare, precum și o serie 
de studii individuale sau colective 
privind unele aspecte particulare de 
specialitate.

în domeniul științelor matematice 
au continuat cercetările tradiționale, 
s-au abordat domenii noi de mare ac
tualitate pe plan mondial și s-au dez
voltat studiile legate de aplicații ale 
matematicii în diferite domenii ale 
economiei. Pot fi menționate, în acest 
sens, studiile privind teoria poten
țialului, spațiile armonice, spațiile 
Abstracte, analiza funcțională, teoria 
distribuțiilor, topologia, modelele ma
tematice ale teoriei elasticității, pro
blemele de control optimal, algoritmii 
și limbaje formale, modelarea mate
matică in biologie, psihologie și medi
cină, procedee de control statistic în 
producție.

Cercetările de astronomie și ale ra
murilor conexe au urmărit studiul ac
tivității solare și al relațiilor Soare- 
Pămînt, mișcarea de rotație a Pă- 
mîntului, automatizarea metodelor de 
calcul în studiul stelelor duble, în

cetări științifice în sprijinirea între
gii activități de cercetare de pe raza 
lor teritorială, precum și rolul Bi
bliotecii Academiei.

Noul Statut stabilește o singură 
categorie de membri străini denu
miți „membri de onoare", conform 
uzanțelor existente și la academiile 
din alte țări. Actualii membri cores
pondenți — cetățeni străini — vor 
deveni de drept membri de onoare.

în capitolul al treilea al Statutului 
au fost incluse clauze care acordă 
membrilor corespondenți posibilita
tea de a participa la dezbaterile a- 
dunărilor generale ale Academiei și 
în ședințele plenare ale secțiilor cu 
drept de vot deliberativ în toate pro
blemele.

Sesiunea extraordinară a Acade
miei a luat apoi în dezbatere docu
mentele prezentate.

(Agerpres)

tocmirea de cataloage stelare, per- 
turbațiile în mișcarea micilor planete, 
absorbția undelor electromagnetice, 
observarea mareelor terestre cu apa
ratură de concepție proprie.

în domeniul științelor geografice 
sînt de menționat studiul mediului 
geografic al țării, al potențialului e- 
conomic național și regional, al dis
tribuției și utilizării resurselor natu
rale și umane, potrivit principiului 
conservării dinamice a echilibrului 
natural. Eforturi deosebite au fost 
concentrate la elaborarea Atlasului 
geografic național și a monografiilor 
județelor patriei.

în domeniul lingvisticii, în acești 
ani au fost străbătute etape impor
tante în elaborarea operei de interes 
național — Dicționarul tezaur al lim
bii române, a cărui realizare consti
tuie o sarcină de bază a Academiei 
încă de la înființarea ei. Redac
tarea dicționarului a ajuns aproa
pe la ultimele litere. Concomi
tent a fost alcătuit dicționarul expli
cativ al limbii române, în curs 
de apariție. Cercetarea graiurilor ro
mânești, in stadiul lor de acum patru 
decenii și cel actual, s-a concretizat 
In Atlasul lingvistic român — serie 
nouă — ca și în atlasele lingvistice 
regionale. Se constituie, de asemenea, 
o arhivă fonogramică a limbii româ
ne. A fost terminat tratatul „Forma
rea cuvintelor în limba română" și 
s-a publicat ediția a doua a Grama
ticii limbii române. Bogata toponimie 
și antroponimie din țara noastră sînt 
înregistrate și studiate în dicționarele 
onomastice pe regiuni. Au apărut câ
teva ediții științifice de texte vechi 
românești.

Pe lingă cercetările privind limba 
noastră s-au întreprins «tudii inte
resante în probleme de lingvistică 
matematică și structurală, ca și asu
pra limbilor romanice, slave, germa
nice, clasice și asupra graiurilor ma
ghiare și săsești din România. în 
ceea ce privește istoria literară se 
cuvine menționat Dicționarul litera
turii române de la începuturi pină 
la 1900.

în această perioadă, Academia ■ 
urmărit cu perseverență dezvoltarea 
cercetărilor cu caracter aplicativ ale 
căror rezultate sînt folosite în prac
tica social-economică. S-au cercetat 
probleme de amplasare optimă a uni
tăților productive, s-a conlucrat la 
introducerea controlului statistic la 
uzina de fibre sintetice de la Săvi- 
nești, au fost cercetate probleme de 
programare a producției la Fabrica 
de sticlă din Turda și la Combina
tul de porțelan din Cluj. La cererea 
unor organe locale s-au întreprins 
studii de interes practic în legătură 
cu dinamica ecosistemelor din unele 
regiuni supuse transformărilor in
dustriale și cercetării geografice în 
scopul sistematizărilor urbane și tu
ristice, locale și regionale. De ase
menea, în colaborare cu ministerele 
interesate, s-au cercetat efectele con
strucției sistemului hidrotehnic de p« 
Valea Cernei asupra izvoarelor ter
male de Ia Băile Herculane.

în cadrul acestei tematici de cer
cetare sau în afara ei, unitățile știin
țifice ale Academiei au acordat și 
acordă o susținută asistentă științi
fică unor întreprinderi și instituții, 
prin consultații și avize (Institutul 
de matematică și Institutul de geo
grafie), prii) cursuri și sesiuni știin
țifice comune (Centrul de statistică 
matematică), prin participare la acti
vitatea unor laboratoare (Institutul 
de calcul din Cluj). Majoritatea lu
crărilor cu caracter aplicativ a fost 
efectuată pe bază de contracte de 
cercetare.

Academia Republicii Socialiste 
România acordă atenția cuvenită re
lațiilor științifice internaționale, ac
tivității instituțiilor șt specialiștilor 
români în cadrul organismelor știin
țifice, se arată, în continuare, în 
darea de seamă. în momentul de 
față. Academia noastră este afiliată 
la un număr de 43 organisme știin
țifice internaționale, fie direct, fie 
prin intermediul unor comitete na
ționale. în același timp, 42 de oameni 
de știință fac parte din conducerea 
unor organisme științifice internațio
nale sau din diferite comisii de lu
cru ale acestora.

Prin institutele și comisiile sale, 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia a colaborat la cercetarea unor 
teme în cadrul programelor interna
ționale și planurilor de conlucrare 
științifică încheiate cu instituțiile si
milar» din alte țări, participă la 

realizarea acordurilor guvernamen
tale.

în continuare, darea de seamă s» 
ocupă de diferitele forme de per
fecționare a pregătirii cadrelor știin
țifice — doctoratul, studiul indivi
dual, cursuri special» și postuniver
sitare — analizează activitatea des
fășurată de Biblioteca și Editura 
Academiei.

După trecerea în revistă a princi
palelor preocupări ale Academiei 
Republicii Socialiste România, în 
perioada 1970—1973, preocupări care 
s-au concretizat în valoroase lucrări 
teoretice și practice, darea de sea
mă relevă faptul că există încă 
foarte multe rezerve care ar pu
tea fi folosite în activitatea viitoa
re a instituției. Astfel, deși în uni
tățile de cercetare au fost alese o 
serie de teme cu implicații impor
tante pentru economia națională, 
totuși s-au manifestat uneori reți
neri, au existat ezitări nejustificat» 
în atacarea unor astfel de problema 
în diferite domenii de mare interes.

în darea de seamă mai sînt men
ționate și alte deficiențe. Activitatea 
unor secții s-a desfășurat, adesea, 
la nivelul biroului, s-a limitat la re
zolvarea unor probleme curente. A- 
celași lucru se poate spune și des
pre unele comisii. Alături de acestea, 
o serie de comitete naționale, car» 
funcționează în cadrul Academiei 
Republicii Socialiste România, nu au 
o activitate susținută. De asemenea, 
ordinea de zi a biroului prezidiului 
a fost uneori grevată de probleme 
de importanță secundară, cu toate 
că a existat o preocupare crescîndă 
pentru concentrarea atenției asupra 
principalelor aspecte din activitatea 
academiei. Alte deficiențe din acti
vitatea instituției evidențiază necesi
tatea îmbunătățirii structurii organi
zatorice a unităților subordonate, 
perfecționarea pregătirii cadrelor da 
cercetare etc.

Pentru înaltul sprijin acordat dez
voltării muncii de cercetare, pentru 
prețuirea și încrederea arătate oame
nilor de știință și cultură, pentru o- 
rientările și indicațiile pe care 1» 
primim — se arată în încheierea 
dării de seamă — exprimăm senti
mentele noastre de profundă recu
noștință și ne angajăm ca, muncind 
cu abnegație, zi de zi, ceas de ceas, 
să facem ca prestigiul instituției 
noastre centenare să crească conti
nuu, iar cercetarea științifică româ
nească să contribuie într-o și mai 
mare măsură la înfăptuirea sarcini
lor de înaltă răspundere trasate de 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, la realizare» 
planului cincinal înainte de termen, 
la înfăptuirea societății socialist» 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

(TEXT PRESCURTAT)



SCINTEIA — vineri 1 martie 1974 PAGINĂ 7

tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI»

Excelenței Sale Domnului
general locotenent JUAN DOMINGO PERON

Președintele națiunii argentinene
Fiind profund întristați de pierderile de vieți omenești care au sur- 

Argentinei, rog pe 
și să transmită fa-

scrisorile de acreditare a noului
ambasador al R. S. F. Iugoslavia

Luînd cuvintul în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor, am
basadorul Petar Dodik a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și po
porului român un cald salut și urări 
cordiale din partea președintelui Io- 
sip Broz Tito, a popoarelor și națio
nalităților din Iugoslavia prietenă.

