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Tovarășul Nicolae Ceaușescu rostește cuvîntul de închidere a lucrărilor

Ieri s-au încheiat lucrările Conferinței pe țară 

a cadrelor de conducere din unitățile agricole 

de stat și cooperatiste prilejuind 

0 înflăcărată manifestare 
a atașamentului fată de partid, 
n expresie fermă a hotarlrii 

de a face tutui pentru 
înfăptuirea programului 
de înflnrire a agriculturii 
noastre sncialiste

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.Lucrările conferinței la care participă cadrele de bază din agricultură se apropie de sfîrșit. Timp de trei zile, au fost dezbătute pe larg problemele legate de dezvoltarea agriculturii noastre socialiste. S-au analizat rezultatele obținute în anii construcției socialiste, precum și rezultatele obținute în cei trei ani din acest cincinal, s-au făcut multe sugestii și propuneri. Putem spune că dezbaterile conferinței constituie un adevărat forum democratic, o expresie a democrației socialiste, a participării largi a întregului popor la conducerea destinelor națiunii noastre pe calea socialismului ,și comunismului. (Aplauze puternice).Dezbaterile sTau caracterizat prin înaltul spirit de răspundere cu care tovarășii care au luat cuvîntul au analizat atît rezultatele bune, cît și lipsurile, neajunsurile care s-au manifestat și se mai manifestă în activitatea unor unități, a unor sectoare din agricultură. S-au adus multe critici întemeiate. Sper că toți cei care au fost vizați prin aceste critici — începînd cu organele centrale, cu ministerele care au de soluționat un șir de probleme legate de asigurarea dezvoltării în bune condiții a agriculturii țării noastre și, în primul rînd, cu Ministerul Agriculturii — vor lua măsurile necesare în vederea remedierii neajunsurilor semnalate. De asșmenea, Uniunea națională a cooperativelor, trusturile și direcțiile agricole, consiliile populare județene și comunale trebuie să țină seama de cri- ticile și sugestiile făcute în cadrul conferinței. Comitetele județene de partid, toate organele și organizațiile de partid este necesar să tragă concluziile corespunzătoare pentru a acționa în vederea lichidării cît mai rapide a lipsurilor, pentru organizarea în bune condiții a întregii activități din agricultură.S-au făcut și unele referiri autocritice. Este drept, autocritica nu a fost chiar la înălțime, dar sper că tovarășii vor avea în vedere, atunci cînd concluziile și hotărîrile conferin- *»i vor fi dezbătute cu activul de partid, cu toți cooperatorii și oamenii muncii din agri

cultură, să nu uite că este necesară o analiză autocritică a lipsurilor proprii. Numai așa va exista garanția că vom putea lichida cu de- săvîrșire, mai rapid; neajunsurile și lipsurile ce mai dăinuie in munca noastră. Aceasta este valabil și pentru miniștrii care au luat cuvîntul, pentru primii secretari care au vorbit aici; Deci și conducerile ministerelor, comitetele județene de partid și consiliile populare, toate organele de conducere vor trebui să analizeze autocritic problemele, lipsurile proprii, pentru a vedea ce1 este de făcut în vederea îmbunătățirii, activității, (Aplauze puternice).în plenul conferinței, precum și în comisii s-au făcut, propuneri numeroase, deosebit de valoroase. Ele cuprind un cerc larg de probleme, multe domenii de activitate — atît agricole și industriale, cît și de pregătire a cadrelor, inclusiv privind activitatea politică. Nu aș dori să mă opresc acum asupra acestor*  probleme. Ele vor fi sintetizate într-un document unic, repartizate pe ministere și organe, care au sarcina rezolvării lor, adueîn- du-se, totodată, la cunoștința unităților agricole de stat, cooperativelor, S.M.A.-urilor — prin organele județene de partid și de stat — concluziile la care s-a ajuns și felul în care au fost soluționate propunerile făcute în conferință. Esențial este însă ca ministerele, organele centrale, organele județene cărora le revine sarcina rezolvării lor să acționeze într-un spirit de înaltă răspundere, cu operativitate, pentru soluționarea corespunzătoare a. ttituror problemelor ridicate aici. Vă asigur că Secretariatul Comitetului Central va urmări, direct, felul cutn se soluționează problemele de către toate organele cărora le revin îndatoriri în această privință. Și sînt multe organele care au de făcut cîte ceva !Sînt convins că vom reuși să găsim soluțiile -corespunzătoare problemelor ridicate, aducînd îmbunătățirile necesare în domeniile în care s-au făcut propuneri, asigurînd în general perfecționarea întregii noastre activități, astfel ca, realmente, conferința să marcheze o ridicare simțitoare a muncii de 

conducere, a soluționării problemelor ce privesc bunul mers șl tuturor sectoarelor agriculturii din România. (Aplauze puternice).S-au adoptat cele trei statute care reglementează' probleme deosebit de importante pentru dezvoltarea, pe o nouă bază superioară, a cooperării, specializării, industrializării producției agricole, a perfecționării conducerii și îndrumării agriculturii. Trebuie acum să acționăm în mod hotărît pentru a așeza activitatea pe baza principiilor și normelor înscrise în aceste statute. Apreciez că normele din statute creează o bază nouă de organizare a agriculturii noastre, a- sigură condiții mai bune pentru conducerea și îndrumarea ei, pentru creșterea producției agricole, specializarea în producție, organizarea activității industriale — atît a prelucrării unor produse agricole, cît și a altor activități industriale. Există deja un număr destul de mare de cooperative care dispun de- mijloace financiare însemnate și se pot asocia, cu întreprinderi de stat — nu numai din agricultură, dar chiar și din sectoare industriale — pentru organizarea la sate a unor secții de producție industrială. Această colaborare va asigură o ridicare generală a nivelului satelor și comunelor noastre, va da posibilitatea cooperativelor să-și investească fondurile în activități productive, să asigure lucru în tot cursul anului si, în general, să' contribuie atît la creșterea ni- velultii de viață a locuitorilor sutelor, cît și Ia sporirea avuției generale a întregii țări. (Aplauze prelungite).Trebuie să . înțelegem că în aceste probleme este nevoie să fim ct mai îndrăzneți.i Să respectăm- normele stabilite in statut, legi’.e țării, dar să nu ne împiedicăm de concepții învechite — așa cum am mai spus și în expunerea de la început — de teorii abstracte. Să înțelegem că trebuie să unim eforturile întregului nostru popor pentru o mai rapidă dezvoltare economico-socială a țării, că a- lianța dintre muncitori și țărani nu este o teorie, nu este o lozincă abstractă, nu înseamnă colaborare numai în vorbe, ci cola

borare practică, în producție, în făurirea noii societăți. Societatea noastră trebuie să fie o societate omogenă a poporului muncitor, în care deosebirile dintre munca industrială și cea agricolă, dintre munca intelectuală și cea fizică vor fi tot mai mici — ca rezultat al ridicării generale a nivelului de cultură și înțelegere, al introducerii tehnicii tn industrie și agricultură. Calea spre această societate omogenă, spre un popor de oameni ai muncii, este calea cooperării în producție, în toate domeniile de activitate ! 
(Aplauze puternice, prelungite). Iată în ce sens concepem problema cooperării dintre întreprinderile de stat — nu numai din a- gricultură, dar și din alte domenii de activj- tate — și cooperativele agricole.Am adoptat, de asemenea, cu cîteva minute mai înainte, o chemare către toți cei ce lucrează. în agricultură. Ea se adresează, în același timp, și muncitorilor, cadrelor tehnice din industrie, de fapt oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate din România ; realizarea programului de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste nu poate fi garantată decît în măsura în care toate celelalte sectoare și, în primul rînd, industria socialistă, cercetarea științifică, transporturile își vor aduce contribuția activă la soluționarea multiplelor probleme de care depind creșterea producției agrare și ridicarea vieții satelor. (Aplauze puternice). Aș dori să fie bine înțeleasă această chemare, atît de cei din agricultură, cît și de toți oamenii muncii. Să unim toate eforturile pen- f-u a soluționa în cele mai bune condiții .numeroasele probleme legate de dotarea și bunul mers al agriculturii, inclusiv de finan- ț-zraa în condiții corespunzătoare a activității agricole !Totodată, să unim eforturile pentru a smulge pămîntului recolte tot mai bogate 1 Avem mari posibilități de a face ca tot ce a fost înscris în chemare, toate concluziile care au

(Continuare în pag. a Tî:-r>)

Vineri, 1 martie, au luat sfîrșit lucrările Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste.Ca și în celelalte zile ale conferinței, cei peste 8 000 de participant! • au intîmpinat sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în marea sală a lucrărilor cu deosebită căldură și entuziasm, expresie a sentimentelor de dragoste față de partid. fată de secretarul general. Minute în șir au răsunat ovații puternice, urale neîntrerupte, asistența în picioare scandînd îndelung : „Ceaușescu — P.C.R.".în prezidiu au luat loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- nescu, Gheorghe Pană. Ilie Verdet, Maxim Berghlanu, Gheorghe Cioară, Lină Ciobanu, Constantin Dră- gan, Emil Drăgănescu, Janos Fa- zekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Constantini Băbălău, Petre Blajovici, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Aurelia Dănilă, Miu Dobrescu, Magdalena Filipaș, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ion Stănescu, Mihai Telescu, Iosif Uglar,' Richard Winter, Ștefan Andrei, membri ai C.C. al P.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.In cronica acestui forum al satului românesc, al oamenilor muncii de pe ogoarele patriei, vor rămîne înscrise la loc de cinste, vor dăinui peste vreme în amintirea tuturor participantelor la conferință, momentele în care tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu, alți conducători de partid și de stat s-au aflat, în pauza lucrărilor, în mijlocul reprezentanților fiecărui județ, cu care s-au fotografiat.Cu urale și ovații, cu nețărmurită dragoste izvorită din adîncul inimilor lor, țăranii cooperatori, mecanizatorii, muncitorii din întreprinderile agricole, grupați pe județe, primesc, rînd pe rînd, în mijlocul lor, pe secretarul general al partidului. Clipele acestea de intensă emoție, petrecute sub cupola impunătoare a pavilionului, evocă cu aceeași putere de adevăr legătura indestructibilă dintre partid și popor manifestată statornic, la scara întregii țări, în întîl- nirile de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii de pe ogoare, din întreaga tară. Fiecare moment petrecut de secretarul general al partidului în mijlocul particlpanților la conferință, din fiecare județ, reprezintă o imagine unică, înseamnă în sine o filă de istorie, o filă din istoria edificării orîndulrii noastre noi pe care întregul popor o făurește sub conducerea înțeleaptă a partidului.Prima imagine — în mijlocul lucrătorilor din județul Constanța, județ care a înfăptuit cel dinții cooperativizarea agriculturii. Lucrătorii ogoarelor dobrogene, care au raportat conferinței despre succesele agriculturii din această parte a țării, succese obținute ca urmare a îndrumării de către partid, a indicațiilor primite din partea secretarului general, sînt nespus de fericiți, trăiesc marea bucurie de a avea astăzi, din nou, în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.în atmosfera de puternic entuziasm, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează reprezentanților fiecărui județ îndemnuri mobilizatoare pentru ridicarea pe noi trepte a între-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușeecu șl tovarășa Elena Ceaușescu in mijlocul particlpanților la conferință
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE
DIN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATISTE

Sinteza principalelor probleme și proponeri DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR

rezultate din dezbaterile pe secțiuni și grupe
prezentată de tovarășul Angelo Miculescu

în cadrul dezbaterilor care au avut loc în zilele de 27 și 28 februarie a.c., pe secțiuni și grupe de județe, s-au prezentat referatele Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Departamentului agriculturii de stat și Centralei pentru mecanizarea agriculturii, precum și Chemarea Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și,.;., cooperatiste.La discuții s-au înscris 921 tovarăși și au luat cuvîntul 390, din care 306 președinți și alte cadre din unitățile agricole cooperatiste, 84 lucrători din întreprinderile agricole de stat și din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii.în unanimitate, participantei la dezbateri au exprimat întreaga lor adeziune față de politica internă și externă a partidului, au dat o înaltă apreciere contribuției remarcabile a secretarului general al partidului în elaborarea și înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, manifestîn- du-și dragostea și profunda recunoștință pentru grija permanentă și sprijinul substanțial acordate în soluționarea problemelor majore ale dezvoltării și modernizării agriculturii.în spiritul amplei expuneri făcute la conferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document politic de mare însemnătate teoretică și practică, cel care au luat cuvîntul au examinat cu răspundere, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de unitățile agricole de stat, stațiunile de mecanizare a agriculturii și cooperativele agricole de producție în care lucrează, au scos in evidentă rezultatele obținute de țăranii cooperatori și ceilalți lucrători din agricultură în creșterea producției vegetale și animale. neajunsurile care se mai manifestă, rezervele existente și măsurile ce trebuie luate pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan.Prin exemple concrete, s-a re*  levat faptul că rezultatele obținute nu reflectă, în suficientă măsură, eforturile făcute de partidul și statul nostru pentru dezvoltarea agriculturii, datorită lipsurilor manifestate în organizarea producției și muncii, folosirea pămîntului și amenajărilor funciare, a bazei tehnico-mate- riale, aplicarea regulilor agrozootehnice, lipsei de disciplină în realizarea sarcinilor din planul de stat.1. Un loc principal în cadrul dezbaterilor l-au ocupat problemele apărării și folosirii fondului funciar. Numeroși participant au scos în evidență neajunsurile existente în unitățile agricole din care fac parte, ma- nifestîndu-și hotărirea de a milita permanent pentru creșterea răspunderii fiecărui deținător de terenuri agricole în cultivarea integrală a acestora, redarea în cultură de noi suprafețe și sporirea potențialului de producție a pămîntului.Conducătorii multor unități a- gricole, care au luat cuvîntul, au arătat că vor întreprinde largi acțiuni de masă pentru recuperarea terenului arabil scos din circuitul agricol, executarea a- menajărilor locale de irigații, desecări, îndiguiri și combaterea eroziunii solului, astfel ca suprafața arabilă să fie mai bine gospodărită, să sporească an de an, să se realizeze în întregime prevederile programului național de irigații.în același timp, s-a solicitat ea organele agricole centrale și locale, consiliile populare să manifeste maximum de exigență 

In aplicarea și respectarea legii cu privire la apărarea și conservarea fondului funciar.2. A reieșit necesitatea ca Ministerul Agriculturii, organele agricole județene, împreună cu institutele și stațiunile de cercetări, specialiștii din unitățile de producție să urgenteze definitivarea lucrărilor de zonare a producției în profil teritorial pe zone, microzone, pînă la nivelul fiecărei unități agricole.3. îd^ușindii-și criticile formulate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la nivelul încă scăzut al producției și al rezultatelor diferite obținute de unitățile vecine cu condiții asemănătoare, partici- panții la discuții sînt ferm ho- tărîți să aplice cu răspundere tehnologiile de producție la toate culturile și speciile de animale, pentru îmbunătățirea în ritm susținut a activității lor.4. Au fost scoase în evidență lipsurile existente în exploatarea suprafețelor amenajate pentru irigat, producțiile scăzute obținute pe o bună parte dintre acestea și cauzele care le determină. Pentru realizarea producțiilor și parametrilor proiectați în sistemele de irigații, cadrele de conducere din unitățile agricole, angajîndu-șe să lichideze încă din acest an neajunsurile existente, au cerut Ministerului Agriculturii, organelor agricole județene și institutelor de cercetare un sprijin efectiv în asigurarea semințelor și hibrizilor de mare productivitate. îngrășămintelor chimice, insectofungicidelor și erbici- delor.Unii participant au propus ca stațiunile pentru mecanizarea agriculturii să asigure exploatarea utilajelor de irigat apar- ținind cooperativelor agricole și să organizeze formații permanente de motopompiști. care să răspundă. împreună cu echipele permanente de udători. de exploatarea în cele mai bune condiții a amenajărilor de irigații.5. Organizarea producției și valorificarea legumelor, strugurilor și fructelor au constituit, de asemenea, obiectul a numeroase critici și propuneri. Subli- niindu-se măsurile ce se vor lua în. unitățile agricole pentru adincirea concentrării și specializării producției de legume, modernizarea plantațiilor de vii și pomi, creșterea producției și îmbunătățirea calității acesteia, respectarea obligațiilor contractuale, numeroase cadre din cooperativele agricole au cerut ca întreprinderile de valorificare să înlăture deficientele din anii anteriori în ceea ce privește preluarea la timp a întregii producții-marfă, încadrarea reală pe calități a produselor și plata integrală a drepturilor cuvenite.6. îndeplinirea sarcinilor izvo- rîte' din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind îmbunătățirea radicală a activității din zootehnie a fost amplu dezbătută în cadrul ședințelor pe secțiuni și grupe. A rezultat că în fiecare unitate agricolă de stat și cooperatistă sînt mari rezerve de sporire a efectivelor și a producției animaliere ; pentru punerea în valoare a acestora se vor întreprinde acțiuni concrete în vederea asigurării cantitative și calitative a furajelor, de valorificare în întregime a marilor resurse pe care le oferă pajiștile naturale, recoltarea, depozitarea și folosirea tuturor categoriilor de nutrețuri. în mod rațional. în hrana animalelor. Pentru îndeplinirea prevederilor programului national de dezvoltare a zootehniei se vor lua măsuri în vederea înlăturării neajunsurilor existente în organizarea procesului de reproducție, ridicarea 

natalității, creșterea tineretului femei de prăsilă și aplicarea fermă a măsurilor sanitar-vete- rinare și reducerea pierderilor de animale.7. Toți participanții au dat o apreciere deosebită eforturilor făcute de partid și de stat pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii. Conștient! că nivelul producțiilor realizate nu este pe măsura condițiilor create, cei care au luat cuvîntul și-au exprimat hotărîrea de a acționa cu toată, răspunderea pentru înlăturarea neajunsurilor care se manifestă în folosirea cu randamente superioare a tractoarelor, mașinilor agricole, îngrășămintelor și a celorlalte mijloace materiale cu care este înzestrată agricultura.Mulți din cei care au luat cuvîntul au cerut ca Ministerul Agriculturii, împreună cu celelalte organe centrale, să examineze posibilitatea urgentării dotării unităților agricole cu tractoare de mare putere, utilaje pentru mecanizarea lucrărilor pe terenurile în pantă. în horticultura și Zootehnie, recoltarea și prepararea furajelor, încărcarea, transportul și îmnrăștie- rea îngrășămintelor chimice, creșterea ponderii îngrășămintelor complexe, granularea acestora, asigurarea diversificată a nevoilor de insectofungicide și erbicide, îmbunătățirea aprovizionării cu piese de schimb.8. Analizîndu-se neajunsurile care persistă în domeniul investițiilor, în discuții a rezultat că unitățile agricole se vor preocupa îndeaproape de folosirea în întregime a capacităților existente, gospodărirea mai judicioasă a fondurilor repartizate, punerea în funcțiune la termenele stabilite a obiectivelor și exploatarea eficientă a acestora.9. Președinții și celelalte cadre din cooperativele agricole și-au exprimat satisfacția și recunoștința față de conducerea partidului și statului pentru ridicarea nivelului venitului garantat al cooperatorilor, măsură care va contribui și mai mult la generalizarea acordului global, la mobilizarea cooperatorilor în efectuarea la timp a lucrărilor și creșterea producției agricole.10. Indicațiile secretarului general al partidului cu privire la respectarea disciplinei de plan, realizarea însămînțării suprafețelor prevăzute pentru fiecare cultură, a efectivelor de animale, a livrărilor la fondul de stat, întărirea ordinii în întreaga activitate au găsit un larg ecou în rîndul tuturor participanților, care și-au exprimat hotărîrea fermă de a le traduce în viață în fiecare unitate de stat și cooperatistă, de fiecare la locul său de muncă.11. Specialiștii agricoli, celelalte cadre care au luat cuvîntul consideră că măsurile cu privire la creșterea răspunderilor consiliilor de conducere, a cadrelor tehnice și economice față de stat și adunarea generală, în exercitarea atribuțiilor încredințate, precum și cele referitoare la o- bligațiile specialiștilor agricoli din unitățile de stat și cooperatiste de a se muta în localitățile în care se află unitățile unde lucrează vor contribui la îmbunătățirea activității acestora, la participarea lor efectivă la viața satului.12. Cadrele de conducere din cooperativele agricole și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii și-au manifestat hotărîrea de a acționa cu perseverență pentru ca, începînd cu a- cest an, secțiile de mecanizare a agriculturii să se integreze in mod organic în activitatea co operativelor agricole, să îndeplinească efectiv rolul de sector 

mecanic al acestora, să extindă numărul formațiilor mixte de mecanizatori și cooperatori care să angajeze în acord global producția agricolă din unitățile respective.13. în discuții au fost scoase în evidență neajunsurile existente în activitatea economico- financiară a multor unități agricole de stat și cooperatiste, insuficienta preocupare pentru reducerea cheltuielilor materiale, sporirea producției și ă -veniturilor,' ceea ce se reflectă in gradul încă scăzut de eficiență economică. Exprimîndu-și hotărîrea de a lichida aceste neajunsuri, participanții au apreciat că sînt create posibilități, în toate unitățile, pentru folosirea cu chibzuință a mijloacelor materiale, financiare și a forței de muncă, pentru asigurarea unei corelații corespunzătoare între producție, venituri și cheltuieli.14. Un loc însemnat în cadrul discuțiilor l-a ocupat dezbaterea proiectelor de statut, apre- ciindu-se că acestea asigură un cadru organizatoric corespunzător promovării progresului tehnic, creșterii producției și eficienței economice în agricultură. S-a subliniat că prin noile reglementări se definesc cu claritate rolul și atribuțiile consiliului intercooperatist, modul de organizare a asociațiilor inter- cooperatiste, în condițiile consolidării economice și organizatorice a fiecărei cooperative agricole, ale respectării consecvente a democrației cooperatiste. S-a apreciat că prin extinderea acțiunilor de cooperare și asociere dintre unitățile de stat și cooperativele agricole se a- sigură folosirea mai deplină a experienței' înaintate, a potențialului material și uman de care dispun aceste unități.în dezbateri au fost făcute și alte propuneri, precum și observații critice referitoare atit la activitatea din unitățile agricole, cît și la cea desfășurată de organele centrale și județene. Toate propunerile făcute vor fi examinate, cu multă a- tenție, în vederea găsirii celor mai corespunzătoare soluții de rezolvare, ceea ce va asigura îmbunătățirea întregii activități a unităților agricole de stat și cooperatiste, pentru a sprijini efortul tuturor lucrătorilor din agricultură în realizarea și depășirea sarcinilor de plan.Vă rog, tovarășe secretar general, să-mi permiteți să folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi din inimă dumneavoastră, conducerii de partid și de stat, pentru îndrumarea, sprijinul și ajutorul permanent și neprecupețit acordat agriculturii în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului. Sîntem conștienți că avem încă multe de făcut pentru a îmbunătăți activitatea și a răspunde Intru totul cerințelor mari ce stau azi în fața unităților noastre agricole socialiste.Din expunerea dumneavoastră, din dezbaterile ce au avut loc. am desprins numeroase concluzii și învățăminte pentru munca noastră, a celor care lucrează în minister, la județe și in unitățile agricole de producție. Convins fiind că exprim hotărîrea fermă a specialiștilor din agricultură, a tuturor celor ce lucrează pe ogoarele patriei, vom face totul pentru a îndeplini cu răspundere și în mod exemplar, așa cum ne cereți dumneavoastră, sarcinile încredințate, aducînd o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea agriculturii, a întregii noastre economii naționale.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAEActuala conferință a cadrelor de conducere din unitățile agricole socialiste marchează un moment important în viața politică și economică a țării noastre.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — analiză profund științifică a drumului parcurs de agricultura românească — înfățișează sarcinile mari și complexe care ne revin în actuala etană de dezvoltare, pentru consolidarea realizărilor dobîndite, creșterea continuă a producției agricole, îmbunătățirea conducerii agriculturii, întărirea eco- nomico-organizatorică » unităților agricole.Un rol deosebit în rezolvarea" acestor sarcini revine cercetării științifice. Contribuția ei înnoitoare este esențială pentru dezvoltarea intensivă și rapidă a agriculturii, pentru progresul a- cestei ramuri principale a economiei noastre naționale.Pe baza indicațiilor conducerii partidului nostru, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea de cercetare a fost așezată pe o concepție nouă, strins legată de cerințele imediate și de perspectivă ale agriculturii. S-au dezvoltat inițiativa institutelor și stațiunilor experimentale, legătura strinsă cu organele județene de partid și de stat, colaborarea cu unitățile de producție, a fost stimulată forța de 'creație a cercetătorilor, obtinindu-se într-un timp tela- • tiv scurt unele rezultate bune, care, anlicate în practică, asigură obținerea unor producții mari și constante.Așa cum este dovedit, calea cea mai sigură", cea mai eficientă de sporire a recoltelor o constituie folosirea soiurilor valoroase, cu înalt potential productiv. adantate condițiilor de climă și sol. Iată de ce principala noastră preocupare a fost și este îndreptată spre crearea de noi soiuri, superioare cantitativ și calitativ.Dintre rezultatele obținute în ultimii ani, permiteți-mi să a- mintesc și eu soiurile de grîu Lovrin 10 și Lovrin 13. hibrizii simpli de porumb 330 și 400, ca și hibrizii de floarea-soarelul 52 și 53, creații care, datorită însușirilor lor, s-au extins repede în producție și sint solicitate și peste hotare.O preocupare susținută a cercetătorilor a constituit-o, în același timp, și aprovizionarea a- g'riculturii cu semințe din soiurile valoroase. S-au obținut rezultate bune mai ales la cereale și unele plante tehnice. Situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, îndeosebi în legumicultura, asigurîndu-se nevoile de semințe ale unităților agricole. In viticultură și pomicultură s-au pus bazele producerii materialului săditor selecționat, liber de viroze, la principalele specii și soiuri.Și în zootehnie s-au obtinut unele rezultate pozitive. Astfel, la taurine s-au stabilit aptitudinile pentru producția de carne și de lapte ale raselor crescute la noi in țară și a metișilor acestora cu rasele străine, dovedin- du-se valoarea deosebită a raselor bălțată românească și brună de Maramureș ; la porcine s-au obținut unii hibrizi valoroși între rasele autohtone și cele de import, care sînt mai prolifici și au un consum mai redus de hrană pentru sporul de greutate ; la o- vine s-au îmbunătățit însușirile în ceea ce privește producția de lină la rasa merinos de Palas, s precum și aptitudinile pentru producția de carne : la păsări s-au creat hibrizi productivi pentru ouă și pentru carne. In ultimii ani, au crescut simțitor numărul și calitatea animalelor de prăsilă livrate de către institutele de cercetări și stațiunile experimentale.Rezultate importante pentru progresul continuu al agriculturii s-au obținut și prin cercetările efectuate în domeniul mecanizării și chimizării, al irigațiilor, al ameliorării solurilor slab productive, în perfecționarea formelor de organizare a produc-

