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cel ai larg și reprezentativ

„Dragi tovarăși si prieteni.

CONGRESUL CONSILIILOR DE CONDUCERE 
ALE UNITĂțllOR AGRICOLE SOCIALISTE, 

(AL ÎNTREGII ȚĂ R Ă XIM1
^Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au început, luni 18 apri
lie, la București, lucrările primului 
Congres al consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi. care marchează 
un moment nou. de mare însemnă- 

Itate, în viata social-politică a tării, 
în sala lucrărilor congresului 

domnește o atmosferă sărbăto
rească. Pavilionul central al com
plexului expozițional din Capitală, 
care găzduiește acest forum, este 
împodobit festiv. Drapelele parti
dului și statului încadrează portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Spice de griu coboară pe faldurile 
steagurilor roșii și tricolore, sim
bol al recoltelor bogate, al belșugu
lui, al prosperității țării. Pe roton
da vastei săli strălucesc. în reflexe 
aurii, stemele Partidului Comunist 
Român și Republicii Socialiste 
România. Tot aici se află mari pa
nouri pe care sînt înscrise vibran
tele urări „Trăiască Partidul Comu

nist Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !* ’. „Trăiască și înflo
rească scumpa noastră patrie. Re
publica Socialistă România !“.

Sînt prezenți în sală, ca invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale, or
ganizațiilor de masă și obștești, ac
tiviști de partid și de stat, repre
zentanți ai Vieții științifice și cul
turale. ai oamenilor muncii din în
treprinderile Capitalei.

Sînt de fată șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
corespondenți ai presei străine.

■» La lucrările forumului țărănimii 
noastre iau parte 23 de delegații 
din Republica Populară Bulgaria. 
Republica Socialistă Cehoslovacă. 
Republica Populară Chineză. Repu
blica Cipru. Republica Populară 
Democrată Coreeană, Republica 
Cuba. Republica Arabă Egipt. Fin
landa. Republica Democrată Ger
mană. Republica Irak. Italia. Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia. Maroc. Republica Populari 

Mongolă, Republica Populară Po
lonă. Republica Portugheză. Repu
blica Arabă Siriană. Republica De
mocratică Sudan. Republica Tuni
siană. Turcia. Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, precum și o de
legație a Sindicatului muncitorilor 
palestineni din agricultură.

Este ora 9. La intrarea In sală, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului sint întîmpinați cu 
însuflețite aplauze, ovații si urale. 
Clipe în șir se scandează cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R. !“.

Lucrările congresului sînt des
chise de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. care a spus :

Am marea satisfacție ca, din 
împuternicirea Comitetului Central 
al partidului. Consiliului de Stat si a 
guvernului, să deschid lucrările 
primului Congres al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole 
socialiste, al intregii țărănimi. urind 

desfășurarea în cele mai bune con
diții a lucrărilor sale 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

în numele conducerii de partid 
și de stat, al meu personal vi 
adresez dumneavoastră, tuturor 
celor peste 11 000 de participant! la 
acest mare forum al agriculturii, 
tuturor oamenilor muncii de la sate 
și întregii țărănimi un călduros 
salut și cele mai bune urări 1". 
(Aplauze îndelungate).
/~B-a treeut apoi la alegerea orga- 
rielor de conducere ale congresului. 
Tovarășul Marin Vasile. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ialomi
ța al P.C.R.. a spus : „Pornind de 
la importanța pe care o reprezintă 
congresul in întreaga viată politică 
a tării, consultîndu-mă cu repre
zentanții tuturor județelor, consider 
că exprim voința unanimă a parti- 
cipanților propunînd ca președinte 
al primului Congres al consiliilor 
de conducere ale unităților agricole 
socialiste. înaltul forum aTThtregU(Continuare în pag. a V-a)

cu privire la realizarea unei agriculturi intensive,
moderne, de mare randament și înaltă productivitate,

la creșterea bunăstării intregii țărănimi
Dragi tovarăși și prieteni,Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi — primul congres de acest fel ținut în România — constituie cel mai larg și mai reprezentativ forum al țărănimii noastre — clasă cu adevărat nouă, liberă, deplin stăpînă pe munca și pe destinele sale — al tuturor oamenilor muncii din agricultură, marchează un moment nou în viața social-politică a României socialiste pe calea de- săvîrșirii construcției socialiste și edificării comunismului în România. (A- plauze puternice).După cum se știe, congresul a fost precedat de o amplă dezbatere în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție, în conferințele uniunilor județene, în cadrul celorlalte unități agricole, la care au participat sute de mii de oameni ai muncii de la sate, spunîndu-și cuvîntul asupra problemelor fundamentale ale dezvoltării agriculturii românești în actuala etapă istorică prin 

care trece societatea noastră. Pregătirea și desfășurarea lucrărilor congresului însuși reprezintă o nouă și grăitoare expresie a procesului profund de perfecționare continuă a democratismului orîn- duirii noastre socialiste, o formă superioară de participare directă și efectivă a maselor largi de oameni ai muncii de la sate la elaborarea și înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului nostru, la conducerea agriculturii, a întregii vieți economice și sociale a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite). Această mare reuniune va face bilanțul remarcabilelor succese obținute în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare și modernizare a producției agricole, de înflorire economico-so- cială a satului românesc și, totodată, va dezbate și aproba programul de măsuri pentru transpunerea în viață a hotărîri- lor Congresului al XI-lea al partidului privind înfăptuirea unei agriculturi moderne, de mare randament și înaltă productivitate.

ȚĂRĂNIMEA-FORȚĂ SOCIALA DE BAZĂ A LUPTEI 
POPORULUI ROMÂN PENTRU LIBERTATE Șl NEATÎRNARE, 

PENTRU PROGRES, PENTRU TRANSFORMAREA

^Congresul are loc în anul cînd sărbătorim centenarul cuceririi Independenței de stat a României, eveniment crucial în analele patriei, în lupta poporului român pentru neatîrnare, pentru afirmarea sa liberă și demnă în rîndul tuturor națiunilor lumii. La acest congres comemorăm, totodată, împlinirea a șapte decenii de la marea răscoală a țărănimii din 1907, una din cele mai mărețe și, totodată, din cele mai tragice pagini din istoria luptei

REVOLUȚIONARĂ A SOCIETĂȚIInecurmate a țărănimii, a întregului popor român pentru libertate și dreptate socială, pentru o viață mai bună. De asemenea, aniversăm cu acest prilej 15 ani de la încheierea cooperativizării agriculturii, care a marcat triumful revoluției socialiste la sate, generalizarea relațiilor de producție socialiste în întreaga economie națională, reprezentînd o măreață victorie în opera de edificare a orînduiril noi, socialiste în România^XAplauze pu

ternice). Aniversarea în acest an a acestor importante evenimente istorice, cît și congresul însuși fac necesară o retrospectivă a trecutului de lupte și jertfe al țărănimii noastre, a eroismului cu care ea a acționat, secole de-a rîndul, ca principală forță socială revoluționară a țării, pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale poporului, pentru asigurarea progresului economic și social și afirmarea de sine stătătoare a patriei și, 

totodată, ne permit relevarea rolului pe care țărănimea îl joacă astăzi, în alianță cu clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății — cu ceilalți oameni ai muncii, în lupta pentru zidirea pe pămîntul României a celei mai drepte societăți — societatea socialistă și comunistă. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,întreaga noastră istorie pune în evl- , dență faptul Ztă țărănimea a fost clasa \ care, vreme îndelungată, a dus pe umerii ei greul bătăliilor pentru păstrarea și , afirmarea ființei poporului român, pen- - tru dezvoltarea națiunii noastre, pentru * libertate, neatîrnare și o viață mai bună, pentru transformarea revoluționară a soș cietății.în ciuda atîtor furtuni ale Istoriei, țărănimea a asigurat permanența neclintită a poporului nostru pe aceste meleaguri, păstrînd totodată comoara limbii și(Continuare în pag. a Il-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)culturii naționale și înaltele virtuți ale spiritului popular. Ea a fost mult timp principala făuritoare a bunurilor materiale și spirituale, clasa care prin munca ei îndîrjită a făcut să renască, de atîtea ori, din cenușă și ruină, țara distrusă și prădată de cotropitori. Sensibilitatea și înțelepciunea țărănimii noastre și-au găsit expresie nu numai în bogăția artei populare, de o mare frumusețe, profunzime și originalitate, ci și Intr-un cod moral superior în care sînt înscrise, la loc de frunte, cinstea și omenia, dragostea de muncă și de natură, dîrzenia și neînfricarea în fața greutăților, vitejia și eroismul.Țărănimea a fost întotdeauna vajnica apărătoare a gliei strămoșești împotriva dominației străine, a expansiunii marilor imperii, ea s-a ridicat ca un zid în fața
$ MAREA RĂSCOALĂ DIN 1907-UNA DIN PAGINILE
CELE MAI MĂREȚE Șl MAI TRAGICE DIN ISTORIA LUPTEI 

ȚĂRĂNIMII PENTRU DREPTATE SOCIALĂ, 
PENTRU 0 VIAȚĂ MAI BUNĂȚărănimea a înscris, de asemenea, mărețe pagini de eroism în lupta pentru dreptate socială și națională, împotriva exploatării și asupririi feudale și capitaliste, pentru o viață mai dreaptă, mai demnă. Istoria patriei este jalonată de nenumărate răscoale țărănești împotriva asupririi feudale și burghezo-moșierești. Aceste mișcări constituiau o expresie a cerințelor obiective ale evoluției societății românești, a necesității realizării unor schimbări care să deschidă drum liber dezvoltării forțelor de producție, progresului general economico-social al țării, să asigure condiții de viață mai bune pentru masele largi populare. Sînt cunoscute astfel marea răscoală de Ia Bobîlna, una dintre cele mai puternice mișcări țărănești din Europa, răscoala țăranilor români și maghiari condusă de Gheorghe Doja, luptele țărănimii iobage de la 1784 conduse de Horea, Cloșca și Cri șan.în secolul al XIX-lea — secolul unor mari transformări sociale și naționale, cu caracter revoluționar, în societatea românească — țărănimea joacă un rol de seamă în lupta pentru realizarea reformelor democratice cerute de descătușarea forțelor de producție și dezvoltarea relațiilor noi, capitaliste, pentru afirmarea în viața politică a țării a maselor largi populare. Revoluția pandurilor lui . Tudor Vlamidirescu de la 1821 a ridicat pe o treaptă superioară mișcările sociale țărănești, marcînd începutul epocii moderne a istoriei RomânieiJWai târziu, în cursul revoluției de la 184Ș. organizată și condusă, de nouaxlasă ce se'aurSiâ 4pe’arăâa âociaK. politică a țării, burghezia, împreună cu muncitorimea care se afirma pe scena istoriei, luptînd pentru abolirea relațiilor