„în momentul in care îmi incep 
misiunea înaltă și de răspundere de 
reprezentant al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia in Republica 
Socialistă România prietenă — a spus 
noul ambasador iugoslav — doresc 
să exprim in mod deosebit satisfac
ția conducerii și popoarelor Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via față de dezvoltarea multilaterală 
a colaborării și prieteniei, de avintul 
pe care il cunosc in toate domeniile 
relațiile bilaterale reciproce. De ase
menea. aș dori să vă asigur, tovară
șe președinte, de dorința mea și a 
colaboratorilor mei ca, prin eforturi 
și o muncă susținută, să contribuim 
la dezvoltarea și adincirea relațiilor 
de prietenie dintre țările noastre, 
potrivit aspirațiilor și intereselor po
poarelor iugoslave și român, ale so
cialismului și păcii în lume.

Prietenia tradițională dintre popoa
rele și țările noastre, țelurile comune 
in făurirea relațiilor sociale socia
liste, pe baza luării in considerare a 
trăsăturilor specifice și găsirii for
melor corespunzătoare de manifes
tare a acestora, precum și aspirații
le comune spre ralații internaționa
le vștemeiate pe egalitate și înțele
gere reciprocă, independență și su
veranitatea tuturor țărilor, constituie 
baza care ne leagă și ne determină 
să întărim in continuare prietenia 
reciprocă, colaborarea multilaterală 
și buna vecinătate".

în continuare, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia a spus :

„întilnirile celor mai înalțl repre
zentanți ai țărilor noastre, îndeosebi 
întilnirile dumneavoastră, stimate 
tovarășe președinte, cu președintele 
republicii, tovarășul Tito, ca și mul
te alte contacte, reprezintă contri
buții concrete și stimulente puternice 
pentru îmbogățirea colaborării poli
tice, economice, culturale și de altă 
natură, a prieteniei dintre țările 
noastre. Marele Sistem hidroenerge
tic și de navigație de la Porțile de 
Fier, înălțat de cele două țări îm
preună. simbolizează foarte grăitor 
prietenia și buna vecinătate, repre
zintă o călăuză pentru noi acțiuni in 
colaborarea noastră reciprocă".

„Republica Socialistă România —- 
a spus in continuare vorbitorul — 
sărbătorește in acest an a XXX-a 
aniversare a eliberării țării de sub 
jugul fascist, iar comuniștii și clasa 
muncitoare se pregătesc pentru al 
XI-lea Congres al partidului lor. în
găduiți-mi, stimate tovarășe preșe
dinte, ca in legătură: cu aceasta să 
exprim, mai intii. bucuria mea 'ca 
voi trăi aici

stimate tovarășe preșe-

aceste evenimente im
portante din viața țării dumneavoas
tră, înconjurat de tovarășii și prie
tenii români. Doresc apoi să accen
tuez în mod deosebit că guvernul și 
popoarele Iugoslaviei socialiste dau 
o înaltă apreciere și se bucură de 
succesele și realizările însemnate ale 
poporului român prieten in toate do
meniile construcției socialiste și în 
mod deosebit in sfera dezvoltării 
economice a țării. Sintem convinși 
că cel de-al XI-lea Congres al Par
tidului Comunist Român va da noi 
impulsuri în direcția dezvoltării e- 
conomice și a prosperității sociale a 
poporului român, căruia îi 
sincer cele mai mari succese 
ceastă cale".

Referindu-se la realizările 
preocupările actuale ale popoarelor 
Iugoslaviei, ambasadorul Petar Do- 
dik a spus :

„După cum vă este cunoscut, sti
mate tovarășe președinte, Iugoslavia 
socialistă se află, de asemenea, pe 
calea dinamică a întăririi potenția
lului său economic și social, a per
fecționării structurii sale politice in
terne. De curind am adoptat in mod 
f stiv noua constituție a Republicii 

cialiste Federative Iugoslavia, prin 
care se consacră și se desăvîrșește 
mai departe sistemul nostru socia
list al autoconducerii. Întemeiat pe 
puterea clasei muncitoare și egali
tatea in drepturi a popoarelor și na
ționalităților țării noastre. Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia se află 
înaintea Congresului al X-lea, care 
va preciza mai departe activitatea 
și răspunderea tuturor comuniștilor 
pentru asigurarea intereselor esen
țiale ale clasei muncitoare in făuri
rea raporturilor sociale socialiste".

în încheiere, noul ambasador și-a 
exprimat dorința de a acționa cu 
hotărire pentru a contribui la lărgi
rea colaborării și întărirea prieteniei 
dintre popoarele și țările noastre.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Mulțumind 
cu cordialitate pentru urările ce i-au 
fost adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
președintelui Iosip Broz Tito un 
salut călduros și a dat, totodată, 
expresie sentimentelor de prietenie

dorim 
pe a-

și la

t V
PROGRAMUL I

Primirea la tovarășul Păi Losonczi Depunerea unei coroane

venit în urma inundațiilor din unele provincii ale
Excelența Voastră să primească sincere condoleanțe 
miliilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

pe care poporul român le nutrește 
față de popoarele Iugoslaviei.

„încercăm o deosebită satisfacție — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— constatînd că relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite între parti
dele, statele și popoarele noastre 
cunosc o evoluție pozitivă in toate 
domeniile. Apreciem că astăzi rapor
turile româno-iugoslave. bazate pe 
principiile deplinei egalități in drep
turi, neamestecului in treburile in
terne, respectului mutual, sint dintre 
cele mai bune ; că atit pe plan po
litic, economic, științific și cultural, 
cit și in viața internațională, Româ
nia și Iugoslavia dezvoltă o colabo
rare largă, contribuind activ la re
zolvarea problemelor cu care 
confruntată omenirea.

întilnirile din ultimii ani și con
vorbirile rodnice^ pe care le-am

cu ceilalți 
de stat

în cursul după-amiezii de joi, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a fost 
primit de tovarășul Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Trofin, Cornel Pacoste și loan 
Cotoț. Erau prezenți tovarășii Timar 
Matyas, Roska Istvan și Ferenc 
Martin.

Președintele Consiliului Preziden
țial s-a întreținut cordial cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri și cei
lalți oaspeți români, In spiritul prie
teniei frățești ce caracterizează re
lațiile româno-ungare. Cu acest pri
lej a avut loc o informare reciprocă 
asupra realizărilor obținute, a preo
cupărilor actuale și de perspectivă 
în edificarea socialistă din cele două 
țări.

de flori la Monumentul Plecarea reprezentantului P. C. R. la festivitățile prilejuite

este

avut
cu tovarășul Tito și 
conducători de partid și 
iugoslavi ne-ati întărit credința că 
asemenea întîlniri, desfășurate în
tr-un spirit de sinceritate, stimă și 
înțelegere reciprocă, Sint * 
să exercite o influentă 
asupra întregii dezvoltări 
frățești dintre România 
via, să stimuleze și mai 
laborarea în toate domeniile de ac
tivitate".

„Așa cum ați remarcat — a conti
nuat tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
sosiți în România 
important din viața 
Sărbătorim în acest an trei decenii 
de la răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste, moment de răscruce 
în istoria poporului român, care a 
deschis calea trecerii puterii politice 
în mtinile întregului popor, făuririi 
unei societăți noi, a societății socia
liste. Poporul nostru este angajat cu 
toate forțele sale in realizarea am
plului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, a hotăririlor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, privind accelerarea dez
voltării economico-sociale a țării, în
florirea invățămintului, științei, cul
turii, ridicarea nivetului de trai al 
tuturor oamenilor muncii.

Republica Socialistă România ma
nifestă, în același timp, o preocu
pare constantă pentru promovarea 
unei largi conlucrări între popoare, 
pentru înfăptuirea unui climat trai
nic de pace și securitate internațio
nală. Dezvoltăm cu consecvență 
prietenia și colaborarea frățească cu 
toate statele socialiste, acordăm o a- 
tenție deosebită intensificării relații
lor cu țările care au pășit pe calea 
afirmării independente. acționăm 
pentru lărgirea relațiilor cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire speială. Sintem convinși că 
prin eforturi susținute din partea 
tuturor 'statelor se pot'face "noi păși 

' pe căleh consolidării tendințelor po
zitive din viața internațională, în 
direcția afirmării noilor principii în 
relațiile dintre state".

în încheiere. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu deosebit interes și se 
bucură sincer de realizările remar
cabile obținute de popoarele Iugo
slaviei, sub conducerea Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, in trans
formarea revoluționară a societății, 
în dezvoltarea economică și socială a 
țării, în ridicarea nivelului de trai, 
material si soiritual al celor ce mun
cesc, in toate domeniile construcției 
socialismului. Ne exprimăm încre
derea că noua constituție, adontată 
recent, precum și hotăririle anropia- 
tului Congres al X-lea al U.C.I. vor 
constitui o puternică temelie pentru 
întărirea și consolidarea in continua
re a cuceririlor revoluționare dobin- 
dite, că vor da un nou și puternic 
avint activității creatoare a popoare
lor Iugoslaviei pentru dezvoltarea si 
perfecționarea continuă a forțelor de 
producție și relațiilor socialiste. Vă 
rog. tovarășe ambasador, să trans
miteți popoarelor iugoslave vecine și 
prietene, tovarășului Tito personal, 
urările noastre cele mai calde 
succese în ODera de înflorire 
nuă a Iugoslaviei socialiste.