GIOSANției ți a muncii, în sporirea eficienței economice a cheltuielilor din agricultură.Așa cum se cunoaște, rezultatele din agricultură nu sînt la nivelul potențialului întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție, la nivelul dezvoltării bazei tehnico-materiale a acestei ramuri, situație în care este angajată și răspunderea noastră. Randamentele încă mici la hectar și pe cap de animal reflectă unele lipsuri în activitatea de cercetare, in valorificarea și generalizarea rezultatelor cercetării.La o serie de culturi agricole, la unele specii de animale nu se obțin producțiile prevăzute, din cauză că cercetarea nu a reușit să asigure semințe cu însușiri superioare care să valorifice condițiile create prin extinderea mecanizării, chimizării ți irigațiilor, rase de animale care să se preteze creșterii în complexele industriale. Este suficient să amintesc că nu avem soiuri și semințe valoroase mai ales la plantele textile, la sfecla de zahăr și cartofi, la unele plante furajere.Nici la porumb și la grîu nu avem soiuri care să dea producții mari în condiții de irigare. Mai trebuie arătat că nici tehnologiile culturilor, mai ales în condiții irigate, nu sînt bine puse la punct, ceea ce explică în mare măsură de ce recoltele de pe suprafețele amenajate nu se ridică la nivelul posibilităților.Ținînd seama de sarcinile mari ale agriculturii în prezent, ca și în anii- ce vin, acționăm cu hotă- rîre pentru înlăturarea neajunsurilor ce s-au manifestat în activitatea de cercetare. Cu sprijinul celor mai competenți specialiști, Academia de științe a- gricole și silvice a elaborat un program unic, cu obiective precise privind ameliorarea ți producerea de semințe în toate compartimentele — culturile de cîmp, legume, vii, porni ți arbuști fructiferi — crearea de noi rase și hibrizi de animale și păsări. Noile cuceriri ale geneticii moderne, dezvoltarea unor cercetări fundamentale proprii, condițiile superioare care s-au realizat în ultima perioadă in tara noastră în acest domeniu de activitate ne permit să scurtăm mult termenele de cercetare, de creare de noi soiuri și hibrizi, de generalizare a lor în producție.S-a arătat, de către tovarășul profesor N. Ceapoiu, potențialul de producție al viitoarelor soiuri de grîu — 6 000—8 000 kg/ha în cultură neirigată și 8 000—10 000 kg/ha în cultură irigată și a hibrizilor de porumb — 9 000— 12 000 kg/ha la neirigat și 15 000—20 000 kg/ha la irigat. Niveluri asemănătoare pînă în anul 1980 se vor obține și la alte plante. La culturile tehnice șe pune mare accent pe îmbunătățirea indicilor calitativi, pe randamentul în ulei, zahăr, fibră. Se are în vedere ca noile soiuri de sfeclă să asigure 6 000—8 000 kg de zahăr la hectar, cele de floarea-soarelui 1 500—2 000 kg ulei la ha. soiurile de cînepă 3 000—4 000 kg fibră, iar cele de in 1 300—1 500 kg fibră la ha.O atenție cu totul deosebită ■ se acordă sporirii conținutului de proteină. La Institutul de la Fundulea s-au creat primii hibrizi de porumb bogațl în proteină și mai ales în lizină și triptofan, dar aceasta reprezintă numai începutul. Sporirea conținutului de proteină al produselor vegetale constituie una din căile cele mai eficace de asigurare a unei alimentații raționale a animalelor, de lichidare a importului de furaje proteice, extrem de scumpe și din ce în ce mai greu de găsit. Este suficient de arătat că prin sporirea numai cu 1 la sută a conținutului de proteină la culturile cerealiere — ceea ce este ușor de realizat — s-ar obține la o producție de 20 000 000 tone cereale, cît este prevăzut în 1975, un plus de 200 000 tone proteină. Desigur, pentru rezol

varea în totalitate a acestei probleme sînt prevăzute și acțiuni speciale de ameliorare a soiei și lucernei, a altor culturi furajere bogate în proteină, de extindere a acestor culturi, precum și de depistare și valorificare a tuturor resurselor proteice din economia națională.O importantă deosebită pentru sporirea producției agricole, pentru creșterea randamentului la hectar o prezintă buna folosire a pămîntului. Știm cite neajunsuri au creat agriculturii condițiile climatice nefavorabile din ultimii ani, neajunsuri care s-ar fi putut evita dacă din timp am fi luat măsuri pentru înlăturarea excesului de apă, pentru folosirea deplină a irigațiilor.Recent ți-a încheiat lucrările comisia care, din însărcinarea Consiliului de Stat, a analizat căile de combatere a exce- ! sulul -de apă de pe terenurile agricole ți a inundațiilor ți, legat de acestea, măsurile pentru dezvoltarea în continuare a irigațiilor. Studiile întreprinse au scos încă o dată la iveală pierderile mari pe care le înregistrează producția agricolă, an de an, prin slaba gospodărire a pămîntului. Desigur, In acest domeniu sînt necesare lucrări mari, care necesită investiții din partea statului, dar, .în același timp, o seamă de lucrări simple, legate mai ales de combaterea eroziunii solului, a băltirii apelor pe terenurile agricole, se înscriu în obligațiile oricărei unități agricole, oricărui proprietar de pămînt. Din păcate, mulți dintre aceștia nu le execută, terenurile se degradează, sînt scoase din circuitul productiv.Unele din rezultatele nesatisfăcătoare ale producției agricole se datoresc și faptului că nu se aplică în totalitate lucrările agrotehnice necesare. Numai așa se explică de ce, alături de u- nități agricole cu producții mari, sînt altele cu producții foarte mici, cu mult sub posibilități. Aplicarea tehnologiilor stabilite de institutele de profil și stațiunile experimentale constituie una din principalele rezerve de sporire a producției în fiecare unitate. Pentru înfăptuirea a- cestui obiectiv, activitatea cercetătorilor va fi orientată în mai mare măsură spre urmărirea felului cum se înmulțesc noile soiuri, cum se aplică tehnologiile stabilite. în condițiile a- cestui an, mai ales, cînd avem puțină apă în sol, aplicarea corectă și la timp a tuturor lucrărilor agrotehnice capătă o semnificație deosebită. Orice picătură de apă din ploaie sau din irigații va trebui păstrată în sol, va trebui să fie folosită.După cum se știe, concentrarea creșterii animalelor și păsărilor în complexe zootehnice mari a creat numeroase probleme, mai ales în ce privește natalitatea, asistența zooveterina- ră, fără a mai vorbi de furajarea lor în condiții cu totul noi Prin crearea institutelor de profil — bovine, porcine, ovine și păsări — într-un timp relativ scurt au fost rezolvate unele probleme. La multe întrebări însă nu s-a reușit să se dea răspunsul potrivit, ceea ce face ca în unele din aceste complexe să nu se obțină rezultate de producție și financiare la nivelul indicatorilor cuprinși în studiile economice. Am stabilit ca cercetătorii noștri să studieze, Ia fața locului, problemele
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

AGLAIA LUPUAscultînd cu mare atenție expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la această conferință. în care s-a făcut o amplă analiză a rezultatelor obținute de agricultura țării noastre in cei trei ani ai cincinalului, îmi dau seama că și noi, cooperatorii din Ruginoasa, mal avem încă foarte mult de făcut.In acești ani, față de aceeași perioadă a cincinalului anterior, producția a crescut mult, la u- 

care se ivesc în activitatea a- cestor complexe, să recomande măsurile cele mai potrivite și să urmărească modul cum sînt aplicate în practică.în domeniul atit de important al hrănirii animalelor, cercetările sînt orientate spre folosirea intensivă a pășunilor și fînețelor naturale, și a celor cul- tivate, pe o perioadă cît mai lungă din an, din aprilie pînă în octombrie, spre folosirea furajelor suculente, spre ridicarea, valorii nutritive a furajelor de volum și a produselor secundare, a reziduurilor industriale.In ce privește ocrotirea sănătății animalelor, mai sînt încă o serie de aspecte nerezolvate, care determină mari pierderi prin mortalitate și scăderea producției. Este necesar să realizăm un sortiment mai bogat ți mai variat de vaccinuri, să stabilim metode mai eficace d« administrare a acestora.In cadrul conferinței noastre s-au ridicat multe probleme cu privire la mecanizarea agriculturii. Cercetarea științifică din acest domeniu va fi orientată în direcția extinderii și diversificării lucrărilor In toate sectoarele de producție agricolă ți în primul rînd în cele care creează un vîrf mare de muncă, cum sînt lucrările de recoltare a culturilor prășitoăre, lucrările pe terenurile slab productive, situate pe pante, a podzolurilor și nisipurilor, precum și a mașinilor și utilajelor necesare pentru prepararea furajelor și pentru mecanizarea în fermele de animale.O importanță deosebită sc va acorda mașinilor complexe, de mare capacitate, pentru tractorul de 180 C.P., care vor asigura o productivitate a muncii de '2,5—3 ori mai mare ți o reducere a consumului specific de combustibil de 10—15 la sută față de actuala sistemă de mașini.Sarcinile care stau în fața cercetării științifice din agricultură sînt multiple. Din ampla cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din sesizările ți propunerile făcute de vorbitori aici și în comisii, a ieșit ți mai bine în evidență ceea ce avem de făcut noi, cei din domeniul cercetării.Academia de științe agricole și silvice, prezidiul ei vor face totul pentru o coordonare mai eficientă a muncii de cercetare, pentru orientarea forțelor ți mijloacelor de care dispunem spre problemele majore ale producției agricole. Vom atrage cadrele din învățămîntul agronomic superior la rezolvarea programelor de cercetare din a- gricultură, Industria alimentară și silvicultură, vom intensifica relațiile de colaborare, schimbul de material biologic, de rezultate ale cercetării cu institutele de cercetări din țările socialiste • ți din alte țări.Insuțindu-ne întru totul politica internă și externă a partidului, atașați organic cauzei sale, oamenii de știință, toți cei care lucrează in cercetarea agricolă și silvică asigură acest înalt forum al agriculturii, conducerea partidului nostru, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea sarcinilor ce ne revin și vom munci în așa fel ca să dovedim încrederea ce ni s-a acordat în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

nele culturi chiar s-a dublat, în perioada 1971—1973 am realizat, în medie pe un hectar, peste 3 000 kg grîu. peste 3 500 kg porumb boabe, peste 23 000 kg sfeclă de zahăr și in jur de 20 000 kg cartofi. Aceste rezultate au fost posibile datorită creșterii și dezvoltării permanente a bazei tehnico-materiale puse la dispoziție de stat, Ia care s-au adăugat hărnicia ți

(Continuare în pag a IV-a|
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) reieșit din conferință să fie aplicate, în vederea dezvoltării în ritm rapid și la nivel înalt a tuturor sectoarelor de 'activitate din agricultură. (Aplauze puternice).De asemenea, în cursul conferinței v-au mai fost prezentate și alte documente pe care le-ați studiat și dezbătut — și care, în cursul săptămînilor următoare, vor căpăta putere de lege sau de ho- tărîre. Ținînd seama de toate acestea, putem spune că, de fapt, conferința a dezbătut un șir de documente menite să creeze un cadru mai corespunzător întregii activități de dezvoltare a producției agricole, de ridicare a satului socialist, a nivelului de trai material și spiritual al țărănimii noastre, al tuturor oamenilor muncii.De aceea, se poate spune că a- ceastă conferință marchează o etapă nouă în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste — și anume trecerea, la o agricultură intensivă, de înaltă productivitate și eficiență economică. Fără îndoială că și pînă acum am obținut o serie de rezultate, dar sîntem încă departe de a spune că am realizat o agricultură de un asemenea nivel. Pe baza rezultatelor și a experienței acumulate în decursul anilor, putem spune că sînt create condițiile pentru a pune această sarcină în fața oamenilor muncii din agricultură, în fața organizațiilor de partid, cu convingerea că ea va fi realizată cu succes.Avem puternice întreprinderi a- gricole de stat, avem un sector cooperatist care a dovedit că poate asigura un progres rapid al agriculturii ; avem stațiuni de mașini și tractoare care asigură baza mecanizării producției. Toate acestea și-au demonstrat pe deplin viabilitatea, forța, au dovedit că reprezintă o organizare corespunzătoare condițiilor din România ț de aceea, pot asigura cu succes înfăptuirea sarcinilor noii etape de dezvoltare a agriculturii în România.Industria noastră socialistă a acumulat și ea multă experiență. Putem spune că avem o industrie constructoare de mașini în stare să rezolve în cîțiva ani problemele cele mai complexe ale dotării agriculturii cu mașini de mare randament, să asigure mecanizarea completă a agriculturii, în toate domeniile de activitate, ceea ce va duce la transformarea radicală a muncii din agricultură, apropiind-o de cea industrială. (Aplauze pu
ternice).Avem, de asemenea, o industrie chimică ce s-a dezvoltat continuu și care, în cîțiva ani, va fi în stare să rezolve complet problema îngrășămintelor și celorlalte chimicale necesare agriculturii. Știu, în cadrul conferinței, vorbitorii au 

arătat că vor mai multe îngrășăminte. Sînt îndreptățite aceste cereri. Dar, așa cum am menționat în expunerea mea, am pierdut, de fapt, 3 cincinale în asigurarea chimizării agriculturii, prin nereali- zarea prevederilor stabilite. Acum funcționează deja cîteva mari combinate chimice. Sînt în construcție — urmînd să dea producție în acest an și anul viitor — încă 
4 mari unități, care vor realiza împreună peste 1 milion 200 de mii de tone îngrășăminte substanță activă. Sînt proiectate, de asemenea, cîteva mari unități ce urmează să intre în producție în anii următori. Deci, există condiții reale ca, în următorii cîțiva ani, agricultura noastră să poată dispune de îngră- șămintele și chimicalele necesare creșterii producției agricole.Industria noastră este, astăzi, în stare să răspundă tuturor cerințelor puse de sarcina realizării unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate.Cercetarea științifică a obținut, de asemenea, un șir de succese, a rezolvat unele probleme complexe. Avem forța necesară și experiența care ne permit să punem și în fața cercetării sarcini noi. Ați auzit vorbindur-se aici de hibrizi de porumb cu o producție de 20 sau peste 20 de tone la hectar, de semințe de grîu care dau o producție de 8—10 tone la hectar. Putem pune, realmente, în fața cercetării din agricultură, sarcina de a rezolva probleme complexei, de a crea noi soiuri de hibrizi pentru cereale, legume, plante tehnice, pentru pomicultură, viticultură, deci pentru întregul sector vegetal. Avem garanția că vor soluționa cu succes aceste probleme ! Putem pune și sarcina rezolvării mai rapide a problemelor din zootehnie, legate de îmbunătățirea raselor, de crearea unor rase de înaltă productivitate, de schfrnbaț-ea în cîțiva ani a structurii biologice a efectivelor noastre de animale, pentru valorificarea corespunzătoare a furajelor și obținerea unor producții cît mai înalte. Iată, deci, că și în acest domeniu dispunem de forțele necesare pentru a ne putea propune să trecem la realizarea unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate, bazată pe tehnologii moderne.De asemenea, dispunem în agricultură de cadre de specialitate cu experiență, numericește îndestulătoare. Și din acest punct de vedere sarcina pe care ne-o propunem în viitor poate fi*  îndeplinită în bune condiții.Mai presus de toate, avem o puternică forță, care, pînă la .urmă, este hotărîtoare în realizarea marilor sarcini ce ne stau în față — și aceasta este minunata țărănime cooperatistă, minunății muncitori și mecanizatori care au de

monstrat, zi de zi, prin întreaga lor activitate, că sînt hotărîți să înfăptuiască neabătut hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, să ridice agricultura noastră la un nivel înalt de dezvoltare din toate punctele de vedere. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Am privit în sală, am auzit vorbind pe unii președinți, directori de întreprinderi, specialiști, cooperatori, care și-au început activitatea încă din primele zile ale creării sectorului socialist, de stat și cooperatist în agricultură. Sînt aici unii care lucrează în agricultura socialistă din .1949, de la constituirea primelor unități cooperatiste. Cu unii m-am întîlnit încă atunci ; mergeau greu spre cooperativizare.Mi-a făcut o, deosebită plăcere să-i ascult acum și să constat cît de bine cunosc problemele complexe ale unităților lor, care cuprind mii și mii de hectare, faptul că, aceste unități âu devenit milionare — unele dispun de o avere de zeci de milioane, de sute de milioane de lei. Aceasta este, pînă la urmă, forța cea mai puternică — transformarea omului însuși, a întregii noastre țărănimi ! Voi, cei prezenți în această sală, sînteți tocmai dovada vie a acestei uriașe transformări a țărănimii noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).Iată pe ce considerente ne' bazăm atunci cînd facem afirmația că dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea sarcinilor mari ale următoarei etape de dezvoltare a agriculturii noastre.Dar, la toate acestea, trebuie să adăugăm și o puternică forță politică — organizațiile de partid, care, după cum am menționat în cuvîntarea mea, cuprind în rîn- dul lor aproape un milion de țărani muncitori, tehnicieni, cadre din .toate sectoarele de activitate din agricultură și din sate. Aceasta își îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare ' a țărănimii, a agriculturii noastre 1 
(Vii aplauze).Iată de ce putem afirma cu deplin temei că, înmănunchind toate aceste forțe uriașe într-un singur șuvoi, dispunem, într-adevăr, de tot ce este necesar pentru a trece la o etapă superioară de dezvoltare a agriculturii noastre — ca parte inseparabilă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România, a creării condițiilor pentru trecerea la făurirea comunismului în patria noastră. (A- 
plauze puternice).Avem o linie generală justă, elaborată de Congresul al X-lea, de Conferința Națională ale partidului, un program clar, care a fost dezbătut și în cadrul acestei conferințe și a fost adoptat unanim. Acum este necesar să luăm toate 

măsurile pen tril a asigura realizarea în viață a programului în toate sectoarele de activitate ! Numai hotărîrile nu sînt suficiente. Ori- cît de juste ar fi — și viața a demonstrat că sînt juste — ele pot rămîne simple hîrtii, care pot servi doar pentru istorie. Pentru ca hotărîrile să prindă viață, sînt necesare o intensă activitate organizatorică și politică, o bună organizare a muncii în toate sectoarele agriculturii noastre socialiste. Organizarea muncii corespunzător noilor sarcini care ne stau în față este acum problema hotărîtoare de care depinde înfăptuirea în cele mai bune condiții a minunatului program de dezvoltare a agriculturii noastre. Succesul este condiționat, de asemenea, de repartizarea corespunzătoare a cadrelor în sectoarele hotărîtoare, de întărirea controlului de sus pînă jos, nu a u- nui control formal, ci care să însemne ajutor concret, la fața locului, în cooperativă, în brigadă, în echipă, în întreprinderile de stat, în S.M.A., pentru soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică viața. Numai așa se vor asigura o muncă organizatorică bună, o bună îndrumare și o soluționare operativă a problemelor.Am menționat deja în expunere, dar doresc să mai subliniez și acum, că o bună organizare a muncii înseamnă să pui accentul pe contactul nemijlocit cu oamenii, să renunți la hîrtiile din birouri. Aceasta înseamnă ca toate cadrele de conducere din agricultură, de la conducerea ministerului pînă jos, să fie în mijlocul oamenilor muncii, al cooperatorilor, pe ogoare, unde se produc pînă la urmă și griul, și porumbul, în grajd, unde cresc vitele, pretutindeni unde se hotărăște soarta producției agricole. (Aplauze puternice). Se impune să facem o cotitură hotărîtă în sistemul de muncă, în conducerea și îndrumarea agriculturii. Să ținem seama de criticile și propunerile făcute aici, pentru a simplifica la maximum evidența. Cadrele din agricultură să nu stea să scrie hîrtii, ci să se ocupe de problemele concrete ale producției. A- ceasta e,ste o problemă hotărîtoare — și eu rog ca în această direcție să se acționeze cu toată hotărîrea ! Avînd în vedere propunerile făcute aici, propun conferinței să hotărîm crearea unei comisii — formate din reprezentanții fiecărui județ, cîte unul sau doi președinți și ingineri-șefi — care, în decurs de 5—6 luni, împreună cu organele centrale, să revadă întregul sistem de evidență și formularistică în scopul simplificării hotărîte a acestuia. (Aplauze puternice). în mod corespunzător, consider necesar ca în fiecare județ să se creeze asemenea comisii' din țe- prezentanții cooperativelor și ai 

întreprinderilor de stat și S.M.A.-u- rilor, care să analizeze și să trimită propuneri comisiei centrale. Dorim, realmente, ca, împreună cu cei care lucrează nemijlocit în a- gricultură, să trecem de la discuțiile generale la găsirea soluțiilor celor mai bune pentru a pune ordine în acest domeniu de activitate. (Vii aplauze).înfăptuirea tuturor hotărîrilor de care am vorbit impune întărirea disciplinei, ordinii și spiritului de răspundere în toate sectoarele de activitate. întreaga noastră muncă este organizată și se desfășoară pe baza principiului centralismului democratic. Aceasta înseamnă că trebuie să asigurăm o justă îmbinare a democrației, a participării largi a maselor de oameni ai muncii la dezbaterea și adoptarea hotărîrilor și înfăptuirea lor, cu obligativitatea realizării hotărîrilor proprii și a hotărîrilor organelor superioare și centrale. Numai înțelegînd principiul centralismului democratic în strînsa sa unitate dialectică, îmbinînd latura democratică și dezvoltînd-o larg cu principiul obligativității îndeplinirii hotărîrilor, cu disciplina, ordinea și spiritul de răspundere, vom asigura îndeplinirea în bune condiții a marilor sarcini ce ne stau 
în față. (Aplauze puternice). Trebuie să fie clar că legile sînt obligatorii pentru toată lumea — de sus pînă jos ! Nimănui nu-i este îngăduit să se sustragă prevederilor legale, nimănui nu-i este îngăduit să nesocotească legile statului socialist ! Noi dezbatem larg legile, le supunem Marii Adunări Naționale. Dar trebuie înțeles că, odată adoptate, legile devin obligatorii.Trebuie să organizăm întreaga activitate în spiritul și pe baza legilor, a hotărîrilor Comitetului Central ! Numai așa vom asigura ca agricultura patriei noastre socialiste să poată realiza într-un timp scurt un avînt puternic. 
(Aplauge prelungite).Am arătat și în expunerea de la început, m-am referit și mai înainte la dezvoltarea democrației socialiste. însăși această conferință este expresia cea mai elocventă a înfăptuirii neabătute de către Comitetul Central, de către guvern, a directivelor Congresului al X-lea al partidului cu privire la dezvoltarea continuă a democrației socialiste, la crearea cadrului corespunzător pentru ca oamenii muncii din diferite sectoare de activitate să participe nemijlocit la conducerea activității economico- sociale, la elaborarea legilor și hotărîrilor care asigură dezvoltarea statului nostru, realizarea politicii interne și externe. Tocmai în făurirea de către poporul însuși a destinelor sale constă democrația socialistă ! în aceasta se află ga

ranția că vom putea înfăptui cu succes tot ceea ce ne propunem, mergînd într-o strînsă unitate cu întregul popor, asigurind participarea nemijlocită a întregii națiuni la conducerea societății ! (A- 
plauze puternice).Ținînd seama de experiența deosebit de pozitivă a lucrărilor din aceste trei zile, consider că ar -fi bine să hotărîm și să' propunem Comitetului Central al partidului să-și însușească această hotărîre, ca din trei în trei ani să organizăm o asemenea conferință cu toate cadrele de conducere din agricultură. (Aplauze puternice). De asemenea, consider că ar fi bine, în același sens, să hotărîm ca anual, la comitetele județene, să se organizeze asemenea conferințe în cursul lunilor ianuarie sau februarie, cu toate cadrele de conducere din agricultură, dezbă- tîndu-se, așa cum am făcut aici — sigur, poate și mai bine, dar pornind de la această experiență — problemele dezvoltării agriculturii din județ, trasîndu-se sarcini și stabilindu-se programul concret de activitate pentru anul următor. Adoptînd aceste măsuri, vom crea o bază mai bună, un cadru mai bine organizat, pentru dezbaterea în comun a problemelor agriculturii noastre, pentru găsirea împreună a căilor de soluționare a multiplelor sale probleme. Aceasta va fi un puternic ajutor pentru comitetele județene de partid. Vă asigur că vor constitui un puternic ajutor și pentru Comitetul Central cunoașterea opiniei oamenilor muncii din agricultură, dezbaterea în asemenea forumuri largi ale cadrelor de bază din a- cest sector a problemelor organizării muncii și producției. (Aplau
ze puternice).Stimați tovarăși,Sîntem la începutul lucrărilor agricole de primăvară. Am discutat multe probleme aici, vom reflecta la ele, dar trebuie să avem în vedere că, anul acesta, ne-am propus să obținem recolte record. De aceea, se impune ca, imediat ce vă veți întoarce acasă, să luați toate măsurile pentru realizarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de primăvară, a însămîn- țărilor, a îngrijirii culturilor. Să facem totul pentru a avea garanția că lozinca de a obține în acest an o recoltă record se va putea realiza. Avem toate condițiile pentru aceasta și eu sînt convins că fiecare dintre voi, întors acasă, va acționa în această direcție. (Aplau
ze puternice).Sărbătorim, în acest an, împlinirea a 30 de ani de la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și trecerea poporului nostru pe drumul dezvoltării democratice, socialiste. Vom avea, în toamna acestui an, 

cel de-al XI-lea Congres al partidului, care va fi chemat să adopte programul partidului, precum și planul de dezvoltare pe anii 1976— 1980 și directivele de perspectivă. Să acționăm în așa fel încît să în- tîmpinăm cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea cu mari și remarcabile succese și în agricultură — așa cum oamenii muncii din industrie și din celelalte ramuri fac totul pentru a întîmpina aceste evenimente istorice ale poporului nostru cu realizări tot mai mari, prin înfăptuirea cincinalului înainte de termen ! (Aplauze puternice).Fără îndoială că țărănimea, toți oamenii muncii din agricultură, specialiștii, cadrele de partid și de stat, organizațiile de partid vor face totul pentru unirea forțelor uriașe pe care le avem în agricultură, în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a programului de dezvoltare și înflorire a agriculturii socialiste, pentru ridicarea bunăstării materiale și culturale a întregii noastre țărănimi. 
(Aplauze puternice). în acest fel, agricultura va aduce o contribuție tot mai. mare la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la ridicarea generală a bunăstării întregului nostru popor, la crearea condițiilor pentru trecerea la edificarea comunismului în România. 
(Aplauze puternice).Să întărim continuu unitatea între muncitori, țărani, intelectuali, dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să facem totul ca națiunea noastră socialistă să înregistreze succese tot mai mari în dezvoltarea sa eco- nomico-socială, să aducă o contribuție tot mai mare la cauza socialismului, colaborării între popoare, la cauza păcii în lume I 
(Aplauze îndelungate, urale).în încheiere, vă adresez dumneavoastră, întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii din agricultură, urarea de noi și tot mai mari succese în toate domeniile de activitate ! (Urale, ovații, aplauze în
delungate).Doresc ca și de la această tribună să adresez minunatei noastre clase muncitoare, întregului nostru popor urări de noi și noi succese ! în strînsă alianță, toți oamenii muncii să dea viață programului de înflorire a României socialiste ! 
(Urale îndelungate, aplauze ; asis
tența se ridică în picioare și scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R.“).Vă urez tuturor, întregului nostru popor, multă sănătate, fericire, o viață îmbelșugată ! (Urale înde
lungate, ovații, aplauze ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.". Cel 
prezenți ovaționează îndelung pen
tru partid, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Expresie vie a dragostei și stimei pe care întregul nostru popor o poartâ tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) cerii socialiste în vederea obținerii unor rezultate cît mai bune.— Concurați și în acest an la primul loc ? — se adresează tovarășul Nicolae Ceaușescu primului. secretar al Comitetului județean de partid Constanța.— Nu numai că ne-am propus aceasta, răspunde tovarășul Vasile Vîlcu, dar vrem să cucerim titlul de fruntași în 1974. Dobrogenii au învățat să fie în frunte și vor fi în frunte.— Vedeți că aveți concurenți puternici — spune secretarul general al partidului.Secvențe de mare frumusețe se succed la fiecare grup. Cooperatorii suceveni, îmbrăcați în costume înflorate specifice, au primit cu urale și ovații pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Exprimînd dragostea lor nețărmurită, cooperatorii ogoarelor din județul Botoșani string cu căldură mîinile tovarășului Nicolae Ceaușescu, în timp ce; tinere țărănci o îmbrățișează pe tovarășa Elena Ceaușescu.Țăranii cooperatori șibieni, în pitorescul lor port popular, s-au grupat plini de emoție în jurul tovară