^ ALIANȚA MUNCITOREASCA-ȚĂRANEASCĂ - PRINCIPALA 
FORȚĂ MOTRICE A DEZVOLTĂRII REVOLUȚIEI POPULARE, 
DEMOCRATICE, A ÎNFĂPTUIRII REVOLUȚIEI SOCIALISTE 
Șl VICTORIEI NOII ORÎNDUIRI ÎN PATRIA NOASTRĂStimați tovarăși,După primul război mondial, odată cu făurirea statului național unitar și dezvoltarea tot mai puternică a capitalismului, România intră într-o etapă nouă de dezvoltare economico-socială. Un rol tot mai important pe arena politică începe să joace clasa muncitoare, care își asumă răspunderea istorică de a conduce masele largi de oameni ai muncii la lupta împotriva exploatării, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru o viață mai bună. I-a revenit muncitorimii, sub conducerea partidului său revoluționar, mi

a nenumărate năvăliri și agresiuni. Ori de cîte ori țara a fost în primejdie, țărănimea a pus mina pe arme și a sărit la luptă fără să pregete, dovedind o înaltă conștiință patriotică, nestinsă dragoste pentru pămîntul strămoșesc, un impresionant spirit de jertfă. Reprezentînd cea mai mare parte a poporului, țăranii au fost aceia care, de-a lungul secolelor, au asigurat integritatea și libertatea patriei. (Aplauze puternice, îndelungate). Ei au constituit principala forță a oștirilor lui Mircea cel Bătrîn, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și a atîtor altor domnitori români care, în încleștarea cu armatele năvălitorilor, au cucerit strălucite victorii pe cîmpul de luptă.Țărănimea a constituit forța socială care a participat activ la înfăptuirea marilor deziderate și aspirații naționale ale poporului nostru, fiind prezentă în toate 

feudale, țărănimea și-a relevat din nou forța revoluționară, hotărîrea de a acționa pentru cauza progresului generai al țării. Deosebit de puternic s-a manifestat spiritul revoluționar al țărănimii în timpul răscoalelor din 1888, 1894, 1899, 1904, care au cuprins un mare număr de județe ale țării.La sfîrșitul secolului trecut și începutul secolului nostru, revoltele țărănești au început să capete o intensitate tot mai mare, ca urmare a condițiilor deosebit de grele, de înapoiere economică și exploatare crîncenă, ce domneau în satul românesc. Menținerea unor puternice relații feudale în agricultură constituia un grav anacronism social, o frînă a procesului de dezvoltare a relațiilor capitaliste, a ridicării economice a României. Lichidarea acestei stări de lucruri devenise o cerință din cele mai acute ale progresului societății românești, de care depindeau accelerarea dezvoltării forțelor de producție, propășirea economico-socială a țării. Acestea au fost cauzele și condițiile ce au dus la declanșarea răscoalei din 1907, care, prin amploarea, vigoarea și formele pe care le-a îmbrăcat, a constituit una din cele mai aprige bătălii de clasă din istoria României, zguduind din temelii însuși edificiul orînduirii burghezo-moșierești. Strigătul venit din adîncul veacurilor de împilare : „Vrem pămînt!“ a devenit lozinca generală care a ridicat la luptă țărănimea din Moldova, apoi din Muntenia și Oltenia. După cum se știe, cuprinse de panică, monarhia, moșieri- mej au dezlănțuit împotriva țărănimii UO3®1 de teroațeTfiră precedent.Clasa muncitoare s-a ridicat cu curaj în apărarea răsculaților, și-a manifestat solidaritatea activă cu masele de țărani, 

siunea de a organiza și conduce lupta țărănimii, care reprezenta cea mai numeroasă forță socială, împotriva jugului orînduirii burghezo-moșierești. De altfel, încă de la începuturile sale, mișcarea muncitorească și socialistă din România a apreciat marele potențial revoluționar al țărănimii române, precum și necesitatea și posibilitatea făuririi alianței muncitorești-țărănești.Pe un plan superior a fost ridicată lupta pentru cauza țărănimii, precum și pentru făurirea alianței muncitorești-țărănești, odată cu crearea Partidului Comunist Român, care a înscris în progra

marile momente ale procesului de făurire a statului național unitar. Animată de conștiința originii comune și a unității de neam, ea a sprijinit, din răsputeri, alături de celelalte forțe sociale înaintate, realizarea actului istoric al Unirii Principatelor. De asemenea, o adevărată epopee au scris cu sîngele lor țăranii-ostași în războiul de independență din 1877, cucerind prin lupte grele — la Plevna, Grivi- ța, Smîrdan, Rahova — dreptul la existență de sine stătătoare a națiunii noastre, impunînd în atenția lumii întregi voința poporului român de a fi singur stă- pîn în propria-i țară. (Aplauze puternice, îndelungate). "•(^Sute de mii de țărani, care îmbrăcase- ră haina militară, s-au acoperit de glorie la Mărășești, Mărăști, Oituz, apărînd pămîntul patriei, și au participat activ, în 1918, Ia făurirea statului național unitar.

iar mișcarea socialistă a luat o poziție fermă,, de sprijinire a cauzei drepte a țărănimii exploatate și asuprite. Este, totodată, un titlu de mîndrie pentru intelectualitatea noastră faptul că cele mai prestigioase figuri de cărturari și oameni de știință ai vremii și-au manifestat adeziunea față de cauza țărănimii, au înfierat represiunea claselor dominante, s-au ridicat pentru drepturile plugarilor asupriți.Răscoala din 1907 a fost însă înăbușită în sînge de către clasele exploatatoare. Tunurile au ras de pe fața pămîntului sate întregi : 11 000 de țărani au fost uciși, iar alte zeci de mii țorturați și condamnați. Deși a fost înfrîntă de către clasele dominante, răscoala din 1907 a constituit un moment de seamă în realizarea marilor transformări sociale la sate, ea a dat un puternic imbold organizării și unirii țărănimii, realizării alianței de luptă dintre clasa muncitoare și țărănime, luptei pentru dreptate socială, pentru o viață mai bună, liberă. (Aplauze puternice, îndelungate).y\ Acum, la împlinirea a șapte decenii de Ia marea bătălie socială, ne plecăm cu venerație în memoria celor 11000 de martiri care au căzut pentru cauza sfîntă a dreptății sociale, cărora le vom păstra ș neștearsă amintirea, aducem omagiul nos- ; tru fierbinte întregii țărănimi, care a purtat cu vitejie, timp de secole, flacăra progresului pe pămîntul României, care constituia forța principală, în acele vremuri, a luptei pentru cucerirea independenței și care astăzi, alături și în strinșă, alianț£ cu clasa muncitoare, constituie chezășia libertății și suveranității patriei noastre, a victoriei socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelungite).

mul său de luptă soluționarea pe cale revoluționară și a problemei agrare.Deosebit de grăitoare este în acest sens, răscoala țăranilor români și maghiari din 1934, de pe valea Ghimeșului. împreună cu muncitorii forestieri, țăranii s-au ridicat cu hotărîre împotriva impozitelor înrobitoare, a executărilor silite și a terorii jandarmerești. De asemenea, partidul a acționat pentru participarea maselor țărănești la Frontul popular al forțelor democratice din România ce se ridicau la luptă împotriva fascismului, pentru libertate și pace. Un moment important l-a constituit, în acest proces, 

semnarea la Țebea — sub gorunul Iui Horea și la mormîntul lui Avram Iancu — a acordului comun între Blocul Democratic, Partidul Socialist și Frontul Plugarilor. Mobilizată de partid și în strinsă alianță cu clasa muncitoare, țărănimea a luat parte la toate marile acțiuni politice organizate de Partidul Comunist Român în perioada dintre cele două războaie, și îndeosebi în anii premergători celui de-al doilea război mondial, împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea libertăților democratice și a integrității țării. Țărănimea și-a a- dus contribuția activă la lupta antifascistă condusă și organizată de partid, la marile acțiuni desfășurate de poporul nostru împotriva războiului antisovietic și pentru răsturnarea dictaturii militaro- fasciste.Victoria insurecției armate naționale, antifasciste și antiimperialiste, inaugu- rînd epoca unor profunde transformări revoluționare, democratice, a creat premisele înfăptuirii reformei agrare, care a dus la lichidarea proprietății moșierești și trecerea pămîntului în mîinile țărănimii muncitoare, deschizînd calea dezvoltării democratice, revoluționare a României. (Aplauze puternice). Această măreață cucerire revoluționară a deschis calea unei vieți noi țărănimii noastre. Pentru prima oară în istoria poporului român, pămîntul stăpînit de latifundiari a revenit celor ce-1 muncesc. în focul luptei pentru reforma agrară s-a întărit
MARILE REALIZĂRI DOBÎNDITE ÎN DEZVOLTAREA GENERALĂ
A ECONOMIEI NAȚIONALE, ÎN DOTAREA Șl MODERNIZAREA 

AGRICULTURII, ÎN CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE
VEGETALE Șl ANIMALEStimați tovarăși,Marile transformări revoluționare realizate în țara noastră în anij construcției socialiste, dezvoltarea puternică a forțelor de producție, științei și culturii, progresele obținute în ridicarea nivelului de trai al poporului au dus la afirmarea și consolidarea relațiilor socialiste în toate domeniile. Pornind de la aceste victorii mărețe, Congresul al X-lea al partidului a pus la ordinea zilei trecerea la o etapă istorică nouă a țării noastre — etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Această etapă a început odată cu cincinalul 1971—1975 și se va întinde în continuare pe o perioadă de cîteva cincinale. în prezent, întregul nostru popor, acționînd în spiritul istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, desfășoară o amplă activitate pentru transpunerea în viață a Programului partidului de ridicare .a. .patriei , noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Vă sînt cunoscute succesele obținute in înfăptuirea sarcinilor și obiectivelor primului an al cincinalului 1976—1980. Așa cum am arătat recent, cu prilejul ședinței comune a Comitetului Central al partidului, Marii Adunări Naționale și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, in 1976 poporul .nostru a obținut realizări remarcabile în toate d&- meniile vieții economico-sociale. Industria socialistă a continuat să se dezvolte în ritm înalt, ca ramură conducătoare a economiei, aducînd o contribuție principală la sporirea avuției naționale și asi- gurînd mijloacele tehnico-materiale necesare progresului tuturor sectoarelor economice, inclusiv al agriculturii. Și în al doilea an al cincinalului, în pofida marilor greutăți și pierderi provocate de cutremurul catastrofal din 4 martie, preve4 derile programului de industrializare a țării se înfăptuiesc în bune condiții. în primul trimestru, planul producției industriale a fost realizat în proporție de 103,1 la sută, înregistrîndu-se un ritm de creștere de 12,2 Ia sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. De asemenea, volumul investițiilor a crescut cu 16 la sută, productivitatea muncii a sporit cu 7,6 la sută, iar volumul exportului cu peste 22 la sută.Rezultatele obținute în 1976 și în primul trimestru al acestui an în dezvol

și mai puternic alianța muncitorească- țărănească — principala forță motrice care a hotărît dezvoltarea revoluției populare, democratice, înfăptuirea revoluției socialiste, victoria edificării noii o- rînduiri pe pămîntul patriei noastre. (A- plauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Cucerirea puterii politice în stat de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare, și celelalte categorii sociale muncitoare, naționalizarea principalelor mijloace de producție au marcat trecerea țării noastre pe calea făuririi socialismului. Punînd pe primul plan industrializarea socialistă a țării, partidul s-a preocupat, în același timp, de dezvoltarea tuturor celorlalte sectoare, inclusiv a agriculturii, pe o bază nouă. Istorica hotărîre a Plenarei din 3—5 martie 1949 a trasat sarcina organizării pe baze socialiste a agriculturii noastre, ca singura cale pentru rezolvarea justă a problemei agrare în România, pentru ridicarea economico-socială a satului românesc, satisfacerea, în condițiile noi, a cerințelor economiei naționale, creșterea nivelului de trai al țărănimii și întregului popor. Transformarea socialistă a satului s-a desfășurat, după cum se știe, în condițiile creșterii an de an a producției agricole și îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și viață ale țărănimii. Prin trecerea pe calea socialismului, țărăni

tarea industriei exprimă cu putere capacitatea creatoare și forța clasei noastre muncitoare, energia și fermitatea cu care ea transpune în viață politica partidului comunist, modul exemplar în care își îndeplinește misiunea istorică de principală forță socială a progresului, de clasă conducătoare a societății socialiste din România. (Aplauze puternice, îndelungate).Succesele obținute în opera de industrializare, în dezvoltarea industriei noastre socialiste au creat condiții pentru întărirea și modernizarea bazei tehnico-
— Numărul tractoarelor fizice — mii buc.— Suprafața de teren arabilă ce revine la un tractor — hectare— îngrășăminte chimice livrate — mii tone substanță activă■ri* ‘ȘuprȘfâța amenajată pentru irigații la sfîrșitul anului — mii hectareToate acestea relevă faptul că eroica noastră clasă muncitoare a adus și aduce o contribuție de cea mai mare importanță Ia înfăptuirea programului de înflorire a agriculturii noastre socialiste, la lupta țărănimii pentru obținerea unor producții vegetale și animale tot mai bogate, pentru creșterea nivelului ei de trai și al întregului nostru popor. Aceasta constituie o puternică expresie a forței pe care o reprezintă alianța dintre clasa muncitoare și țărănime — temelia de granit a o- rînduirii noastre noi, chezășia mersului înainte al patriei pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice). Iată de ce doresc ca și de la tribuna Congresului agricultorilor să a- dresez, în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări eroicei noastre clase muncitoare pentru minunatele realizări obținute în făurirea industriei noi, moderne, pentru contribuția pe care o aduce la dezvoltarea agriculturii, a întregii economii naționale, la înflorirea patriei socialiste, la politica de pace și colaborare internațională. (Aplauze prelungite).