Avînd convingerea că prin 
tatea dumneavoastră in ~ 
veți contribui la dezvoltarea și adin- 
clrea prieteniei și colaborării fră
țești dintre țările noastre, vă urez 
succes deplin și vă asigur de tot 
sprijinul Consiliului de Stat, al gu
vernului și al meu personal în înde
plinirea înaltei misiuni ce vi s-a 
încredințat".

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială, tovără
șească, cu ambasadorul iugoslav 
Petar Dodik.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Au fost, 
de asemenea, prezenți membri ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

de natură 
hotărîtoare 
a relațiilor 
și Iugosla- 
mult co-

intr-un moment 
țării noastre.

de noi 
conti-

activi- 
România

ski, interpretate de Corneliu 
Finățeanu.

21,00 Film artistic : „Cunoaște-te 
pe tine însuti" — producție a 
studiourilor de televiziune din 
Kiev. Premieră pe țară.

Dineu oferit de președintele
Consiliului de Miniștri

al R. P Ungare
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R.P. Ungare, tovarășul Jend 
’ oferit, joi, intr-unui din sa- 

Parlamentului, un dejun în 
tovarășului Ion Gheorghe 
președintele Consiliului de 
al Republicii Socialiste Ro-

Fock, a 
Ioanele 
onoarea 
Maurer, 
Miniștri 
mânia, care face o vizită oficială de 
prietenie in R.P. Ungară.

Au participat tovarășii Virgil Tro- 
fin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Ilie Cișu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei Chi
mice, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, celelalte 
persoane oficiale române care il în
soțesc pe președintele Consiliului de 
Miniștri.

Au luat parte tovarășii Feher La- 
jos, membru al Biroului Politic al

C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Nyers Rezso, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Timar Matyas, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Puja Frigyes, ministrul afa
cerilor externe, și alți membri ai gu
vernului, precum și alte persoane 
oficiale ungare.

Erau prezenți loan Cotoț, ambasa
dorul României la Budapesta, și Fe
renc Martin, ambasadorul R.P. Un
gare la București.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășii Jen6 Fock și Ion 
Gheorghe Maurer au toastat pentru 
continua dezvoltare a prieteniei și 
colaborării româno-ungare.

BUDAPESTA 28. — Trimisul spe
cial Agerpres, Mircea Ionescu, trans
mite : Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de tovarășul Virgil 
Trofin. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și de celelalte persoane 
oficiale române, a depus joi dimi
neață o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Unguri.

La ceremonie erau prezenți tova
rășii Timar Matyas. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Szepvolgyi 
Zoltan, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular al ora
șului Budapesta, Roska Istvan, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. și alte persoane oficiale un
gare.

După depunerea coroanei, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, ceilalți 
oaspeți români au păstrat un mo
ment de reculegere.

Răspunzind invitației făcute de 
președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al Budapestei de a 
vizita orașul, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și persoanele care îl însoțesc 
au vizitat apoi noul metrou — con
strucție modernă ce leagă centre im
portante ale capitalei — cetatea Buda, 
veritabil muzeu în aer liber — pre
cum și Muzeul de istorie a Buda
pestei. deschis recent în marele palat 
ce domină cetatea Budei.

Joi dimineața a plecat la Tunis 
tovarășul Florian Dănălache, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care va reprezenta Partidul 
Comunist Român la festivitățile or
ganizate de Partidul Socialist-Destu-

rian din Tunisia cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a creării partidului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășul Maxim 
Berghianu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

Uniunii
din Iugoslavia

Joi a sosit în Capitală tovarășul 
Dușan Petrovici-Sane, președintele 
Consiliului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia (U.S.I.), care, la invitația 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de tova-

rășii Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Larisa Munteanu, secretar, 
de activiști ai Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

relativ rece, cu cerul variabil, mai 
mult noros in Dobrogea, Bărăgan și 
sudul Moldovei, unde local s-au 
semnalat ninsori temporare. Vîntul 
a suflat moderat, cu intensificări 
locale în Muntenia. Dobrogea și su
dul Moldovei. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 2 grade 
la Corugea și plus 7 grade la Baia 
Mare și Gurahonț. în București : 
Vremea s-a menținut închisă și re
lativ rece. Vîntul a suflat 
Temperatura maximă a 
grade.

Timpul probabil pentru ... _ 
martie. în țară : Cerul va fi varia
bil, cu înnorări mai accentuate

jumătatea de sud-vest a țării, unde 
vor cădea precipitații slabe locale. 
Vint moderat. Minimele vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade, 
mult mai coborîte la începutul in
tervalului, iar maximele intre 2 și 
12 grade. Pe alocuri se va semnala 
ceață. In București : Cerul va fi 
schimbător, favorabil precipitațiilor 
slabe spre sfîrșitu! intervalului. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

Cronica zilei

LOTO

moderat.
fost de 4

2, 3 și 4
in

Premiile tragerii din
1974

22 februarie

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 28 februarie 1974
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Extragerea I : Cat.
10 la sută a 58 036 lei ;
riantă 50 la sută a 13 114 Iei, 5 va
riante 25 la sută a 6 556 lei și 11 va- 
rainte
7.15 a 10 452 Iei, a IV-a : 24,70 a 3 026 
lei, a V-a 174.70 a 428 lei, a Vf-a : 
263,30 a 284 lei.

1 : 4 variante 
a II-a : 1 va-

10 la sută a 2 622 lei. a III-a :

Extragerea a II-a : Categ. B : 2,70 
variante a 23 719 lei, C : 16,35 a 3 917 
lei. D : 11.20 a 5 718 lei, E : 68,10 a 
940 lei. F : 139.60 a 459 lei, X :
2 047.75 a 100 lei.

Report categoria A : 220 043 lei.

George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis o telegra
mă de felicitare noului ministru al 
afacerilor externe al Republicii 
Uganda, Elisabeth Bagaya.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Paul Okumba d’Okwat- 
segue cu ocazia numirii in funcția de 
ministru al Republicii Gaboneze.

★
Joi după-amiază a sosit la Bucu

rești Eduardo Varas Videla. 
ambasador extraordinar și 
tențiar al Republicii Chile 
blica Socialistă România.

★
Cu prilejul apropiatei 

naționale a Marocului, Institutul Ro
mân . pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea a organizat, joi, in Ca
pitală, o seară culturală.

Programul a ; cuprins conferința 
„Secvențe marocane", prezentată de 
Ion Mănescu. consilier în Ministerul 
Comerțului Exterior, și vizionarea 
unor filme documentare despre 
Maroc.

Au participat Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S., funcționari

noul 
plenipo- 

in Repu-

sărbători

superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

A fost prezent Maati Jorio, amba
sadorul Marocului la București, și 
membri ai ambasadei.

★
O delegație a Societății de Cruce 

Roșie din R.P.D. Coreeană, condusă 
de Song Guan Djo. vicepreședinte 
al societății, ne-a vizitat țara între 
20 și 28 februarie.

în timpul șederii in țara noastră, 
delegația coreeană a avut convorbiri 
cu conducerea Crucii Roșii româ
nești, în cadrul cărora s-a făcut un 
schimb de informații cu privire la 
activitatea celor două societăți de 
Cruce Roșie, a vizitat întreprinderi 
industriale și instituții culturale și 
sociale din Capitală și județele Ar
geș, Brașov și Prahova.

Delegația Crucii Roșii din R.P.D. 
Coreeană a fost primită de tovarășul 
Mibai. Gerg, secretar _gl. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. La primire a participat general
colonel Mihai Burcă, președintele 
Societății de Cruce Roșie.

★
Cu ocazia celei de-a 18-a aniver

sări a Armatei Populare Naționale a 
Republicii Democrate Germane, mi-

nistrul apărării naționale al Republi
cii Socialiste România, general de 
armată Ion Ioniță, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului a- 
părării naționale al R.D. Germane, 
general de armată Heinz Hoffmann.

Joi seara, la Casa Centrală a Ar
matei a avut loc o adunare festivă 
consacrată 
participat 
militari și 
București.

Au fost 
ambasadorul R.D. Germane în tare 
noastră, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-colonel Vasile Alexe, membru el 
Consiliului de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale. Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
atașatul militar, aero și naval al R.D. 
Germane la București, colonel Horst 
Beutling.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi o fotoexpoziție și filme în- 
fățișind aspecte din viața și activi
tatea militarilor R.D. Germane.

Cu prilejul aceleiași aniversări, »- 
tașatul militar, aero și naval al R.D. 
Germane s-a intilnit cu cadre și 
ostași dintr-o unitate a armatei 
noastre.

aceluiași eveniment. Au 
generali, ofițeri, maiștri 
subofițeri din garnizoana

prezenți dr. Hans Vosș,

(Agerpres)
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26941 
16053 
37331
12938 
84549 
20974 
76650 
70211 
44251 
37220 
73439 
33189 
85657 
83527 
40065 

__ 04756__
Terminația 

seriei 
obligați-

__ unilor__  
703 
853 
928 
787 
884 
099
698 
008 
569 
787 
559 
956 
276 
011 
627 
642 
379 

81 
65 
11 
31

TOTAL 5 732 000

Cișttgurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea ciștigu- 
rllor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilot se efectuează prin 
șucursalele și filialele C.E.C.