șului Nicolae Ceaușescu ; țărănci argeșene, îmbrăcate în fote și ii viu colorate și cu năframe ca spuma pe cap, o înconjoară cu nespusă dragoste pe tovarășa Elena Ceaușescu. Fiecare participant trăiește nemărginita cinste și mîndrie de a se ști părtașul unor asemenea momente. Imortalizate în imagini, aceste emoționante întîlniri, ilustrînd trăinicia legăturii dintre partid și popor, vor reprezenta mîine, pentru toți oamenii muncii de la sate, pentru generațiile viitoare, documente cu semnificație de epocă.înainte de a se despărți de reprezentanții județului Harghita, tovarășul Nicolae Ceaușescu întreabă:— Cu ce vă angajați in întrecere ?— Să obținem primul loc la producția de cartofi și de carne, răspunde tovarășul Ludovic Fazekaș, prim-secretar al comitetului județean de partid.Prin aplauze puternice, reprezentanții lucrătorilor din agricultura județului întăresc acest anga- j ament.Un scurt dialog cu reprezentanții județului Caraș-Severin, în cadrul căruia tovarășul Trandafir Cocîrlă, prim-secretar al comitetu

lui județean de partid, relevă : La noi este dezvoltată industria, dar ne ocupăm cu răspundere și de agricultură. în mod deosebit, ne-am propus să ridicăm pe o treaptă mai înaltă zootehnia.Apreciind aceste preocupări, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază : Să concurați pentru obținerea unui loc fruntaș și în întrecerea din agricultură.La întrebările mobilizatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, primii secretari ai comitetelor județene de partid, făcîndu-se ecoul ho- tăririi maselor de oameni ai muncii din agricultură, se angajează să’ desfășoare întrecerea cu și mai mare avînt.— Tulcea va spori producția de pește și va realiza programul de a- menajare și exploatare a Deltei.— Brașovul are posibilități să realizeze producții vegetale și animale tot mai mari și le va obține în acest an.— Lucrătorii ogoarelor din județul Bihor concurează pentru primul loc la producția de griu și de carne.— Vrem să sporim îndeosebi producția de cartofi, spun la rindul lor sucevenii.Asemenea dialoguri vii au loc 

intre secretarul general al partidului și reprezentanții fiecărui județ, toate relevînd hotărîrea unanimă a celor ce muncesc pe ogoare de a face din acest an anul producțiilor record din agricultură.Tovarășul Nicolae Ceaușescu le dorește tuturor succes în această mare întrecere pentru progresul agriculturii și bunăstarea celor ce muncesc.Urările secretarului general al partidului găsesc un profund ecou în inimile tuturor, care țin să asigure că vor face totul pentru a fi la înălțimea încrederii ce li se a- cordă, își manifestă cu entuziasm profunda lor satisfacție, sentimente de gratitudine pentru prețuirea ce se aduce muncii lor.Și acum, iată pe scurt filmul desfășurării lucrărilor din ultima zi a conferinței.în primele ore ale dimineții au continuat dezbaterile. în cadrul lor, tovarășul Angelo Miculescu; ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, a prezentat sinteza principalelor probleme și propuneri rezultate din dezbaterile care au avut loc pe secțiuni și grupe ale Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste. Au luat cu- 

vintul : Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, Aglaia Lupu, președintele C.A.P. Ruginoasa, județul Iași, Adolf Kristoff, șef de fermă la I.A.S. Mediaș, județul Sibiu, Ana Coman, secretar al Comitetului de partid al C.A.P. Variaș, județul Timiș, Ludovic Fazekas, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.. Alexandru Ogrinja, cooperator fruntaș din comuna Dră- gănești-Vlașca, județul Teleorman, Onic Mardiros, directorul I.A.S. Stupina, județul Constanța, Fran- cisc Torok, președintele C.A.P. Aiud, județul Alba, Gheorghe Sto- ian, directorul Stațiunii centrale de cercetări pentru combaterea eroziunii solului Perieni, județul Vaslui, Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., Emil Bălăuță, directorul general al Direcției generale pentru agricultură, industrie alimentară și ape-Brăila, Angela Sincu, președintă a C.A.P. „Unirea“-Corabia, Valentin Popovici. directorul Institutului de cercetări veterinare și biopreparate ..Pasteur", și Ion Nica, directorul S:M.A. Orlești, județul Vîlcea.Participanții la conferință au adoptat în unanimitate Statutul 

asociației intercooperatiste, Statutul consiliilor intercooperatiste șl Statutul cooperării și asocierii dintre unitățile de stat și cooperativele agricole de producție. Cele trei documente vor fi definitivate în spiritul propunerilor făcute, urmînd ca pe baza lor să se treacă încă din luna martie la organizarea întregii activități,A fost, de asemenea, adoptată chemarea Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură.în aplauzele și uralele partici- panților, in încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE. CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român. In repetate rînduri, participanții la conferință au salutat cu ovații cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, dînd expresie adeziunii lor depline la programul stabilit de conducerea partidului pentru dezvoltarea în continuare a agriculturii românești. Chemarea adresată de secretarul general al partidului de a întări continuu unitatea djntre muncitori, țărani și intelectuali, dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, de a face totul ca națiunea noastră să obțină succese tot mai mari în propășirea României, să-și 

aducă o contribuție tot mai mare la cauza socialismului, păcii și colaborării între popoare este salutată cu o furtună de aplauze, cu vibrante și îndelungi ovații, intr-o impresionantă aprobare. Urările adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu clasei muncitoare, țărănimii noastre, tuturor oamenilor muncii, de a obține, in strînsă alianță, noi și tot mai mari succese în toate domeniile de activitate, pentru înflorirea României socialiste, găsesc în inimile tuturor profunda rezonanță a mîndriei de a fi participant activ Ia opera de edificare a societății socialiste pe pămîntul patriei noastre dragi.La ieșirea din marea sală a Pavilionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt conduși, într-o atmosferă de puternic entuziasm, de miile de participanți. Toți cei prezenți ovaționează puternic, se scandează neîntrerupt numele secretarului general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură mulțimii, întreaga această manifestare ilustrînd in modul cel mai grăitor unitatea de nezdruncinat dintre partid și popor.(Agerpres)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARA A CAPRELOR 
RE CONDDCERE DIN UNITĂȚILE AGRICOLE 

DE STAT $1 COOPERATISTE
(Urmare din pag. a H-a)priceperea membrilor cooperatori.Am studiat cu deosebită a- tenție cele trei proiecte de statut, puse în dezbaterea conferinței noastre, și de la Început mă declar de acord cu aceste importante documente, care au o mare importanță pentru Înfăptuirea politicii partidului și statului privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii cooperatiste.Statutul consiliului lntercoo- peratist, în forma in care este prezentat, asigură cadrul organizatoric concentrării și specializării producției în cooperativele agricole, în vederea folosirii mai raționale â pămîntului, a forței de muncă, extinderii suprafețelor irigate, a mecanizării lucrărilor și altele.De la înființarea consiliilor intercooperatiste, prin reorganizarea stațiunilor de mecanizarea agriculturii pe raza acestora, am primit un sprijin mai mare în extinderea mecanizării lucrărilor prin dotarea secției cu o gamă mai largă de tractoare, mașini și utilaje. Numărul tractoarelor și semănătorilor de pă- ioase s-a dublat față de anul 1970, proporția de mecanizare a lucrărilor de arat, semănat și recoltat păioase este de sută la sută încă din anul 1968, iar lucrările de întreținere la culturile de porumb, sfeclă de zahăr și cartofi se efectuează în prezent cu mijloace mecanizate în proporție de peste 75 la sută, ceea ce ușurează efortul depus de membrii cooperatori și înlesnește folosirea mai rațională a forței de muncă.Cooperativa noastră este așezată într-o zonă propice dezvoltării culturilor tehnice și medicinale. De aceea, orientarea noastră a fost ca, alături de suprafețele ocupate cu cereale, să introducem în cultură cartoful, sfecla de zahăr, cînepa. plante medicinale și altele. De asemenea, pe linia profilării, unitatea noastră și-a specializat trei ferme pentru producârea de semințe, de la care am obținut însemnate venituri bănești.Membrii cooperatori au prins gustul noului, nu așteaptă daruri de la natură, ei se gîndeșc și socotesc cum să se gospodărească mai bine pentru ca rezultatele în producție să fie mai mari. însuflețiți de sarcinile reieșite din scrisoarea Secretariatului C.C. al P.C.R. adresată lucrătorilor din agricultură, noi ne-am propus ca, prin_ folosirea eficientă a pămîntului și prin aplicarea unor tehnologii moderne, să obținem, în a- cesț ap, jn medie pe un hectar, 3100 kg grîu, 3 800 kg porumb boabe, 22 000 kg cartofi. 31000 kg sfeclă de zahăr, să livrăm la fondul de stat 1 275 tone de porumb, 4 000 tone cartofi, 7 000 tone sfeclă de zahăr și alte produse agricole. Prin defrișări și desecări vom reda circuitului a- gricol 25 ha teren, iar prin folosirea surselor de apă locale suprafața de irigat va crește cu 150 ha.Cu toate rezultatele obținute, nu ne declarăm mulțumiți. Pă- minturile noastre pot da_ mai mult. Considerăm că există încă Însemnate rezerve pentru sporirea producției. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna noiembrie anul trecut, lipsurile manifestate în unele unități agricole au Ieșit mai puternic in evidență, deoarece natura nu le-a mai a- coperit cu dărnicia ei. Numai acolo unde s-a muncit bine s-au obținut producții mari. Asemenea lucruri s-au petrecut și in cooperativa noastră, deoarece, în aceleași condiții, pe formațiuni de lucru, s-au obținut rezultate diferite. Dacă în toate sectoarele de activitate realizările s-șr fi situat la nivelul celor obținute de fruntași, unitatea noastră ar fi obținut în plus un venit de peste 3 000 000 lei.Aș vrea să mă refer la o activitate mai nouă din cooperativele noastre ; este vorba de activitățile industriale și prestările de servicii. Noi, femeile.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ADOLF KRISTOFFVă rog să-mi permiteți ca de la această înaltă tribună șă-mi exprim deosebita satisfacție că am prilejul să particip la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste, conferință care, prin expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin celelalte documente pe care le dezbate și măsurile ce se vor adopta, are o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea și mai accentuată a agriculturii românești.Lucrez de multă vreme în a- gricultură, timp în care am fost martor al profundelor transformări ce au avut loc în viața satului românesc, al progresului înregistrat în toate ramurile e- conomiei noastre naționale, Ia care, animați de dorința fierbinte de a transforma în fapte politica partidului, își aduc contribuția toți cetățenii patriei noastre, români, maghiari, germani sau de altă naționalitate.Ferma pomicolă Bazna a I.A.S. Mediaș, județul Sibiu — în care lucrez de 21 de ani — a fost înființată în 1953 pe niște dealuri 'foarte slab productive. Producțiile de fructe au crescut an de an, ca urmare a strădaniilor noastre. De pe dealurile a- celea sterpe se obțineau pe a- tunci producții de numai 700—800 kg ovăz la hectar. Azi. pe 100 ha livadă, din care 80 ha pe rod, realizăm, în medie, o producție anuală de peste 1 000 tone fructe, din care majoritatea sint mere. Dar nu a fost așa de Ia Început Bilanțurile activității 

am primit cu bucurie și am tradus de îndată in viată indicațiile care se referă la actualizarea unor vechi tradiții de artă manuală și care pun în deplină valoare resursele naturale existente pe plan local. După apariția Legii nr. 7/1971 și a recomandărilor Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, am fost ajutați să ne organizăm o secție de gherghef și croșetare, avind ca materie primă deșeurile de fire sintetice de la uzina producătoare din Iași. Dacă am început această activitate cu 25 femei, în prezent in acest sector lucrează un număr de 300 membre cooperatoare. care au realizat in anul 1973 o producție globală de 2 milioane lei.Antrenind femeile, care sînt și mame, și gospodine, in a- ceastă utilă muncă. în perioada cind nu sint lucrări în agricultură, am reușit să le asigurăm o sursă suplimentară de venituri în timpul iernii, ceea ce a permis să li se acorde și în această perioadă ajutorul pentru copii și celelalte drepturi statutare. Sîntem mîndre că produsele realizate la Ruginoasa au primit aprecieri unanime din partea cumpărătorilor din peste 20 de județe ale țării. Tot în cadrul activităților industriale și prestărilor de servicii am construit o brutărie, care satisface nevoile populației din comună și am organizat secții de producere a materialelor de construcții. care asigură cele necesare construirii locuințelor membrilor cooperatori.Se vorbește tot mai mult de contribuția creatoare a femeilor la munca productivă din cooperative. N-aș vrea să se supere bărbații prezenți aici, dar. privind în sală, constat că sîntem în minoritate, deși la muncă în cooperativă sîntem în majoritate. Cred că în raport cu participarea la rhuncă în unitățile noastre cooperatiste ar fi cazul să promovăm cu mai mult curaj femeile in funcții de conducere din agricultură.Pentru a înlesni participarea la muncă a femeilor cooperatoare in campaniile agricole, în spiritul indicațiilor date de partid, cooperativa noastră s-a preocupat și de alte probleme sociale ale acestora. Astfel, pe raza comunei am organizat 6 grădinițe, unde copiii se bucură de îngrijire- corespunzătoare. în timp ce mamele sînt antrenate la lucrările din cîmp.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să fac cîteva propuneri. . wDeoarece la conferința participă și reprezentanți ai Departamentului industriei alimentare, propun să șe studieze posibilitatea înființării mai multor baze volante pentru preluarea sfeclei de zahăr, deoarece sînt cooperative care transportă pe distanțe de 25—30 km de la punctul de recepție, la stația C.F.R., ceea ce le produce mari greutăți.Aș mai avea o propunere de foarte mare importanță, după părerea mea. pentru extinderea suprafețelor de irigat în zona albiei riului Șiret. In ultimii ani am organizat, împreună cu cooperativele vecine, pe terasa superioară a Șiretului, un sistem de irigații, s-au cheltuit sume importante de bani în a- cest scop. dar. din păcate, nu putem folosi apa rîului Șiret, fiind poluată într-un grad foarte avansat de către unele întreprinderi din județul Suceava. De aceea, propun ca organele centrale să ia măsuri ho- tărîte pentru Yemedierea acestei situații prin obligarea unităților respective să-și organizeze stații de epurare a apelor reziduale.Mă angajez ca. în întîmpi- narea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român să ne mobilizăm toată capacitatea noastră de muncă pentru traducerea în viață a sarcinilor ce ne revin din prețioasele indicații cuprinse în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in conferința noastră.

noastre consemnează cifre semnificative. In 1960 realizam doar 40 tone de fructe, in 1964 ceva peste 400, ca in 1968 să obținem 1 150 tone, iar în 1972 să ajungem la 1 427 tone. Mai trebuie să vă spun că în 1972 am obținut 144 kg fructe pe fiecare pom aflat pe rod. In 1973, cu tot înghețul din aprilie și grindina care ne-a „vizitat" în luna august, am realizat 1 165 tone fructe. Aceasta demonstrează încă o dată că atunci cind se lucrează bine, se obțin producții mari și de pe terenuri socotite mai puțin productive.în anii 1972—1973 ferma noastră a realizat beneficii între 1 milion și 1 62? 000 lei.Aproape jumătate din producție este destinată exportului. Merele noastre .Jonathan", „Pă- tul“, „Parmen auriu", „London Peping" sau prunele „Vinete" sînt cunoscute în multe țări. Vreau să mai arăt că, cu toate condițiile nefavorabile de climă și sol, ferma noastră nu și-a încheiat niciodată activitatea cu deficit. De asemenea, beneficiile pe care le realizăm intr-un singur an normal depășesc investițiile de înființare și întreținere a livezii pînă la intrarea pe rod. Aceste rezultate bune au la „rădăcină", cum spunem noi, pomicultorii, multă sudoare și muncă, multă pricepere.Două sau trei probleme sînt. la noi. deosebit de importante în livadă, pentru rezolvarea cărora muncim zi și noapte. Prima. Combaterea dăunătorilor. Aceasta, cred eu. este cheia de 

boltă a producției de fructe. Dispunem de mașini și soluții bune de stropit, dar ele n-ar face nici cît un măr degerat dacă n-am avea oameni foarte buni care să le mînuiască cu pricepere.Noi am transformat, prin eforturi proprii, mașina de stropit de tip M.S.P.P., și anume am schimbat pompa propriu-zisă, am confecționat un cadru nou monoax, am atașat un rezervor mai mare, de 1 400 1, și așa a apărut pompa M.S.T. — 1,4, considerată inovație în unitatea noastră. Am ciștigat, astfel, pe multiple planuri : scurtarea perioadei tratamentului, randament de lucru cu 86 la sută mai mare, reducerea consumului de forță’ de muncă.Din iarnă pînă-n iarnă facem tratamente împotriva dăunătorilor. întrucît tratamentele complexe și-au dovedit din plin eficiența, utilizăm regulat combaterea simultană a doi-trei dăunători, cu rezultate foarte bune.A doua problemă pentru noi o cbnstituie fertilizarea. Anual, pe o treime din livadă aplicăm îngrășăminte naturale, în doze masive, de 40—50 tone la hectar. Facem acest lucru pentru că solul din livadă este sărac, rece și fără un asemenea'':,tratament" n-am obține producții de ne un măr nici cît de pe un agriș. Acest îngrășămînt. în a- mestec cu 500 de kg superfosfat la hectar, se introduce sub brazdă o dată cu arătura de toamnă. Iarna, pe zăpadă, dăm sarea po- tasică în doză de 300—400 kg la hectar, iar primăvara. în mustul zăpezii, aplicăm și circa 300 kg îngrășăminte azotoase la hectar. întrucît dispunem de datele cartării agrochimîce a livezii. fertilizarea se face diferențiat. ne parcele, în funcție de conținutul solului în elemente nutritive și de gradul de fructificare al pomilor.A treia problemă, la fel de importantă. o constituie tăierile în
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

ANA COMANConferința noastră coincide cu împlinirea a 25 de ani de la Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 martie 1949, care a arătat țărănimii calea pe care trebuie să o urmeze' pentru a-și făuri un viitor fericit. Rezultatele cooperativei noastre, ale celorlalte cooperative agricole din Banat au demonstrat pe deplin justețea politicii . marxist-leniniste a Partidului Comunist Român de transformare socialistă a satului, pentrii care întreaga țărănime este profund recunoscătoare.Avem o cooperativă agricolă mare, puternică, averea obștească la suta de hectare ajungind la 718 500 lei. în anul 1973, cu toate condițiile climatice nxai puțin favorabile, producția totală de cereale a fost depășită cu 1168 tone. La porumb, de pe cele 991 ha în cultură neirigată, am obținut o producție medie de 6 131 kg boabe stas. Depășirea recoltei planificate la această cultură ne-a permis să livrăm la fondul central 1618 tone porumb boabe, față de 545 tone, cît s-a prevăzut. Anul trecut am mai livrat la fondul central 2 689 tone grîu, 479 tone carne de porc, 113 tone carne de bovine și 13 466 hi lapte de vacă.Ca urmare a hotărîrii din iulie 1973 a conducerii de partid șl de stat privind stimularea producției zootehnice, unitatea noastră a realizat un venit suplimentar în valoare de peste 1 milion de lei.■ Paralel cu creșterea producțiilor în toate sectoarele de activitate, au crescut și veniturile ' cooneratorilor. ceea ce se răsfrînge pozitiv asupra procesului de urbanizare a comunei. Astfel, In ultimii ani s-au construit o școală nouă, dispensar stomatologic, s-a introdus alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat, fapt ce contribuie la ridicarea neîncetată a nivelului nostru de trai.Partidul ne cere acum să obținem rezultate și mai bune în sporirea producției, pentru a înfăptui programul elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională.Pe baza indicațiilor conducerii de partid. organizația de partid de la cooperativa agricolă de producție Variaș. județul Timiș, a cărei secretară sînt și care cuprinde un număr de 163 comuniști, din care 33 femei, a insistat și insistă asupra apropierii tot mai mult a muncii de partid de realitățile din fiecare sector de producție, străduin- du-se temeinic să conducă activitatea politică în mod concret, astfel încit cele cinci' organizații de bază din cooperativa noastră să mențină o legătură permanentă, directă cu membrii cooperatori, să-i mobilizeze la îndeplinirea planului de producție.Analizînd cu spirit de răspundere munca depusă, socotim că față de posibilitățile pe care le are cooperativa noastră — sol fertil, oameni harnici — se putea realiza mai mult. Dovada au tăcut-o acele brigăzi în care munca a fost temeinic organizată, unde membrii de partid au reușit să mobilizeze cooperatorii în executarea unor lucrări de calitate și la momentul optim. Bunăoară, de pe o suprafață de 271 ha. brigada I a obținut o producție medie de 6 861 kg porumb boabe stas, adică cu 835 kg/ha mai mult de- cit realizările brigăzii a Il-a, 

livadă — de rărire șl fructificare ; avem o echipă specializată.în dorința de a folosi mai bine terenul din livadă, am înființat o plantație de coacăz negru de 4,6 hectare în zona unde pomii sînt încă tineri și nu a- coperă, prin coronamentul actual, întreg terenul. De la această plantație obținem anual producții foarte bune.. Avem de gind să extindem livada pe încă 50—60 hectare pe terenuri care se pretează la această acțiune ; pe un versant putem planta cu piersic 5—10 ha, pentru a aproviziona Mediașul și alte centre muncitorești cu aceste fructe.In scopul sporirii gradului de intensivitate, dăm o bătălie contra soiurilor „depășite". încă , în această primăvară vom plan- I ta meri din soiuri valoroase, a- sigurînd un număr de peste 500 pomi la hectar, față de 150 ciți au fost la început.în lumina sarcinilor izvorîte din scrisoarea Secretariatului C.C. al P.C.R. și noi, pomicul- .torii din Bazna, am început intens munca în livadă. Am și transportat și împrăștiat în livadă aproape 1 000 tone gunoi de grajd, efectuăm tăieri și tratamente în plantație. Muncim intens pentru replantarea noilor specii și soiuri în locul celor .necorespunzătoare.Am luat și eu cunoștință de prevederile celor trei statute. Vom aplica neabătut principiile cuprinse în aceste documente, în colaborare cu cooperativa a- gricolă din localitate.Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că vom munci neobosit pentru ca livada noastră să fie și mai rodnică, răs- punzînd astfel, după modestele noastre puteri, grijii permanente și neobositei activități pe care dumneavoastră, fiu devotat al poporului român, o desfășu- rați pentru propășirea și înflorirea patriei noastre socialiste.