Producția vegetală — mii tone— Cereale— Sfeclă de zahăr— Floarea-soarelui— Cartofi de toamnă— Legume de cîmp— Fructe— StruguriEfectivele de animale — mii capete— Bovine— Porcine— Ovine— Păsări — totalDupă cum se vede, tovarăși, în această perioadă, dar mai cu seamă după cooperativizare, au fost obținute succese remarcabile în dezvoltarea producției agricole, ceea ce demonstrează, prin graiul cifrelor, superioritatea agriculturii socialiste, faptul că țărănimea noastră este în stare să gospodărească mai bine, unită, și cu rezultate mult mai bune averea și pămîntul decît le-a gospodărit în trecut mo- șierimea. (Aplauze puternice).în 1976, deși, după cum cunoaștem, condițiile climatice nu au fost dintre cele mai favorabile, am realizat aproape 20 milioane tone de cereale. Pe ansamblul agriculturii s-au înregistrat producții medii la hectar de circa 2 800 kg la grîu și secară și de peste 3 400 kg la porumb. în ultimii ani a crescut simțitor ponderea unităților care realizează producții înalte. în decurs de trei ani, numărul unităților de'stat și cooperatiste care au obținut producții de grîu de peste 4 000 de kilograme la hectar a crescut de a- proape patru ori, ajungînd la 447, iar al celor care au obținut în 1976, la porumb, producții de peste 5 000 kilograme boabe Ia hectar a crescut la 536, față de 203 în 1973Tîn concordanță cu cerințele sporite ale economiei, ale consumului populației, a crescut și producția de plante tehnice, legume și fructe. La sfecla de zahăr, în u- nele județe, în sectorul cooperatist s-a obținut o producție medie de peste 35 tone la hectar, iar Intr-o serie de unități, 

mea și-a împlinit cele mai înalte și arzătoare aspirații pentru care a luptat și a dat jertfe grele timp de secole — acelea de a trăi cu adevărat liberă, de a fi deplin stăpînă pe soarta sa, pe _ roadele muncii ei, de a-și făuri o viață îmbelșugată și fericită. Generalizarea relațiilor de producție socialiste atît la orașe, cit și la sate a consfințit victoria deplină a socialismului în România. (Aplauze puternice).Realitatea arătă In modul cel mai convingător ce uriașe transformări a determinat socialismul în satul românesc, în condițiile de muncă și viață ale țărănimii, ce drum luminos a deschis el tuturor celor ce muncesc pe ogoarele patriei, întregii noastre agriculturi.Alături de muncitorime — clasa conducătoare în societatea noastră — de intelectualitate, de toate celelalte categorii de oameni ai muncii, țărănimea a devenit o clasă nouă, de bază, a națiunii noastre, un factor important al progresului material și spiritual al țării. înfăptuind cu hotărîre politica partidului, țărănimea a- duce o contribuție esențială la creșterea venitului național, la satisfacerea cerințelor populației și ale industriei, la înfăptuirea cu succes a mărețului Program stabilit de Congresul al XI-lea al partidului, la întreaga operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite).

materiale a agriculturii. Clasa muncitoare, oamenii muncii din industrie au produs și au pus la dispoziția celor ce muncesc pe ogoarele patriei un mare număr de tractoare și mașini agricole, importante cantități de îngrășăminte chimice, utilaje pentru irigații și altele, asigurind mijloace pentru practicarea unei agriculturi intensive, de înalt randament Exprimată In cifre, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii în 1976, comparativ cu 1950 și, respectiv, cu 1962 se prezintă astfel :1950 1962 197613,7 57,5 123634 173 7611446 13742,5 191 1 729Dragi tovarăși.După cum vă este cunoscut, în primul an al cincinalului am obținut rezultate— deosebite și în domeniul agriculturii, în creșterea producției agricole vegetale și animale, în mărirea contribuției acestei ramuri economice Ia sporirea venitului național, la asigurarea bunăstării poporului: ' ......... ....... * ................................ -Ca urmare a condițiilor create de partidul și statul nostru, precum și a muncii harnice a țărănimii cooperatiste, a lucrătorilor din unitățile agricole de stat, mecanizatorilor, specialiștilor agricoli, a tuturor oamenilor muncii de la sate, a întregii țărănimi, anul trecut a fost obținută cea mai mare producție agricolă din istoria României.Mă voi referi la cîteva cifre pentru a sublinia creșterile producției în anii construcției socialiste, luînd ca bază anul 1950, primul an după începerea procesului de cooperativizare, anul 1962, care a marcat încheierea cooperativizării în satul românesc, și anul 1976 :1950 1962 1976
5 149' 9 677 19 791582 2 006 6 911214 450 7991 514 2 332 4 3161 126 1 454 3 472401 722 1 350648 1032 1 536
4 502 4 566 6 3512197 4 518 10 19310 720 12 719 14 77417 610 34150 91 50360—80 tone la hectar. La floarea-soarelui, 51 întreprinderi agricole de stat și 249 cooperative agricole de producție au obținut, anul trecut, 2 000—3 000 kilograme semințe la hectar. Realizări importante avem și la producția de cartofi, numeroase unități cultivatoare obținînd peste 20 tone la hectar, iar unele chiar peste 30 tone.în zootehnie s-a realizat a prnducți» de 2?2~ milioane tone carne în greutate vie, 41»,4 milioane necfolitri lapte, 31,7 mii tone lînă, 6,1 miliarde ouă.Ca urmare a sporirii producției vegetale și animale, In 1976 agricultura a_sa.-__tisfăcut in întregime nevoile de consum ale populației și a asigurat q aprovizio- nare mai bună a industriei alimentare și ușoare. Față de anuT~ăntenor, s-a livrat' 1a' fondul centralizat al statului o cantitate de cereale cu 1 630 000 tone mai mare, de cartofi cu 522 000 tone, de legume cu 628 000 tone, de lapte cu 2 724 000 hectolitri, de carne cu 159 000 tone, un număr de ouă mai mare cu 155 milioane și altele.Toate acestea demonstrează, încă o ! , dată, justețea politicii agrare a partidului nostru de așezare a agriculturii pe baze socialiste, importanța istorică a cooperativizării, care, în condițiile țării noastre, s-a dovedit singura cale de ridicare a agriculturii la nivelul cerințelor întregii economii, ale dezvoltării generale a societății. Totodată, se confirmă cu pu-(Continuarc in pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a) tere realismul hotărîrilor Congresului al XI-lea, al prevederilor planului cincinal actual, faptul că agricultura noastră socialistă dispune de mari resurse și posibilități.Rezultatele obținute sînt rodul muncii pline de abnegație a țărănimii cooperatiste, a întregii țărănimi, a mecanizatorilor, specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii de la sate, fără deosebire de naționalitate, cărora le adresez de la tribuna acestui înalt forum cele mai calde felicitări și urări de noi și mari succese în realizarea unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, în creșterea contribuției lor la înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, la bunăstarea și ricirea întregului popor. (Aplauze ternice, îndelungate). fe- pu-
ob- nu'Dragi tovarăși,Trecînd în revistă marile succese ținute în agricultură, nu putem să menționăm, la acest congres al țărănimii, că, alături de realizări, în această ramură a economiei naționale s-au manifestat și se manifestă și o serie de deficiențe și fenomene negative, în primul rînd, aș dori să reamintesc faptul că o bună perioadă de timp, în trecut, importanța agriculturii în ansamblul economiei noastre a fost grav subestimată. Aceasta a avut drept consecință neglijarea dezvoltării bazei teh- nico-materiale, slaba dotare cu tractoare și mașini agricole, lipsa de preocupare pentru asigurarea îngrășămintelor, a altor produse necesare chimizării agriculturii,

MĂREȚELE OBIECTIVE ALE PROGRAMULUI UNITAR PRIVIND 
DEZVOLTAREA AGRICULTURII ÎN CINCINALUL 1976-1980Stimați tovarăși,După cum cunoașteți, planul cincinal pe perioada 1976—1980 are o însemnătate excepțională pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României pe calea edificării societății comuniste. Elaborat în concordanță cu istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea, el asigură dezvoltarea intensă și armonioasă a tuturor ramurilor economiei, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu, valorificarea la un nivel superior a resurselor naționale, introducerea largă în producția materială și în viața socială a cuceririlor științei și tehnicii moderne, creșterea eficienței activității economice, ridicarea necontenită a nivelului de trai al poporului.în cadrul dezvoltării generalg_.aecQ- nomiei țării, paralel cu creșterea și mo- dernizarea ’ susținută a industriei, a celorlalte ramuri, o atenție deosebită acor- dăm agriculturii, _ca ramură de bază a economiei noastre naționale, asigurării tuturor condițiilor pentru obținerea unor, producții țoLmai mari, corespunzător cerințelor ictuale și de perspectivă ale societății noastre.. Congresul al XI-lea al partidului a stabilif~~OTtentârile și caile pentru realizarea unei agriculturiinten-să asigure din plin—aprovizionarea cu produse agroalimen tare a economiei, _a întregului..nostru-pepar. Peaceastă bază a fost întocmit un program urritar privind dezvoltarea, in ansamblu. âLagn- culturiL în cincinalul 1976—1980, con- cretizat în ’programe speciale, pe sectoare, subramuri, grupe de culturi, specii de animale și altele.

Ignorarea activității de irigații, In general a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Așa cum am arătat, pentru lichidarea acestei situații au fost luate măsuri de așezare a agriculturii pe baze moderne, . științifice, s-a asiggrXt .dotarea țehnico- materială corespunzătoare cerințelor dezvoltării în ritm rapid a producției agricole în toate ramurile.în prezent, starea de lucruri cea mai negativă în agricultură, pe care trebuie să o combatem cu toată hotărîrea și să o lichidăm neîntîrziat, este valorificarea insuficientă a condițiilor și posibilităților de care dispunem. îndeosebi se manifestă lipsuri serioase în folosirea rațională a pămîntului — principalul mijloc de producție în agricultură. Nu peste tot se acționează cu destulă energie pentru a se pune capăt risipei de pămînt și pentru a se reda agriculturii noi suprafețe ce pot fi ameliorate. într-o serie de unități nu au fost mobilizate toate forțele pentru realizarea programului de irigații, iar în unele locuri terenurile irigate nu sînt exploatate judicios. Lipsuri serioase se manifestă în utilizarea mijloacelor ten- nice-materiale cu care este înzestrată agricultura noastră. Continuă să se înregistreze pierderi datorită neglijențelor la recoltarea, transportul și depozitarea produselor. De asemenea, cheltuielile materiale de producție sînt foarte ridicate, ceea ce, într-o serie de unități, determină rezultate economice și financiare necorespunzătoare.Toate aceste lipsuri reflectă șl deficiențele existente în activitatea organelor de conducere a agriculturii, în munca Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, a organelor agrico

locuitor, energicese ia măsuri

Congresul actual este chemat să dezbată și să aprobe acest program, stabilind totodată măsurile organizatorice necesare pentru transpunerea lui în viață, pentru înflorirea agriculturii noastre socialiste. /Așa cum a stabilit Congresul al XI- lea al partidului, obiectivul central în domeniul agriculturii în actualul cincinal îl constituie creșterea producției de cereale. în acest sens, ne-am propus să a- jungem în 1980 la o producție totală de cereale de peste 23 milioane tone, adică de 1 000—1 200 kilograme pe ’Este necesar să pentru creșterea suprafețelor cultivate cu cereale, îndeosebi cu porumb, în toate sectoarele agriculturii. Totodată, trebuie să se acționeze hotărît pentru obținerea unor producții ridicate de pe întreaga suprafață cultivată. Nu trebuie uitat că porumbul este furajul de bază pentru toate categoriile de animale și păsări și că, deci, de asigurarea sa depinde creșterea producției de carne, lapte, ouă, lînă. Organizînd generalizarea experienței înaintate a unităților fruntașe, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, consiliile populare, organele agricole, conducerile unităților agricole trebuie să asigure respectarea strictă, pretutindeni, a tehnologiilor specifice pentru cultivarea griului și porumbului. Se cer, de a- semenea, măsuri hotărîte pentru extinderea soiurilor și hibrizilor de înaltă productivitate și administrarea rațională a îngrășămintelor naturale și chimice. O importanță deosebită au stabilirea, a- nuală, a normelor de densitate optimă pentru fiecare cultură, diferențiat pe zone și sub controlul permanent al specialiștilor, precum și aplicarea strictă a acestora în toate unitățile. După unele 

le și uniunilor cooperatiste județene. Munca concretă de conducere și rezolvare operativă a problemelor este adesea înlocuită cu îndrumări generale și inspecții formale, lipsite de finalitate. Cadrele din agricultură, specialiștii nu și-au însușit încă o gîndire economică judicioasă în conducerea și organizarea producției, nu acordă importanța corespunzătoare eficienței, rentabilității fiecărui produs. O mare parte din cadrele de specialiști agricoli este concentrată la centre. în Capitală, de pildă, se află circa 14 000 de lucrători agricoli și diferiți specialiști, iar la centrele de județ alte citeva mii. Această iroșire a forțelor de specialitate în activități birocratice constituie o mare pierdere pentru producția agricolă, căreia trebuie să-i punem capăt fără întîrziere. (Vii a- piauze). Consider necesar să menționez că în toate aceste lipsuri se înscriu și o serie de neajunsuri din munca organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității din agricultură. Trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru lichidarea tuturor stărilor de lucruri negative. Vă rog să mă credeți, ara căutat să fiu destul de reținut în critici — cu toate că aceasta nu intră în felul meu de a fi. Dar cu atît mai mult deci trebuie înțeles că trebuie făcut totul pentru a pune capăt stărilor de lucruri negative, pentru folosirea judicioasă a forțelor de care dispunem în agricultură, în vederea îndeplinirii în bune condiții a prevederilor cincinalului, a programului de modernizare și înflorire a agriculturii noastre. Dispunem pentru aceasta de tot ce este necesar. (Aplauze prelungite).