„Cupa tineretului11 
la ora finalelor

• Simbătă 
la Poiana

și duminică — 
Brașov (schi), 

Tușnad (patinaj) și Sinaia 
(săniuțe).

Ediția de iarnă a „CUPEI TINE
RETULUI" se încheie Ia sfirșitul 
acestei săptămîni, odată cu finalele 
la schi, săniuțe și patinaj. Populara 
competiție sportivă — care, în eta
pa de masă, a reunit un mare nu
măr de tineri și tinere din majori
tatea județelor țării — iși va de
semna ciștigătorii într-un cadru 
deosebit. Colective de specialiști ai 
comisiei de organizare, în strinsă 
colaborare cu forurile locale, au 
luat din vreme măsurile necesare 
bunei desfășurări a întrecerilor. 
Lipsa zăpezii însă a produs Unele 
schimbări de date, ca și a locurilor 
inițial stabilite pentru finale. Ieri 
ni s-a comunicat o nouă modifica
re a programului : finalele probei 
de săniuțe vor avea loc la Sinaia, 
probabil pe pirtia de bob, deoarece 
pe traseul de la Brașov nu este ză- 

de schi se vor 
din Poiana 
de patinaj

padă. întrecerile 
desfășura pe pîrtiile 
Brașov. Concursurile 
viteză sint prevăzute la Tușnad, pe 
lacul Ciucaș.

întrecerile la cele trei sporturi 
se vor disputa in două zile — 
simbătă și duminică, cu începere 
de la ora 9. Deschiderea oficială a 
finalelor este prevăzută simbătă, de 
la ora 17, la Poiana Brașov. în 
continuare se va desfășura „Carna
valul zăpezii".

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL MONDIAL BASCHET FEMININ

16,00 — 17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba germană.
18.30 Campionatul mondial de 

handbal masculin : Româ
nia — Spania. Transmisiune 
directă de la Rostock.

19.45 Publicitate.
19,50 1001 de seri.
20.00 Telejurnal.
20.30 România — Anu! XXX. Revis

tă soclal-politlcă TV
âl.OO „Ți-am luat un mărțișor 1“ 

— emisiune muzlcal-dlstrac- 
tivă

21.45 Aventuri In epoca de piatră. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

cinema
• Proprietarii : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
4 Dincolo de nisipuri : CAPITOL 
— 9.30; 11.45; 14; 16,15; 18,30: 20,43.
• Veronica se 
NA — 9; 11,15;

Î Oamenii de
UMINA — 16;

• Program de

17.30 Telex.
17,35 Film pentru' tineret : „Aven

turi in Ontario". Coproducția 
România—Franța. Regla : Ser- 
glu Nlcolaescu. Jean Dre- 
ville. în distribuție : Helmuth 
Lange. Pierre Masslml.

19,05 Biblioteca pentru ' " '
Caraglale (II).

20,00 Telejurnal.
30.30 Arii din opere 

Puccini, Gounod

toți. Matei

de Verdl, 
șt Ceaikov-

întoarce : LUMI- 
13,30.
pe „Flamingo" : 

18,30; 20.45.
„ _ desene animate
pentru copii : DOINA — 9,30; 11:
12.30.
• Trimestrul V : DOINA — 14; 
16; 18.
• Idiotul : DOINA — 20.
• Cidul : PATRIA — 9; 12,45;
16,30 : 20,15.
• Misterioasa prăbușire : GRIVI- 
ȚA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18.13;
20.30, VOLGA — 10; 12.45; 15.15;
17.45; 20,15, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13.30: 15.45; 18,15: 20,30.
• întoarcerea Iul Magellan : 
CENTRAL — 9,13; 11,30; 13,45; 16;

18,15; 20,30. BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,13; 20,30.
• Chemarea străbunilor : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30: 16: 18.30; 
20,45, LUCEAFĂRUL — 9: 11,15;
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; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat : 
VICTORIA — 9; 11,13; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Capcana : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20.15, FERENTARI — 15,30: 18; 
20,15, COSMOS — 15,30; 18; 20,13.
• Malec Casanova — 14.30. Car
men — 16,30, S-a intlmplat !ntr-o 
noapte - 18.45: 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Aurul negru din Oklahoma :
FESTIVAL — 8.30: lt: 13,30; 16: 
18.30; 21, MODERN — 8.45: 11;
13,30: 16: 18,30 : 21.

? Dosare de mult uitate : DA
TA — 9; 11,15; 13.30: 16; 18,13; 

20,30.

SScmurg, pasărea fericirii : RA- 
OVA — 18; 20.

• Cojocehil fermecat t RAHOVA 
— 14: 16.
• Marele vals : 
16; 19.
• Coloana de la miezul nopții : 
VITAN — 15,30; 18: 20.15.
• Insula misterioasă : UNIREA — 
15,30; 18: 20,15, FLACÂRA 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

• Nu trișa, dragă : PACEA — 
15.30; 17,45: 20.
• Joe Kidd : LIRA — 15,30; 18; 
20,15. ARTA — 15.30; 18; 20,15.
• Cercul : PROGRESUL — 16;
18; 20.
• Aventura lui Darwin : FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

? Misiunea secretă a maiorului 
ook : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO-

—"x— ------ - 20,15.
cotroceNi

POARE — 13,30; 18;
• Luna furioasă :
— 15,30; 18; 20.15.
• Vagabondul : POPULAR — 10; 
15,30; 19.
• Judo • MOȘILOR — 9; 11,13;
13,30: 15,45; 18; 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• O floare șî doi grădinari : 
AURORA — 9; 12,13; 16; 19,30.
• Articolul 420 : CRÎNGA$I — 
15,30; 19.

teatre
GIULEȘTI

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Aurel 
Niculescu. Solist : Corneliu Gheor
ghiu — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19

Handbalistii români au obtinut 
o prima victorie

Astâ-seară, al doilea meci - cu Spania

def și Vlase au folosit, pentru ro- 
dare, întregul lot, mai tinerii jucă
tori, debutanții la acest campionat 
mondial „încorporîndu-se“ destul dc 
bine în jocul celor mai experimen
tați. Două goluri chiar in minutul 
unu (prin Kicsid și Gațu), alte trei 
nu mult mai tîrziu (înscrise în or
dine de Birtâlan, Kicsid și — din 7 
m — din nou Birtalan) fac ca. în 
minutul 14, România să conducă de
tașat : 5—0. Replica polonezilor, 
deși intîrziase, este destul de dîrzăt 
seria golurilor lor deschizînd-o me
zinul echipei, Klempel (in min. 17). 
Jocul se echilibrează pe alocuri, ad
versarii găsind de citeva ori cu u- 
șurință culoar de șut. După ce în 
minutul 22 conduceam cu numai 
trei goluri, avantajul revine „la nor
mal", de 4—5 goluri, prima repriză 
terminîndu-se cu scorul de 10—6.

în repriza secundă, dominarea e- 
chipei noastre este și mai evidentă. 
Prin citeva combinații de mare spec
tacol și intercepții fulgerătoare iși 
sporește zestrea de puncte. Cu zece 
minute înainte de terminarea me
ciului, România conducea cu 8 goluri 
(17—9), ultimele trei rezultind din 
1’aze frumoase, începute cu inter
cepții, continuate cu driblinguri și 
pase precise și finalizate magistral 
(de două ori de Voina și o dată de 
Gațu). în continuare, însă, mai ales 
in ultimele trei-patru minute, jucă
torii noștri iși permit o relaxare. In
trat în poartă cînd conduceam cu 
17—10. Orban apără splendid o lo
vitură de la 7 m. dar apoi primește 
cam ușor citeva goluri, aceasta și ca 
urmare a slăbirii apărării. Partida 
se încheie cu scorul de 18—14 pentru 
România. Se poate spune că echi
pa noastră s-a frustrat singură de 
o victorie mai netă, pe care o meri
ta cu prisosință. O bună participare 
la înscrierea golurilor a avut Bir
talan (șapte marcate), Kicsid (cu 
trei goluri), Gațu, Voina. Ștockl (cite 
două), Cosma și Gunesch (cite unul), 
fiind coautori la victoria de aseară 
a handbaliștilor noștri. Fără îndoia
lă, întrecerea aflindu-se de-abia la 
început, speranțele noastre, ale tu
turor — confirmate incă din primul 
meci — rămin intacte.

Echipa României susține astăzi al 
doilea joc, la Rostock, in compania 
formației Spaniei, care aseară a 
ciștigat surprinzător (cu 15—14) în 
fața echipei Suediei. Meciul va .T . 
levizat. în direct, cu începere de la 
ora 18.30.

Celelalte meciuri de aseară 
încheiat astfel : Cehoslovacia 
landa 25—15, Danemarca — _  _.
Germania 12—11 ; U.R.S.S. — S.U.A. 
40—11, Ungaria — Algeria 
R. D. Germană — Japonia 
Iugoslavia — Bulgaria 25—17.

Un foarte mare interes — consta
tat chiar din prima zi — pentru 
acest al 8-lea campionat mondial de 
handbal masculin. Cele 16 echipe 
participante la turneul final au sus
ținut aseară, în patru orașe din 
R. D. Germană (Karl Marx Stadt, 
Schwerin. Berlin și Halle) primele 
meciuri din grupele preliminare. Cu 
predilecție parcă spectatorii și spe
cialiștii și-au îndreptat atenția spre 
meciurile de la Berlin (pentru că 
aci juca reprezentativa țării gazdă) 
și de la Schwerin (unde handbaliș- 
tii români, campioni mondiali, pri
meau replica unei formații in plină 
ascensiune, cea a Poloniei).