deși au avut, aceleași condiții de climă și sol. Comitetul de partid urmărește ca în adunările de partid și in ședințele consiliului de conducere să fie puse în discuție problemele sporirii producției, să se creeze condiții ca fiecare participant să-și spună părerea în toate problemele muncii din coop.eratiyă. .înaintea fiecărei ședințe. de . consiliu, pentru a puțea exprima cu competența punctul ,de , , vedere al comitetului de partid, mă consult cu un număr cît mai mare de membri ai acestuia, cu alți comuniști. Urmăresc, de asemenea, ca toate ședințele de consiliu să se încheie cu hotă- rîri concrete, cu termene și responsabilități precise, așa cum, de altfel, obișnuim să încheiem și adunările organizațiilor de partid.Luînd cunoștință de documentele supuse dezbaterii conferinței, mi-au reținut atenția mai ales prevederile proiectului de Decret privind atribuțiile și răspunderile consiliilor de conducere, președinților, ingineri- lor-șefi, contabililor-șefi, ale celorlalte cadre tehnice și economice din cooperativele agricole de producție, precum și ale direcțiilor generale județene pentru agricultură, industrie alimentară și ape.Consider că stabilirea clară a atribuțiilor fiecărui organ de conducere, ale tuturor colectivelor tehnice și economice printr-un decret al Consiliului de Stat va imprima mai multă responsabilitate și exigență in muncă, va determina sporirea competenței și aportului tuturor la înfăptuirea sarcinilor. Am ascultat cu deosebită atenție și interes cuvîntarea istorică rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu in prima zi a conferinței și ne dăm perfect de bine seama cît de juste sînt criticile făcute la adresa muncii noastre și cite mai avem de făcut pentru a ridica activitatea de partid la nivelul sarcinilor ce stau in fața agriculturii patriei noastre.Exprimîndu-mi acordul deplin față de documentele dezbătute, subliniez că acestea vor constitui un sprijin prețios pentru organizațiile de partid, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă în conducerea și îndrumarea activității economice.Ne aflăm la începutul unui nou an. Sîntem conștienți că inalta distincție cu care a fost decorată cooperativa din Variaș, în ultimii 2 ani, „Ordinul Muncii" clasa I, ne obligă la mai mult. Trăgînd învățăminte prețioase din propriile noastre succese și neajunsuri, pe care le-am dezbătut pe larg în cadrul adunărilor de partid și în adunările generale ale țăranilor cooperatori, sintem hotărîți ca, în 1974. să obținem producții record, pentru a răspunde cu cinste îndemnului adresat țărănimii de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul „Zilei recoltei". Amintesc că ne-am prevăzut să obținem la grîu o producție medie la hectar de 4 050 kg. Iar la porumb să recoltăm 6 300 kg boabe stas și să livrăm statului 137 tone cereale In plus. La stecla de zahăr vom realiza o producție medie de cel puțin 40 000 kg la hectar și vom vinde suplimentar 1 080 tone. La legume, sector în care muncesc a- proape numai femei, ne vom strădui să depășim recolta medie

-Tovarâșul Nicolae Ceaușescu in mijlocul reprezentanților agriculturii constânțene — primul județ cooperatlvizat

la hectar cu 500 kg și ne-am propus să livrăm în plus 755 tone. Totoțiată, vom vinde peste plan 372 hl lapte de vacă, 15 tone carne de taufine, 10 tone carne de porc. Pentru realizarea acestor producții vom depune toate eforturile și vom munci în așa fel încit să respectăm întru totul toți indicatorii de plan, să livrăm statului cantități mai mari de produse, peste cele contractate.Stimate tovarășe secretar general, vă informez că toți cooperatorii din Variaș, în frunte cu comuniștii, au urmărit cu deosebită atenție activitatea neobosită pe care ați efectuat-o în recenta vizită din cele patru țări arabe și sîntem mîndri de rezultatele obținute. Vă urăm drum bun și succes în vizita pe care o veți face in Argentina, Guineea și Liberia. Vă asigur
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LUDOVICDoresc să încep cuvîntul meu prin a-mi exprima cele mai profunde sentimente de apreciere pentru modul în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, în expunerea făcută la această conferință, problemele de o excepțională însemnătate ale agriculturii noastre socialiste, analiză ce relevă o cunoaștere profundă a realității din țara noastră, în strînsă corelație cu colo măi avansate tendințe și practici pe plan mondial în acest domeniu.Intr-adevăr, agriculturii, ca ramură de bază a economiei noastre naționale, îi revin sarcini din ce în ce mai mari in ceea ce privește asigurarea populației cp produse agroali- mentare și a industriei prelucrătoare cu materii prime, sarcini stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națicfnală ale partidului, de plenarele Comitetului Central.In întreaga lor activitate, organele și organizațiile de partid, organele de stat, lucrătorii din agricultura județului Harghita, oameni ai muncii români și maghiari, au militat cu ho- tărîre pentru traducerea în viață a politicii generale a partidului nostru în domeniul agriculturii, s-au străduit să-și facă datoria cu cinste față de stat.Astfel, în sectorul creșterii a- nimalelor, efectivele de bovine — specie cu pondere în zootehnie — au crescut față de 1970 cu a- proape 19 mii capete, ajungind la un număr de peste 150 000 capete. iar cele de ovine la peste 251 000 capete. Paralel cu creșterea numerică a efectivelor, s-a îmbunătățit calitatea lor, a crescut potențialul de producție al acestora. La carne, creșterea din ultimii trei ani este de 23 la sută.Ne-am bucurat și ne bucurăm de sprijin material și tehnic multilateral din partea partidului și statului și bineînțeles că, pe măsura acestei griji, ne simțim obligați să ne aducem contribuția la fondul centralizat al statului. In această privință, un rol hotărîtor l-au avut măsurile luate de conducerea partidului și statului nostru pentru continua îmbunătățire a cointeresării materiale a producătorilor, inclusiv a țăranilor necooperati- vizați.Perspectiva dezvoltării zootehniei, a creșterii producției a- nimaliere în județul nostru este promițătoare, dacă avem în vedere baza materială a acestui sector. Din acest punct de ve- .dere, pajiștile naturale din județul nostru constituie cele mai importante rezerve. Intr-o plenară a comitetului județean de partid am dezbătut pe larg modul de gospodărire a acestui patrimoniu. care cuprinde în județul nostru 290 mii ha, și am stabilit ca. pe lingă acțiunile de masă organizate în scopul întreținerii pajiștilor, prin folosirea fondurilor proprii și a celor alocate de stat, să trecem la îmbunătățiri în complex, printr-o gospodărire rațională a unor suprafețe, pentru extinderea și generalizarea in viitor a acestor acțiuni. Cele 12 mii de hectare, astfel amenajate, au dovedit că producția poate să fie triplată, realizînd pe majoritatea trupurilor ' de pășune producții de 20 000—30 000 kg de masă verde la hectar. Este semnificativ, în acest sens, un trup de pășune de 160 hectare, pe care Intr-o perioadă de 120 zile, un efectiv ds 220 capete de tineret 

că organizația de partid de la cooperativa agricolă Variaș, perfecționîndu-și stilul și metodele de muncă, întărindu-și capacitatea organizatorică, forța de influențare a țăranilor cooperatori, va face totul ca angajamentele luate să prindă viață. Nu pot să-mi închei cuvîhtul fără să vă adresez, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele cooperatorilor din Variaș, cele mai sincere și călduroase mulțumiri pentru frumoasele cuvinte adresate femeilor de la sate, pentru aprecierea că ele constituie o forță principală în agricultură, pentru încrederea ce le-ați acordat-o. Vă asigurăm că vom munci și pe mai departe așa cum se cuvine, pentru a fi demne de încrederea ce ne-ați acordat-o.

FAZEKASbovin a înregistrat un spor de 13 000 kg de carne în viu. Din- tr-un simplu calcul reiese că investiția de bază se recuperează in acest sector în proporție de 70 la sută intr-un singur an.Menționez că în obținerea a- cesțor rezultate un rol important 1-ă avut și preocuparea noastră pentru crearea și eXtin- dereă loturilor semincere pentru ierburi perene, care în prezent depășesc 1 000 de hectare și-care asigură în bună măsură semințele necesare pentru aceste terenuri.Sînt, de părere că dacă lucrările de investiții ce se fac pe pășuni vor fi urmate și de ridicarea fertilității acestor terenuri, prin administrarea, în cantități corespunzătoare, de îngrășăminte chimice, rezultatele vor fi într-adevăr pe măsura așteptărilor. Am primit cu satisfacție includerea în planul de investiții pe anul 1974 a unui volum important de fonduri destinate acestui scop.Am acționat- cu consecvență pentru aplicarea în viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind unirea eforturilor cooperativelor a- gricole de producție pentru concentrarea și profilarea producției, prin constituirea consiliilor intercooperatiste și a asociațiilor. în. județul nostru au fost constituite asociații cu profil zootehnic, a căror eficiență s-a dovedit pe deplin. De exemplu, la producția de lapte, în primul an s-a obținut o creștere între 400—600 litri pe vacă furajată. Doresc să propun ca proiectul de statut al asociațiilor intercooperatiste să includă atît creșterea și exploatarea vacilor, cît și pomicultura, care lipsește din proiect.Avînd în vedere pajiștile de care dispune județul Harghita, în următotii ani vrem să ajungem la aproape un milion de capete de ovine.în programele noastre de activitate am cuprins măsuri concrete care să asigure creșterea permanentă a producției de cartofi, orzoaică, in pentru fibre și sfeclă de zahăr. Cu toate a- cestea, nu am reușit să obținem producțiile scontate din cauza precipitațiilor abundente și frecvente, îndeosebi în perioada întreținerii culturilor, a stagnărilor de apă care afectează dezvoltarea plantelor și, implicit, producțiile la hectar.Pentru eliminarea excesului de umiditate, în fiecare an organele și organizațiile de partid, consiliile populare și unitățile agricole au organizat acțiuni de masă care, numai în anul 1973, se concretizează în peste 43 de km de șanțuri de scurgere.Informez conferința că. bucu- rîndu-ne de sprijinul multilateral al conducerii superioare de partid și de stat, prin mobilizarea oamenilor muncii de la sate la aceste acțiuni, începînd cu anul 1973 am trecut pe văile Oltului, Mureșului și Tîrnavelor la importante lucrări de regularizări și îndiguiri. Prin aceste luerări. numai în lunca Oltului vor fi ameliorate circa 5 000 hectare de teren agricol, din care permanent inundate 2 300 hectare.Prin aceste lucrări, numai cultura cartofului poate să-și găsească amplasare pe circa 2 000 hectare. De altfel, prevederile noastre de a obține c producție medie de cartofi de 30 000 kg la hectar pe 3 500 hectare, adică pe 35 la sută din suprafața totală cultivată de 

cooperativele agricole se pot realiza cu o muncă pricepută și o tehnologie corespunzătoare. In această privință, pe tarlalele unor cooperative fruntașe au fost obținute producții medii de 30—40 mii kg la hectar.Aici s-au formulat propuneri cu privire la extinderea mecanizării lucrărilor în pantă și a recoltării furajelor de volum. Este însă necesar să se urgenteze rezolvarea practică a acestei probleme. Legat de mecanizarea agriculturii, consider că fac o propunere realizabilă cind solicit ca tractoarele și utilajele agricole să fie livrate beneficiarilor cu un set minim de piese de schimb necesare ; să nu mai primim tractoare nou-nouțe fără piese de schimb. -Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii români și maghiari din județul Harghita au urmărit cu viu interes și deplină1 satisfacție vizita întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în unele țări arabe din Orientul Mijlociu și dau o înaltă apreciere rezultatelor acesteia.Vă asigurăm că vom milita cu
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ALEXANDRU OGRINJA 
-icn/ljOTl) Sur -• «F fW.i;Este o mare bucurie pentru mine, reprezentant al țăranilor din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, să particip la conferința noastră, a celor ce muncim pe ogoarele patriei. învățăm astfel unii de la alții, ne împărtășim experiența, analizăm felul cum am înțeles să fim recunoscători grijii deosebite pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă permanent țărănimii cooperatiste, întregului popor.Lucrez In cooperativă de la înființare și nu-mi este deloc greu să vorbesc despre cum a fost la început și cum arată azi. In acești ani am muncit și eu cu brațele și priceperea pentru ca milioanele să se înmulțească de la an la an. Și, fiindcă veni vorba de milioane, se cade să le zic aici, pentru că ele sînt rodul muncii noastre de peste un deceniu, al priceperii, hărniciei cooperatorilor și mecanizatorilor și al ajutorului permanent primit din partea partidului și statului.La început, nu prea am priceput noi de ce trebuie să punem deoparte, să acumulăm. Mai tîrziu însă, ne-am convins că fără adăposturi moderne, fără îngrășăminte nu putem avea producții bune. Așa am reușit ca de la 252 000 lei. cit am alocat la fondul de dezvoltare în anul 1961, să ajungem in anul 1973 la aproape 7 milioane lei. Aceasta ne-a ajutat ca în anul pe care nu demult l-am încheiat să realizăm o producție globală de 38 milioane lei, față de 4 milioane lei, cît aveam în anul 1961.Noi, țăranii, avem proverbele noastre din străbuni, pe care nu le-am dat și nu le vom da uitării. „Omul sfințește locul" ne-a fost sfat și convingere că vom face din marea noastră familie „o casă de gospodar chibzuit", unde să ne fie drag, nouă în primul rînd, dar și altora, cind se opresc și își aruncă privirea prin ograda noastră.Nu știu cum or fi alții, dar știu că mai sînt unii, chiar în județul nostru și poate și în alte județe, care zic că zootehnia nu este un sector care să meargă oriunde și nici nu-ți aduce mare lucru. Că mai mult consumă decît produce. Cu ani în urmă și noi gîndeam In acest fel. dar ne-am luat vorba înapoi.De ce 7 Voi spune îndată. A- veam in cooperativă de toate : porci, vaci, juninci. Aveam, nu aveam condiții, ne numeam că avem sector zootehnic. Și, sigur, vacile dădeau lapte cît o capră, de rideau tinerii de noi la brigada artistică, iar sporul în greutate mai că nu exista. Și. de aceea, ne-am sfătuit într-c adunare a comuniștilor cum să ieșim din impas. Așa ne-am hotărît să punem în practică programul național cu zootehnia.Am rămas cu o Ingrășătorie de taurine, care azi numără 2 500 capete, și ne-am profilat și pe creșterea păsărilor pentru ouă. Ce bucurie ne-au adus ? Despre asta nu găsesc vorbele cele mai alese. Pentru rezultate deosebite, cooperativa noastră 

holărtre pentru a face cunoscute maselor de oameni ai muncii și în viitor rezultatele acțiunilor întreprinse de conducerea siiperioară de partid si de stat pe plan extern, pentru înfăptuirea lor neabătută.Vă dorim, tovarășe Nicolae Ceaușescu, drum bun și în viitoarele dumneavoastră misiuni de sol al prieteniei și solidarității poporului român cu popoarele lumii.Exprimîndu-mi încă o dată deplina adeziune față de ideile de o excepțională valoare teoretică și practică, cuprinse în cuvîntarea ținută la această conferință, doresc să asigur conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid Harghita, toți oamenii muncii din agricultura județului vor răspunde prin fapte la chemarea însuflețitoare pe care ne-ați adresat-o și vom face totul ca să fim și de această dată la înălțimea tradițiilor de hărnicie și dăruire ce caracterizează pe oamenii muncii din Harghita.

a fost distinsă în două rinduri cu „Ordinul Muncii" clasa I. Prima dată, în 1971, pentru producția de 574 tone carne livrată statului, iar mai apoi, în 1972, pentru performanța găinilor noastre ouătoare (250 ouă anual de la fiecare). Și cum nu sînt mai puțin de 72 mii de găini, de aici au venit și milioanele. Și dacă mergem mai departe cu socotelile, apoi asta înseamnă că într-un an de zile noi am realizat cite un ou pentru fiecare cetățean al țării. .Cum am construit complexul nu vă mai povestesc, dar pot să vă spun că în interior arată ca la farmacie.Dar cea mal mare mîndrie a noastră, a crescătorilor de păsări și animale, este că de aici, de la înalta tribună a conferinței, putem raporta că 20 milioane din valoarea producției globale de 38 milioane lei realizăm din sectorul zootehnic. Cred că n-o să se supere nimeni că ne-am grăbit și am depășit de pe acum cu 3 procente prevederile anului 1990, cind zootehnia trebuie să dea jumătate din valoarea producției globale.Știm din cuvîntărlle dumneavoastră, tovarășe secretar general, din ziare, de la televizor și de la radio că putem produce mult, dar, dacă nu e de calitate, mare lucru nu realizăm. Noi am tras învățăminte, v-am ascultat sfatul și cînd ne-ați vizitat la Drăgănești-Vlașca, și în alte o- cazii. Și ne-a prins bine : 50 la sută din producția zootehnică o livrăm la export, aducînd țării valută, iar nouă venituri importante.Ca orice bun gospodar am învățat să chibzuim bine cît trebuie să cheltuim pentru a obține 1 000 lei producție-marfă. Și din calculul contabilității noastre rezultă că, la sfirșitul anului 1973, pentru 1 000 lei pro- ducție-marfă am cheltuit 700 lei. Dar tot nu sîntem mulțumiți ; putem să facem mai mult. A- vem bucurie mare și pentru că fiecare din lucrătorii sectorului nostru zootehnic produce anual 254 000 lei. Nu știu dacă e mai mare decît în industrie, dar, oricum, ne luăm la întrecere cu frații noștri muncitori.Am mai învățat să ne uităm zilnic în ograda noastră, să vedem dacă totul e pus la locul lui și în drepturile lui. O facem pentru că așa e bine. Multe au depins de noi și încă mai depind. Dar să nu ne fie cu supărare, mai sînt și alții care ne pun bețe în roate. Și eu zic că nu e rău să le spunem aici, pentru că așa-i stă bifie unui comu- -nlst — să spună lucrurilor pe față. Dacă tovarășii de la minister s-ar fi uitat măcar pe harta țării ar fi aflat că pînă la Oradea sînt 500 km, iar pînă la Mihăi- lești sînt 40 de km și ne-ar fi repartizat să luăm pui de la Mi- hăilești și nu de la Oradea. Cît ne costă transportul I La această risipă de bani se mai adaugă mortalitățile în timpul transportului. E adevărat că sînt planificați să moară nu știu ciți ps drum. Dar dacă i-am fi salvat și n-ar fi murit nici unul, făceam o greșeală ?
(Continuare in pag. a V-a)
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Mie conferinței pe tara a cadrelor 
DE CONDUCERE DIN DNITATIIE AGRICOLE 

DE STAT $1 COOPERATISTE
(Urmare din pag. a IV-a)Am găsit de cuviință să spun cîteva lucruri în acest sfat al nostru, în fața conducerii superioare de partid, pentru că sîn- tem convinși că vor fi rezolvate, mai ales că există deja dată linia In acest sens. Propun, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să se acorde inginerilor și economiștilor din cooperativele agricole teren pentru casă și gtădină. Este foarte bine și aprob din toată inima ceea ce ați spus în legătură cu stabilizarea specialiștilor în sat. Astfel vor fi mereu in mijlocul nostru, ne vor ajuta mai mult și se vor putea
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ONIC MARDIROSAm ascultat cu mare atenție și deosebit interes cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a înfățișat pe larg tabloul - măreț al rezultatelor obținute de agricultura țării noastre, pe linia înfăptuirii hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, măsurile ce trebuie luate în continuare pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii.încerc un sentiment de emoție amintindu-mi anul 1948, an în care am intrat în rîndurile lucrătorilor din agricultura de ștat, și-mi manifest încă o dată adeziunea mea deplină la politica profund științifică a partidului de transformare socialistă• agriculturii. Evenimentul istoric de la 3-5 martie 1949 m-a găsit la I.A.S. M. Kogălniceanu, județul Constanța, avînd funcția de director, unde, cu sprijinul organizației de partid, al colectivului de muncă, am căutat să dăm viață hotărîrilor plenarei, care s-a înscris ca u- nul din primii pași ce au deschis drumul către o agricultură modernă, intensivă, un cîmp larg de desfășurare a inițiativelor.Modul în care colectivul întreprinderii agricole de stat Stupina — unde lucrez — a înțeles să înfăptuiască hotărîrile de partid și de stat se oglindește și în activitatea anului 1973, încheiată cu un beneficiu de 18 285 000 lei, față de 10 107 000 lei planificat.Pe elemente, situația se prezintă, la principalii indicatori, astfel : planul de venituri a fost realizat in proporție ,de 123, la , sută, in timp ce cheltuielile au fost reduse cu 6 la sută ; cheltuielile la 1 000 lei producție- marfă au fost de 565 lei, iar producția globală agricolă la 10 000 lei fonduri fixe 1 595 lei ; producția totală de cereale boa- . be a fost depășită cu 4 035 tone.Am prezentat in fața dumneavoastră doar o parte din indicatorii economici mai importanți, dar acești indicatori o- glindesc. fidel efortul întregului colectiv.De un real folos în desfășurarea proceselor tehnologice pe baze științifice ne-a fost cartarea agrochimică a fiecărei sole, lucrare începută încă din anul 1971. De la acest aspect am pornit cu ideea, elucidată astăzi, că nu poate fi vorba despre o folosire corectă a îngrășămintelor chimice fără să cunoaștem gradul de aprovizionare a solului cu substanțe nutritive. Aceasta* determinat ca, în funcție de nivelul producției și planta a- vută în cultură, să aplicăm în- grășămintele diferențiat, ajun- gînd cit mai aproape de doza optimă și realizînd, în final, e- conomii. O atenție deosebită am acordat folosirii îngrășămintelor organice, an de an sporind su

Tovarășa Elena Ceaușescu înconjurată cu dragoste de țarăncil» participante la conferință

încadra din plin în viața economică și socială a satelor noastre.Și noi, cooperatorii din Drăgă- nești-Vlașca, am luat cunoștință de recomandările din scrisoarea Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român adresată lucrătorilor din agricultură și sintem hotăriți să le îndeplinim. Vă a- sigurăm că in aceste zile se lucrează din plin in legumicultura, că toți tovarășii mei din zootehnie transpun In fapt indicațiile date, pentru ca la sfîrși- tul anului 1974 să depășim cantitatea de 900 tone carne de bovine și 12 milioane 300 mii ouă, la care se mai adaugă angajamentul nostru de un milion două sute de mii ouă peste plan.

prafețele fertilizate cu acest în- grășămint.Un alt element al procesului tehnologic căruia i-am acordat o atenție deosebită a fost apli carea conjugată a erbicidelor. Afirm acest fapt deoarece aplicarea unui singur tip de erbi- cid în cadrul întreprinderii noastre nu rezolvă problema combaterii buruienilor, dat fiind spectrul încă limitat al erbicidelor. Folosirea erbicidelor ne-a permis să diminuăm considerabil consumul de forță de muncă manuală, care este deficitară în zona noastră.Permiteți-mi ca, în continuare, să fac unele propuneri, care consider că reprezintă tot atîtea puncte de plecare în îmbunătățirea activității noastre. în ce privește fertilizarea, trebuie să arăt că lucrarea de cartare, de cunoaștere a proprietăților fizi- co-chimice ale terenului pe care-1 exploatăm, a gradului de aprovizionare constituie cheia dozei optime de îngrășământ la hectar, corelată cu ceilalți factori cunoscuți. Propun în acest sens dezvoltarea laboratoarelor de agrochimie, care să vină direct în sprijinul producției.în privința lucrării in sine de aplicare a îngrășămintelor, aș propune să fie revizuit setul de mașini existent.Consider că erbicidele constituie — la nivelul actual de dezvoltare a agriculturii — și vor constitui și în viitor un element principal al procesului tehnologic. De aceea, propun să se extindă gama de erbieide, avînd în același timp în vedere reducerea prețului de cost de ..fabricație, care încă este mare și influențează costurile produselor agricole.Propun diversificarea și completarea setului de mașini pentru recoltarea furajelor, canitol la care sintem încă deficitar1, înregistrîndu-se pierderi de furaje prin operațiunile de recoltare și pregătirea lor. De asemenea, este necesară o colaborare mai strînsă între uzina producătoare și întreprinderile agricole, pentru preîntîmpina- rea și lichidarea unor neajunsuri de fabricație.în privința predării produselor, trebuie să existe o corelare perfectă între întreprinderile producătoare și bazele de recepție, care să aibă ca rezultantă recoltarea în flux continuu : combină—autocamion — bază de recepție, eliminindu-se o serie de operațiuni care duc la pierderi.Fondul de consolidare existent la fiecare întreprindere să rămină la dispoziția întreprinderii în procentul deja stabilit, iar folosirea lui să exprime ho- tărirea adunării generale a sa- lariaților din cadrul întreprinderii. Am studiat și noi, cu 

foarte multă atenție, proiectul de statut privind asocierea și cooperarea între unități agricole de stat și cooperative agricole de producție, fiind întru totul de "acord cu prevederile proiectului. Consider că, prin transpunerea lor în fapt, unitățile de zonă vor folosi mai eficient atît mijloacele de producție, cît și forța de muncă, rezultînd in final o dezvoltare și consolidare a tuturor unităților respective.în expunerea dumneavoastră, tovarășe secretar general, v-ați referit la anumite deficiențe în activitatea întreprinderilor agricole de stat, subliniind că nu peste tot s-au folosit în mod corespunzător forțele umane și materiale. Sîntem convinși că și în activitatea noastră mai avem multe resurse neutilizate, o parte din rezultatele de producție obținute la o serie de culturi agricole nefiind la nivelul dotării tehnice. Există sole pe care s-au obținut 5 500—6 000 kg/ha porumb și 4 500—5 000 kg/ ha grîu, la neirigat, cu mult peste media unității. Luînd toate măsurile și corelînd factorii de producție în ansamblu, putem obține în viitor producții asemănătoare pe toată suprafața întreprinderii.Scrisoarea Secretariatului Comitetului Central către lucrătorii din agricultură este o chemare
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FRANCISC TOROKDe peste zece ani sînt președintele cooperativei agricole de producție Aiud I. în acest timp am simțit continuu grija părintească a partidului și statului, ajutorul prețios al clasei noastre muncitoare în dezvoltarea economică a unității noastre, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a tuturor cooperatorilor. Din partea cooperatorilor români și maghiari din Aiud am primit mandatul să exprim aici cele mai vii mulțumiri, întreaga noastră recunoștință partidului și statului pentru fermitatea și consecvența cu care a înfăptuit și înfăptuiește politica de industrializare socialistă a țării, cale sigură de dezvoltare și înflorire a agriculturii. pentru tot ceea ce face în vederea înfloririi vieții noastre.Noi am înțeles că cel mai bun răspuns pe care trebuie să-1 dăm grijii ce ni se poartă, sprijinului de care ne bucurăm este să facem totul pentru obținerea u- nor producții cit mai bune, cu cheltuieli cit mai mici, să livrăm statului an de an cantități sporite de produse agricole vegetale și animale.în cooperativa noastră, consiliul de conducere. îndrumat permanent de comitetul de partid, a acordat o deosebită atenție fondului funciar. Deși mari suprafețe aveau un potențial productiv scăzut, prin aplicarea u- nui complex de lucrări de îndiguiri, desecări, combatere a e- roziunii. irigații și fertilizări, s-a reușit să se îmbunătățească simțitor calitatea pămîntului.Apreciem însă că nu am făcut totul pentru folosirea integrală, cu eficiență economică maximă a pămîntului. Va trebui să a- plicăm, în continuare, măsuri pentru ridicarea potențialului productiv al solului cooperativei noastre. Este necesar totodată să dovedim mai multă fermitate în ceea ce privește apărarea fondului funciar, astfel ca nici o palmă de pămint să nu fie irosită.Lucrările la care m-am referit, precum- și mecanizarea și chimizarea ne-au permis să ob- țiDem în perioada anilor 1967— 1970 cite 2 320 kg grîu, 3145 kg 

la mobilizare generală în efectuarea la timp, la parametri superiori, a tuturor lucrărilor care să asigure obținerea de producții cît mai mari. Ne angajăm cu această ocazie și vă asigurăm pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru ridicarea eficienței economice a întreprinderii noastre, contribuind în acest fel la realizarea cincinalului, in patru ani și jumătate.Și noi am luat cunoștință, cu firească mîndrie patriotică, de rezultatele vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în cele patru țări arabe. Ne exprimăm deplina adeziune la politica externă profund constructivă a României socialiste *de  întărire a relațiilor de prietenie și colaborare între popoare, de soluționare pe cale politică a tuturor problemelor lumii de astăzi.Am aflat, cu deosebiț interes, de apropiata vizită în Argentina, Guineea și Liberia, care va contribui, de asemenea, la întărirea 'cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale. Urîndu-vă succes în viitoarea vizită, vom fi în permanență cu inima și cu gîndul alături de dumneavoastră, tovarășe secretar general.