asigurarea unei densități fire la hectar la porumbcalcule, numai medii de 50 000 ar asigura creșterea cu 30—40 la sută a producției de porumb. Iată ce rezerve mari avem pentru a realiza cele aproape 24 milioane tone de cereale pe care ni le-am propus pentru 1980 ; practic, a- ceasta înseamnă circa 4 000 kg grîu la hectar, ceea ce nu este mult. Este posibil și trebuie să facem totul pentru a realiza acest obiectiv. (Aplauze puternice). Este necesar, de asemenea, să fie luate măsuri hotărîte pentru lichidarea oricăror pierderi la recoltarea și depozitarea producției.în concordanță cu cerințele sporite ale economiei, ale aprovizionării populației, trebuie să se acorde o mare atenție dezvoltării culturii plantelor tehnice, îndeosebi a sfeclei de zahăr, florii-soarelui, • inului și cînepei. Dacă am obține o producție medie de sfeclă de zahăr de 40 000 de kilograme la hectar — nivelul depășit de 257 cooperative agricole — am realiza cel puțin 11,2 milioane tone sfeclă, ceea ce înseamnă mai mult de 1 milion tone zahăr, îndeplinind și depășind deci prevederile anului 1980. în acest cincinal trebuie să acționăm energic pentru creșterea producției de floarea-soarelui, astfel încît să putem obține în 1980 peste 1,1 milioane tone semințe. în același mod trebuie acționat și pentru creșterea producției de in și cînepă prevăzută să a- jungă, în 1980, la 5 800 kilograme, respectiv 6 400 kilograme tulpini la hectar.O atenție deosebită trebuie să acordăm creșterii producției de cartofi la circa 5 milioane tone. Rezultatele obținute în toate zonele țării dovedesc că este pe deplin posibil ca fiecare județ să asigure, din producția proprie, necesarul de con

sum pentru populație și, totodată, satisfacerea cerințelor economiei naționale.Pentru satisfacerea cerințelor popu-
3 PENTRU i0 MAI
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AGRICULTURĂ, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE

DEPLINĂ FOLOSIRE A PĂMÎNTULUI,

Stimați tovarăși,Pentru realizarea programului de dezvoltare și modernizare a agriculturii, în cincinalul 1976—1980 s-au alocat 120 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste 1.6 ori față de perioada anilor 1971—1975. Fondurile sînt orientate in principal în direcția dotării cu mijloace mecanizate a tuturor ramurilor și sectoarelor agriculturii, dezvoltării lucrărilor de îmbunătățiri funcigre și, în primul rînd, a amenajărilor pentru irigații, extinderii și modernizării plantațiilor de vii și pomi, construcției de sere și solarii pentru producția le legume, modernizării construcțiilor zootehnice și realizării de noi capacități, dezvoltării spațiilor de depozitare.Așa cum este cunoscut, planul cincinal prevede să se asigure mecanizarea tuturor lucrărilor la cultura porumbului, sfe- clei~de zahăr, cartofilor și turaj el or, precum șî a principalelor operațiuni în zootehnie, în legumicultura, pomicultură si vitîcuTtufărTin acest scop, pînă în 1980, agricultura va primi încă 70 000 noi tractoare, zeci de mii de alte mașini agricole moderne, de mare randament. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini trebuie să urgenteze executarea și livrarea utilajelor pentru mecanizarea tuturor lucrărilor agricole, acționînd în același timp în direcția îmbunătățirii caracteristicilor tehnico-funcționale ale acestora. Se impune, de asemenea, accelerarea fabricării tractoarelor și combinelor pentru lucrările pe pante și realizarea, la termenele prevăzute, a programului de mecanizare a lucrărilor în sectorul creșterii animalelor, care prevede introducerea în producția de serie a 40 noi tipuri de utilaje.în scopul asigurării sporirii randamentelor la hectar prevăzute în planul cincinal și în programele speciale, agricultura va primi, la nivelul anului 1980, 3 milioane tone îngrășăminte chimice în substanță activă, precum și circa 70 000 tone de insectofungicide și erbicide. Ministerul Industriei Chimice trebuie să ia toate măsurile pentru realizarea în întregime și la timpul necesar a întregii cantități de îngrășăminte și alte produse chimice necesare agriculturii.Realizarea sarcinilor de creștere a producției agricole, corespunzător prevederi-
PROMOVAREA SUSȚINUTĂ A CUCERIRILOR ȘTIINȚEI 

Șl TEHNICII MODERNE, CREȘTEREA GRADULUI DE CALIFICARE 
A CADRELOR, A ÎNTREGII ȚĂRĂNIMI - CONDIȚII DE BAZĂ 
ALE PROGRESULUI MAI RAPID AL AGRICULTURII NOASTREStimați tovarăși.Actualul cincinal, definit ca cincinalul revoluției tehnico-științifice, al afirmării largi a cuceririlor celor mai avansate ale cunoașterii în toate domeniile vieții eco- 

lației la legume, ne-am propus să ajungem în 1980 la circa 4,7 milioane tone, ceea ce ar asigura un consum de 120- 140 kilograme pe locuitor. Corespunzător prevederilor programelor speciale, vor trebui extinse atît suprafețele de sere și solarii, cît și cele din cîmp, în ferme specializate pe terenuri irigate. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, organele agricole, consiliile populare sînt chemate să asigure aprovizionarea unităților cu*  răsaduri pentru cultura principală și pentru culturile succesive, precum și irigarea tuturor suprafețelor cultivate.în pomicultură și viticultură, programele speciale prevăd realizarea în 1980 a unei producții de 2 milioane 410 mii tone fructe și aproape 2 milioane tone struguri. în acest scop, trebuie să extindem plantațiile intensive și superin- tensive de pomi și vie pe terenuri în pantă și pe soluri nisipoase și să modernizăm rapid plantațiile existente, a- sigurînd creșterea considerabilă a producției la unitatea de suprafață.Pentru satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum ale populației și a cerințelor industriei prelucrătoare, programele privind dezvoltarea zootehniei stabilesc pentru perioada 1976—1980 niveluri mai înalte decît s-a prevăzut inițial în cincinal, atît la producție, cît și la efective. Numărul de bovine va crește la 7,6 milioane, de porcine la 13 milioane, de ovine la aproape 20 milioane, de păsări ouătoare la peste 50 milioane. Pe această bază, ca și pe seama ridicării randamentelor în zootehnie, va spori producția de carne de 1,5 ori, de lapte de aproape 1,8 ori, de ouă cu 35 la sută, de lină de 1,8 ori. Astfel, se va ajunge ca ponderea sectorului zootehnic în totalul producției agricole să crească, în 1980, la circa 40 la sută. Pînă în anul 1980, efectivul de vaci și juninci trebuie să ajungă la 4 milioane capete, față de 3,7 milioane, cît se prevedea în planul cincinal. Pentru realizarea acestei sarcini este necesară creșterea întregului e- fectiv de vițele în ferme specializate, în întreprinderi agricole de stat și în cadrul fiecărui consiliu intercooperătist. Se cer mai bine valorificate condițiile favorabile din județele cu suprafețe mari de pășuni și cu vechi tradiții în zootehnie, cum este, de exemplu, județul Maramureș, care trebuie să devină un mare furnizor de animale de rasă. Upa din pro- blemele-cheie ale dezvoltării zootehniei este ameliorarea șepteluluî, crearea unor efective cu potențial productiv ridicat. în acest scop este necesar ca în întreprinderile agricole de stat, în stațiunile de cercetări și în cooperativele agricole cu mai mare experiență în zootehnie să se organizeze ferme de elită pentru animale de reproducție.Trebuie îmbunătățită radical situația în domeniul creșterii oilor, unde se manifestă serioase neajunsuri atît în ce privește efectivele, cît și producția. Se impun măsuri pentru mai buna organizare a reproducției și selecției, pentru creșterea 

125 mii hectare în actualul cin- prin amenajarea și valorifi- unor terenuri neproductive. Tre- totodată, să se acționeze pentru

lor tuturor programelor, impune acordarea unei atenții tot mai mari bunei gospodăriri a pămîntului, folosirii lui raționale, aplicării stricte a prevederilor Legii privind apărarea și conservarea solului. Să punem stavilă oricăror tendințe de risigtre~~a terenului agricol, să luăm mă—■ șurile cele mai energice pentru utilizarea intensivă a întregului "Fond funciar. Ministerul Agriculturii, consiliile populare și conducerile unităților agricole trebuie să asigure sporirea suprafeței arabile cu cel puțin cinai carea buie, aplicarea complexului de măsuri privind sporirea potențialului productiv al solului. Realizarea planului de irigare pînă în 1980 a 3 milioane hectare constituie una din cele mai importante sarcini pentru progresul agriculturii. Trebuie înlăturate, de asemenea, cu desăvîrșire deficiențele care mai persistă în utilizarea sistemelor de irigații. Unitățile agricole au datoria să asigure ca toate suprafețele amenajate fie în sisteme mari, fie în sistemele locale de irigații să fie în întregime folosite. Ministerul Agriculturii, organele agricole, conducerile unităților, specialiștii trebuie să ia măsuri hotărîte pentru ca, pe întreaga suprafață irigată, să se aplice cu strictețe tehnologiile de exploatare corespunzătoare, să se respecte normele stabilite pentru irigare, densitate și altele. Pe terenurile amenajate pentru irigații va trebui să asigurăm obținerea an de an a două culturi, cu plante care dau producțiile cele mai mari.Stimați tovarăși,Una din problemele fundamentale ale progresului agriculturii noastre o constituie creșterea eficienței economice. în cincinalul trecut,’’ cheltuielile materiale m> au scăzut corespunzător dezvoltării și modernizării bazei tehnice a agriculturii, ci, dimpotrivă, s-a înregistrat chiar o creștere a acestora, mai ales în‘zootehnie și horticultura, ceea ce a adus importante daune agriculturii, unităților respective, în general economiei naționale. Se impune să fie luate acum toate măsurile pentru ca in fiecare întreprindere agricolă de stat, în fiecare cooperativă agricolă orice cheltuială să aducă un spor de producție, asigurîndu-se astfel renta- 

nomico-sociale, trebuie să marcheze o intensificare a activității științifice și în agricultură. Cercetarea agricolă dispune de o bază tehnică materială în continuă modernizare, precum și de aproape 11 000 de specialiști, la care se mai adaugă $1 