Prin intermediul televiziunii 
putut fi martori oculari la meciul 
de la Schwerin. Fază cu fază, mi
nut cu minut, pe „micul ecran" am 
urmărit desfășurarea acestei intere
sante partide, in finalul căreia echi
pa noastră a obținut o victorie scon
tată. O bună parte din timpul de 
joc. în special la început, handba- 
liștii români și-au impus, am zice, 
personalitatea, folosind scheme tac
tice variate, dovedindu-se impene
trabili in apărare. Totul sau aproa
pe totul a funcționat bine, ca un 
mecanism corect reglat, și aceasta 
in ciuda faptului că antrenorii Ne-

Politehnica București 
în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni"

în ultimul meci al sferturilor d» 
finală din cadrul „Cupei campioni
lor europeni" la baschet feminin, a- 
seară, in sala Floreasca, Politehnica 
București a întrecut cu 75—65 
(38—30) pe Standa Milano. Victo
rioase și in prima partidă (la Milano, 
cu 70—56), baschetbalistele bucu- 
reștene s-au calificat pentru semifi
nalele competiției, urmînd să intil- 
nească, într-o dublă partidă, forma
ția franceză P.U.C. Clermont Fe- 
rand. Primul joc — 14 martie, la 
București.

FOTBAL

Reîncepe campionatul 
diviziei A

am

• Teatru! de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Zodia Taurului — 19.30. (sala Co
media) : Să nu-ti faci prăvălie cu 
scară — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
generai — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pj’gmalion — 20. (sala 
din str. Alex. Sahia) : Noile sufe
rințe ale tinărului
• Teatrtil
19,30.
• Teatrul __  . _______ ____
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Liota — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzei) : lancu 
Jianu — 9,30.

? Teatrul „Țăndărică" (sala din 
alea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17.

• Studioul I.Ă.T.C. „I. L. Cara
glale" : Mocklnpott (în limba ger
mană) — 30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popescu 
— 19,30.
• Teatrul sattrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vino să ne vezi deseară — 
19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : La hanul cu 
19,30.
• Circul „București" : 
gong la... circ — 19,30.

„W“ — 20.
Mic : După cădere

„C. I. Nottara" (sala

„Raosodla 
clntece —

Al treilea

fi te-

s-au
— Is-
R. F.

30— 10,
31— 16,

I. Dumitriu

Miine, la Constanța și București, 
vor avea loc primele meciuri ale re
turului campionatului diviziei A d« 
fotbal. Farul întilnește pe teren pro
priu pe Dinamo, iar in Capitală, pe 
stadionul Ciulești, Rapid joacă in 
compania lui S.C. Bacău. Celelalte 
șapte partide ale etapei sint progra
mate duminică. *

înaintea reluării campionatului, 
ieri la sediul F.R.F. au fost convo- 
cați conducătorii secțiilor și cluburi
lor de fotbal pentru a li se comu
nica unele măsuri pentru noul an 
fotbalistic. între altele s-a anunțat 
că. odată cu acest sezon competițio- 
nal, se trece la sistemul de autofi
nanțare a unităților de fotbal din 
divizia A. în vederea îmbunătățirii 
activității cu juniorii s-a stabilit în
ființarea unei competiții, cu partici
parea a 24 de echipe, alcătuite din 
jucători intre 16 și 18 
reprezentativ de seniori 
prevăzute, în această 
citeva meciuri amicale 
cu Franța, Brazilia, Grecia, Olanda) 
— este alcătuit din 24 de fotbaliști : 
Răducanu, Jivan, Lăzăreanu (por
tari), Anghelini, Dinu, Sameș, Nicu
lescu, M. Florin, Nistor, Hajnal, Do- 
brău (fundași), Dumitru, Bălăci, 
Brașovschi, Beldeanu (mijlocași), 
Troi, Anghel, Dobrin, S. Mircea, Du- 
mitrache, D. Georgescu, lordănescu, 
Kuhn, Marcu (înaintași).

ani. Lotul 
— care are 
primăvară, 

(intre care.

în cite va rin duri
• La Brighton au început campio

natele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei. în competiția fe
minină. echipa României a învins 
cu același scor (3—0) selecționatele 
secunde ale Angliei și Scoției. La 
masculin, formația română a între
cut cu 3—2 echipa secundă a Iugo
slaviei și a pierdut cu 0—3 meciul 
cu reprezentativa Cehoslovaciei.

• Joi seara, in cadrul turneului 
internațional de tenis de la Barce
lona. jucătorul român Ion Tiriac l-a 
învins cu 6—3, 4—6, 6—4 pe spanio
lul Juan Gisbert.

— 9;



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT Desfășurarea alegerilor din Anglia Vizita delegației P.C.R. in Olanda
• Restabilirea relațiilor diplomatice între Egipt și S.U.A,

• Turneul secretarului de stat american

CAIRO 28 (Agerpres). — Președin
tele Anwar Sadat a anunțat joi re
stabilirea relațiilor diplomatice între 
Egipt și Statele Unite, transmite a- 
genția M.E.N. După cum se știe, 
între Cairo și Washington relațiile 
diplomatice nu fuseseră reluate ofi
cial, după întreruperea lor în 1967.

★
In continuarea turneului său în 

Orientul Apropiat, 
stat al 
a avut, 
biri cu președintele Anwar Sadat — 
transmite agenția M.E.N. După con
vorbiri, președintele R. A. Egipt a 
declarat că a fost abordată o gamă 
largă de probleme privind situația 
din Orientul Apropiat, principalul 
subiect constituindu-1 dezangajarea 
trupelor siriene și israeliene pe 
frontul înălțimilor Golan.

★
Robert McNamara, 

Băncii Internaționale 
strucție și Dezvoltare 
sosit la Cairo, într-o 
zile. După sosire, el 
Abdel Aziz Hegazi, 
ministrul finanțelor, 
comerțului exterior. In zilele urmă
toare, McNamara se va întîlni cu 
miniștrii planificării, agriculturii, re
construcției, precum și cu președin-

secretarul de 
S.U.A., Henry Kissinger, 
joi, la Cairo, convor-

tele Autorității Canalului 
fi examinate problemele 
la posibilitățile existente 
nanțarea de către B.I.R.D. a aplică
rii unor proiecte de dezvoltare eco
nomică internă.

♦
DOHA 28 (Agerpres). — Emirul 

Qatarului, Khalifa Ben Hamad Al 
Thani, l-a primit miercuri pe Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, care a sosit în vizită 
la Doha, venind din Kuweit. Au fost 
discutate probleme privind situația 
actuală din lumea arabă și rezultatele 
Conferinței la nivel înalt a țărilor 
islamice desfășurată la Lahore. Yas
ser Arafat efectuează, în prezent, un 
turneu prin mai multe state din Gol
ful Persic.

PARIS

Suez. Vor 
referitoare 
pentru fi-

președintele 
pentru Recon- 

(B.I.R.D.), a 
vizită de trei 
a conferit cu 

vicepremier și 
economiei și

*
BEIRUT 28 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția M.E.N.. guvernul 
libanez a fost informat oficial de gu
vernul irakian despre hotărîrea aces
tuia privind abolirea restricțiilor im
puse asupra importurilor de produse 
libaneze în Irak, datînd din luna mai 
1973. Nota respectivă a fost transmisă 
autorităților de la Beirut de către 
ambasada irakiană în capitala liba
neză.

LONDRA 28 — (Corespondență de 
la N. Plopeanu). Joi dimineața, 
toate circumscripțiile electorale 
Anglia au început operațiunile 
votare, în vederea desemnării celor 
635 deputați in Camera Comunelor 
— principala cameră a Parlamentu
lui britanic.

In ciuda timpului nefavorabil — 
vînt, ploaie și chiar ninsoare în unele 
regiuni, — numărul cetățenilor cu 
drept de vot care s-au prezentat la 
urne a fost mai mare decît se aștepta.

Chiar din primele ore ale dimine
ții, liderii principalelor partide po
litice — conservator, primul ministru 
Edward Heath, laburist, Harold Wil
son, și liberal, Jeremy Thorpe, — 
și-au exercitat dreptul de vot.

Cu excepția Irlandei de Nord, unde 
au continuat incidentele și in cursul 
zilei de joi, în restul țării alegerile 
s-au desfășurat, în general, în liniște.

Rezultatele parțiale ale alegerilor 
vor începe să fie cunoscute în de
cursul dimineții de azi, întrucît ope
rațiunile de votare s-au încheiat joi 
la ora 22,00 (24,00, ora Bucureștiu- 
lui).

In multe circumscripții electorale 
sătești, urnele se deschid chiar mai 
tîrziu, astfel incit rezultatele defi
nitive vor fi cunoscute în cursul după- 
amiezii de azi.

Comentariile principalelor ziare 
londoneze de joi se abțin de la pro
nosticuri. O întrebare preocupă pe 
toți observatorii, indiferent ce guvern

in 
din 
de

va veni la putere : cum vor fi solu
ționate gravele probleme economice 
cu care este confruntată țara. Prin
tre altele, postul de radio B.B.C. 
sublinia că viitorul guvern va trebui 
să imprumute în următorii patru- 
cinci ani uriașa sumă de 10 miliarde 
lire sterline „pentru a face față cri
zei economice și crizei de energie". 
Desigur, nu se pune numai problema 
găsirii unei asemenea sume disponi
bile pentru împrumut, dar și modali
tățile de rambursare a acesteia, avînd 
în vedere că numai dobînzile se vor 
ridica în fiecare an la mai multe 
sute de milioane de lire sterline.