porumb boabe și aproape 27 000 kg sfeclă de zahăr la hectar.Un alt element esențial care a contribuit la sporirea producțiilor este folosirea unor soiuri și hibrizi cu valoare biologică mare, rezistente, corespunzătoare condițiilor noastre pedoclimatice, Prin introducerea hibrizilor dubli 208 și 225 și hibridului simplu 105, cît șl a noilor tehnologii, producția medie de porumb a crescut cu 2 300 kg la hectar, față de cît obțineam în vechile condiții. Recolte bune am obținut și la grîu, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, furaje și în sectorul zootehnic.Ca buni gospodari, cooperatorii noștri au hotărît, printre primii în județ, să urmărească costurile pe unitatea de produs. Profilarea producției pe cîteva culturi de bază — griu, porumb, sfeclă de zahăr — ne dă posibilitatea să cîntărim cu exactitate cheltuielile făcute. Se constată că acolo unde ponderea mecanizării și chimizării crește se obțin producții .sporite și se reduce. ÎO mod corespunzător prețul de cost pe unitatea de produs. Astfel, la grîu de t.oamnă, numărul de norme convenționale necesare executării lucrărilor s-a redus de la 35—40 la 4 ; firește, aceasta a influențat pozitiv prețul de cost, care a scăzut , la 0,96 lei/kg. Obținem un kilogram de porumb boabe cu 0,53 lei, față de 2 lei cît cheltuiam în trecut.Aceste rezultate au fost posibile printr-o mai bună organizare și prin retribuirea judicioasă a muncii. Introducerea a- cordului global, încă din 1971, a contribuit în mod substanțial la sporirea recoltelor. Anul trecut, am reușit să realizăm o producție globală de 779 000 lei la 100 hectare teren agricol, față de 318 000 lei cît realizam înainte.Cu toate acestea, noi, comuniștii, toți membrii cooperatori sîntem convinși că mai există suficiente rezerve de sporire a producțiilor agricole, de consolidare economico-financiară a u- nității noastre. O bună parte din aceste căi, cît și măsurile corespunzătoare de traducere a lor

O amintire de neuitat pentru ialomițenl: fotografierea împreună cu conducătorul partidului șl statuluiîn vțață, au fost analizate pe larg cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe 1974.Sarcinile ce ne revin pe acest an sînt mobilizatoare. Chemarea cooperatorilor din Scornicești a stîrnit un viu interes și în rindul cooperatorilor din Aiud, ca de altfel din întregul județ Alba. Ne-am propus să obținem peste prevederi, la hectar, 350 kg grîu, 400 kg porumb boabe, 6 500 kg sfeclă de zahăr, 3 000 kg legume, 1 000 kg struguri, iar la cartofi să realizăm cel puțin 30 000 kg la hectar. A- ceasta ne va permite să livrăm suplimentar la fondul centraj 50 tone grîu, 40 tone porumb, 360 tone sfeclă de\, zahăr, 500 hectolitri lapte, 7 tone carne și alte produse.Bazele obținerii unor producții agricole sporite noi le-am pus încă din anul trecut : culturile de toamnă se prezintă într-o stare de vegetație bună, vom face toate insămînțărîle de primăvară în ogoare executate în toamnă, am transportat Ia cîmp și vom aplica îngrășăminte chimice și naturale in cantități mult mai mari decît în anul trecut, Iar lucrările agricole, angajate toate în acord global, se vor efectua în epoca optimă și la un nivel calitativ superior.Ne preocupăm, de asemenea, de plantarea de către fiecare cooperator a cel puțin 4—5 pomi fructiferi și dlizl pentru creșterea viSrmildr de mătase, de pregătirea bazei de producție în legumfcultură și de extinderea prestațiilor de servicii către populație.în încheiere, vă rog să-mi permiteți să-mi exprim deplinul meu acord față de documentele supuse dezbaterii și aprobării conferinței noastre și să asigur
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GHEORGHE STOIANAm ascultat cu mare atenție cuvintarea secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, preocupat permanent de aplicarea politicii generale a partidului privind ridicarea țării noastre pe noi culmi ale progresului și civilizației, a făcut o amplă analiză științifică a dezvoltării agriculturii noastre. Putem cu toții să constatăm că partidul nostru a știut și știe să elaboreze și să aplice o politică intru totul corespunzătoare condițiilor economice și sociale ale României socialiste.în cuvîntul meu, aș dori să mă refer la unele aspecte legate de folosirea rațională a terenurilor erodate. Este cunoscut că degradarea prin eroziune a unor mari suprafețe de terenuri agricole. care are ca efect negativ obținerea unor producții slabe, este o problemă care preocupă foarte mult conducerea partidului și statului nostru. De aceea, imi permit ca, pe baza experienței pozitive a Stațiunii centrale de cercetări pentru combaterea eroziunii solului Perieni, județul Vaslui, și a altor unități a- gricole, care au aplicat pe terenurile în pantă complexul de măsuri antierozionale, să arăt că putem ridica potențialul de producție a terenurilor erodate la nivelul celor din Bărăgan.Stațiunea Perieni a reușit să elaboreze un sistem original de valorificare superioară a terenurilor erodate. Pornind de la producții de circa 1000 kg de cereale la hectar, am reușit să obținem in perioada 1968—1973 producții medii de 3 400 kg la grîu, 5 000 kg la porumb, 1 800 kg ]a fasole, 2 100 kg la mazăre, 6 tone la fin și peste 11 tone la struguri, cu beneficii de 2 600 lei pe hectar. Complexul de măsuri elaborat de noi și aplicat de către C.A.P. Viișoara, Tirzii și Dănești, din județul Vaslui, precum și din alte județe a dus la combaterea eroziunii solului, la refacerea fertilității și, în final, la creșterea producției agricole și a eficienței acesteia.Pe scurt, măsurile aplicate se referă la organizarea antierozio- nală a teritoriului, Ia aplicarea agrotehnicii antierozionale, la stabilirea categoriilor'de folosință cele mai raționale, în funcție de înclinarea versanților și starea de eroziune, la introducerea sistemelor de culturi în fișii și cu benzi înierbate. Prin organizarea antierozională a teritoriului toate lucrările de pregătire a terenului, semănat și întreținere a culturilor se execută numai pe curbele de nivel. Sortimentul de culturi cuprinde 40 —50 la sută prășitoare, iar rotația acestora se face în aso- lamente de 4—5 ani cu aplicarea de doze moderat» de îngrășă- 

conducerea partidului că toți cooperatorii români și maghiari din Aiud vor face totul pentru a da viață prețioaselor indicații cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care constituie un document-program pentru toți lucrătorii ogoarelor patriei noastre.Iubite tovarășe Ceaușescu, cooperatorii din Aiud dau o înaltă apreciere vizitelor de pace, prietenie și colaborare pe care le-ați întreprins în unele țări arabe. Totodată, vă urăm succes deplin în apropiata vizită ce o veți face, peste cîteva zile, ca sol al prieteniei și solidarității .poporului român cu popoarele din alte părți ale globului.Ne vom înzeci eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, cinstind și noi, cu fapte demne de epoca pe care o trăim, aniversarea a trei decenii de la eliberarea patriei și cel de-al XI-lea Congres al partidului.Chemarea adresată nouă, țăranilor cooperatori, tuturor lucrătorilor din agricultură constituie un document de mare importanță și de aceea vă asigurăm pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vom acționa cu toată hotărirea pentru obținerea de recolte bogate, realizînd și depășind producțiile planificate, că ne vom ' achita exemplar de sărcinile contractuale, livrînd suplimenta^ la fondul de stat produse de calitate superioară. în acest scop, vom folosi mai bine pămîntul, mijloacele din dotare, sprijinul multilateral al statului și forța noastră de muncă și vom realiza producții superioare celor din anii trecuți.

minte. Folosirea acestei tehnologii are un mare efect antiero- zional, este ușor de aplicat și nu necesită nici un fel de investiții.Rezultatele obținute demon- y strează cu prisosință că terenurile erodate reprezintă o mare rezervă de creștere a producției agricole. Cu toate că dispunem de o experiență bogată privind valorificarea terenurilor erodate, ea nu se aplică pe scară largă. în prezent, pe mari suprafețe de terenuri în pantă se execută aratul și semănatul din deal în vale, deși acest mod primitiv de lucru favorizează foarte mult eroziunea și pierderea unor însemnate cantități de recoltă. Cei care practică acest sistem defectuos de lucru invocă lipsa sistemei de mașini pentru terenurile în pantă. Din experiența noastră și din practică rezultă că șis- tema actuală de mașini pe care o avem în dotare, formată din tractorul U 650, cu gama lui de utilaje, poate lucra pe curbe de nivel pe pante de pină Ia 18 la sută. Folosind mai bine tractoarele și mașinile agricole pe care le avem, trebuie spus că se simte, totuși, nevoia ca agricultura din zonele cu terenuri în pantă să fie dotată cu o sistemă de mașini pentru înclinări " de peste 18 la sută, atît pentru terenurile arabile, cît și pentru pășuni.Experiența cooperativelor a- gricole Suletea, Epureni, Perieni, Pogana și altele din județul Vaslui și din alte județe, care au efectuat lucrări de ameliorare a pășunilor erodate, demonstrează că refacerea covorului erbaceu, prin reînsămînțare și supraînsămînțare, asigură-producții mari, de peste 20 tone de masă verde la hectar, față de 2—4 tone la hectar înainte de amenajare. Cu toată lipsa mare de furaje, acțiunea se extinde foarte lent, deoarece sînt încă deficiențe în producerea și asigurarea semințelor de ierburi perene. Sini multe situații cînd . eroziunea a brăzdat in suprafața pămîntului ripi adînci. care nu pot fi stăvilite decît prin împădurire. Deși se produc anual zeci de milioane de puieți forestieri, aceste terenuri sînt1 plantate în foarte mică măsură.Pentru extinderea în producție a metodelor de valorificare superioară a terenurilor erodate, elaborate de stațiunea noastră, Ministerul Agriculturii a inițiat în urmă cu cîțiva ani organizarea a șapte cooperative agricole model, situate în județele mai afectate de eroziuni. în aceste unități se aplică întregul complex de măsuri antierozionale, în vederea creșterii producției agricole. Totuși, față de 

situația în care se află circa jumătate din terenurile noastre agricole, această acțiune este prea timidă. Apreciez că generalizarea în producție a metodelor de combatere a eroziunii solului pe suprafețe cît mai mari nu este doar sarcina specialiștilor din minister, ci în primul rînd a colegilor specialiști din unitățile de producție, a conducerilor acestora, deoarece ei trebuie să răspundă și să ia măsurile cele mai bune de ridicare a producției pe aceste terenuri.Consider că măsurile cu privire la folosirea fondului funciar vor contribui la mobilizarea largă a lucrătorilor din agricultură pentru valorificarea superioară a pămîntului, vor determina o acțiune do masă în valorificarea terenurilor erodate, deoarece avem destulă experiență în această privință.în continuare, aș dori să fac cîteva propuneri :— Pentru generalizarea aplicării măsurilor de combatere a eroziunii solului, pe întreaga suprafață, să se definitiveze în
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CONSTANTIN DĂSCĂLESCUPermiteți-mi ca, încă de la început, să subliniez .deosebita însemnătate a conferinței pentru destinele agriculturii noastre socialiste. Aceasta se înscrie pe linia transpunerii în viață a prevederilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, fiind o expresie grăitoare a stilului dinamic, creator, statornicit de secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în întreaga viață social-politică și economică a țării.Sînt încă sub puternica impresie a magistralei expuneri a tovarășului Ceaușescu, sinteză a drumului ascendent de un sfert de veac al agriculturii noastre socialiste și, totodată, program concret ce deschide noi perspective de ridicare a acesteia pe noi trepte calitative. Imaginea agriculturii noastre de atunci, a dinamicii dezvoltării sale ulterioare, evocate în expunere, se regăsesc și în realitățile județului nostru. De la o agricultură fărimițată, fără o dotare tehnică, aflată la discreția naturii, o agricultură care nu era în stare să producă — așa cum consemnează statisticile vremii — decît 500—600 kg cereale la hectar, pînă la producțiile de 5—6 ori mai mari ce se obțin astăzi e un drum care include în el mutații structurale in viața satului, noi relații de producție și sociale, un alt nivel de trai, cultură și civilizație,*  în care se conturează tot mai pregnant începuturile urbanizării, dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat.Pornind de la valoroasele indicații date de dumneavoastră, tovarășe secretar general, ca fiecare județ să-și asigure din resurse proprii produsele agro- alimentare, Comitetul județean de partid Galați a căutat căi și soluții pentru realizarea în cel mai scurt timp a acestui imperativ. Pe baza studiilor întreprinse au fost elaborate programe concrete de dezvoltare a producției legumicole, zootehniei, pomiculturii, care, dezbătute de organele de partid și de stat, de masele largi de oameni ai muncii din agricultură, au polarizat toate energiile umane, toate resursele materiale, fina- lizindu-se prin asigurarea întregului necesar de cartofi, legume, carne, lapte, în condițiile în care populația urbană a crescut de 2,5 ori. Sîntem pe cale ca, în următorii ani, să rezolvăm și a- provizionarea cu fructe, pe baza unui program special care prevede plantarea a 1 500 hectare livezi intensive pînă în anul 1975, din care s-au și realizat o treime. Totodată, a crescut, față de 1962, contribuția județului nostru la fondul de stat : de peste două ori Ia cereale, de cinci ori la struguri și carne, de patru ori la legume și de zece ori la lapte. Desigur, toate acestea nu se puteau înfăptui fără sprijinul acordat de conducerea de partid și de stat, de dumneavoastră personal, tovarășe secretar general. Folosesc acest prilej pentru a exprima calda recunoștință a întregii populații a județului Galați pentru politica de investiții ce s-a materializat într-o modernă și puternică bază tehnică a agriculturii județului, care cuprinde și 11 complexe industriale de creștere și îngrășare a animalelor, 34 hectare sere și solarii in- 

2—3 ani proiectele de organizare antierozională a teritoriului și combaterea eroziunii la toate unitățile cu terenuri în pantă. Proiectarea acestor lucrări să fie încredințată, la nivelul județelor. Oficiului de Îmbunătățiri funciare ;— Avizarea proiectelor de organizare antierozională a teritoriului și combaterea eroziunii solului să se facă la nivelul comunei cu toți factorii interesați, sub controlul direcțiilor agricola județene ;— După aprobarea proiectului de către consiliul popular județean. aplicarea tuturor lucrărilor prevăzute trebuie să devină obligatorie.în încheiere, doresc să vă asigur, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că muncitorii, mecanizatorii și specialiștii din Stațiunea experimentală Perieni vor face totul pentru a transpune în viață prețioasele indicații date în acest înalt forum agricol, pentru a contribui la ridicarea simțitoare a producției agricole.

călzite, lucrări de Îmbunătățiri funciare pâ‘ o suprafață de p.dsțe 130 000 hectare. 'Avînd ca exemplu grija permanentă a secretarului general al partidului, care a definit pă- mintul ca un bun național, ne-am străduit să facem din conservarea și folosirea rațională a pămîntului o problemă de parțjd și de stat, cu atit mai mult cu cît aproape două treimi din suprafața județului sînt zone colinare, supuse procesului de eroziune, iar cele mai fertile suprafețe agricole — din luncile Șiretului, Prutului și Bîrladului — erau inundabile. Prin măsurile lilate de conducerea de partid și de stat, la care s-au adăugat acțiunile de masă organizata pe plan local, au fost scoase de sub influența inundațiilor și a excesului de umiditate, prin îndiguiri și desecări, peste 43 000 hectare, au fost amenajate pentru irigat 40 000 hectare și s-au combătut efectele eroziunii pe o suprafață de 50 000 hectare. Entuziasmul cu care țărănimea cooperatistă din județ a participat la realizarea acestor lucrări este ilustrat de faptul că jumătate din volumul lucrărilor de tera- sare pentru plantarea a 9 000 hectare de vie pe terenuri în pantă, precum și o treime diri cei 80 km de dig executați pentru incinta Fundeni-Braniștea au fost realizate prin muncă patriotică. Ca urmare a acestor lucrări, fostele dealuri golașe dau un venit mediu anual de 15 000—18 000 lei la hectar, din viticultura județului realizîndu-se anual o producție în valoare de peste 380 milioane lei.Tot în scopul gospodăririi judicioase a pămîntului, al creșterii eficientei economice a agriculturii s-au întreprins acțiuni pentru o mai bună zonare, precum și pentru concentrarea, profilarea și specializarea producției. Cultura inului și cerealelor păioase a fost amplasată cu prioritate în nordul județului, în scopul prevenirii eroziunii și pentru e- chilibrarea forței de muncă în unități cu plantații masive de vii ; culturile prășitoare — porumb, sfeclă de zahăr, floarea- soarelui, soia, legume — s-au extins în unitățile din sudul județului cu soiuri mai fertile, cu condiții de irigare și mecanizare. De asemenea, în sectorul zootehnic, pe lîngă preocupările pentru ameliorarea raselor, îmbunătățirea structurii culturilor furajere, s-au concentrat efectivele de vaci în zonele preorășenești, păsările și porcii în unitățile specializate din zone cerealiere, iar ovinele in unitățile din zona colinară. Aș cita un singur exemplu. Dacă în anul 1971 s-au produs și livrat 3 000 tone carne de porc în 40 cooperative agricole, cu o pierdere de 20 milioane lei, anul trecut am realizat numai în 9 unități o cantitate dublă de carne, cu un beneficiu de 4 milioane lei.Firește, sintem conștient! că în domeniul agriculturii județului mai sînt încă neajunsuri, rezerve care se cer valorificate. Mai avem suprafețe depresiona- re, cu bălți, mlaștini sau puternic erodate, așa-zise „pășuni naturale", dar care produc foarte puțin. Toate aceste terenuri sint identificate la nivelul fie-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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LUCRARIIE CONFERINȚEI PE TARA A CADRELOR 
DE CONDUCERE DIN UMILE AGRICOLE 

DE STAT SI COOPERATISTE
(Urinare din pag. a V-a)cărei comune, iar ameliorarea lor face obieptul preocupărilor noastre actuale. Deficiente avem și in sectorul creșterii animalelor și, în mod deosebit, in asigurarea furajării corespunzătoare. Obținem încă producții mici la plantele de nutreț, iar recoltarea lor întîrzie, ceea ce duce la risipă și depreciere. Faptul că în agricultura județului mai dăinuie o serie de lipsuri se datorește în cea mai mare parte cazurilor de încălcare a disciplinei de plan, a normelor tehnologice, slabei organizări a producției și a muncii. Astfel de situații insă au stat și stau în atenția biroului comitetului județean, a comitetelor comunale de partid.Aș dori în continuare să fac eîteva propuneri. Este cunoscut că județul Galați se află situat în cea mai secetoasă zonă a țării. Din Analiza noastră a reieșit că există posibilități ca peste 99 000 de hectare să fie amenajate pentru irigații. De asemenea, sînt necesare și posibile lucrări de îndiguiri și desecări pe o suprafață de 30 000 hectare și' lucrări de combatere a eroziunii pe 75 000 hectare. Am ruga să se analizeze propunerile noastre și. în măsura posibilităților, să fim sprijiniți in realizarea lor.în județul nostru, în domeniul îmbunătățirilor funciare și al gospodăririi apelor își desfășoară activitatea nu mai puțin de 7 organisme. Aparent s-ar zice că profilul lor este bine delimitat. în realitate, există un aparat administrativ încărcat, numeroase paralelisme și suprapuneri. are loc o dispersare a răspunderilor, a forțelor umane și materiale. Propun concentrarea acestora în două unități — una de construcții și alta de exploatare, titulare de plan de investiții în acest domeniu ur- mînd să fie unitățile beneficiare, care, de altfel, răspund de producțiile agricole planificate pe aceste suprafețe.Considerăm că este necesar să fie intensificat ritmul activității de cercetare, proiectare și construcție a mașinilor agricole, în special pentru mecanizarea lucrărilor din . legumicultura, viticultură, zootehnie, cultura plantelor tehnice, precum și pentru recoltatul porumbului. Noi am încercat ca, pe plan lo-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

EMIL BĂLĂUȚĂApreciez ca fiind de o importanță deosebită măsura luată de conducerea partidului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se dezbate în- tr-un forum atît de larg problemele complexe ale agriculturii noastre socialiste. Analiza rezultatelor obținute pînă în prezent, sinteza și generalizarea experiențelor valoroase, concluziile de însemnătate politică și practică excepțională reieșite din expunerea tovarășului secretar general, pe care am ascultat-o cu foarte mult interes, constituie pentru noi toți liniile directoare ale activității noastre de azi și de viitor.Județul Brăila, cu 360 000 hectare arabile, se încadrează în ansamblul economiei naționale printr-o dezvoltare armonioasă și complexă. își aduce din plin contribuția la efortul general de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Pe baza documentelor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, județul nostru a acordat o atenție deo- sehită producției de cereale, care ocupă 56 Ia sută din suprafața arabilă. Producția de legume din județ asigură atît nevoile proprii de consum, cît și necesarul pentru industrializare.Creșterea continuă a gradului de intensificare a producției a- gricole a fost posibilă datorită sprijinului permanent de care ne-am bucurat din partea conducerii partidului și statului nostru. Județul Brăila a beneficiat anual de însemnate fonduri de investiții în vederea dezvoltării bazei tehnico-mate- riale. Suprafața arabilă totală amenajată la irigat este de 120 000 ha, iar pină în 1975 se va scoate de sub influența secetei 43 la sută din suprafața a- rabilă a județului. Am întreprins acțiuni importante și în zootehnie, asigurînd creșterea e- fectivelor și a producției animaliere, atît pe calea dezvoltării producției în unități gospodărești modernizate, cît și în sis- tern industrial.In zootehnie s-a construit un însemnat număr de complexe pentru creșterea și îngrășarea animalelor, care asigură livrarea anuală a 420 000 porci. 5 500 taurine, 60 000 ovine și peste 30 milioane ouă. 

cal, cu posibilitățile de care dispunem, să rezolvăm unele probleme deficitare ale mecanizării. S-au realizat mașina de tăiat și legat coceni, cultivatorul palpa- tor pentru viticultură, instalațiile de combatere a dăunătorilor pentru culturile de cîmp și viticultură, precum și altele. Sînt niște încercări care nu pot rezolva întreaga arie de probleme deosebit de complexe ale mecanizării la nivelul cerințelor actuale.Sînt fericit că, de la tribuna acestei conferințe, eveniment politic deosebit în viața țării, pot să-mi exprim din nou înalta apreciere, deplina aprobare pentru întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, inspirată și înfăptuită cu atîta strălucire de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, înțelept conducător de partid și de stat, eminentă personalitate politică a lumii contemporane. Dacă se spune în lume că România este o țară mică ce desfășoară o politică externă mare, dacă această politică a echității, a independenței și suveranității, a neamestecului în treburile interne, a păcii și colaborării între popoare șe afirmă tot mai mult în concertul națiunilor, e și pentru că a găsit în România socialistă, în prestigiosul ei conducător un promotor consecvent și ferm al acestor principii, la care poporul nostru își aduce întreaga sa adeziune. Oamenii muncii din județul Galați au văzut în recenta vizită întreprinsă de dumneavoastră în unele țări arabe, în rezultatele ei rodnice, încă o confirmare a caracterului profund științific, realist al politicii noastre externe, expresie elocventă a prestigiului de care se bucură politica clarvăzătoare, principială a statului nostru, indisolubil legată de humele și înalta dumneavoastră personalitate.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Ceaușescu, că, alături de întregul popor, noi, toți cei ce trăim și muncim pe meleagurile județului Galați, vă vom însoți cu inima fierbinte în noua solie de pace, solidaritate, prietenie și colaborare ce o întreprindeți în Argentina, Guineea și Liberia. Vă urăm succes deplin în această nouă și importantă misiune încredințată de partid și popor !