mai accentuată a efectivelor din rase valoroase. Sînt necesare măsuri hotărîte pentru realizarea integrală a programelor speciale privind creșterea porcilor șl a păsărilor prin modernizarea și folosirea intensivă a capacităților existente, asigu- rîndu-se popularea lor corespunzătoare, mecanizarea lucrărilor și îmbunătățirea tehnologiilor, astfel încît să se obțină, pînă în 1980, o cantitate dublă de carne pe suprafața existentă.înfăptuirea programelor pe care nl le-am propus în zootehnie cere să ne preocupăm temeinic de asigurarea bazei furajere atît din punct de vedere calitativ, cît și cantitativ. Așa cum am arătat, trebuie să se acorde o atenție deosebită culturii porumbului — care constituie de fapt principala plantă furajeră — trecîn- du-se la mărirea suprafețelor cultivate, chiar în detrimentul unor plante furajere perene, mai puțin valoroase. Totodată, este necesar să extindem culturile duble, luînd măsuri pentru însămînțarea plantelor furajere cu cel mai mare randament. Pe baza materiilor prime existente în țară, să trecem la producerea nutrețurilor proteice de calitate — îndeosebi a drojdiei furajere — indispensabile dezvoltării intensive a zootehniei. în fiecare unitate agricolă să se organizeze folosirea în întregime a furajelor grosiere, care, strînse la timp, bine depozitate și pregătite, constituie o bază furajeră sigură pentru bovine și ovine. în același timp, este necesar să se acționeze mai energic pentru ameliorarea celor peste 4 milioane hectare pășuni și finețe.Totodată, sînt necesare măsuri hotărîte pentru asigurarea condițiilor optime de depozitare și păstrare a produselor agricole, pentru a se evita pierderile și degradarea acestora. Este necesar să se acționeze cu toată răspunderea pentru asigurarea spațiilor de depozitare necesare păstrării produselor agricole la indicii calitativi inițiali o perioadă cît mai îndelungată de timp.în domeniu] prelucrării produselor a- griCoie a fost elaborat un program special, care stabilește obiective de cea mai mare importanță pentru ridicarea nivelului general al acestei activități. Departamentul industriei alimentare trebuie să ia măsuri energice pentru îndeplinirea integrală și la termenele stabilite a prevederilor programului de dezvoltare a acestei ramuri de importanță deosebită pentru aprovizionarea populației. Totodată, se cere intensificată cooperarea dintre unitățile agricole și unitățile lucrătoare ale industriei alimentare, tru valorificarea cît mai deplină a duselor.Putem spune deci că avem un gram corespunzător pentru dezvoltarea agriculturii, a producției agricole. Realizarea lui depinde acum de felul în care vom acționa. Doresc să exprim convingerea că toți oamenii muncii din agricultură vor face totul pentru realizarea cu succes a acestui program ! (Aplauze puternice, prelungite).

pre- pen- pro-pro-

bilitatea corespunzătoare la toate produsele. Nu trebuie să se mai efectueze nici o cheltuială care să nu fie recuperată prin sporuri de producție și venituri.O altă sarcină de cea mai mare însemnătate pentru creșterea rentabilității în toate unitățile agricole este sporirea productivității muncii, care în multe sectoare șe menține încă foarte scăzută. Trebuie acționat pentru folosirea mult mai rațională a forței de muncă, atît în întreprinderile agricole de stat, cît și în cooperative, și în primul rînd pentru reducerea personalului neproductiv. De asemenea, se impune ca toți lucrătorii din I.A.S.-uri, din S.M.A.-uri, din cooperativele agricole să desfășoare o activitate direct productivă, să muncească efectiv în sectoarele de producție vegetale și animale. Personalul neproductiv trebuie redus la strictul necesar, iar în perioada de vîrf a lucrărilor agricole toată lumea, fără nici o excepție — incepînd cu președintele și inginerul șef — să lucreze în cîmp, acolo unde se asigură nemijlocit creșterea producției și a veniturilor. (Vii aplauze).Trebuie să acordăm o mai mare atenție realizării planului de investiții, intensificării lucrărilor pentru recuperarea întîr- zierilor și realizarea în întregime a tuturor obiectivelor care au un rol important în înfăptuirea programului de creștere a producției. în general, un criteriu esențial în stabilirea lucrărilor de investiții trebuie să fie folosirea cît mai eficientă a terenului. Construcțiile noi trebuie să se execute, de regulă, în perimetrele^ existente, pe suprafețe cît mai restrînse. La proiectarea și executarea lucrărilor de investiții trebuie să se aibă în vedere perfecționarea soluțiilor constructive, reducerea investițiilor specifice, diminuarea cheltuielilor, în condițiile de exploatare cele mai eficiente. Este necesar să se urgenteze realizarea construcțiilor de sere și solarii, precum și a noilor plantații de vii și pomi. Trebuie să se treacă neîntîrziat la definitivarea amplasamentului noilor obiective, respectîndu-se cu strictețe normele legale, la executarea documentațiilor și începerea lucrărilor, astfel încît în cel mai scurt timp să recuperăm rămînerea în urmă la sere și solarii, la noile plantații de pomi și vii și să asigurăm intrarea lor pe rod la data planificată.

cadrele din învățămîntul agricol și specialiștii din unitățile de producție. Cercetătorii din agricultură au obținut unele rezultate bune în munca lor, creînd noi
(Continuare in pag. a IV-a)



SCÎNTEIA - marți 19 aprilie 1977PAGINA 4

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a III-a) soiuri și hibrizi de plante și material să- ditor, elaborînd noi tehnologii pentru creșterea producției vegetale și animale. Trebuie să spunem însă deschis că realizările de pînă acum sînt sub posibilitățile existente și nu satisfac cerințele agriculturii noastre în continuă dezvoltare. (Vii a- plauze). Iată de ce este necesar ca în cer-' cetarea agricolă să se manifeste mai multă îndrăzneală, mai mult spirit revoluționar, de angajare mai fermă în soluționarea problemelor esențiale ale dezvoltării agriculturii noastre, ale creșterii producției în toate domeniile. Se impune, de asemenea, o folosire mai intensă a cuceririlor biologiei moderne și geneticii în scopul creării de noi soiuri' și hibrizi pentru toate plantele de cultură și pentru toate zonele, precum și în scopul îmbunătățirii radicale a raselor de animale la toate speciile. Academia de științe a- gricole și silvice trebuie să aibă un rol mai activ în stimularea muncii de cercetare, în general în dezvoltarea și modernizarea agriculturii. Ea trebuie să orienteze cercetarea spre cerințele fundamentale ale producției și, totodată, să acționeze mai ferm pentru ca întregul personal științific să devină un factor decisiv
UN CUPRINZĂTOR PROGRAM DE CREȘTERE, ÎN CONTINUARE, 

A BUNĂSTĂRII MATERIALE Șl SPIRITUALE A ÎNTREGII 
ȚĂRĂNIMI, DE RIDICARE A GRADULUI DE CIVILIZAȚIE 

A SATULUI ROMÂNESCStimați tovarăși,Marile succese obținute în dezvoltarea economiei naționale au asigurat ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor și, în acest cadru, creșterea bunăstării și a gradului de civilizație al întregii noastre țărănimi.Ca rezultat al realizărilor în producție, al livrărilor Ia fondul de stat a unor cantități de produse tot mai însemnate, veniturile reale ale țărănimii calculate pe o persoană activă au sporit an de an, fiind în 1976 de aproape 4 ori mai mari decît în 1950. Față de anul 1950, anul de început al cooperativizării agriculturii, veniturile țărănimii cooperatiste au crescut în 1976 cu 388 la sută, iar in acest an, potrivit prevederilor planului, vor crește cu 412 la sută. Începînd din 1971 s-a introdus sistemul venitului minim garantat pentru toți cooperatorii care participă activ la muncă. De asemenea, pe baza sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea s-a trecut la generalizarea aplicării acordului global în cooperativele agricole, asigurîndu-se astfel legarea mai strînsă a veniturilor țăranilor de rezultatele obținute în creșterea producției agricole.
0(2 în prezent se află în curs de elaborare programul general de ridicare a nivelului de trai al poporului, care prevede un ansamblu de măsuri menit să asigure creșterea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii cu circa 30 la sută. In cadrul acestui program general se prevăd în actualul cincinal și importante creșteri ale veniturilor celor ce muncesc în agricultură. Astfel, veniturile nete laie lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat urmează să crească pînă în 1980 în medie cu peste 30 la sută, iar cele ale me- I canizatorilor din S.M.A. cu circa 30 Ia I sută. De asemenea, veniturile reale ale cooperatorilor, provenite din munca în C.A.P. și în gospodăria proprie, vor crește pînă în 1980, față de anul 1975, cu circa 30 la sută, ajungînd în medie, lunar, pe o persoană activă, la 1 290 lei. Odată cu aceasta vor fi aduse îmbunătățiri sistemului de garantare a venitului minim în cooperativele agricole. Preconizăm ca venitul minim garantat, fără impozit, pentru cooperatorii din sectorul vegetal să crească la 1100 lei, pentru cei din legumicultura, viticultură și pomicultură la 1 350 lei, iar pentru cei din zootehnie, mecanizare și alte meserii, la 1 650 Iei.După cum se cunoaște, de mai mulți ani s-a introdus regimuFrie pensionare a țăranilor cooperatori. Anul trecut, fondul total de pensii atribuite cooperatorilor a- | gricoli s-a ridicat la 2 miliarde 280 milioane lei. Recent, Comitetul Politic Executiv a stabilit să fie supus spre dezbatere și adoptare actualului congres un program de măsuri privind îmbunătățirea sistemului de pensii și indemnizații de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole și majorarea acestora. Prin aceste măsuri se instituie practic un nou sistem de pensionare a țărănimii cooperatiste. Pe baza noilor reglementări, pensia țăranilor cooperatori se va constitui dintr-o contribuție de 8 la sută a cooperativelor agricole din valoarea producției globăle, din contribuția personală lunară a cooperatorilor, precum și din contribuția statului, care va fi de 2 la sută din valoarea produselor livrate de cooperativă fondului central în cadrul planului și de 2,5 la sută din valoarea produselor livrate peste plan. Pe perioa- da_J^77^198O -aceaktă contribuția.*-sta tul ui__se_va...ridica--la_i_mlliardfi_45Il_mi - lioane lei. (Vii aplauze). Actualele pensii ale țăranilor cooperatori vor fi majorate, în medie, cu circa 20 Ia sută. In viitor, mărimea pensiei va fi legată atît de vechimea în muncă, cît și de venitul realizat în unitatea agricolă cooperatistă. Pensia lunară pentru limită de vîrstă — cu o vechime în muncă de 30 de ani la bărbați și 25 ani la femei — va fi, pentru cooperatorii care lucrează în zootehnie și sere, în funcție de grupa venitului mediu anual din care fac parte, între 420 și 650 lei ; (Vii aplauze) pentru cooperatorii care lucrează în viticultură, pomicultură și legumicultura, între 380 și 550 lei; pentru cooperatorii care lucrează în celelalte sectoare de activitate, între 350 și 500 lei. (Aplauze puternice). Se prevede un nou sistem de pensionare a președinților, a brigadierilor, șefilor de fermă și, în general, a personalului cu activitate permanentă. Spre exemplu, pentru brigadieri și șefi de ferme se prevede o pensie mai mare cu 15 la sută față de grupa din care fac ei parte, iar pentru președinți " “ nenlei, adăugîndu-se șefii de ferme, și din indemnizația la stat. (Aplauze dent că noul sistem de pensionare are ca 

o pensie de 550—1 000 și la brigadieri, și la la președinți 50 la sută primită actualmente de puternice). Este evi-

în introducerea largă în practică a rezultatelor cercetării. Sînt convins că oamenii de știință, toți cercetătorii din agricultură vor înțelege că trebuie să acționeze într-un spirit nou și vor munci cu mai multă fermitate pentru îndeplinirea îndatoririlor lor de mare răspundere. Aș dori să exprim convingerea că vor acționa în această direcție și le urez succese tot mai mari în activitatea lor.’ Dată fiind importanța hotărîtoare a ’ pregătirii cadrelor pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor în toate sectoarele producției agricole, este necesar ca această problemă să ocupe un Ioc central în activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a Ministerului Educației și învățămîntului. în această privință aș vrea să relev, încă o dată, necesitatea de a acționa în continuare cu toată fermitatea pentru integrarea organică a învățămîntului, cercetării și producției, pentru participarea efectivă a tuturor la munca concretă a unităților. Doresc să menționez că avem rezultate bune în această privință, dar trebuie să perfecționăm această activitate, să organizăm o pregătire temeinică a cadrelor noastre, care trebuie să cunoască și să știe să folosească toate mijloacele moderne din agricultură. Trebuie să înțelegem că inginerii noștri, care au

scop să asigure pentru cooperatorii care desfășoară o activitate permanentă, cît și pentru cadrele de conducere, condiții de viață bune cînd ajung la vîrstă de pensionare. El, totodată, vine să cointereseze și mai mult pe toți cei care lucrează în cooperative, în dezvoltarea și Creșterea continuă a producției în fiecare cooperativă. Veniturile — și pensiile — sînt astfel legate nemijlocit de rezultatele obținute în cooperative. Cooperatorii pensionari vor mai beneficia, în afara pensiei pentru limită de vîrstă sau invaliditate, de ajutoare în natură și în bani din fondurile statutar constituite în acest scop de unitățile cooperatiste, la care se adaugă, desigur, veniturile din activitatea gospodăriei proprii.f în cadrul preocupării constante a partidului nostru pentru ridicarea nivelului de viață al întregii țărănimi, Comitetul Politic Executiv a hotărît să fie pus în dezbaterea actualului congres și un program ide măsuri pentru instituirea unui sistem de pensionare — pentru prima oară în is- /toria țării — a agricultorilor din zonele necooperativizate. (Aplauze puternice). Aceasta se va baza atît pe contribuția lunară proprie, cît și pe contribuția statului — care va fi de 2 la sută din valoarea produselor vîndute statului de țăranii din zonele necooperativizate. Cuantumul pensiei acordate țăranilor cu gospodărie individuală pentru limită de vîrstă — cu o vechime în muncă de 30 de ani la bărbați și 25 ani la femei — va fi, în funcție de valoarea produselor livrate către stat, între 300 și 400 lei lunar. Țăranii
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materială, valoarea fon-100 de hectare fiind, la 1976, de peste 1 milion