HAGA 28 (Corespondență de la 
N. Popescu-Bogdănești). — In con
tinuarea vizitei în Olanda, întreprin
să la invitația Comitetului Executiv 
al Partidului Muncii, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil. membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
s-a întîlnit cu tovarășul M. Bakker, 
președintele grupului parlamentar 
comunist, membru al Comitetului 
Permanent al Partidului Comunist 
din Olanda. La intîlnire a participat

Mihail-Bujor Sion, ambasadorul 
României la Haga,

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
P.C.R. a vizitat ora- 
și a avut o intîlnire 
municipalității ora-

la Ambasada română

Joi, delegația 
șui Amsterdam 
cu conducerea 
șului.

In aceeași zi,
din Haga a avut loc un dineu la 
care au participat membri ai Comi
tetului Executiv al Partidului Mun
cii din Olanda.

agențiile de presă transmit
A 21-a sesiune a Comi

siei româno-polone de co
laborare tehnico-științifică 
a început la Varșovia. Delegațiile ce
lor două țări sint conduse de Mihai 
Drăgănescu, vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, și de Tadeusz Podgorski, mi
nistrul adjunct al științei, învăță- 
mîntului superior și tehnicii. Delega
ția română a fost primită de Jan 
Kaczmarek, ministrul științei, invă- 
țămintului superior și tehnicii al 
R. P. Polone.

Ambasadorul României 
la Copenhaga, Gheorghe plole?- 
teanu, a fost primit de președintele 
parlamentului danez, Karl Skyitte. 
Au fost discutate unele aspecte ale 
relațiilor dintre Marea Adunare Na
țională și parlamentul danez, pre
cum și unele probleme privind se
siunea de primăvară a Uniunii In
terparlamentare, care va avea loc la 
București, în luna aprilie.

uzine pentru producerea și montarea 
pieselor de schimb.

Președintele R.P.D. Core
ene Kim ®en> 8 promuigat un 
decret al Comitetului Central Popular 
al R.P.D. Coreene, cu privire la re
ducerea prețurilor unor produse de 
larg consum — textile, tricotaje, în
călțăminte ș. a. — anunță agenția 
A.C.T.C. Decretul intră în vigoare la 
1 martie.

CONSULTĂRI ÎN VEDEREA
FORMĂRII GUVERNULUI

PARIS 28 (Agerpres). — Fostul 
premier francez, Pierre Messmer, 
însărcinat cu formarea noului gu
vern, a început joi consultările în 
acest sens. Componența noului gu
vern urmează să fie anunțată în 
decursul zilei de azi.

Messmer a primit succesiv o parte 
din membrii fostului cabinet, prin
tre care Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor, 
Joseph Fontanet, ministrul educației 
naționale, Maurice Druon, ministru 
pentru problemele culturale, Hubert 
Germain, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, Bernard Stasi, mi
nistrul departamentelor și teritorii
lor de peste mări. Alain Peyrefitte, 
ministru însărcinat cu reformele ad
ministrative.

După ce a fost primit de primul 
ministru, Giscard d’Estaing a decla
rat că va face parte și din noul 
guvern. Săptămîna viitoare, se pre
vede să aibă loc la Palatul Elysâe o 
reuniune restrînsă a viitorului cabi
net francez, cu care prilej primul 
ministru ar urma să anunțe măsu
rile ce vor fi luate 
energiei.

în domeniul

r

Remanierea cabinetului etiopian
ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 

După demisia guvernului etiopian, 
împăratul Etiopiei, Haille Selassie, 
a anunțat, joi, numirea lui Endakat- 
chew Makkonnen, fost ministru al 
poștelor și telecomunicațiilor, în 
postul de prim-ministru. Totodată, 
șeful statului etiopian a numit pe 
generalul Abiye Abbebe, pină in 
prezent 
funcția de 
în calitate 
terestre pe 
Bereka.

Demisia 
produs datorită revendicărilor for-

Abiye
președinte al Senatului, în 

ministru al apărării, iar 
de comandant al armatei 
generalul Wolde Selassie

guvernului anterior s-a

mulate de unele unități ale armatei 
etiopiene, care, începind de la 26 fe
bruarie, au preluat controlul într-o 
serie de localități și au ocupat unele 
puncte vitale ale capitalei...............
Addis Abeba. Revendicările 
armate, care și-au afirmat 
tea față de împăratul Haille 
se referă la o serie de 
caracter economic și social.

In declarația sa de joi, șeful sta
tului etiopian, după ce a arătat că 
țara traversează o perioadă dificilă, 
a cerut poporului și forțelor armate 
să păstreze calmul.

Etiopiei, 
forțelor 
loialita- 
Selassie, 

măsuri cu

La Belgradau luat con* 
vorbirile dintre delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii Cuba, 
condusă de Raul Castro, al doilea 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar și ministrul forțelor 
armate, și delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condusă de 
Stane Dolanț, secretarul Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I. A fost 
adoptat un program de dezvoltare a 
colaborării între 
pe următorii doi

Un seminar economic in
ternațional s_a deschis la Tunig 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a creării Partidului Socialist-Destu- 
rian. Participă numeroase delegații 
din regiune și din țări de pe alte 
continente. Este prezentă și o dele
gație română. Problemele dezbătute 
vizează, mai ales, dezvoltarea social- 
economică a Tunisiei și promovarea 
unei ample cooperări internaționale.

cele două partide 
ani.

Guineea-Bi

STOCKHOLM: ADOPTAREA NOII CONSTITUȚII
STOCKHOLM 28 

Parlamentul suedez a 
largă majoritate de 
contra 19) noua constituție a țării — 
a cărei elaborare a necesitat 20 de 
ani — destinată să intre in vigoare 
la 1 ianuarie 1975. Vechea constitu
ție datează din anul 1809.

Textul noii legi supreme privează 
pe rege de o serie de prerogative 
majore, între care figurează : numi
rea primului ministru după desfă-

(Agerpres). — 
aprobat cu o 

voturi (321
șurarea de alegeri generale, condu
cerea ședințelor săptăminale ale ca
binetului, semnarea tuturor hotări- 
rilor importante. De asemenea, nu
mărul Ibcdrilor în parlament este 
redus de la 350 la 349, prevedere 
menită să evite pe viitor situațiile 
de natura impasului actual, în care 
blocul socialist guvernamental și 
partidele membre ale opoziției de
țin un număr egal de mandate — 
175.

Republica
SSaU 8 fost invit8tă să Participe ca 
membru cu drepturi depline la lu
crările Conferinței diplomatice asu
pra dezvoltării dreptului internațio
nal umanitar, care se desfășoară la 
Geneva. Rezoluția privind invitarea 
la conferință a Guineei-Bissau a 
fost prezentată de delegațiile țărilor 
socialiste și 
dezvoltare și

Pe șoselele continentului 
ditiCUn c‘rcu^au> 1® începutul anu
lui 1973, 5 550 000 autovehicule — a- 
proximativ 2 la sută din totalul par
cului mondial. Dintre acestea, 3,8 mi
lioane erau autoturisme, iar 1,7 mi
lioane — camioane. In ultimii ani, 
pe căile rutiere africane au apărut 
și autovehicule produse în țările so
cialiste. Totodată, o serie de țări afri
cane au început să-și construiască

Compania aeriana vest- 
germană „Lufthansa"8 8nun* 
țat că renunță definitiv la intenția 
de a achiziționa avionul de construc
ție franco-britanică „Concorde". Noua 
versiune propusă de Franța — a 
menționat purtătorul de cuvînt al 
companiei — a fost apreciată chiar 
„mai puțin rentabilă decît preceden
ta". „Lufthansa" este, astfel, a opta 
companie aeriană care a renunțat 
oficial la achiziționarea acestor apa
rate de zbor.

Balanța comercială a 
S.U.A. a înregistrat în ianuarie, în 
pofida prețului sporit al produselor 
petroliere, un nou surplus important 
— de 644 milioane dolari. Se reamin
tește că, în 1973, S.U.A. au înregis
trat primul excedent, din ultimii trei 
ani, al balanței lor comerciale, re
prezentind 1,7 miliarde dolari.

ale țărilor în 
adoptată prin

curs de 
consens. IRLANDA DE NORD

Primul ministru libian,
Jalloud, care întreprin-Abdel Salam

de o vizită în R. F. Germania, a avut 
convorbiri cu cancelarul Willy Brandt 
și alte oficialități vest-germane, con
sacrate în principal examinării pro
blemelor energetice și cooperării teh
nice și industriale.

a perspectivelor politice?