în anul 1973 am realizat pe județ o producție medie la grîu de 3 660 kg la hectar, precum și 4 690 kg porumb la ha, obținind astfel la porumb producția cea mai mare pe țară. La floarea- soarelui, sfecla de zahăr, soia, tutun, struguri, am obținut producții care ne situează pe unul din primele trei locuri pe ,țară. Producția totală de cereale pe județ a crescut în 1973 cu peste 120 000 tone față de 1970. De altfel, anul 1973, cu toate condițiile grele, a însemnat pentru județul Brăila și cea mai mare recoltă de cereale din istoria sa. Și cu toate acestea nu sintem mulțumiți. Efectivele de animale — în primii trei ani ai cincinalului — au înregistrat creșteri cuprinse între 5 și 15 la sută.Pentru anul 1974, agricultura județului nostru are sarcini deosebit de importante. Avem de produs circa 1 milion tone cereale, floarea-soarelui și soia, precum și 6 300 vagoane de carne. Ținind cont de prețioasele indicații ce se desprind din scrisoarea Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal ale tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, de a realiza și depăși sarcinile de plan in agricultură, de a face din 1974 un an record al producțiilor vegetale și animale, sub conducerea permanentă a organelor, și organizațiilor de partid, noi am și trecut la organizarea unor însemnate acțiuni privind exploatarea lucrărilor de irigații, pregătirea agregatelor de pompare, calificarea motopompiști- lor,asigurarea udătorilor, am pregătit campania agricolă de primăvară și am terminat însă- mințarea culturilor din urgența intîi de acum o săptămînă. De asemenea, am început și irigațiile.Ne-am întocmit programe concrete pentru anii 1974—1975 pentru lucrările de îmbunătățiri funciare, zootehnie și legumicultura, programe care au fost adoptate în plenara din noiembrie 1973 a comitetului județean de partid. Ne vom preocupa permanent ca, în funcție de condițiile existente în fiecare unitate, specialiștii să aplice, diferențiat, pe fiecare sol în 

parte, tehnologia cea mai adecvată. în vederea valorificării la maximum a fondului funciar, a bazei tehnico-materiale, pentru utilizarea la un nivel ridicat a amenajărilor pentru irigații.în sectorul creșterii animalelor, vom acorda o atenție mai mare reproducției și sporirii natalității la animale. Ne vom ocupa în mod deosebit de asigurarea bazei furajere. în acest an, suprafața cu iucernă va ocupa 65 la sută din suprafața destinată bazei furajere. Vom extinde această cultură și pe loturile personale ale membrilor cooperatori. Vom cultiva peste 5 000 hectare sfeclă furajeră în regim irigat, pentru a asigura pentru fiecare vacă și junincă 4 tone sfeclă furajeră.Anul acesta generalizăm introducerea în cooperative a calculului prețului de cost. Vom merge pe linia de a nu trece nici o lună fără a. se analiza, in fiecare unitate, în fiecare fermă, cît s-a cheltuit, ce s-a produs, dacă cheltuielile făcute sînt economice.Vom lua măsuri pentru respectarea tuturor suprafețelor la culturile prevăzute în plan, vom întări disciplina , în muncă, răspunderea personală față de sarcinile de plan primite, astfel incit prin munca însuflețită a tuturor muncitorilor, specialiștilor, sub îndrumarea organizațiilor de partid, anul 1974 să devină anul unei activități eficiente, la nivelul cerințelor conducerii superioare de partid și de stat.Vom merge pe linia ca secțiile de mecanizare, la eîteva culturi de bază ca : floarea-soarelui, soia, porumb siloz, să ia în primire însemnate suprafețe și să execute lucrările mecanic, fără a mai fi necesară intervenția membrilor cooperatori, aceștia urmînd a fi dirijați către alte
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

ANGELA SINCUCu emoțiile și satisfacțiile firești pe care le generează oricăruia dintre noi prezența la a- ceastă conferință, îmi exprim totala adeziune față de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, al cărei drept țel este înălțarea României spre culmile progresului și civilizației socialiste.Am muncit pe ogoare. în ultimele trei decenii,' în condiții ce au fost din ce în ce mai bune, de la un an la altul ; am simțit. în toată această perioadă aproape de noi. grija partidului șl statului pentru necontenita ridicare a nivelului de trai al locuitorilor satului.în numele cooperatorilor de la C.A.P. „Unirea"—Corabia exprimăm conducerii superioare de partid și de stat, personal tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. înalta noastră recunoștință și mulțumire pentru minunatele condiții de muncă și viață create lucrătorilor din agricultură.Cooperativa noastră . este situată în partea de sud a județului Olt. Averea noastră obștească este acum de peste trei ori mai mare decît în anul 1959, anul înființării cooperativei. Valoarea producției globale s-a dublat în ultimii cinci ani.Producțiile medii la hectar au cunoscut mari creșteri. Astfel, în anul 1972 am obținut 4 623 kg grîu și 5 055 kg porumb boabe la hectar, în condiții de neirigat. Pentru aceste rezultate, cooperativa noastră a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I. în anul 1973, noi am reușit să realizăm la hectar peste 3 350 kg grîu, 6 500 kg porumb boabe ; la ultima cultură s-a înregistrat cea mai ' mare producție din istoria cooperativei noastre. Producții mari, între 45 000 și 55 000 kg la ha, am obținut an de an și la sfecla de zahăr. în 1973 am cultivat pentru prima oară soia, realizînd 2 000 kg la ha.O continuă dezvoltare a cunoscut și sectorul zootehnic. Avem acum peste 700 bovine, din care mai mult de jumătate sint vaci de lapte, 750 porcine, din care 150 scroafe de prăsilă. Anual livrăm la fondul central între 4 500 și 5 000 hl de lapte și 150—200 tone de carne.Creșterea producțiilor vegetale și animaliere a avut ca efect direct sporirea veniturilor cooperativei și cooperatorilor. în 1973, valoarea normei de muncă a ajuns la 35 lei.Aceste rezultate se datorează unei mai active mobilizări a oamenilor în efectuarea lucrărilor agricole la timp și de bună calitate.Un element de primă importanță l-au constituit organizarea muncii pe principiul fermelor, organizarea și retribuirea muncii pe bază de acord global.Apreciez că măsurile de îmbunătățire a venitului garantat, 

lucrări, unde procesul de mecanizare e mai redus, și in special la irigat.în privința documentelor supuse dezbaterii, a sarcinilor reieșite .din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, consider de o importanță deosebită măsurile privind atribuțiile și răspunderile specialiștilor, inginerilor-șefi și celorlalte cadre tehnice, pentru creșterea producției agricole, răspunderea acestora atît față de adunările generale, cît și față de stat, legarea cît mai strînsă de locul de producție, în vederea unui aport mai, substanțial la aplicarea tehnicii în agricultură și, implicit, la realizarea planului de producție. De aceea, mă declar de acord cu măsura stabilită ca specialiștii din agricultură să locuiască în unitățile de producție. Ca unul care am lucrat mai mult de 10 ani în aceste unități, n-am conceput și nu voi concepe agricultură condusă de factori de răspundere care fac naveta. Nu sp poate conduce o mare exploatare agricolă fără control dimineața, în cîmp sau în grajd, fără program de lucru seara pentru a doua zi. Pentru a ne bucura de tot respectul la care avem dreptul de pe urma acestei profesii pe care noi ne-am ales-o, nu există altă soluție decît cea stabilită de conducerea superioară de partid.în încheiere, tovarăși, asigur conferința, conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce lucrăm în agricultura județului Brăila, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom face totul pentru a obține producții cît mai mari, dedicînd aceste rezultate celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei noastre și celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

supuse dezbaterii conferinței, ne stimulează și mai mult pentru obținerea de producții mereu sporite.Un fapt esențial, care a contribuit nemijlocit la rezultatele obținute de unitatea noastră, a constat în creșterea bazei tehnico-materiale. Astfel, dacă cu cinci ani în urmă reveneau pe un tractor fizic 125 ha, anul a- cesta suprafața respectivă a scăzut la 80 ha ; unqle lucrâri se execută în totalitate cu utilaje cerute de agrotehnica modernă.Cantitatea de5 înfcrfișăminte — substanță activă — ce va fi administrată în acest an este de trei ori mai mare decît media anilor anteriori. De asemenea, va crește cantitatea de erbicide, permițîndu-ne astfel dirijarea unei părți a forței de muncă spre sectoarele industriale ale orașului.Lipsa de precipitații din zona noastră a impus intervenția masivă a omului. Dacă în anul 1972 nu irigam nici un ha, în 1974 vom iriga întreaga suprafață de 2 000 ha. în funcție de toate acestea, consiliul de conducere al cooperativei noastre a luat la timp cele mai bune măsuri atît în ceea ce privește asigurarea soiurilor și hibrizilor care se pretează cel mai bine la culturi irigate, cît și a îngrășămintelor și erbicidelor de care au nevoie.Pe baza sarcinilor reieșite din scrisoarea Secretariatului Comitetului Central al partidului, adresată tuturor lucrătorilor din agricultură, am stabilit un plan concret dfe măsuri tehnico-orga- nizatoriCe pentru a căror îndeplinire integrală vom depune toate eforturile,. în așa fel îneît acest an să constituie pentru noi anul producțiilor record în toate sectoarele.Prezentînd aceste aspecte, nu doresc să reiasă faptul că noi nu avem,și unele lipsuri. Dimpotrivă, ele există, le cunoaștem și luptăm cu toate forțele pentru înlăturarea lor. De exemplu, avem cazuri — și nu puține la număr — cînd nu toți cooperatorii participă la muncă, și aceasta a făcut să nu obținem producții'pe măsura posibilităților pe care le avem. Unele dintre neajunsuri nu mai depind de noi. De aceea, în acest sens, îmi permit să prezint în fața dumneavoastră și eîteva propuneri, considerind că aplicarea lor în practică va duce la îmbunătățirea activității.Sistemul de irigații „Terasa Corăbiei" funcționează încă defectuos. T.C.I.F.-Craiova trebuie să se preocupe concret de asigurarea asistenței tehnice pe întreaga perioadă de utilizare a sistemului. Se impune necesitatea existenței nu numai a două, ci chiar a trei schimburi, pentru că, avînd apă, noi înțelegem să o .folosim așa cum trebuie, să obținem producții mari.

Motiv de emoționanta mîndrie și pentru reprezentanții agriculturii județului Covasna aceastâ amintire de neuitat

Este cunoscută marea importanță a îngrășămintelor chimice și erbicidelor. Dar, din experiența anilor trecuți, putem spune că am întimpinat unele greutăți în obținerea acestora. Cantitățile de îngrășăminte planificate nu sînt puse de acord cu necesitățile cooperativelor ț din sistemele de irigații. Or, ca să obții producții de 9 000— 10 000 kg de porumb boabe la hectar, este neapărată nevoie de administrarea unei însemnate cantități de îngrășăminte chimice. Dar acestea nu ni se livrează la timp, fie că unitățile producătoare nu se încadrează ritmic în graficul de. producție, fie că Banca Agricolă nu ne a- sigură întotdeauna creditele necesare procurării lor. Restricțiile la acordarea creditelor financiare sînt aplicate rigid, fără să se țină seama de nevoile cooperativelor și, de aceea, consider că ar trebui luate măsuri de îmbunătățire a activității în această direcție.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

VALENTIN POPOVICIExpunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu conține o aprofundată analiză a drumului parcurs de agricultura noastră în ultimul sfert de veac și un amplii’program pentru dezvoltarea ei ulterioară. Din ea se desprind numeroase concluzii asupra activității trecute și mai ales învățăminte de viitor pentru toți cei care lucrăm în diferitele domenii ale acestei ramuri economice.în contextul dezvoltării întregii economii agricole, zootehnia a cunoscut în ultimii 10 ani o creștere rapidă și modificări e- sențiale în structura sa. Alături de sectorul gospodăriilor populației, încurajat și sprijinit pe diferite căi, s-au dezvoltat marile unități de tip industrial, caracterizate printr-un grad ridicat de concentrare a efectivelor și specializare a producției. Pentru obținerea de Ia aceste efective a unor producții ridicate și la parametrii calitativi impuși de exigențele mereu crescînde ale pieței interne și externe, ele trebuie menținute într-o perfectă stare de sănătate.Pe de altă parte, intensificarea schimburilor comerciale și extinderea turismului internațional au ridicat problema prevenirii unor boli epizootice care există în alte țări și care pot produce pierderi însemnate la animale. Totodată, a trebuit să depunem eforturi deosebite pentru îmbunătățirea situației sanitare a șeptelului, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru a putea exporta animale șl produse de origine animală.Realizarea tuturor, acestor sarcini a fost posibilă datorită creșterii continue și aprofundării activității sanitare veterinare. Și în acest domeniu de activitate din agricultură s-au resimțit din plin grija conducerii de partid și de stat pentru dezvoltarea bazei materiale și asigurarea cu cadre. Astfel, în prezent, în țară, funcționează 1 784 dispensare veterinare, din care 715 în construcții tip. La acestea se adaugă 80 stațiuni de control al alimentelor, 39 laboratoare județene de diagnostic, cîte- va laboratoare centrale și institutul de cercetări veterinare și biopreparate „Pasteur". în prezent, în agricultura noastră lucrează aproape 6 000 medici veterinari și un mare număr de tehnicieni veterinari.întreaga activitate a acestui sector a fost orientată cu prio

înainte de a încheia, vreau să-mi exprim adeziunea deplină față de noile proiecte de statut supuse dezbaterii în conferință, ele demonstrînd încă o dată grija permanentă pe care partidul și statul nostru o poartă dezvoltării în continuare a agriculturii și care vin în sprijinul membrilor cooperatori și al celorlalte cadre din agricultura cooperatistă.Noi, lucrătorii din agricultură, sintem pe deplin conștienți de mărețele sarcini ce ne stau în față. în numele tuturor cooperatorilor de la C.A.P. „U- r.irea"—Corabia, exprim angajamentul ferm de a face totul pentru a întîmpina cele două mari evenimente din acest an — aniversarea a 30 de ani de la eliberarea patriei și Congresul al XI-lea al P.C.R. — cu rezultate deosebite în muncă. Vă a- sigurăm, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că a- nul 1974 va fi pentru noi anul producțiilor record.

ritate în direcția prevenirii pe întregul teritoriu a celor mai păgubitoare boli, a elaborării tehnologiilor specifice. de prevenire șt ' combatere' în marile complexe și a măsurilor pentru asigurârea igienei produselor de origine animală.Pe această linie s-a ajuns la eradicarea unor boli contagioase și reducerea pierderilor produse de altele. Industria noastră produce in prezent, un mare sortiment de biopreparate și medicamente de uz veterinar care ne permit să stăpînim cele mai multe din boli. La obținerea a- cestor rezultate, o contribuție a avut și institutul „Pasteur" prin activitatea sa de cercetare, de producție și de asistență tehnică acordată rețelei sanitare veterinare și unităților de creștere a animalelor.Paralel cu acțiunile îndreptate în direcția apărării sănătății animalelor, s-a desfășurat o activitate susținută pentru asigurarea unui nivel ridicat de igienă a produselor de origine animală.Dispunem în prezent de mai multe abatoare moderne, dintre care unele, din punct de vedere sanitar, corespund celor mai ridicate exigențe pe plan mondial.Realizările menționate nu ne permit să uităm o seamă de lipsuri care mai există în activitatea sanitară veterinară și dintre care unele au fost amintite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea sa.Lipsuri serioase au existat și în activitatea institutului „Pasteur" : tematica de cercetare științifică nu a fost întotdeauna orientată spre rezolvarea celor mai stringente probleme ale practicii, nu a existat o preocupare permanentă pentru trecerea la metode industriale de producție a biopreparatelor și îmbunătățirea calității lor. în ultimii ani au fost elaborate mai multe programe care urmăresc lărgirea și modernizarea bazei materiale a acestui sector, reorganizarea sa și orientarea cercetării științifice'. Sînt în curs de elaborare proiecte care urmăresc lărgirea și modernizarea capacităților de producție a biopreparatelor. Rezultatele științifice obținute pînă în prezent, experiența practică și baza materială de care dispunem ne permit să începem încă din anul acesta un program complex de eradicare a unor boli.Realizarea acestor programe va solicita eforturi deosebite 

din partea tuturor specialiștilor care lucrează în circumscripții și unități, în inspectorate județene și instituții centrale. în laboratoare de diagnostic, cercetare sau producție. La realizarea lor trebuie să concure și alte ministere, instituții centrale și întreprinderi pentru dotarea cu medicamente, dezinfectante, utilaje pentru dezinfecție, aparatură, .instrumentar și piese de schimb etc. în sfîrșit, înfăptuirea acestor programe, a căror eficiență economică și socială este indiscutabilă, este posibilă numai cu sprijinul larg al tuturor cadrelor din agricultură. în condițiile țării noastre, problema apărării sănătății animalelor constituie o problemă de stat și ea trebuie tratată cu toată atenția de toți cei care, direct sau in
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

ION NICATrăim astăzi sentimentul de înaltă mîndrie patriotică de a fi cetățenii unei țări socialiste prospere și înfloritoare, care, sub conducerea științifică, mar- xist-leninistă a partidului, se bucură de simpatie și prețuire în întreaga'lume.Venim la această conferință după ce, alături de întregul po- -por, noi, lucrătorii ogoarelor, am urmărit cu viu interes și admirație vizita pe care dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o în unele țări a- rabe și ne exprimăm încă o dată adeziunea deplină la politica externă a partidului și statului nostru și satisfacția pentru rezultatele strălucite ale vizitei, pentru noua contribuție a țării noastre la instaurarea unui climat de pace și colaborare între toate popoarele lumii.Potrivit practicii încetățenite, în activitatea partidului și statului nostru de a adopta hotărîri pe baza unei largi consultări cu oamenii muncii, dezbatem aici, împreună, proiectele unor documente de o excepțională importanță pentru viitorul agriculturii noastre socialiste. Aș dori să arăt că prevederile proiectelor de statut vin să încununeze o experiență cîștigată, care trebuie dezvoltată și mai bine valorificată.S.M.A. Orlești, care a luat ființă în anul 1971, a cunoscut, ca și celelalte unități de mecanizare din întreaga țară, o dezvoltare continuă. Dacă la începutul activității încărcătura pe tractor era de 75 de hectare, în prezent aceasta a scăzut la 60 de hectare, fapt care exprimă îmbunătățirea sensibilă a bazei tehnico-materiale. Totodată, gama de lucrări agricole s-a diversificat permanent, ceea ce ne-a permis să extinderii aria lucrărilor noastre în viticultură, pomicultură, legumicultura și în fermele de animale. Concomitent, am acordat o atenție deosebită lucrărilor privind culturile de grîu și porumb, cărora le-am asigurat o calitate superioară prin respectarea tot mai accentuată a tehnologiilor propuse de specialiști.Rezultatele obținute în anii anteriori puteau fi cu mult mai bune dacă ar fi fost înlăturate o seamă de neajunsuri care încă mai persistă în activitatea noastră. De pildă, în cadrul consiliului intercooperatist Orlești, pe raza căruia lucrăm, producția are un pronunțat caracter viticol. Dar, datorită faptului că plantațiile nu sînt modernizate, suprafața mecanizată este redusă, fapt care face să nu putem folosi intensiv dotația de care dispunem. Tocmai de aceea este necesar să se adopte o serie de măsuri privind modernizarea plantațiilor 

direct, pot contribui la rezolva
rea sa.Rezultatele obținute pînă în prezent și sprijinul permanent pe care 11 primim constituie pentru noi garanții ferme că vom realiza obiectivele propuse.în încheiere, permiteți-mi ca, în numele celor care lucrează în acest sector de activitate, să asigur participanții la consfătuire, conducerea partidului nostru și pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, că vom depune toate eforturile, întreaga noastră experiență și pricepere tehnică pentru realizarea sarcinilor care ne revin în procesul de dezvoltare a agriculturii noastre, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.

de vie în vederea folosirii eficiente a utilajelor mecanice cu o productivitate sporită și cu cheltuieli mai mici.De asemenea, în zona noastră se impune urgentarea organizării teritoriului care — în prezent — ridică multe probleme in legătură cu utilizarea mijloacelor mecanice la întreaga lor capacitate, determină pierderi însemnate, atît din punct de vedere al timpului, cît și al producției agricole. în prezent executăm lucrări pe terenuri cu pantă mare, erodate, dispersate, întretăiate de multe drumuri, livezi, ceea că afectează starea tehnică a tractoarelor și mașinilor agricole, implicit calitatea lucrărilor, și ridică mult cheltuielile la mia de lei venituri. în ceea ce privește terenurile de șes, situate în lunca Oltului, și acestea sînt în mare parte parcelate, ceea ca întrerupe fluxul lucrărilor.Avem. în prezent, mașini de înalt nivel tehnic, cu caracteristici deosebit de bune. Cu toate acestea, aș vrea să arăt că mai există și unele repere care nu fac în totalitate față examenului de producție. Pentru îndepărtarea acestor neajunsuri ar fi bine ca, în perioadele de campanie, cînd tractoarele și mașinile sînt supuse la întreaga capacitate efortului de producție, uzinele constructoare să trimită delegați care, împreună cu noi, cei ce exploatăm utilajele, să găsească soluții privind îmbunătățirea u- nor repere. Ne-am face, reciproc, servicii incalculabile.îmi exprim convingerea deplină că actuala conferință pe țară a cadrelor de conducere din a- gricultură, prin pronunțatul eî caracter de lucru, va deschide noi perspective activității noastre pe ogoare.Chemarea conferinței pune și In fața noastră, a mecanizatorilor, sarcini deosebit de importante privind ridicarea nivelului producției în unitățile pe care le servim. Pentru a transpune a- ceste cerințe. în fapte, ne angajăm să facem totul pentru a întări disciplina în muncă, pentru folosirea, la întreaga capacitate, a tractoarelor, mașinilor și celorlalte utilaje din dotare, pentru ridicarea continuă a nivelului pregătirii profesionale.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicola» Ceaușescu, că mecanizatorii din județul Vilcea, alături de întregul nostru popor, își vor înzeci eforturile pentru a transpune iii fapt prețioasele indicații primite, contribuind astfel la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei noastre dragi.
cinema 

17,45; 20,15, GLORIA — 8.45: 11,15; 
13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan ; 
CENTRAL — 9,15: 11,30; 13.45; 16; 
18.15: 20,30. BUZEȘTI — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 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, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30.
• Trecătoarele iubiri î BUCEGI 
15.30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Capcana î FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15, FERENTARI — 15,30; 18; 
20,15, COSMOS — 15,30; 18; 20,13
• Extravagantul Mr. Deeds —
14,30, Volga-Volga — 16,30, Malec 
Casanova — 18,45, Domnișoara
Strip-Tease — 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union),

• Aurul negru din Oklahoma :
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 8.45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21.
• Dosare de mult uitate : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30; 16: 18,15;
20,30.
• Semurg, pasărea fericirii : RA
HOVA — 18; 20.
• Cojocelul fermecat : RAHOVA
— 14: 16.
• Marele vals î GIULEȘTI — 
16'; 19.
• Coloana de Ia miezul nopții : 
VITAN — 15.30; 18; 20,15.
• Insula misterioasă : UNIREA
— 15,30; 18; 20.15, FLACĂRA — 9; 
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 î PROGRESUL — 16;
18; 20.
• Aventura lui Darwin : FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.

• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30; 18; 20,15.
• Luna furioasă î COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul î POPULAR — 10; 
15,30; 19.
• Judo : MOȘILOR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• O floare și doi grădinari : 
AURORA — 9; 12,15; 16; 19,30.
• Articolul 420 : CRINGAȘI — 
15,30; 19.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 

Concert simfonic. Dirijor : Aurel 
Niculescu. Solist : Corneliu Gheor
ghiu — 20.
• Opera Română : Lohengrin 
— 19.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național (sala Come
dia) : Dona Diana — 20.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Pu
terea și Adevărul — 20.
• Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(Sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.

• Teatrul „Ion Creangă* * : Omul 
invizibil — 9,30.

• Proprietarii ; SCALA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21. EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Dincolo de nisipuri : CAPITOL 
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Veronica se întoarce : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30.
• Oamenii de pe „Flamingo" : 
LUMINA — 16; 18,30; 20,45.
• Program de desene animate 
pentru copii î DOINA — 9.30; 11;
12.30.
• Trimestrul V î DOINA — 14;
16; 18.
• Idiotul î DOINA — 20.
• Cidul : PATRIA — 9; 12.45;
16,30; 20,15.
• Misterioasa prăbușire î GRI VI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. VOLGA — 10; 12,45; 15.15;

a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 15, (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani 
— 17.
• Teatrul evreiesc de stat : A 
fost odată un băiat și o fată — 
premieră — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Labdacizii — 20'.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
19,30.
• Circul „București" : AI treilea 
gong la... circ — 16; 19,30.

t V
9,00 De la Alfa la Omega — en

ciclopedie pentru elevi.
9,30 Film serial : „Pistruiatul". 

Episodul IX.
10,05 Gala maeștrilor : Valentin 

Gheorghiu.
10,35 Telecinemateca (reluare) : 

„Eliberarea lui L. B. Jones".
12,15 Bucureștiul necunoscut Mu

zeul tehnic „Dimitrie Leo
nida".

16,00 Fotbal (prima etapă a returu
lui Campionatului național — 
divizia A) : F.C. Constanța — 
Dinamo București. Transmi
siune directă de la Constanța.

17,45 Telex.
17,50 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și 

actualitate literară, teatrală, 
cinematografică și plastică.

18,05 Familia.
18,35 „Omule, pomule"... Program 

de cîntece de leagăn, de dra
goste, de cătănie, de nuntă 
și de joc, bocete și urâturi, 
susținut de Sofia Vicoveanca 
și formațiile artistice din VI- 
covul de Jos, Bilca și laslo- 
văț.

19.00 Cum vorbim ?
19,20 10O1 de seri.
19,30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedia • Tezaur

• Arta filmului științific (II) 
A Secolul lui Perlele (IV)
• Martie • Zoorama.

20,40 Film serial : „Columbo"'. Epi
sodul „Jocul decisiv". Cu : 
Peter Falk, Robert Culp, 
Dean Jagger, James Gregory, 
Valerie Harpper.