Dragi tovarăși,Unul din sectoarele importante ale a- griculturii noastre î| reprezintă întreprinderile agricole de stat care dețin circa 15 la sută din suprafața agricolă și arabilă a țării. Aceste unități dispun de o puternică bază durilor fixe la sfîrșitul anului 900 mii lei.Totodată, ele dețin mari suprafețe amenajate pentru irigații, precum și complexe perfecționate de creștere a animalelor și păsărilor. în întreprinderile agricole de stat lucrează numeroase cadre de specialiști, cu o bună pregătire profesională. Aportul acestui sector la fondul central a reprezentat, în 1976, 24 la sută la grîu, 49,3 la sută la fructe, 46,3 la sută la carne, 32,4 la sută la lapte, 22,7 la sută la lină, 66,9 la sută la ouă.Dacă ținem însă seama de însemnatele eforturi financiare făcute de stat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a a- cestor unități, de experiența cadrelor de care disjAin, nu ne putem declara pe deplin mulțumiți cu rezultatele obținute. Sînt încă multe întreprinderi agricole de stat care obțin producții mici și își încheie activitatea cu pierderi. Este necesar să realizăm, începînd încă~din ~aeSL_an, 6~~schimbare rădicajă a sițuației. economice și de producție a tuturor I.A.S.-urilor. Toate în- 'trepfinAerTTp agrihole de stat trebuie să~ devină model de organizare socialistă. modernă a producției si o bază tot mai puternică pentru sporirea fondului cen- tral al statului. Ele trebuie sa asigure semințe din^ soiurile cele mai bune, precum și animale de reproducție din rase superioare, pentru întreaga agricultură. Trebuie să se acționeze ferm pentru folosirea rațională, cu maximum de eficiență, a tuturor mijloacelor tehnice și a forței de muncă, să se treacă la aplicarea pe scară largă, în întreaga agricultură de stat, a acordului global, asi- gurîndu-se astfel transpunerea în viață cu consecvență a principiului socialist de retribuție după cantitatea și calitatea muncii depuse. îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere necesită îmbunătăți- 

terminat studiile cu cîțiva ani în urmă nu și-au însușit și nu cunosc încă toate mașinile de care dispune astăzi agricultura noastră, neparticipînd efectiv, nemijlocit, la activitatea productivă. De vină este felul în care a fost organizat învățămîntul. Va trebui să facem un program ca, în cel mult 2—3 ani, toți specialiștii din agricultură să cunoască la perfecție și să știe să conducă, să mînuiască toate mașinile din dotare. Numai așa ei vor reuși să-și îndeplinească rolul lor în agricultură ! (Aplauze puternice). In același timp trebuie să asigurăm lărgirea orizontului de cunoștințe agrozootehnice al țăranilor cooperatori, al mecanizatorilor, al tuturor lucrătorilor din agricultură, trecînd la organizarea pe baze noi a învățămîntului profesional agricol pentru întreaga țărănime, pentru toți oamenii muncii din agricultură. Este timpul să înțelegem, tovarăși, că numai prin învățămîntul agricol de masă putem face o agricultură nouă, de înaltă productivitate. Agricultura devine o înaltă specialitate — care cere cunoștințe deosebite — și trebuie să asigurăm tuturor celor care lucrează în acest domeniu cunoștințele profesionale necesare. Făcînd aceasta, asigurăm, realmente, toate condițiile pentru progresul tot mai rapid al agriculturii noastre ! (Aplauze puternice).

din zonele necooperativizate membri al asociațiilor pomicole, viticole sau zootehnice vor beneficia de un spor de pensie de peste 15 la sută, calculat la pensia de bază. Cu începere de la 1 ianuarie 1978, țăranii din zonele necooperativizate care împlinesc 70 ani și vor începe să cotizeze de la 1 iulie 1977 vor primi o pensie lunară de peste 100 de lei. (Vii aplauze).Se va perfecționa în continuare sistemul gratuității pentru tratamentul ambulatoriu și spitalizarea membrilor cooperativelor agricole de producție. începînd din acest an, după cum se știe, se introduce un nou sistem de impozit care va fi plătit de cooperative, ceea ce înseamnă că veniturile cooperatorilor, la care m-am referit, vor fi în viitor venituri directe, fără a mai cuprinde în ele impozitele. în zonele necooperativizate, în locul impozitului pe venit se introduce impozitul pe hectar.Toate voltării întăririi oglindesc preocuparea constantă a partidului și statului pentru crearea unor condiții de viață tot mai bune tuturor oamenilor muncii, atît de la orașe, cît și de la sate, demonstrează convingător că scopul fundamental al politicii Partidului Comunist Român, esența însăși, a edificării noii orînduiri, este făurirea bunăstării și fericirii omului, a întregului nostru popor. (Aplauze puternice, îndelungate).Acum putem într-adevăr să afirmăm cu tot mai multă putere și să înțelegem și mai bine deosebirea fundamentală în- 

aceste măsuri sînt rezultatul dez- generale a economiei naționale, agriculturii noastre socialiste,

rea organizării și conducerii, a stilului și metodelor de muncă, întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii tuturor cadrelor, începînd de la Departamentul agriculturii de stat mul lucrător.Sînt convins din I.A.S.-uri, gată, vor face pentru lichidarea neajunsurilor și îmbunătățirea activității, astfel încît agricultura de stat să se situeze Ia nivelul cerințelor și exigențelor partidului și statului nostru, ale unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate și eficiență — și le urez să obțină rezultate cit mai bune pe această cale. (Aplauze puternice).Un alt sector important sînt stațiunile pentru mecanizarea agriculturii — principala forță prin care statul nostru socialist asigură mecanizarea lucrărilor agricole în cooperative. Stațiunile și secțiile a- cestora au devenit, de fapt, centre mecanice unice în agricultura cooperatistă. Ca urmare a eforturilor de dotare a stațiunilor de mecanizare, anul trecut volumul operațiunilor pe care le-au executat în cooperative a asigurat mecanizarea aproape în totalitate a lucrărilor de arat J3 și semănat, precum și recoltarea păioa- selor și, in bună măsură, a altor lucrări agricole. Se poate spune că S.M.A.-urile au un rol tot mai important, în unele sectoare hotărîtor, In creșterea producției agricole și a veniturilor cooperatorilor.Ținînd seama de dotarea cu noi tractoare și mașini agricole de înaltă productivitate, se impun măsuri ferme pentru buna folosire și îngrijire a tuturor mașinilor și utilajelor, executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor. Stațiunile de mecanizare a agriculturii trebuie să se integreze direct în actiyiias. tea cooperativelor agricole, răspunaînd nemijlocit de realizarea producției plani- ' fîcateTn unitățile deservite, iar plata liberărilor executate și retribuirea mecanizatorilor, a tuturor lucrătorilor din S.M.A. să se facă în raport direct cu producțiile realizate. Totodată, stațiunile de mecanizare trebuie să asigure buna întreținere a tuturor mijloacelor mecanice din

și pînă la fermă, Ia ulti-Că lucrătorii și specialiștii care au o experiență bo- tot ce stă în puterea lor

ft

tre situația din trecut a țărănimii asuprite, jefuite de moșieri și capitaliști, și a țărănimii de azi, liberă și stăpînă pe munca și pe destinele sale, care, alături de clasa muncitoare, își făurește o viață nouă, liberă, independentă. Iată, acestea sînt drepturile de astăzi ale omului, acestea sînt drepturile țărănimii noastre, în opoziție cu drepturile din 1907, cînd au primit gloanțe ! Noi dăm oamenilor dreptul de a fi stăpîni, de a fi liberi, de a-și clădi ei singuri viitorul, libertatea, bunăstarea ! (Aplauze puternice, prelungite ; asistența in picioare ovaționează îndelung).Pe drept cuvînt se poate spune că socialismul a schimbat radical fața așezărilor rurale din România, ca a întregii țări, de altfel. în anii socialismului s-au creat la sate 200 noi centre urbane, care au devenit orașe, au fost electrificate peste 5 400 de sate, iar în perioada 1951—1976 s-au construit în mediul rural aproape 2 milioane de case noi. Acolo unde domneau în trecut analfabetismul și bolile sociale sînt astăzi 12 000 de școli, 10 000 grădinițe, peste 7 700 medici, 25 000 cadre sanitare medii, 92 490 cadre didactice, 36 000 agronomi și zootehniști. Țăranii dispun de 1 350 000 aparate de radio și peste 1 100 000 de televizoare. Mărfurile desfăcute la sate prin rețeaua comerțului cooperatist au crescut de la 4 miliarde, în 1950, la peste 40 miliarde, în 1976,Potrivit programului general de creștere a nivelului de trai al poporului, pînă în 1980 se vor construi încă 250 OOO — 300 000 de locuințe în comune și sate. După cum cunoașteți, recent, Comitetul Politic Executiv a hotărît ca unele comune unde au avut Ioc răscoale țărănești în anul 1907 să fie sprijinite pentru a deveni într-un timp scurt centre urbane cu o bogată viață economică și socială, stabilindu-se în acest scop suplimentarea fondului de investiții cu a- proape o jumătate miliard lei. Aceasta este încă o manifestare a recunoștinței noastre, a omagiului pe care îl aducem celor care atîtea secole au dus greul luptei pentru independența țării, celor care au dat grfele jertfe în 1907. Voim și în acest fel să cinstim pe cei care s-au jertfit pentru viitorul țării, pentru fericirea și independența ei. Pînă în 1990, un număr de 300 comune vor deveni orașe agroindustriale. în a.celași timp, toate localitățile centre intercooperatiste vor deveni comune-model.Va continua cu intensitate în mediul rural acțiunea de sistematizare, precum și construcția de școli, așezăminte culturale, magazine și alte unități social-cul- turale, toate acestea conferind satelor noastre un aspect tot mai modern, asi- gurînd populației un nivel de civilizație din ce în ce mai ridicat, accelerînd procesul de apropiere treptată a condițiilor de viață de la sate de cele de la orașe — obiectiv important al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Totodată, se va accentua procesul de dispariție a deosebirilor dintre munca din agricultură și munca din industrie și celelalte sectoare de activitate. Se va întări astfel și mai mult unitatea muncitorilor, țăranilor, intelectualității noastre, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, se va asigura pășirea tot mai fermă pe calea făuririi unui popor unic muncitor — popor constructor al comunismului în România. (Aplauze puternice).