PRfTUTINWNI

REPUBLICA L IBERIA
în „tara munților

Așezată
Sierra 

de Fil
Coordonate geografice, 

în vestul Africii, între 
Leone, Guineea și Coasta 
deș, Liberia cuprinde o suprafață 
de 111 369 kmp, caracterizată prin 
varietatea peisajului. Cei 550 de 
kilometri ai litoralului dantelat 
sint presărați cu plaje, lagune 
lungi 
coase.
50 de ...........  .. .
come, a căror înălțime nu depă
șește decît rareori citeva sute de

și înguste, promontorii stîn- 
Dincolo de coastă, la vreo 
kilometri, încep coline mol-

metri. In nord străjuiește piscul 
Nimba, care atinge o altitudine de 
1 850 metri. Datorită precipitațiilor 
abundente, care se ridică pină la 
nivelul record de 5 210 mm pe an, 
teritoriul liberian este străbătut de 
o rețea densă de cursuri de apă, 
dintre care Loffa, Diani, Morro, 
Cavally sînt cele mai importante. 
Puțin practicabile pentru naviga
ție, ele constituie însă un excelent 
potențial energetic. Pe coastă domi
nă palmierii, în interior — păduri 
întinse cu arbori de esență prețioa
să. Există și păduri create de 
mina omului — plantațiile de he
vea (arborele de cauciuc) ce a fost 
adus din Brazilia și care, din punct 
de vedere economic, este conside
rat „regele" florei liberiene.

Cu peste 180 000 de locuitori, 
Monrovia, capitala țării, este cel 
mai mare oraș liberian. In ultimii 
ani, orașul a cunoscut o dezvoltare 
Intensă, tradiționalelor clădiri cu 
2—3 etaje adăugindu-li-se edificii 
moderne de beton și sticlă.

Populația, de aproximativ 1,5 
milioane locuitori, este formată 
din 28 de grupuri etnice, dintre 
care cele mai importante sini 
mandingue, în nordul țării, galo, 
în centru, vaî și krou, pe coasta de 
»ud-vest.

Istoria. Primele relatări despre

aceste meleaguri și oamenii lor 
sînt cuprinse in documentele lui 
Necho — faraon egiptean care 
în anul 600 i.e.n. a trimis o flotă 
feniciană să facă un înconjur al 
Africii. între anii 1364—1365, mari
nari din Dieppe au stabilit pe 
coasta liberiană citeva puncte în
tărite, pe care le-au părăsit insă 
în timpul războiului de o sută de 
ani. Un secol mai tîrziu, în 1461, 
portughezul Pedro de Cintra sosește 
pe „coasta piperului1*. La începutul 
secolului al XVI-lea, comerțul cu 
prețiosul condiment este înlocuit cu 
cel de sclavi, provocind în decurs 
de două sute de ani serioase goluri

dențiăl cu separarea puterii execu
tive, legislative și juridice. In pre
zent, funcția de președinte este 
exercitată de William R. Tolbert 
ir., al 19-lea președinte al țârii, 
încă din 1878. partidul de guvernă- 
mînt este „The True Whig Party".

Economia. Pînă nu de mult, Li
beria era cunoscută ca o mare pro
ducătoare de cauciuc natural, dis- 
punind de aproximativ 10 milioane 
de arbori. După cel de-al doilea 
război mondial și mai ales după 
anul 1960, atenția s-a îndreptat în 
direcția creării unui sector indus
trial, prin valorificarea importante
lor bogății naturale. Zăcămintele

de fier

?AFRICA^AFRICA

Documentar
în rîndul populației autohtone. în 
anul 1816, un grup de americani cu 
vederi filantropice, sprijiniți din 
punct de vedere financiar de per
soane din țările scandinave și din 
Anglia, au întemeiat o societate 
care își propunea reașezarea pe 
pâmintul african a foștilor sclavi 
din S.U.A., eliberați ; trei ani mai 
tîrziu, Congresul american a auto
rizat reîntoarcerea acestora in 
Africa occidentală.

La 26 iulie 1847 a fost proclama
tă independența Republicii Liberia, 
prima republică de pe continentul 
african ; frontierele sale definitive 
au fost consemnate prin acordul 
încheiat cu Marea Britanie în 1885.

Constituția Liberiei, adoptată 
odată cu Declarația de indepen
dența, a instituit un regim prezi-

Vedere generală din copitala Liberiei, Monrovia

de minereuri de fier, apreciate la 
1 miliard de tone, sint printre cele 
mai bogate din Africa, Liberia 
producînd circa 40 la sută din mi
nereul de fier african ; guvernul 
deține o parte însemnată din ca
pitalul societăților ce exploatează 
această prețioasă bogăție. Se mai 
găsesc, de asemenea, rezerve de 
bauxită, ilmenit, cromit, molibde- 
nit, casiterită, minereuri de man- 
gan, caolin, precum și diamante. 
Studii aeriene geofizice au indicat 
existența pe coasta liberiană de ză
căminte de petrol, a căror punere 
în valoare a început cu succes.

In ultimele două decenii s-au 
construit peste 300 de obiective in
dustriale. Paralel, se depun efor
turi pentru diversificarea agricul
turii, sporirea producției de cacao, 
cafea, ulei de palmier. Astăzi, Li
beria produce ciment, mase plas
tice, produse chimice, vopsele, ex
plozivi, articole de uz casnic. Rit
mul de dezvoltare generală a eco
nomiei, de 6 la sută, este unul din 
cele mai dinamice de pe continen
tul african. Se extind schimburile 
comerciale cu țările africane, cu 
celelalte țări ale lumii.

Formarea de cadre naționale, dez
voltarea învățămintului constituie 
una din preocupările centrale ale 
autorităților. De la 20 000 de elevi 
in anul 1950, numărul acestora a 
crescut la peste 175 000 in 1968. în 
același timp, s-au depus eforturi 
apreciabile pentru îmbunătățirea 
condițiilor de asistență medicală.

Relațiile româno-liberiene. In 
dorința unei mai bune cunoașteri 
și a intensificării colaborării reci
proc avantajoase, între România și 
Liberia s-au stabilit cu doi ani in 
urmă relații diplomatice. La scurt 
timp după aceasta. între țările 
noastre a fost încheiat un acord

comercial și de cooperare econo
mică și industrială, inclusiv în do
meniul exploatării și prelucrării 
minereului de fier, în domeniul 
forestier și agricol. In cadrul con
tactelor între factori de răspundere 
din cele două țări s-a evidențiat 
necesitatea unei mai strînse co
laborări româno-liberiene în viața 
internațională in lupta pentru li
chidarea colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului, pentru 
depășirea decalajului care separă 
țările în curs de dezvoltare de cele 
avansate din punct de vedere eco
nomic, pentru promovarea unei 
politici noi pe arena mondială și 
crearea unei lumi mai drepte, mai 
bune.

Totodată, s-au statornicit și se 
dezvoltă relații bune de colaborare 
între Partidul Comunist Român și 
„The True Whig Party". Cu prile
jul vizitei de anul trecut în țara 
noastră a unei delegații a acestui 
partid s-a exprimat ' dorința reci
procă de a se extinde contactele 
româno-liberiene și accelera co
laborarea dintre țările noastre pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, ca și pe alte 
tărimuri, pe baza principiilor ega
lității in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, a neamestecului în treburile 
interne.

Clădite pe temeliile trainice ale 
stimei și respectului reciproc, re
lațiile româno-liberiene au per
spective din cele mai favorabile 
de dezvoltare. Așteptată cu deose
bit interes, vizita oficială pe care 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ur
mează să o întreprindă în zilele 
următoare în Liberia va constitui 
un factor de însemnătate primor
dială pentru stimularea colaborării 
dintre cele două țări și popoare, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
colaborării în lume.

La capătul a două 
luni de la intrarea în 
funcțiune a Consiliu
lui executiv al Irlan
dei de Nord (Ulster) — 
guvernul local al aces
tei provincii britanice 
— nu sînt încă sufici
ent conturate indiciile 
unei normalizări a si
tuației. Pe de o parte, 
atentatele extremiști
lor nu au încetat. Pe 
de altă parte, fapt in
tru totul remarcabil, 
pentru prima oară în 
cei peste 50 de ani de 
diviziune a Irlandei, 
protestanți și catolici 
se întilnesc in guver
nul local de la Belfast, 
reprezentind formațiu
nile politice moderate: 
partidul unionist (al 
majorității protestan
te). partidul laburist 
social-democrat — 
P.L.S.D. (al minorită
ții catolice) și partidul 
alianței (grupare inter- 
confesională). Nu este 
mai puțin adevărat 
însă că ideea guvernă
rii alături de catolici 
a determinat o sciziune 
importantă în rîndul 
unioniștilor : aripa lor 
„oficială", de orientare 
mai dură, l-a dezavuat 
pe liderul partidului 
Brian Faulkner, cu ve
deri 
este, 
Consiliului 
Nevoit să 
conducerea 
Faulkner 
totuși de o 
de 45 din

caremoderate, 
totodată, șeful 

executiv, 
renunțe la 
partidului, 
beneficiază 
majoritate 
cei 78 de

membri ai Stormontu- 
lui (parlamentul local), 
astfel incit nu par 
deocamdată compro
mise șansele de adop
tare a programului de 
reforme preconizate de 
moderați, program 
destinat să îmbunătă
țească statutul social- 
economic al minorității 
catolice.

Cit privește organi
zațiile extremiste, ele 
se află într-o fază de 
frămintări interne. 
Tocmai aceasta ar fi 
determinat o situație 
paradoxală, respectiv 
inițierea unor contacte 
intre conducerea I.R.A. 
(Armata republicană 
irlandeză) și U.V.F. 
(Forțele voluntare din 
Ulster), prima catoli
că, cealaltă protes
tantă, care au și lan
sat recent apeluri pen
tru încetarea reciprocă 
a ..ostilităților". Acest 
„armistițiu", se afirmă 
în cercurile politice 
nord-irlandeze, nu ar fi 
însă de natură a slăbi 
„împotrivirea" față de 
prezența trupelor bri
tanice în Ulster, as
pect ilustrat de noile 
incidente relatate de 
agențiile internațio
nale de presă, 
mult, în ultimul 
pare să fi crescut 
vența atentatelor 
tremiste antibritanice 
pe teritoriul Angliei 
însăși, soldate pină în 
prezent cu 12 morți și 
peste 100 de răniți.