21,50 Telejurnal a Sport.
22,10 „Dragă-mi este dragostea" cu 

Aura Urziceanu, acompaniată 
de orchestra condusă de 
Richard Oschanitzki.

r
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LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE 
A ADUNĂRII GENERALE A ACADEMIEI 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Vineri au continuat în Capitală lucrările sesiunii extraordinare a Adunării generale a Academiei Republicii Socialiste România,în ședința de dimineață au fost reluate dezbaterile asupra dării de seamă privind activitatea desfășurată de Academia Republicii Socialiste România în perioada 1970—1973, asupra planului de activitate pe anul 1974 și noului statut.în cuvîntul lor, vorbitorii au relevat că, în spiritul politicii Partidului Comunist Român, care consideră știința și cultura ca părți componente indisolubile ale procesului de edificare socialistă și comunistă a țării, cercetarea a devenit un factor de seamă în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în formarea omului nou, cu o concepție înaintată, în afirmarea multilaterală a personalității umane. Cunoașterea temeinică a problemelor dezvoltării științei în general, a rolului care revine cercetării în țara noastră, aplicarea in practică a îndrumărilor primite din partea conducerii de partid și de stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au constituit jaloane ale activității Academiei. în alocuțiuni a fost exprimată satisfacția oamenilor de știință și cultură față de grija și preocuparea partidului de a crea condițiile necesare pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor domeniilor vieții economice și sociale, care au fost simțite din plin și de Academie.S-a apreciat, în acest context, că activitatea depusă de organismele Academiei a favorizat crearea condițiilor necesare afirmării rolului sporit al științei și culturii în dezvoltarea societății noastre socialiste, subliniindu-se, între altele, că, datorită orientării activității de cercetare spre problemele prioritare ale actualei etape de dezvoltare a țării — in spiritul hotăririlor Congresu
—-— MEMBRII ACADEMIEI ----------.
aleși în sesiunea din 28 februarie-2 martie 1974

Secfia de științe matematiceMEMBRI TITULARI
Gheorghe MarinescuMEMBRI CORESPONDENȚI
George Ciucu
Constantin Corduneanu 
Romulus Cristescu

Secția de științe fiziceMEMBRI TITULARI
Paul Petrescu
Ioan UrsuMEMBRI CORESPONDENȚI
Aretin Corciovei
Mihai Gavrilă
Ioan-Ioviț Popescu

Secția de științe chimiceMEMBRI TITULARI
Emilian Bratu
Elena Ceaușescu
Ecaterina Ciorănescu-NenițescuMEMBRI CORESPONDENȚI
Mihail Florescu
George Ostrogovich 
Alexe Popescu

Secția de științe tehniceMEMBRI TITULARI
Ion Anton
Octav Doicescu<_______

ÎNTÎLNI REPreședintele Consiliului Central al U.G.S.R., tovarășul Mihai Dalea, s-a întîlnit, vineri, cu președintele Consiliului Uniunii Sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia, tovarășul Dușan Petrovici-Sane, care la invitația Consiliului Central al U.G.S.R. efectuează o vizită în țara noastră.Cu acest prilej s-a făcut un

în urma tratativelor, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, vineri a fost semnat la București un protocol privind colaborarea industrială și tehnico-științifică între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, în domeniul industriei construcțiilor de mașini grele, mașini-unelte și electrotehnicii.în spiritul indicațiilor trasate de conducerile de partid și de stat ale celor două țări cu privire la intensificarea și adîncirea pe mai departe a colaborării economice bilaterale, documentul prevede organizarea unor acțiuni comune pentru sporirea schimburilor de mărfuri și a cooperării industriale și tehnico-științifice
Delta Dunării - racordată Ia sistemul 

energetic naționalTULCEA (Corespondentul „Scînteii", Stelian Savin). — A fost pusă sub tensiune rețeaua de 110 KV Sarina- suf — Crișan, de peste 40 kilometri, care alimentează cu e- nergie electrică din sistemul e- nergetic național stația de 110/20 kilovolți de la Crișan. din „inima" Deltei. Prin . realizarea a- cestei rețele, care traversează brațul Sfîntu-Gheorghe, și prin 

lui al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului — cel mai înalt for științific și cultural al țării a stimulat și promovat cadre și cercetări valoroase, care au asigurat științei românești un prestigiu din ce în ce mai înalt și o prezență permanentă cu efecte favorabile in viața noastră economică, socială și culturală.O serie de vorbitori, printre care academicienii Cristofor Simionescu, Raluca Ripan, Grigore Obrejanu, Ti- beriu Popovicl, Vasile Rășcanu, Constantin Ionescu Gulian, precum și Ion Antoniu, Petre Vâncea, membri corespondenți, au arătat, în această ordine de idei, că, în ultimii ani. Academia s-a ancorat mai puternic in realitățile noastre contemporane.S-a subliniat, în același timp, că prezența oamenilor de știință membri ai Academiei în sectoare importante ale economiei și culturii a adus o valoroasă contribuție la rezolvarea unor probleme complexe cu care se confruntă societatea noastră în actuala sa etapă de dezvoltare, că existența filialelor din Cluj și Iași, precum și a bazelor din Timișoara și Tîrgu-Mureș — expresie a politicii partidului de dezvoltare armonioasă a forțelor științifice pe întregul teritoriu al țării — a permis Academiei să participe mai activ la înfăptuirea unor programe de interes național.Mai mulți vorbitori, printre care academicianul Aurel Avramescu, dr. Ludovic Rudescu, membru corespondent, și prof. Aurel Stan, s-au referit la unele aspecte ale activității secțiilor științifice, relevînd faptul că, pe iîngă calitatea lor de organe consultative, acestea și-au extins preocupările și și-au intensificat activitatea,Alți vorbitori, printre care academicianul Nicolae Sălăgeanu, Radu Codreanu, membru corespondent, și prof. Ion Pătruț, au abordat pro

Cristea Mateescu
Dan Mateescu
Radu VoineaMEMBRI CORESPONDENȚI
Mihai Drăgănescu
Suzana Gâdea
Traian Sălăgean

Secția de științe biologiceMEMBRI TITULARI
Radu Codreanu
Petru Jitariu
Victor PredaMEMBRI CORESPONDENȚI
Nicolae Botnariuc

Secția de științe agricole

și silviceMEMBRI TITULARI
Nichifor Ceapoiu
Nicolae GiosanMEMBRI CORESPONDENȚI
Stelian Munteanu
Emil Negruțiu

Secția de științe geologice,

geofizice și geograficeMEMBRI TITULARI
Dan Giușcă
Vintilă Mihăilescu

LA U. G. S. R,schimb de informații asupra activității și preocupărilor actuale ale celor două organizații, s-au evidențiat legăturile de prietenie și colaborare între sindicatele din Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.(Agerpres)

între industriile constructoare de mașini din România și Iugoslavia. Sînt concretizate, de asemenea, noi căi de dezvoltare în continuare a cooperării în domeniile construcțiilor echipamentelor energetice, mijloacelor de transport, producției de tractoare, de mașini-unelte, produse de electrotehnică și bunuri de consum industriale.Protocolul a fost semnat din partea română de Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, iar din partea iugoslavă de Boji- dar Dimitrievici, membru al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru economie. A fost de față Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

punerea sub tensiune a stației de transformare de la Crișan, s-au creat condiții pentru alimentarea continuă, in condiții de deplină siguranță, cu energie electrică a marilor amenajări piscicole din Delta Dunării șl. totodată, pentru economisirea unor importante cantități de combustibil ce se utilizau în microcentralele Deltei. 

bleme ale activității editoriale, a- mintind o serie de realizări, preocuparea pentru elaborarea unor tratate, monografii, editarea de colecții și publicații periodice.în mai multe intervenții — printre care cele ale academicienilor Elie Carafoli și Eugen Macovschi, prof. Ștefan Bârsănescu, membru corespondent — s-a subliniat, ca o dovadă a succeselor și prestigiului pe care le-au dobîndit oamenii de știință români _ într-o serie de domenii ale cercetărilor de vîrf, că numeroși sa- vanți străini au ținut să participe la dezbaterile științifice românești organizate de Academie. în același timp, mulți academicieni români au fost cooptați în organisme științifice internaționale, în conducerea unor mari congrese și reuniuni de specialitate. De altfel, Academia a colaborat, prin institutele și comisiile sale, în cadrul unor programe internaționale, la diferite cercetări.Apreciind ca pozitivă, în ansamblu, activitatea Academiei, majoritatea vorbitorilor au criticat, în același timp, unele deficiențe în rezolvarea problemelor curente de natură organizatorică, desfășurarea muncii în linele secții și comisii, făcînd sugestii și propuneri, pe baza cărora noua conducere a Academiei, care va fi aleasă în cursul actualei sesiuni, va putea aduce cuvenitele perfecționări Propunerile făcute de prof. Șerban Cioculescu, Barbu Zaharescu, Matei Marinescu, Ștefan Pascu, membri corespondenți, vizează în principal ■desfășurarea în Continuare a unor cercetări puse în slujba dezvoltării economice și sociale a țării, ca direcție prioritară în activitatea Academiei. organizarea unor dezbateri creatoare pe teme majore ale vieții noastre științifice, elaborarea și publicarea unor vaste lucrări de referință în toate domeniile, intensificarea cercetărilor pluridisciplinare,
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LA CAMPIONATUL MONDIAL

Handbaliștii români, din nou victorioși
® Mîine, al treilea meci — cu SuediaCel de-al doilea meci al handba- liștilor români la actuala ediție a campionatului mondial — aseară, cu reprezentativa Spaniei — a avut loc in sala sporturilor din Rostock. Circa 2.000 . de spectatori, capacitatea maximă a tribunelor, au ținut să fie prezenți la această partidă, in care campionilor mondiali le era opusă echipa ce produsese, încă din ziua inaugurală a marii competiții, o neașteptată surpriză.A fost deci cit se poate de firesc ca aseară echipa noastră să manifeste un plus de circumspecție (dar parcă prea multe emoții după cum , am văzut și pe micul ecran) încă de la primele schimburi de pase, să ia meciul în serios, spre a elimina... orice surpriză. Handbaliștii noștri au luat conducerea la capătul primului atac (prin Birtalan) și, după ce au fost egalați în două rînduri (1—1 și 2—2) s-au desprins, nu fără eforturi, e drept, pînă la pauză asi- gurindu-și un avantaj de patru goluri (12—8), ca și La jumătatea partidei de joi seara. In continuare s-a jucat la fel de rapid, cei ce s-au impus fiind handbaliștii noștri. Apărarea a funcționat cit se poate de. precis, Penu și apoi Dincă au apărat senzațional, nerămînînd deloc mai prejos decît portarul spaniol, care, la rîndu-i, s-a aflat a- searâ într-o formă excelentă. Spune aproape totul faptul că primul gol, după pauză, l-am primit de-abia în minutul 50 ! Pînă in acel moment, timp de 20 de minute, handbaliștii noștri au marcat consecutiv patru goluri. Desigur, soarta partidei putea fi considerată stabilită. Pe teren, momente în șir, dominarea ne-a aparținut. Forța de joc a echipei nu a slăbit nici atunci cînd au fost folosiți, pentru rodare, jucătorii mai tineri, mai neexperimentați. Cu toata eforturile depuse, spaniolii , 

modernizarea, în continuare, ■ dotării laboratoarelor de cercetare și bibliotecilor, extinderea legăturilor științifice cu străinătatea.Referindu-se la prevederile noului statut al Academiei, mai mulți vorbitori, printre care academicienii Raluca Ripan, Iorgu Iordan. Vasile Mârza, precum și membrii corespondenți Radu Voinea, Virgil Ivanovici și George Bărănescu, au subliniat în alocuțiunile lor importanța pe care o reprezintă acest document pentru organizarea și funcționarea celui mai înalt for științific, corespunzător sarcinilor de mare răspundere ce îi revin in actuala etapă de dezvoltare economică, socială și culturală a României socialiste. Relevînd o serie de noi prevederi statutare menite a determina cadrul de desfășurare a activității viitoare a Academiei, plasarea în continuare a acesteia în centrul problematicii majore științifice, al cerințelor actuale ale societății, vorbitorii au făcut numeroase propuneri vizind îmbunătățirea modalităților și formelor organizatorice ale diferitelor organisme ale Academiei — comisii, secții, centre de cercetare etc. — asigurarea condițiilor necesare pentru abordarea operativă a cercetărilor de vîrf, perfecționarea raporturilor cu celelalte instituții academice din țară și străinătate. îmbunătățirea procedurilor privind primirea noilor membri ai Academiei, acordarea premiilor, stimularea celor mai valoroase lucrări științifice pe plan național și altele.Adunarea generală a aprobat apoi activitatea Academiei pe perioada 1970—1973, planul de activitate pe anul în curs, precum și noul statut.în ședința de după-amiază. Adunarea generală a Academiei Republicii Socialiste România a luat în dezbatere și a ales noi membri ai celui mai înalt for științific al țării.
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n-au reușit să schimbe soarta partidei, De altfel, diferența de goluri (opt în minutul 52) a crescut în continuare, la fluierul final al arbitrilor tabela de marcaj consemnînd scorul de 21—11 pentru România.O a doua victorie deci pentru handbaliștii români, la capătul unui joc, după părerea noastră, mai bun decît cel precedent. Succesul acesta și progresul marcat sînt, firește, îmbucurătoare, dindu-ne garanții în privința unei comportări mereu mai buhe. La drept vorbind, greul de-a- bia începe. Deși echipele întîlnite pînă acum sînt cotate de specialiști ca revelații în . handbalul internațional după Jocurile olimpice din 1972 (atunci Polonia a ocupat locul 10, iar Spania 15 ; la C. M. în 1970, nici una nu s-a calificat în turneul final), trebuie să recunoaștem că echipa noastră nu s-a aflat pînă acum în fața unor dificultăți deosebite, victoriile ei fiind absolut normale, superioritatea evidentă. Sperăm cu toții că și mîine, în al treilea meci din grupa preliminară (cu Suedia), vom putea urmări și a- plauda o nouă comportare meritorie, un nou succes românesc.înaintea ultimelor meciuri ale grupelor preliminare (celelalte partide de aseară s-au încheiat astfel : Cehoslovacia — Danemarca 16—12, R.F. Germania — Islanda 22—16, Ungaria — Bulgaria 19—15, Polonia — Suedia 20—10, Iugoslavia — Algeria 35—12, R.D. Germană — S.U.A. 35— 14, U.R.S.S. — Japonia 25—18), doar 6 echipe sînt neînvinse : în grupa A — Cehoslovacia; în grupa B — România; în grupa C — R.D. Germană și U.R.S.S.; în grupa D — Iugoslavia și Ungaria.
I. DUMITRIU

Cronica zilei
La sala „Dalles" din București a avut loc, .vineri la amiază, vernisajul expoziției „Vestul american"^ organizată sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, în cadrul programului de schimburi culturale dintre România și Statele Unite ale Americii.Expoziția reunește peste 70 de picturi în ulei, acuarele, litografii și gravuri, datînd din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, selecționate din colecțiile Muzeului de artă a vestului A- mericii „Amon Carter" (statul Texas) și ale altor muzee. instituții sau colecții particulare din S.U.A.La vernisaj au participat. Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, Andrei Vela, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Ion Să- lișteanu, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din Consiliul Culturii și E- ducației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Robert Martens, însărcinat cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.Erau de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului’ diplomatic.Cu acest prilej au rostit alocuțiuni criticul de artă Mircea Popescu, .'director adjunct al Direcției instituțiilor de spectacol artistic și a artelor plastice din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, și senatorul James Pearson, care ne vizitează țara.

★Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane, atașatul militar, aero și naval al a- cestei țări la București, col. Horst Beutling, a oferit, vineri seara, un cocteil, în saloanele ambasadei.Au participat general-colonel Marin Nicolescu și general-colonel Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului apărării naționale, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E., generali șl ofițeri superiori.Au luat, de asemenea, parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★în cadrul unei festivități care a avut loc vineri la amiază în Capitală, Pio de los Casares y de Illana, ministru plenipotențiar, șeful reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei la București, a donat Facultății de limbi romanice — catedra de limbă spaniolă — o colecție de cărți, precum și o serie de diapozitive, discuri, benzi de magnetofon.
★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, în perioada 22 februarie—1 martie ne-a vizitat țara Elvio Romero, poet, membru in conducerea mișcării pentru pace din Paraguay.Oaspetele a fost primit la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, a avut convorbiri la I.R.R.C.S., Radio- televfziune, redacția revistei „Contemporanul", Universitatea. „Babeș- tîplyai"- din Cluj, a vizitat obiective economice și social-culturale din București șl din județele Argeș și Cluj. (Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 
A MĂRȚIȘORULUI 

DIN 1 MARTIE 1974EXTRAGEREA I : 70 68 13 25 38 61 63 56 44 14EXTRAGEREA A Il-a : 52 28 45 48 86 76 42 40 50 58EXTRAGEREA A III-A : 3 45 3487 66 56 2 62 44 74 89 24EXTRAGEREA A IV-A : 26 18 8684 9 31 60 83 7 80 76 23EXTRAGEREA A V-A : 20 42 57 80EXTRAGEREA A VI-A : 77 40 80 65FOND GENERAL DE CIȘTIGURI :4 382 745 lei

FINALELE 
„CUPEI TINERETULUI"Astăzi și mîine au loc finalele ediției de iarnă a „Cupei tineretului".Probele de schi alpin și schi fond se vor disputa sîmbătă și duminică, de .la ora 9,30, în Poiana Brașov. Concursul de săniuțe, ce urma să se desfășoare la Sinaia, va avea loc astăzi pe pîrtia inițial stabilită — la Brașov, pe Drumul roșu.Finalele probelor de patinaj viteză vor l'i găzduite de orașul Tușnad.

În cite va rînduri
TENIS. în turneul internațional de tenis de la Miami, Ilie Năstase l-a întrecut cu 7—6, 6—3 pe francezul Pierre Barthes și s-a calificat pentru sferturile de finală.• Campionatele internaționale de tenis de masă ale Angliei au continuat la Brighton cu probele individuale. In turul doi al concursului feminin, românca Maria Alexandru a învins-o cu 3—0 pe Zizkova (Cehoslovacia).
ATLETISM. — In localitatea cehoslovacă Trinec s-a desfășurat un nou concurs atletic, la care au participat cei mai buni săritori și cele mai bune săritoare în înălțime din Europa. Proba feminină s-a încheiat cu o frumoasă victorie a atletei românce Cornelia Popescu-Popa, care a stabilit un nou record național pe teren acoperit, cu performanța de 1,89 m.
FOTBAL. — La Salonic s-a disputat întilnirea internațională amicală de fotbal dintre echipa locală P.A.O.K. și formația. F. C. Argeș Pitești. Gazdele au obținut victoria cu 3—0 (0-0).

Către PARTIDUL SOCIALIST. DESTURIANTUNISCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului Socialist Des- turian. Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dumneavoastră, tuturor militanților partidului, un salut cordial și calde felicitări, împreună cu urările noastre de succes în activitatea de răspundere ce o desfășurați, de progres și prosperitate pentru poporul tunisian.în cei 40 de ani de existență, partidul dumneavoastră, parcurgind un drum anevoios de luptă, a militat pentru trezirea conștiinței naționale și eliberarea patriei de sub jugul colonial, pentru apărarea intereselor vitale ale întregului popor tunisian, pentru unirea și colaborarea — pe calea progresului economic și social — a tuturor forțelor ce acționează împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, pentru pace, prietenie și înțelegere între popoare.Reafirmăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și colaborare, de stimă și respect reciproc statornicite între partidele noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul întăririi conlucrării dintre țările și popoarele noastre, al unității tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și securității in lume.
COMITETUL CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale
Dr. URHO KALEVA KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda HELSINKIReînvestirea dumneavoastră cu înalta funcție de președinte al Republicii Finlanda îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea dumneavoastră, de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul finlandez prieten.Sînt încredințat că bunele relații care există între România și Finlanda vor continue să se dezvolte în folosul celor două popoare, al păcii și înțelegerii în Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte.In numele poporului american, doresc să vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj adresat cu prilejul încheierii cu succes a programului „Skylab". împărtășesc convingerea dumneavoastră că această contribuție la explorarea spațiului cosmic va servi progresului umanității.Ne face plăcere că împărtășiți sentimentul nostru de mîndrie pentru realizările programului „Skylab" și ne exprimăm dorința de a conlucra cu toate țările pentru aprofundarea înțelegerii umane asupra universului.Cu sinceritate,

RICHARD NIXON

Primire la Consiliul de MiniștriPrim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit, vineri după-amiază, pe Bojidar Dimitrievici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, secretar federal pentru economie, care face o vizită în țara noastră.La primire, desfășurată într-o atmosferă de prietenie, a participat loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele.A fost prezent Petar Dodik. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Cu acest prilej au fost discutate unele, probleme referitoare la dez
întoarcerea de la Moscova a reprezentantului 

permanent al României la C.A.E.R.. Tovarășul Gheorghe Rădulescu, Vil copreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al României la C.A.E.R., s-a înapoiat, vineri seara, de la Moscova, unde a participat la lucrările celei de-a 66-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La sosire, pe aeroportul Otopeni, se aflau Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Era prezent V. I. Drozdenko, am
Convorbiri economice româno-francezeTovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală ro- mâno-franceză de cooperare economică, științifică și tehnică, a avut convorbiri cu Bertrand Larera de Morel, vicepreședintele părții franceze în comisie, și cu specialiștii care îl însoțesc în vizita pe care o întreprinde în țara noastră.Cu acest prilej a fost examinat stadiul de pregătire a lucrărilor celei de-a 6-a sesiuni a comisiei, care urmează să aibă loc la București. In acest context au fost discutate

Vizita unei delegații a Ministerului Industriei Ușoare 
și Alimentare din R. P. ChinezăLa fnvitația Ministerului Industriei Ușoare se află în țara noastră o delegație a Ministerului Industriei Ușoare și Alimentare din Republica Populară Chineză, condusă de. Tsao Lu, prim-adjunct al ministrului. Oaspeții au avut Întrevederi cu

. . .....................I

DE LA ADASLa tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață pentru luna februarie 1974 au ieșit ciștigătoare următoarele opt combinații de litere :
I J B
O.S W 
I. Z Q
K G O

I L Q 
FEB 
V D F 
P b IIToți asigurați! cărora le-au ieșit cîștigătoare una sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a li se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

vremea 

voltarea în continuare a relațiilor de colaborare și cooperare dintre cele două țări.
★în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit pe secretarul federal pentru economie al R.S.F. Iugoslavia.In cursul întrevederii, la care a fost de față ambasadorul Iugoslaviei la București, s-au abordat aspecte privind relațiile economice și extinderea colaborării și cooperării între cele două țări. (Agerpres)

basadorul Uniunii ’ Sovietice !a București.La plecare, pe aeroportul Șere- metievo din Moscova, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, reprezentantul permanent al țării noastre la C.A.E.R., a fost condus de N. Faddeev, secretarul C.A.E.R., și alte persoane oficiale.Au fost prezenți, de asemenea, Gheorghe Badrus, ambasadorul țării noastre în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
probleme referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor economice româno-franceze de cooperare industrială, tehnică și științifică.La ’ convorbiri au participat Ion Șt. Ion, vicepreședinte al părții române în comisie, Constantin Stan- ciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, și Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului finanțelor.Au participat, de asemenea, Constantin Flltan, ambasadorul României la Paris, și Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București.Convorbirile au decurs într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Gheorghe Cazan, ministru secretar de stat in Ministerul Industriei Ușoare. și Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior. Au fost prezenți membri ai Ambasadei Republicii Populare Chineze la București.
Un succes 

al energeticienilor 
de la TarnițaCLUJ (Corespondentul „Scînteii", Al. Mureșan). — A fost racordat la sistemul energetic național primul hidroagregat al Hidrocentralei de la Tarnița, din cadrul amenajărilor hidroenergetice de pe Someș. Evenimentul*  marchează începerea valorificării energiei hidraulice din lacul de acumulare de pe Someșul Cald. Hidroagregatul, cu o putere de 22,5 MW, este unicat, fiind proiectat și realizat în întregime în țară, la întreprinderea constructoare de mașini din Reșița.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 
4. 5 martie. In țară : Cerul va fi va
riabil, mai mult în jumătatea de sud- 
»est a țării, unde vor cădea precipita

ții locale. în rest, precipitații izolate. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 8 și plus 2 grade. 
Izolat mal coborîte în prima noapte, 
iar maximele între zero și plus 8 grade. 
In București î Cerul va fi variabil, mat 
mult noros, favorabil precipitațiilor 
slabe, vînt slab plnă la moderat. Tem- 
peratura în creștere ușoară.



viața internațională
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
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ION GHEORGHE MAURER IN R. P. UNGARĂ
încheierea convorbirilor oficialeVineri după-amiază, la Palatul parlamentului s-au încheiat convorbirile oficiale dintre președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, tovarășul Jenfi Fock.Cei doi șefi de guvern și colaboratorii lor au analizat un cerc larg de probleme, în scopul dezvoltării relațiilor multilaterale dintre cele două țări și popoare. Au fost puse de acord o serie de acțiuni menite să amplifice colaborarea și cooperarea româno-ungară.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de deplină înțelegere.După încheierea convorbirilor oficiale, în prezența tovarășilor Ion Gheorghe Maurer și Jeno- Fock, a

Dejun oferit de președintele 
Consiliului de Miniștri al RomânieiVineri la amiază, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a oferit un dejun în . onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, tovarășul Jeno Fock.Au luat parte tovarășii Nyers Rezso, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., Feher Lajos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Timar Matyas. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Frigyes Puja, ministrul afacerilor externe, Csanadi Gybrgy, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Horgos .Gyula, minis

La combinatul „Csepel"BUDAPESTA 1 (Corespondentă de la Mircea Ionescu și Aurel Pop). — Programul vizitei oficiale de prietenie pe care o între
Un mesaj al președintelui Argentinei 

adresat națiunii
• GENERALUL JUAN DOMINGO PERON DESPRE IMPOR
TANTA ACORDURILOR COMERCIALE Șl DE COOPERARE 

SEMNATE CU ROMANIABUENOS AIRES 1 (Agerpres), — Președintele Argentinei, generalul Juan Domingo Peron, a relevat, într-un recent mesaj adresat națiunii, importanța deosebită pe care o au acordurile comerciale și de cooperare semnate cu România și cu alte țări, pentru dezvoltarea susținută a economiei naționale argentinene.Cu același prilej, referindu-se la o serie de probleme interne, el a relevat că, datorită politicii promovate de guvernul justițialist, participarea muncitorilor la venitul național a crescut de la 33 la sută, în mai 1973, la 42,50 la sută la sfîrșitul anului. Referindu-se la planul siderurgic pe perioada 1974—1982, aprobat recent de Parlamentul argentinean, președintele Juan Domingo Peron a relevat că el necesită alocarea unui forul de investiții de 4,5 miliarde dolari.
Argentina este singura țară cu nume împrumutat de la... un metal prețios, in care insă subsolul ei nu a excelat., niciodată. Un metal atît de căutat cîndva de cuceritorii „Lumii Noi" și găsit în alte părți ale Americii într-o asemenea abundență, incit cu "cantitatea extrasă s-ar fi putut întinde,’ zice-se, cîteva poduri de argint peste Atlantic.Cind spunem Argentina, ne gindim mai întii la celebra ei capitală, Buenos Aires, cel mai mare oraș aj Americii Latine și care figurează între primele zece în lume. Ne gin- dim apoi, inevitabil, la ,,pampa", cîmpia netedă unde zările se deschid la infinit.Aceste două elemente — capitala și pampa — au devenit un fel de embleme, deși veste vorba despre o iară întinsă de la ghețurile antarctice, din extremul sudic al Americii, pînă la zona tropicală dinspre Paraguay și Brazilia, cuprinzînd o gamă foarte variată de zone climatice și resurse naturale. Imaginea tradițională a Argentinei mai este asociată cu pitoreasca figură a unui „gaucho" călare, înconjurat de cirezi de vite și turme de oi — deși multe din simbolurile care-1 defineau cîndva pe ..gaucho" ca tip caracteristic dispar în fața noilor necesități și realități economice.Concentrarea populației în centrele urbane. pătrunderea tehnicii in locuri altădată izolate ale pampei au impus ireversibile schimbări în modul tradițional de viață. Creșterea animalelor se face în măsură tot mai mare după principiile de organizate ale zootehniei moderne, industria cere mereu mină de lucru calificată.Așa-numita „pampa umedă", deși nu înseamnă decit o cincime din teritoriul țării, concentrează cea mai mare parte a resurselor ei agricole. în limitele ei sînt cuprinse majoritatea fermelor (estan- cios), cu cele mai valoroase rase de animale (șeptelul Argentinei numără vreo cincizeci milioane de vite și cam tot atîtea oi) și cele mai bune recolte de cereale — grîu, orz, porumb. Cind intri in portul Buenos Aires și vezi pădurea nesfîrșită a macaralelor care încarcă — în vase așezate la rind pe zeci de kilometri de-a lungul danelor — conținutul silozurilor și al frigoriferelor, poți măsura mai bine dimensiunea roadelor pampei și înțelege specificul economiei sale : acela de mănos grî- nar și de imens abator. întreaga economie a Argentinei pare să respire prin acest mare port.

celorlalte personalități române și ungare care au participat la convorbiri, a avut loc solemnitatea semnării unor convenții și înțelegeri de colaborare și cooperare economică și tebnico-științifică româno-ungare.Tovarășii Ilie Cîșu, ministru-secre- tar de stat la Ministerul Industriei Chimice, și Lorincz Imre. locțiitor al ministrului industriei grele, au semnat : Convenția de cooperare economică în producția de cauciuc poliizo- prenic și Convenția de specializare în producția de pesticide și de livrări reciproce.Tovarășii Marin Măroiu, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, și Foldvari Laszlo, locțiitor al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, au semnat înțelegerea privind colaborarea tehni- co-științifică directă dintre cele două ministere.

trul metalurgiei și industriei construcțiilor de mașini, Gyenes Andras, șeful secției . externe a C.C. al P.M.S.U., și. alte persoane oficiale.Au participat tovarășii Virgil Tro- fin, Ilie Cișu, Cornel Pacoste și celelalte persoane oficiale române . care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Miniștri în vizita sa oficială de prietenie in R.P. Ungară.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, tovarășul Ion Gheorghe Maurer și tovarășul Jeno Fock au toastat pentru prietenia și continua prosperitate a celor două țări și popoare.
prinde în R.P. Ungară tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a oferit oaspetelui

Guvernul argentinean a prevăzut, totodată, alocarea a 700 milioane dolari pentru dezvoltarea industriei petrochimice.
★VARȘOVIA 1 (Corespondență de la Gh. Ciobanu). — Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă care a avut, loc la Varșovia, ministrul Oscar Garcia Rey, subsecretar la Departamentul pentru problemele coordonării și informării economice, membru al delegației comerciale argentinene care întreprinde o vizită în Polonia, a subliniat că guvernul condus, de președintele Juan Peron intenționează să dezvolte relații ample și multilaterale cu țările socialiste, apreciind colaborarea economică cu aceste state drept un element important' ce facilitează realizarea planului trienal argentinean de dezvoltare.