cooperative, inclusiv a centrelor și mijloacelor de irigație. între S.M.A. și C.A.P. trebuie să se stabilească, pe bază de contract, o strînsă cooperare în producție, ambele sectoare purtind deopotrivă răspunderea pentru realizarea unor producții agricole tot mai mari. Fără îndoială că toți lucrătorii din stațiunile de mecanizare a agriculturii, alături de cooperatori, de întreaga țărănime, vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile de mare răspundere ce le revin. Le urez și lor succese cît mai mari ! (Aplauze puternice).Unul din cele mai importante sectoare ale agriculturii noastre îl reprezintă cooperativele agricole de producție, care dețin 68 la sută din suprafața arabilă a țării și circa 44 la sută din producția agricole, de consiliile populăre'și deorga-'' agricolă globală. Ca urmare a sprijinului ------- ■ —----- —---- -puternic primit din partea statului și a eforturilor țărănimii, cooperativele agricole s-au dezvoltat și întărit continuu.Numai în 1976, în sectorul agricol cooperatist s-au făcut investiții de peste 5,3 miliarde lei, valoarea fondurilor fixe a-
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AL PARTIDULUI ÎN VIAȚA SATELORStimați tovarăși,înfăptuirea vastului program de dezvoltare a agriculturii pe care îl dezbatem în congres, în aceste zile, impune per- 

jungînd în anul trecut la circa 36 miliarde lei, ceea ce înseamnă aproape 270 mii lei la 100 de hectare. Cooperativele agricole dispun de aproape 1 milion 200 de mii hectare amenajate pentru irigații, în cea mai mare parte în sisteme mari, moderne, precum și de numeroase complexe de creștere a animalelor și păsărilor. Agricultura cooperatistă aduce o contribuție însemnată la formarea fondului agricol centralizat al statului, ca și la buna aprovizionare a populației. în 1976, ponderea contribuției cooperativelor agricole Ia fondul de stat a fost de 73 la sută la grîu, 94,8 la sută la porumb, 81,1 la sută la floarea-soarelui, aproape în întregime, adică peste 99,3 la sută, la sfecla de zahăr, 80 la sută la cartofi, 71 la sută la legumele de cimp, 64,4 la sută la struguri. De asemenea, ele au livrat mari cantități de produse animale, ponderea contribuției pe care o aduc la fondul de stat fiind de 34 la sută la carne, 48 la sută la lapte, 38 la sută la lină și peste 21 la sută la ouă.Programul pentru dezvoltarea agriculturii pune și în fața C.A.P. sarcini deosebit de mari atît în creșterea producției, Cît și a productivității și eficienței economice. în acest scop este necesar ca în fiecare cooperativă să se îmbunătățească organizarea muncii, să se instaureze o atmosferă de deplină ordine și disciplină, să se asigure aplicarea corectă a acordului global, a retribuției după cantitatea și calitatea muncii. Trebuie să se creeze în toate cooperativele condiții optime ca fiecare cooperator să-și exercite în fapt dreptul statutar de a participa direct și efectiv la conducerea treburilor obștești, la dezbaterea problemelor cooperativei, Ia luarea hotărîrilor și urmărirea executării lor, asigurîndu-se aplicarea largă în practică a principiilor democrației cooperatiste. Adunarea generală trebuie să se manifeste peste tot ca adevărat for suprem de conducere a cooperativei, dez- bătînd și hotărînd, în spiritul democrației cooperatiste, toate problemele producției și muncii. Trebuie întărită, de asemenea, munca consiliilor de conducere ale cooperativelor, rolul lor în aplicarea fermă, neabătută a hotărîrilor adunării generale, în rezolvarea judicioasă a treburilor zilnice ale unităților cooperatiste, în conducerea colectivă a activității din agricultură.în îmbunătățirea activității sectorului cooperatist un rol de mare însemnătate revine consiliilor intercooperatiste, care trebuie să asigure coordonarea întregii activități a cooperativelor și asociațiilor pentru sporirea producției agricole și valorificarea superioară a acesteia. Ele trebuie să acționeze pentru sistematizarea teritoriului agricol, specializarea în producție, folosirea judicioasă a fondului funciar, pentru dezvoltarea largă a zootehniei.Consiliile Intercooperatiste constituie o formă superioară de organizare și conducere a agriculturii cooperatiste, și, totodată, de cooperare între S.M.A. și cooperative. Desemnarea ca președinți ai consiliilor intercooperatiste a directorilor stațiunilor de mecanizare are drept scop asigurarea unei conlucrări cît mai eficiente și subliniază și mai mult creșterea răspunderii S.M.A. în buna desfășurare a întregii activități din agricultura cooperatistă. Este necesar, totodată, să se acorde mai mult sprijin asociațiilor economice intercooperatiste, pentru ca ele să aducă o contribuție mai mare la sporirea producției, în special în zootehnie și legumicultura, la creșterea veniturilor cooperatorilor. Trebuie să existe o preocupare sporită pentru organizarea asocierii cooperativelor agricole de producție cu unități de stat și ale cooperației de consum, în scopul creării, cu forțe unite, a noi capacități de producție, dezvoltării activității de prelucrare, depozitare și a prestărilor de servicii.Sînt convins că harnica noastră țărănime cooperatistă va munci și de acum înainte cu hărnicie și abnegație pentru a obține producții tot mai mari, pentru a face din fiecare cooperativă o gospodărie agricolă socialistă bogată, înfloritoare, care să asigure un trai îmbelșugat, adu- cînd o contribuție mereu sporită la aprovizionarea populației, la progresul general al patriei noastre. Urez din toată inima succese tot mai mari tuturor cooperatorilor patriei noastre ! (Aplauze puternice).Al patrulea sector al agriculturii noastre îl reprezintă mica producție agricolă din zonele necooperativizate de deal și munte. Deși ponderea acestui sector în suprafață arabilă este de numai circa 5 la sută, prin suprafața de pășuni și finețe, cît și pomicolă, acest sector are un rol important în zootehnie și în pomicultură. Considerăm că în viitor acest sector trebuie să fie ajutat de organele nizațiile de partid pentru o cîtTTfarbiifîă' organizare"ă actlvîtățlldO producție șl pentru valorificarea superioară a ei. Tn acest scop, trebuie să se asigure producerea uneltelor și mașinilor de muncă pentru aceste zone care să fie vîndute agricultorilor sau închiriate prin secții

întregulul sistemfecționarea continuă a de conducere și planificare a agriculturii, în acest scop se impune, în primul rînd, creșterea rolului și răspunderii Ministe- (Continuare în pag. a V-a)

în A-săspeciale ce urmează să fie înființate acest sens. De asemenea, Ministerul griculturii, organele agricole trebuie asigure și pentru aceste zone reproducători și animale de rasă, material să- ditor pomicol și semințe de înaltă productivitate. In toate comunele necooperativizate trebuie să existe specialiști a- gricoli care să asigure îndrumarea de specialitate. Totodată, apare necesar ca țăranii din zonele necooperativizate să fie ajutați — acolo unde doresc — să se constituie în asociații ale pomicultorilor și crescătorilor de animale.Prezența la Congresul agriculturiL.a a-- proape 606 de țăranrdirTzohele necoo- perătTvIzâte' subliniază atenția pe car*  partidul și statul o acordă creșterii producției și în acest sector al agriculturii noastre, ridicării bunăstării și acestor cetățeni ai patriei noastre. (Vii aplauze).în scopul participării directe a țărănimii din aceste zone la stabilirea măsurilor de creștere a producției apare necesar să se constituie în fiecare comună o comisie a producătorilor agricoli, care să funcționeze pe lîngă consiliul popular comunal. De asemenea, în județele unde sînt mai multe asemenea comune să se constituie o comisie județeană a producătorilor agricoli. Pe plan central urmează să se constituie o comisie centrală a producătorilor agricoli din zonele necooperativizate. La centru și la județe aceste comisii să funcționeze pe lîngă Uniunea Națională, respectiv, pe lîngă uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție. Din punct de vedere politic toate aceste comisii urmează să facă parte din Frontul Unității Socialiste. (Aplauze puternice).Toate aceste măsuri vor deschide, fără îndoială;holperspecțiyțpentrudezvol ța- rea agricotturii 'și înjîceste_zone. pentru creșterea niveluTuFde frai aT^ țărănilor, pentru participarea lor mai activă la conducerea agriculturii, a întregii societăți.Dorim ca aceste patru sectoare importante ale agriculturii noastre să asigure o conlucrare strînsă și să aibă un rol tot mai important, atît în realizarea programului de dezvoltare a agriculturii, cît și în întreaga operă de dezvoltare a patriei noastre socialiste, de ridicare a bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (A- plauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși.Doresc și cu acest prilej să subliniez aprecierea deosebită pe care partidul nos- trmrdăTnuncii femeilor dinagricultură! carre^COnslituIe-3e~fapt forța 'principală din"'cooperativele agricole de producție, reprezehttncTpeste 60 la sută din totaluT forțelor de muncă. Femeile au adus și a- duc contribuția hotărîtoare la desfășurarea lucrărilor agricole, zootehnice, la buna gospodărire a unităților agricole, la progresul general al agriculturii românești. De aceea, doresc ca de la tribuna marelui forum al agriculturii să aduc un fierbinte omagiu milioanelor de femei din satele noastre și să le adresez cele mai calde felicitări și urări de mare și mart fericire 1 (Aplauze îndelungate).Mă simt obligat să atrag și cu acest prilej atenția asupra necesității promovării mai ferme a femeilor în diferite munci de conducere în agricultură, în consiliile populare și în alte sectoare de activitate, ca de altfeL în întreaga activitate socială și politică a țării noastre.De asemenea, doresc să mă adresez_ți- neretului de la sate cu chemarea de a îmbrățișa cu elandiferite meserH dln ăgrî- cultură, ae a ramlne în comuni pentru a conțubidZâlatHrL^igdBăHntLla.înfăptuirea, programului de dezvoltare și modernizare a agriculturii,_de_ridicare a nivelului de civilizație materială și spirituală a satului. Măsurile pe care le-am luat și le vom lua în continuare pentru mecanizarea tuturor muncilor agricole, pentru introducerea largă a cuceririlor științei și tehnicii în producție, pentru dezvoltarea activităților economice, sociale și culturale și sistematizarea modernă a localităților rurale asigură tineretului, întregii populații de la sate condiții de muncă și viață tot mai apropiat*  de cele de la orașe. In același timp, trebuie să ținem seama de necesitatea promovării unei politici de repartizare a forței de muncă, inclusiv a tineretului, care să permită dezvoltarea echilibrată a tuturor sectoarelor economiei naționale și vieții sociale. Or, în condițiile țării noastre agricultura constituie unul din sectoarele esențiale ale economiei, de care depinde în bună măsură progresul întregii societăți. Desigur, ca urmare a modernizării producției, populația activă din agricultură scade, eliberînd forțe de muncă pentru industrie și alte sectoare. Totuși, agricultura are nevoie de un important număr de lucrători calificați și cadre cu înaltă pregătire ce trebuie recrutați în special din rîndul tineretului. Producția agricolă este un domeniu în care tineretul își poate pune pe deplin în valoare capacitatea creatoare, competența, elanul revoluționar, în care se poate afirma plenar ca făuritor de nădejde al socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).

rului AgricuUuriL_sl industriei Alimentare in buna organizareaaCtivHățll^l executarea unui control eficace. Trebui*
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(Urmare din pag. a IV-a)să (ie lichidate cu hotărîre practicile birocratice și deplasată întreaga activitate a ministerului și organelor agricole județene în sprijinirea efectivă a unităților de producție, în soluționarea operativă a tuturor problemelor pe care le ridică practica agricolă, în prezența în mijlocul oamenilor, acolo unde se hotărăște soarta | recoltelor. Toți specialiștii agricoli din organele centrale, care reprezintă o remarcabilă forță nu numai ca număr, ci și din punct de vedere al competenței profesionale, trebuie să-și desfășoare întreaga activitate pe ogoare, în vii și livezi, în fermele de animale, participînd direct și activ la bătălia pentru recolte și producții tot mai bogate. Aceasta este valabil și pentru departamentul agriculturii de stat, și pentru departamentul de irigații și îmbunătățiri funciare, pentru toate departamentele, centralele și sectoarele din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Se impune, de asemenea, îmbunătățirea organizării' șF creșterii 'TgSpunderii . Uniunii 'Naționale ȘT a uniunilor jude* 1' țerie ale cooperativelor agfTcoTe ?e~pr5- ducfie? ~ca organg de partid șide stat, fn creșterea activității cooperativelor a- gricole și a uniunilor intercooperatiste. Principala lor Îndatorire este aceea 3e a asigura mobilizarea tuturor forțelor cooperativelor, asociațiilor și consiliilor intercooperatiste, ale întregii țărănimi, pentru înfăptuirea politicii agrare a partidului, a programului adoptat de Congresul al XI-lea. Uniunile cooperatiste tr b’iie să vegheze Ia desfășurarea corespunzătoare a întregii activități organizatorice, politice și social-culturale în cooperativele agricole, să acționeze pentru creșterea conștiinței socialiste a maselor țărănimii, pentru educarea acestora în spiritul înaltelor principii ale eticii și echității socialiste, ale noii atitudini față de muncă, față de averea obștească. O atenție deosebită trebuie acordată funcționării democratice a organelor de conducere colectivă ale cooperativelor, a- sociațiilor și consiliilor intercooperatiste, potrivit prevederilor statutare, instaurării în practică a principiilor democrației cooperatiste, asigurînd astfel participarea țărănimii cooperatiste la conducerea activității agricole, a tuturor sectoarelor de activitate.