Mai 
timp 
trec- 

ex-

In aceeași perioadă 
au avut loc consultări 
între Liam Cosgrave, 
— premierul Republi
cii Irlanda (Eire), și 
Brian Faulkner, in le
gătură cu apropiata ra
tificare a acordului cu 
privire la Consiliul pe 
întreaga Irlandă. Înfi
ințarea Consiliului u- 
nificat (hotărîtă în 1973 
cu prilejul intîlnirii 
tripartite la nivel 
înalt Londra—Belfast- 
Dublin), organ căruia 
i s-a atribuit cu precă
dere rolul de a promo
va cooperarea econo
mică între Ulster și 
Republica Irlanda, este 
apreciată ca un prim 
pas spre o eventuală 
reunificare a Irlandei 
în viitor.

Potrivit opiniei obser
vatorilor, -în ciuda în
cercărilor unor cercuri 
de a bloca eforturile 
constructive, cursul e- 
venimentelor din Uls
ter pare să se fi înscris, 
conform dorinței ma
jorității populației, 
pe făgașul înfăptuirii 
treptate a concilierii 
intercomunitare. De
pășirea unor dificul
tăți considerate pină nu 
demult insurmontabile 
face să crească numă
rul celor convinși de 
posibilitatea rezolvării 
spinoasei „probleme 
irlandeze".

D. OPREANU

Augustin BUMBAC

EUROPA OCCIDENTALĂ:

ȘOMAJUL
Europa occidentală : criza mo

netară + criza energetică => șo
maj in creștere. Ce proporții 
va atinge acest șomaj ? Deo
camdată este greu de răspuns cu 
precizie la această întrebare, 
scrie intr-un articol ziarul „LE 
FIGARO", dar experții se tem 
că rata șomajului ar putea crește 
de la 2 la sută, in prezent, la 
4—5 la sută. Același ziar publi
că următorul tabel cu privire la 
numărul actual al șomerilor in 
cele nouă țări membre ale Pie
ței comune.

Belgia — 106 000 persoane
„fără ocupație", cifră superioară 
celei din anul trecut.

Danemarca — O reducere de 
t la sută a populației ocupate. 
Se speră că rata șomajului nu 
va depăși 5 la sută.

R. F. Germania — 600 000 de 
șomeri, respectiv 2,8 la sută din 
populația activă, față de 2 la 
sută în 1973.

Franța — 430 000 cereri de

IN CREȘTERE
serviciu in ianuarie, comparativ 
cu 423 000 in decembrie.

Luxemburg — Rată a șomaju
lui redusă, in schimb ofertele de 
serviciu sînt in declin.

Irlanda — 6—7 la sută din for
ța de muncă șomează.

Italia — 300 000 de șomeri.
Olanda — Intrucit nivelul șo

majului este ridicat (3,3 la sută) 
in prezent se limitează accesul 
forței de muncă străine.

Marea Britanie — situație cri
tică in sectorul exploatărilor 
carbonifere. Circa 3 milioane de 
oameni ai muncii au o săptămi- 
nă de lucru redusă la trei zile.

Deși situația nu a ajuns incă 
acută, experții apreciază că ea 
comportă riscuri serioase pen
tru țările membre ale C.E.E. ; 
orice nouă majorare a prețului 
hidrocarburilor va antrena în 
mod inevitabil grave pertur
bări in situația comunitară a 
folosirii forței de muncă.

• PARAVAN FONIC. 
O întreprindere de construcții 
din R. F. Germania și-a anun
țat intenția de a construi 
blocuri de locuințe de-a lungul 
mult circulatei și zgomotoasei 
autostrăzi Frankfurt-Wiesbaden. 
Și, cu toată lupta ce se poartă 
împotriva poluării sonice, ni
meni nu a protestat de astă- 
dată : blocurile vor fi de un tip 
special, din ziduri groase de be
ton, capabile să oprească zgo
motul, iar încăperile vor fi toa
te orientate spre partea opusă 
autostrăzii. Aerisirea se face și 
ea doar dinspre partea opusă 
autostrăzii. Intenția constructo
rilor este ca frontul acestor 
blocuri să constituie totodată un 
paravan fonic și pentru cele
lalte clădiri, aflate in spatele 
lor.

• CĂRJI „MATUSA
LEMICE". Datorită unui pro
cedeu de conservare pe baze 
chimice (este folosită o pastă de 
hîrtie în amestec cu fibre sinte
tice), pus la punct de o cercetă
toare leningrădeană, vîrsta căr
ților, revistelor și ziarelor poate 
fi prelungită pînă la 1 500 de ani! 
Același procedeu permite res
taurarea tipăriturilor degrada
te. Fragmentele restaurate au 
rezistat cu succes celor mai 
„dure" testări : au fost îndoite, 
întinse, supuse iradierilor sau 
unor temperaturi de + 100°C sau 
—18°C, rezistînd în condiții op
time tuturor acestor avataruri.

• SUEDIA CAUTĂ... 
LUMINĂRI. Despre criza de 
termometre din Suedia s-a 
mai scris. Iată că acum se 
anunță că cererea de lu
minări în aceeași țară bate 
toate recordurile. „Comenzile 
sint cu sută la sută mai mari 
decît se înregistrează în mod 
obișnuit în perioada de după 
sărbătorile de iarnă, declară 
directorul celei mai mari fa
brici suedeze de luminări — 
«Liljeholmens Stearinfabriks 
AB». Am putea să introducem 
în lucru încă o linie completă 
de fabricație, cu condiția să dis
punem de energia necesară !“. 
Intr-adevăr, fabricarea pe scară 
industrială a luminărilor nece
sită un consum relativ ridicat 
de energie pentru topirea ma
teriei prime. Or, cum tocmai e- 
nergia lipsește...

• DECLIN LA HOLLY
WOOD. Intr-o amplă tre
cere în revistă a situației cine
matografiei americane, revista 
„Newsweek" constată o scădere 
simțitoare a interesului publi
cului față de filmele „made in 
Hollywood". „Uzina viselor" de
vine din ce in ce mai mult o 
reminiscență a trecutului. Ce
lebra casă de filme „Metro- 
Goldwyn-Mayer" a anunțat sis
tarea, practic, a tuturor opera
țiunilor sale, intenționînd să se 
ocupe în viitor de ramura, mult 
mai rentabilă, a industriei ho
teliere. Studiourile „Columbia" 
sînt în pragul falimentului, a- 
păsate de povara unei datorii 
de 160 milioane dolari. „Pier
dem spectatorii, declară preșe
dintele studiourilor „Para
mount", Frank Yablans, deoare
ce producem cu toptanul fil
me lipsite de orice va
loare. Dacă ți se servește la 
un restaurant mîncarea arsă 
mai poți veni și a doua oară, 
gindindu-te că bucătarul a fost 
intr-o «pasă» proastă. Dar dacă 
și a doua oară mîncarea va fi 
arsă, atunci, firește, n-ai să 
mai calci în restaurantul res
pectiv. Exact acest lucru se pe
trece cu un mare număr de 
cinefili".

• „ORDINUL SURI- 
SULUI". In Polonia a fost 
înființat așa-numitul „Ordin al 
surîsului" — cea mai înaltă dis
tincție onorifică acordată prie
tenilor celor mici. Ordinul e 
decernat de o comisie de copii 
si adolescenți. La ceremonia 
decorării, noul cavaler al ordi
nului rostește un toast și cioc
nește o cupă cu... citronadă.

• TAINELE „INFER
NULUI VERDE". La 40fl km 
de orașul Trujillo, în departa
mentul Libertad se află ruinele 
de la Gran-Pajaten, denumite 
de peruani „infernul verde" și 
descoperite in urmă cu zece 
ani de țăranii din partea locu
lui. Presa peruană a publicat 
de curind fotografii ale ruine
lor, inclusiv ale basoreliefurilor 
pe care se remarcă chipuri de 
oameni nemaiintîlnite pină a- 
cum. Se presupune că acestea 
sint mărturiile unei străvechi 
civilizații, deosebite de cele cu
noscute pină în prezent, supe
rioară din punct de vedere al 
nivelului de dezvoltare. După 
părerea specialiștilor, se pare 
că chipurile oamenilor, cu for
ma capului ovală, nasul lung și 
subțire, gura foarte mică, ochii 
mari și perfect rotunzi, fac par
te din așa-numita „cultură 
Antisuyo" care a existat cu 
20 000 de ani i.e.n.

• UN ELEFANT LA 
DENTIST I La un circ din a- 
propiere de Soissons (Franța) 
a fost efectuată o operație ne
obișnuită : extracție de dinte 
unui elefant în virstă de 25 de 
ani. După ce a anesteziat pa
chidermul, doctorul a spart cu 
ajutorul unei dălți un enorm 
molar, îndepărtîndu-1 apoi din 
gura animalului. Operația, cu o 
durată de două ore și jumătate, 
pare să fi reușit perfect.
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