în ciuda multor trăsături specifice, acest oraș — care, împreună cu suburbiile, numără aproape nouă milioane de locuitori (cam o treime din populația țării) — este un produs al pampei. Profilul imprimat economiei argentinene a fost acela al unui „stat-fermă", furnizor do carne, lină, piei și cereale pentru metropolele industrializate ale lumii, de unde mai înainte cumpăra a- proape totul, inclusiv propriile produse manufacturate. Pe cît de avantajoasă era o asemenea profilare pentru rtiaril latifundiari și proprietari de „estancias", pe atît de nocivă se dovedea ea pentru interesele țării. Venitul național pe locuitor.
Orizonturi noi

in „pampa" Argentinei
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

mai mare decît în celelalte țări lâ- tino-americane (cu excepția Vene- zuelei). nu era de fapt decit un mijloc de a ascunde decalajul crescind dintre polii sociali.-Imperativele progresului economic au determinat începerea și dezvoltarea procesului de industrializare, concretizat într-o seamă de obiective importante, între care marele complex hidroelectric „El Chocdn- Cerros Colorados", cu o capacitate de 1 650 000 kW. menit să furnizeze în bună parte energie pentru valorificarea marilor și diverselor resurse naturale din Patagonia. Se adaugă hidrocentralele de la Nihuil și o serie de termocentrale (Barrangueros, Cuyo, Alto Valle etc.). Deși Argentina a ajuns să se situeze între țările cele mai industrializate de pe continent, față de potențialul și necesitățile țării expansiunea este considerată de experții argentineni ca prea lentă — fenomen legat. In bună măsură, și de unii factori politici din trecut.Victoria în alegerile din martie 1973 a Frontului Justițialist de Eli

român. în cursul dimineții de. vineri, posibilitatea unui contact direct cu realități ale construcției socialiste din țara vecină și prietenă.Președintele Consiliului de Miniștri a fost oaspete al colectivului combinatului „Csepel". Veche unitate industrială, cu tradiții revoluționare, „Csepel" este, în prezent — prin cei 35 000 de muncitori, tehnicieni și specialiști care lucrează în cele 14 uzine siderurgice și constructoare de mașini, prin produsele sale de înaltă tehnicitate — unul din cele mai puternice combinate industriale din Ungaria.Met.alurgiștii au făcut tovarășului Ion Gheorghe Maurer și celorlalte persoane oficiale române o caldă primire.Pe un mare panou era înscrisă urarea „Salutăm cu dragoste pe sti- mații noștri oaspeți români".în această vizită, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a fost însoțit de Timar Matyas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și de alte persoane oficiale ungare.La sosire, președintele Consiliului de Miniștri a fost intimpinat de tovarășii Horgos Gyula, ministrul metalurgiei și industriei construcțiilor de mașini, și de directorul general al combinatului. Csato Lajos.După o prezentare a activității a- cestui mare centru al industriei unde se realizează 45 la Sută din producția de mașini-unelte a Ungariei — într-o convorbire cu membrii conducerii combinatului, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a subliniat utilitatea unei cît mai bune cunoașteri reciproce a realizărilor și preocupărilor actuale din economia fiecăreia dintre cele două țări.Au fost vizitate apoi fabrica de mașini-unelte de mare precizie, o unitate reprezentativă a tehnicii moderne, precum și fabrica de instalații unicat — unde pe bancul de probă se aflau ultimele agregate ale’ unei fabrici de țevi sudate care se livrează României.La plecare, semnînd în cartea de onoare, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a adresat tuturor muncitorilor combinatului un cald și tovărășesc salut din partea oamenilor muncii din țara noastră.
ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri sovieto-egip- 
tene • Secretarul de stat 

ai S.U.A. — la DamascCAIRO 1 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko. a sosit, vineri, la Cairo, unde a început convorbiri oficiale eu omologul său egiptean, Ismail Fahmy. Au fost examinate o serie de probleme ale situației internaționale, acordîndU-se o atenție deosebită situației ,din Orientul Apropiat. *TEL AVIV 1 (Agerpres). — La încheierea convorbirilor pe care Ie-a avut cu oficialitățile israeliene în legătură cu dezangajarea forțelor pe linia de încetare a focului dintre Israel și Siria, secretarul de.stat american, Henry Kissinger, a părăsit, vineri după-amiază, Tel Avivul, îndrep- tîndu-se spre Damasc. El a sosit, în aceeași după-amiază, în capitala Siriei.
berare » deschis în fața Argentinei perspectiva unei evoluții în direcția promovării intereselor naționale, dezvoltării rapide economico-sociale. în recentul mesaj adresat țării, președintele Juan Domingo Peron arăta că. chiar și în intervalul de timp scurt de la venirea la putere a Frontului Justițialist, deficitul fiscal moștenit a scăzut de la 31 la 19 miliarde de pesos, Inflația — care în timnul guvernelor precedente ajungea pînă la 80 la sută — a ajuns la zero ca urmare a măsurilor adoptate ; din planul pentru construirea a 500 000 de 'locuințe elaborat de guvern, 40 la sută sînt pe punctul de a fi terminate, iar șomajul, una din cele 

mai grave probleme pe care a trebuit să le înfrunte guvernul, a scăzut de la 6.5 la 4,5 la sută.Planul trienal de dezvoltare economică și socială (1974—1977) are ca principale obiective eliminarea șomajului, captarea mijloacelor financiare necesare programului de dezvoltare și o redistribuire mai adecvată a veniturilor prin intermediu] salariilor. Guvernul iși propune ca în trei-patru ani să creeze un milion de noi locuri de muncă, să dubleze procentul -de creștere a produsului național și să sporească considerabil venitul pe locuitor. Planul prevede, totodată, o însemnată creștere a volumului comerțului exterior, îndeosebi a exporturilor. Se impun atenției măsurile vizînd asigurarea controlului național asupra sectoarelor strategice ale economiei. Este vorba de legi și dispoziții care reglementează regimul investițiilor*  de capital străin și limitarea cuantumului permis pentru repartizarea dividendelor.
Scîntell. Tel. 17 «0 10. ti «o 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale sl difuzor!! din întreprinderi si Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin t,ROMPRESFILATELIAs București 
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Măsurile menționate și altele aflate în studiu atestă mobilizarea efortu

Delegația P. C. R. 
încheiat vizita în Olandasi-a

1HAGA 1 (Corespondență de la N. Popescu-Bogdănești). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și-a încheiat vizita îh Olanda. în cursul zilei de vineri de- • legația s-a întîlnit cu membri ai Comitetului Executiv al Partidului Muncii din Olanda. Au participat : Ina van der Heuvel, vicepreședinte al partidului, G, Heye de Bak, secretar general al partidului, Relus ter Beek, secretar cu problemele internaționale, membru al parlamentului, Harry van der Bergh, secretar adjunct cu problemele internaționale, membru al parlamentului, Ed. van Thijn, șeful grupului parlamentar al Partidului Muncii.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Mihail Bujor-Sion, ambasadorul României la Haga.
Rezultat indecis al scrutinului din Anglia

Dileme privind alcătuirea viitorului guvernAlegerile generale din Anglia s-au Încheiat cu un rezultat indecis. Nici unul dintre partidele ce s-au prezentat în alegeri nu a obținut majoritatea necesară pentru a putea forma singur guvernul și a fi la adăpost de eventuale surprinze în parlament în următorii cinci ani. Potrivit ultimelor rezultate (parvenite la închiderea e- diției), renartizarea mandatelor în Camera Comunelor se prezintă astfel : partidul laburist — 300 ; partidul conservator — 296 ; partidul liberal — 11 ; alte formațiuni politice — 21. Indiferent de rezultatele. neanunțate încă, flin ultimele șapte circumscripții, nici unul dintre partide nu va putea cîștiga majoritatea absolută de 318 mandate.Așa cum e cunoscut, guvernul conservator, condus de primul ministru Heath, a organizat actualele alegeri înainte de termen, sperînd ca în acest fel să revină la putere cu o „majoritate substanțială". Dar, așa cum s-a văzut, aceste speranțe, confirmate de altfel pînă în ajunul alegerilor de felurite instituții ale sondajului public, au fost infirmate de rezultatul scrutinului. Comentatorii sînt unanimi în a releva că aceste rezultate, deplasările înregistrate acum în electoratul britanic vădesc „decepțiile" și „confuziile" unor largi mase de oameni în legătură cu serioasele dificultăți social-economice
COMUNICAT iugoslavo-cubanez

In comunicatul la convorbirile desfășurate cudoilea secretar alCuba, prim-viCe- Guvernului Revolu- că cele două părți satisfacție dezvol- relațiilor și colabo-

BELGRAD 1 (Corespondență de la S. Morcovescu). — comun cu privire iugoslavo-cubaneze, prilejul vizitei în Iugoslavia a lui Raul Castro, al C.C. al P.C. din prim-ministru al ționar, se arată au constatat cu tarea continuă a rării dintre U.C.I. și P.C. din Cuba, prșeum și extinderea colaborării în toate domeniile dintre cele două țări. Relațiile dintre cele două țări și partide se dezvoltă cu succes in sniritul prieteniei, încrederii recinro- ce-și respectării particularităților dezvoltării interne și ale poziției internaționale a fiecărei țări.
rilor spre promovarea unei dezvoltări economice accelerate și multilaterale, bazată pe folosirea suverană a resurselor țării și. așa cum au declarat factorii de răspundere ai Argentinei, pe intensificarea relațiilor de colaborare rfeeiproc avantajoasă cil toate țările, indiferent de sistemul lor social-poTitic. Tri această direcție este Semnificativă restabilirea relațiilor diplomatice și economice cil Cuba, ca și stabilirea de relații cu unele țări Socialiste din Europa și Asia.Relațiile de prietenie și colaborare româno-argentiuene au o îndelungată tradiție. Este’deajuns să amintim, între exemplele de colaborare pe plan politico-diplomatic, aderarea României în 1933 — ca urmare a inițiativei lui Nicolae Titulescu de dezvoltare a legăturilor cu „națiunile surori de care ne desparte oceanul" — la pactul de conciliere și condamnare ■ a războaielor de agresiune Saavedra-La- mas (după numele ministrului de externe argentinean din acea vreme, căruia, i-a aparținut inițiativa), pact încheiat de șase țări latino-ameri- cane și deschis adeziunii tuturor statelor. în scopul consolidării păcii și dezvoltării înțelegerii universale.Poporul român privește cu multă simpatie eforturile poporului argentinean îndreptate spre dezvoltarea economică și socială independentă Dorința comună de a impulsiona extinderea legăturilor de prietenie și cooperare intre țările noastre a fost relevată și cu ocazia întîlnirii de la București dintre președintele Nicolae Ceaușescu și generalul Juan Domingo Peron. De ambele părți s-a apreciat că există largi posibilități de a amplifica și adinei colaborarea bilaterală, de a conferi, prin eforturi comune, un conținut mai bogat și .calitativ superior relațiilor româno- argentinene, bazate pe principiile suveranității și independenței, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. Dezvoltarea lor în continuare este favorizată de caracterul complementar al economiilor celor două țări.Apropiata vizită în Argentina a președintelui Nicolae Ceaușescu, convorbirile ce le va avea cu președintele Juan Domingo Peron vor marca, fără îndoială, o nouă etapă in relațiile româno-argentinene. relații ce se dezvoltă in concordanță cu interesele ambelor țări, ale progresului, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vasile OROS

în aceeași zi, tovarășul Paul Niculescu-Mizil s-a întîlnit cu ministrul educației naționale al Olandei, J. K. Kemenade. Cu acest prilej a avut loc o convorbire privind dezvoltarea relațiilor româno-olandeze în domeniul învățămintului.La plecare, pe aeroportul din Amsterdam, delegația a fost salutată de Ina van der Heuvel, de alți membri ai Comitetului Executiv al partidului.Au fost prezenți membri ai Ambasadei române la Haga.
★Vineri seara, delegația s-a înapoiat în Capitală.La soăire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană/ membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Iosif Szasz, membru supleant al C.C; al P.C.R., de activiști de partid.

care confruntă Anglia. Prin aceasta explică observatorii atît cîștigurile de voturi dobîndite de partidul laburist, mai ales în regiunile industriale din centrul și nordul țării, cît și regresul înregistrat de partidul conservator. Singurul partid care a înregistrat un spor masiv de voturi este cel liberal. Datorită însă sistemului de repartiție a mandatelor, numărul deputați- lor liberali, în comparație cu al celorlalte, partide,, este incomparabil mal scăzut.Observatorii apreciază că raportul între forțele politice, rezultat în urma actualelor alegeri, pune în fața cercurilor politice din Anglia dileme și întrebări la care deocamdată este greu de răspuns. Va fi oare format un guvern minoritar, sau se va recurge la o coaliție ? Cei mai mulți înclină să creadă că. și într-un caz și în altul, guvernul respectiv va avea caracterul unui „cabinet de tranziție". care va recurge, in lunile următoare, la un nou scrutin. în speranța că atunci electoratul va da un •răspuns mai clar. Toți sînt însă de acord că, indiferent cum va arăta viitoarea administrație, ea va avea de intimpinat aceleași probleme serioase care-și așteaptă rezolvarea.
Nicolae PLOPEANU

Londra.,

L\C.I. și P.O. din Cuba, subliniază comunicatul, pornesc de la principiul că fiecare mișcare revoluționară este răspunzătoare în fața propriei clase muncitoare și a poporului său și de la faptul că lupta clasei muncitoare și a tuturor forțelor progresiste din fiecare țară este o contribuție la înfăptuirea obiecțivelor luptei pentru socialism și progres social în lume. De aceea sînt necesare dezvoltarea și întărirea continuă a diferitelor forme de colaborare între toate forțele care luptă, împotriva imperialismului, a tuturor formelor de dominație, pentru progres social și socialism, pe baza principiilor independenței și autonomiei în oolitica internă și externă- și neutru alegerea liberă a căilor de dezvoltare.

agențiile de presă transmit:
R. D. VIETNAM

Fabrică de cărămizi 
construită cu asistența 

RomânieiAgenția V.N.A. .informează că în provincia Ha Bac din R. D. Vietnam a intrat in producție de probă o fabrică de cărămizi construită cu asistența Republicii Socialiste România. Noua fabrică va produce anual 20 de milioane de cărămizi .— material de construcție atît de necesar uriașei activități de reconstrucție ce se desfășoară în prezent in R. D. Vietnam.i____________
Președintele Franței,Geor‘ ges Pompidou, va face o vizită în Uniunea Sovietică în zilele de 12 și 13 martie, pentru a se întîlni cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., anunță agenția T.A.S.S.
La Viena 3 avut loc>joi’ 0 nouă ședință plenară a negocierilor privind reducerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală.
Expoziția românească de 

bunuri de consum de Ia 
Bangui 8 ^ost Vizitată de președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, aflat in vizită oficială în Republica Africa Centrală. Șeful statului senegalez a apreciat calitatea mărfurilor expuse, realizările industriei românești.

LU Pekin Houari Boumediene, președintele Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri al Algeriei, aflat în vizită în R.P. Chineză, a oferit vineri o recepție, la care a participat Ciu En-lai, președintele Consiliului de Stat al R.P. Chineze, alți conducători chinezi.

COMUNICAT 
cu privire la cea de-a 66 a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciprocîntre 26 și 28 februarie 1974 a avut loc la Moscova cea de-a 6-3-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au participat T. Țolov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, R. Rohlicek, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, F. Bravo, viceprim-minis- tru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, M. Jagielski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. D. Lazar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ai Republicii Populare Ungare, M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Ședința a fost prezidată de T. Țolov, reprezentantul Republicii Populare Bulgaria.în conformitate cu convenția dintre C.A.E.R. și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la lucrările Comitetului Executiv a participat M. Orlandici, membru 81 Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.Comitetul Executiv a examinat informarea secretariatului C.A.E.R. cu privire la stadiul îndeplinirii unor acțiuni din programul complex al adînclrii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R. și a relevat că țările membre ale C.A.E.R. au întreprins măsuri în vederea realizării acțiunilor din programul complex, a căror finalizare a fost prevăzută pînă la sfîrșitul anului 1973Comitetul Executiv a adoptat recomandări cu privire la asigurarea elaborării și a înfăptuirii acțiunilor din programul complex a căror finalizare este prevăzută în anul 1974. s Călăuzindu-se după recomandările celei de-a 26-a sesiuni a C.A.E.R., Comitetul Executiv a examinat proiectul convenției generale privind colaborarea în construirea și exploatarea liniei pentru transportul energiei electrice de 750 kV Vinnița (U.R.S.S.)--Albertirsa (R.P.U.) și a stațiilor Vinnița. Ucraina de vest, Albertirsa. în cursul ședinței Comitetului Executiv, reprezentanții guvernelor Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, Ungariei și Uniunii Sovietice au semnat convenția amintită. Construirea acestor . obiective energetice, care constituie o verigă importantă a a- dîncirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste în domeniul energeticii, va spori gradul de siguranță în funcționarea sistemelor energetice interconectate, va permite să se realizeze mai deplin facilitățile și avantajele de pe urma Interconectării acestor sisteme energetice , și va crea ... cqn<Jiții pentru creșterea livrărilor planificate 'de e- nergie electrică.Comitetul Executiv a examinat „principalele tendințe ale dezvoltării eiectroe-ier-mti ii țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. pe perioada pînă în anul 1990 și propunerile privind colaborarea' în această, ramură", elaborate de Comisia permanentă C.A.E.R. pentru energie electrică, în conformitate cu datele prelimi

Norodom Sianilk, șeful statului Cam- bodgia, președintele Frontului Unit Național al. Cambodgiei, alte persoane oficiale. Președintele Boumediene și premierul Ciu En-lai au rostit alocuțiuni.
La Panmunjon 8 8VUt loc- joi, o nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, la cererea . părții R.P.D. Coreene — transmite agenția A.C.T.C. în cadrul ședinței, reprezentantul părții R.P.D. Coreene, geueral-maior Kim Poong Sup. a exprimat un protest hotărit în legătură cu recenta acțiune a autorităților sud-coreene de trimitere a unor nave-spion în apele teritoriale

Semnificațiile remanierii guvernului francezTimp de 48 de ore Franța a cunoscut o pauză ministerială, ca urmare a demisiei guvernului Messmer, prezentată miercuri în ședința Consiliului de Miniștri. Consecințele acestei crize au putut fi prevăzute încă în aceeași zi, președintele Georges Pompidou încre- dințînd tot lui Pierre Messmer sarcina . de a forma noul guvern. Observatorii politici au conchis, deci, că nu este vorba de o schimbare radicală a echipei ministeriale, ci doar de o remaniere. Așadar, chiar joi s-a putut afirma cu certitudine în, cercurile bine informate că două ministere-cheie își vor păstra titularii ; Valâry Giscard d’Estaing la edonomie și finanțe și Michel Jo- bert la afacerile externe. Lista noului guvern, anunțată oficial vineri Iâ prînz, a confirmat in bună parte ipotezele și analizele făcute anterior. în afară de cei doi miniștri amintiți mai sus, și-au păstrat mandatul titularii ministerelor armatei, justiției și alții. De asemenea, trebuie subliniat faptul că noul cabinet cuprinde doar 15 miniștri și 13 secretari de stat, față de 23 miniștri și 15 secretari de stat, cit cuprindea guvernul precedent. 

nare ale țărilor, dezvoltarea preconizată a electroenergeticii țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în această perioadă se va realiza in ritmuri rapide, asigurîndu-se necesarul crescind al economiei naționale în energie electrică și termică. Potrivit datelor preliminare, consumul preconizat de energie electrică al țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în perioada 1971—1980 va crește aproximativ de_ două ori. In perioada următoare, pînă în anul 1990, se mențin ritmurile înalte de creștere a consumului de energie simetricăAdincirea colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul electroenergeticii, în această perioadă, va fi concentrată asupra dezvoltării și perfecționării în continuare a sistemelor energetice interconectate ale acestor țări.Evidențierea principalelor tendințe ale dezvoltării electroenergeticii pînă în anul 1990 și elaborarea propunerilor privind colaborarea țărilor interesate membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în această ramură reprezintă un pas important pe calea spre soluționarea complexă a problemei dezvoltării electroenergeticii țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. pe o perspectivă îndelungată.La ședință a fost examinată informarea despre stadiul îndeplinirii programului acțiunilor de colaborare ale țărilor membre ale C.A.E.R. in perfecționarea lanțului frigorific internațional, a căror realizare asigură păstrarea in bună stare a produselor alimentare în cadrul producției, depozitării și transporturilor pe baza aplicării celor mai noi realizări ale tehnicii și tehnologiei frigorifice.La ședința Comitetului Executiv an fost examinate și pregătite de către țările interesate proiectul „Regulamentului privind standardul C.A.E.R." și proiectul „Convenției privind aplicarea standardelor C.A.E.R.", In vederea prezentării lor celei de-» XXVIII-a sesiuni a consiliului.Comitetul Executiv a adoptat reguli uniforme pentru instanțele de arbitraj de pe lingă camerele de comerț din țările membre, elaborate de consfătuirea reprezentanților țărilor membre ale C.A.E.R. pentru probleme juridice, pornindu-se de la programul complex. în acest document este prevăzută reglementarea uniformă a problemelor referitoare la competența instanțelor de arbitraj, la organizarea și activitatea lor, la modalitatea da procedură. Comitetul Executiv a recomandat țărilor membre ale C.A.E.R. să adoote măsuri, astfel incit la litigiile dintre organizațiile economice ale țărilor membre ale C.A.E.R. care urmează a fi examinate de către aceste instanțe să se aplice reglementările respective.Comitetul Executiv a adoptat măsuri îndreptate spre îmbunătățirea in continuare a informării opiniei publice despre colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. și activitatea consiliului.Au fost examinate, de asemenea, alte probleme ale dezvoltării și perfecționării colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R., asupra cărora au fost adoptate recomandări corespunzătoare.Ședința Comitetului. Executiv »-» desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

ale R.P.D. Coreene. La momentul potrivit, acest act ostil a fost aspru pedepsit de către forțele navale de coastă însărcinate cu paza ale R.P.D. Coreene. Reprezentantul părții R.P.D. Coreene a cerut celeilalte părți să ia toate măsurile pentru a se pune capăt unor asemenea provocări militare periculoase, care agravează tensiunea în Coreea.
Convorbirile S.A.L.T. La Geneva a avut loc, vineri, o nouă întrunire a delegațiilor participante la convorbirile sovleto-americane în problema limitării înarmărilor strategice (S.A.L.T.) — informează agenția T.A.S.S.

Care sînt semnificațiile acestui eveniment ? După cum remarcă majoritatea ziarelor franceze, remanierea guvernamentală este strîns legată de evoluția situației economice și politice, îndeosebi ca urmare a crizei energetice, precum și a procesului inflaționist, ce merge mină în mină cu semnele tot mai e- vidente de încetinire a dezvoltării economice. Rezolvarea crizei energetice, care a dezechilibrat balanța comercială a Franței, ridică probleme dificile de ordin economic și financiar. O altă dificultate importantă pentru noul guvern o constituie situația Franței în cadrul Pieței comune, mai ales după reuniunea de la Washington.Alcătuirea noului guvern încearcă să răspundă acestor probleme. După cum consideră majoritatea observatorilor, operația efectuată in aceste zile la Paris nu va duce la schimbări în domeniul politicii, ci doar al metodelor de lucru ale guvernului, fiind o operație in primul rind tehnică — după cum scria ziarul „Combat".
Paul DIACONESCU

Parii
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