(țărănimi. pe secretam! general al 
\Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae-Ceausescu".

Propunerea este primită cu pro
fundă satisfacție, cu urale și ovații, 
cei prezenți aclamînd cu entuziasm 
pentru partid, pentru secretarul său 
general.

întărind prin votul lor propunerea 
făcută, participantii aleg. în unanimi
tate, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ca președinte al congresului.

Prin puternice aplauze și urale 
sînt reafirmate, direct si cald, senti
mentele de dragoste, stimă și recu
noștință pe care cooperatorii. întrea
ga țărănime, toți lucrătorii de pe 
ogoare le nutresc față de partid și 
secretarul său general, pentru spri
jinul permanent acordat dezvoltării 
și modernizării agriculturii, pentru 
grija statornică manifestată fată de 
creșterea bunăstării lor materiale și 
spirituale a satului românesc, pen
tru rolulatlt de important ce le-a fost 
cqnferit in viața țării. în opeta de
i irire a prezentului socialist și a 
viitorului comunist al patriei.

în continuare a fost ales prezi- 
diul. .congresului din care Tac parte 
tovarășul Nicolae Ceâușescu, tovară
șul Manea Mănescu, Tovarășa Elena 
CeaiișesUtr,"' tovarășii Emil Bobit. 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman. Teodor Coman, 
Mihai Dalea. Miu Dobrescu. Ludovic 
Fazekas. Mihai Gere, Nicolae Glosau, 
Ion Iliescu, Ștefan Mocuta. Vasile 
Patilinet. Mihai Telescu. Ion Ursu. 
Richard Winter. Constantin Dăscăles- 
cu. Aurel Duma și Ion Stănescu, Mi
hai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare.

Din prezidiu fac parte, de așeme- 
nestT primii-secretari ai comitetelor 
județene de partid, miniștri, pre
ședinți ai uniunilor județene ale co
operativelor agricole de producție si 
de consilii intercooperatiste, pre
ședinți. șefi de fermă, brigadieri si 
alti membri ai cooperativelor agri
cole de producție, directori, ingineri- 
șefi. muncitori și alti lucrători din 
întreprinderile agricole de stat și 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii. secretari ai comitetelor de 
partid din unitățile agricole, țărani 
din comunele necooperativizate.„Aș dori ca, atît in numele prezidiului congresului, cit și al meu personal — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — să vă mulțumesc pentru alegerea noastră in conducerea acestui înalt forum al țărănimii și să vă asigurăm că vom face totul ca lucrările acestui congres să se desfășoare în cele mai bune condiții și cu rezultate cit mai bune pentru dezvoltarea agriculturii aoastre". (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,‘ Avînd în vedere importanța agriculturii ca unul din sectoarele de bază ale e- conomiei naționale și, în același timp, ți- nînd seama de preocuparea permanentă pentru. perfecționarea sistemului democrației noastre socialiste, Comitetul Politic Exeeutiv a hotărît ca forumul suprem al agriculturii să devină Congresul consiliilor -de conducere ale unităților a- gricole socialiste, al întregii țărănimi./ ( (Aplauze puternice)./ 7 Congresul urmează să se întrunească de regulă o dată la cinci ani, urmînd să 

dezbată problemele generale ale politicii agrare ale partidului și statului nostru și să stabilească programul și măsurile de creștere a producțiilor agricole și ridicare a bunăstării țărănimii.i în același timp se va constitui și va funcționa ca organ permanent al agriculturii Consiliul Național al Agriculturii jdin Republica Socia istă România, care 'se va întruni o dată sau cel mult de două ori pe an, pentru a dezbate planul anual din domeniul agriculturii, măsurile de realizare a lui și a urmări îndeplinirea hotăririlor Congresului agriculturii. Consiliul Național al Agriculturii se va constitui din membri ai organelor colective de conducere ale Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai departamentelor acestuia, ai Academiei de științe agricole și silvice, exponenți ai tuturor organelor și organismelor care au atribuții în domeniul activității agricole, reprezentanți ai țărănimii și va avea un birou executiv pentru conducerea activității permanente.Aceste noi organe democratice ale oamenilor muncii din agricultură asigură participarea, în mod organizat, a țărănimii la elaborarea politicii agrare, la făurirea destinelor sale, constituind, totodată, o nouă formă superioară de organizare a democrației noastre socialiste, care se bazează pe participarea directă a maselor la conducerea statului, la făurirea conștientă a propriului viitor, constituie o dovadă grăitoare a faptului că numai și numai socialismul creează condițiile pentru o reală democrație, pentru ca poporul însuși să-și hotărască destinele, soarta, viitorul său ! (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși.Remarcabilele realizări obținute în toate domeniile de activitate — deci și în agricultură — sînt nemijlocit legate de conducerea de către partid, de creșterea rolului său de forță politică conducătoare în întreaga viață economico-socială. în prezent, în comune își desfășoară activitatea peste 1 milion de membri ai partidului, dintre care circa 640 mii lucrează direct în unitățile agricole de producție. Este necesar ca toate organizațiile de partid de la sate, din unitățile agricole să pună în centrul activității lor unirea eforturilor oamenilor muncii, în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare a agriculturii, de creștere a bunăstării materiale și spirituale a întregii țărănimi. Comitetele comunale de partid trebuie să asigure conducerea unitară a întregii vieți de partid, participarea activă a tuturor comuniștilor la înfăptuirea sarcinilor de producție și Ia întreaga activitate de modernizare și dezvoltare a satelor.O atenție deosebită trebuie acordată intensificării activității consiliilor populare comunale, care trebuie să asigure aplicarea fermă a legilor, executarea la timp a tuturor lucrărilor agricole, solu

ționarea în bune condiții a tuturor problemelor de viață din sate.Sarcini de mare răspundere revin comitetelor județene de partid, care trebuie să asigure conducerea unitară a tuturor sectoarelor agriculturii, înfăptuirea neabătută a planurilor de modernizare și creștere continuă a producției. în același timp, consiliile populare județene trebuie să acorde o atenție tot mai mare activității organelor agricole, îndrumării și conducerii lor pentru buna realizare a sarcinilor ce le revin.Comitetele județene de partid, comitetele orășenești, comunale, toate organizațiile de partid sînt datoare să desfășoare o largă muncă politico-educativă de ridicare a nivelului conștiinței socialiste și a pregătirii profesionale a tuturor
POLITICA ROMÂNIEI DE PACE Șl COLABORARE 

CU TOATE ȚĂRILE LUMII, DE PARTICIPARE ACTIVĂ 
LA REZOLVAREA MARILOR PROBLEME ALE LUMII

Dragi tovarăși,Continuînd eforturile neslăbite pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale, pentru edificarea cu succes a noii orîn- duiri în patria noastră, poporul nostru aduce o contribuție prețioasă la cauza întăririi forțelor socialismului, progresului social și păcii internaționale. Pornind de la unitatea dialectică dintre politica internă și externă, partidul și statul nostru desfășoară o intensă activitate internațională. M-am referit recent, pe larg, la orientările generale ale politicii noastre internaționale, așa că nu doresc să mai insist acum asupra acestor probleme.România va continua să-și dezvolte larg"rela”țl>lje.tie.prietenie, solidaritate și colaborare^multilaterală cu toate țările socialiSte,~~î$i va intensifica raporturile, peTbate planurile, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele care pășesc pe calea propășirii de sine stătătoare, va lărgi colaborarea cu țările capitaliste dezvoltate, cil toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socialăp Țara noastră își va amplifica participarea la diviziunea internațională a muncii, Ia schimbul mondial de valori materiale și spirituale, în interesul propriei dezvoltări, precum și al cauzei destinderii și păcii generale.Milităm consecvent pentru realizarea securității în Europa, pentru înfăptuirea prevederilor documentelor semnate la Helsinki, pentru instaurarea pe continentul nostru a unor relații noi, de ega- 

oamenilor muncii, a întregii țărănimi. Participarea activă la viața cultural-artis- tică, la Festivalul „Cîntarea României" trebuie să devină un mijloc atît de afirmare a marilor comori de artă și cultură ale satului românesc, de stimulare a creației artistice noi, cît și de perfecționare a conducerii și a muncii în toate sectoarele agriculturii, de creștere a producției agricole, de înflorire continuă a satelor patriei noastre socialiste. Este necesar, totodată, ca presa, radioteleviziunea, literatura, arta, celelalte mijloace de educație și cultură să acorde o mai mare atenție problemelor activității de lărgire a orizontului de cunoștințe ale locuitorilor satelor, pentru dezvoltarea conștiinței lor revoluționare și afirmarea omului nou,

CONTEMPORANElitate și colaborare rodnică, a unei atmosfere în care fiecare națiune să-și poată concentra energia și resursele, la adăpost de orice agresiune din afară, cauzei progresului și propășirii proprii. Dorim ca la reuniunea de la Belgrad să nu se ajungă la confruntări între statele participante, ci, acționîndu-se în mod constructiv, în spiritul respectului reciproc și neamestecului în treburile interne, să se stabilească măsuri concrete pentru înfăptuirea securității pe continent. Desigur, acordăm atenția necesară tuturor documentelor, ne pronunțăm ferm pentru lărgirea colaborării economice, pentru lărgirea schimburilor cul- tural-artistice și în alte domenii, dar considerăm că o importanță deosebită are acordarea unei atenții mai mari problemelor de ordin militar, dezangajării militare în Europa, fiind convinși că fără măsuri de acest gen, fără .trecerea la reducerea înarmărilor în Europa și în întreaga lume, de altfel, nu se poate vorbi de securitate în Europa, de pace. (Aplauze puternice, prelungite).Ne manifestăm puternic solidaritatea cu tinerele state independente în lupta pentru consolidarea suveranității lor naționale, pentru punerea largă în valoare a bogățiilor naționale, pentru afirmarea lor liberă și independentă în rîndul tuturor națiunilor lumii. Sprijinim activ lupta popoarelor care mai trăiesc sub dominație colonială, pentru dreptul de a fi deplin stăpîne pe soarta lor, împotriva politicii rasiste și de apartheid, pentru abolirea oricărei politici colonialiste și 

apărător de nădejde al patriei, al cuceririlor revoluționare. (Aplauze puternice).Putem spune că pentru înfăptuirea marilor obiective ce ni le propunem în a- gricultură dispunem de tot ce este necesar — dar mai ales dispunem de o minunată țărănime care și-a demonstrat întotdeauna marea capacitate și forță creatoare. De aceea, avem deplina convingere că programul pe care îl dezbatem în aceste zile va fi realizat cu succes, că agricultura noastră, oamenii muncii de la sate, fără deosebire de naționalitate, întreaga țărănime vor aduce o contribuție tot mai sporită la dezvoltarea generală a patriei, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la ridicarea României pe noi culmi de progres, bunăstare și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).

neocolonialiste, a oricărei asupriri imperialiste. Acționăm consecvent pentru instaurarea noii ordini economice internaționale, care să asigure condiții pentru dezvoltarea mai accelerata a statelor rămase în urmă, pentru accesul lor nestingherit la cuceririle științei și tehnicii mondiale.Considerăm că trebuie intensificate eforturile generale pentru lichidarea tuturor conflictelor și surselor de încordate care mai există în lume și care pot periclita pacea generală, pentru soluționarea tuturor diferendelor, a problemelor litigioase dintre state, pe cale politică, prin tratative pașnice între țările interesate.Apreciem ca o necesitate imperioasă a zilelor noastre oprirea cursei înarmărilor, trecerea neîntîrziată la dezarmarea generală, și în primul rind la dezarmarea nucleară. Se impune, mai stringent ca oricînd, să se intensifice lupta popoarelor, a tuturor forțelor progresise, antiim- perialiste pentru realizarea unor măsuri concrete în direcția reducerii efectivelor și bugetelor militare ale statelor, pentru lichidarea bazelor militare străine, desființarea blocurilor militare opuse, pentru eliberarea cît mai rapidă a popoarelor de povara uriașă a cheltuielilor militare, cît și de spectrul unui nou război mondial.Milităm, de asemenea, cu fermitate, pentru asigurarea tuturor condițiilor în vederea participării la viața internațională, la soluționarea problemelor complexe care confruntă omenirea contem

porană, a tuturor statelor și popoarelor; fără deosebire de orînduire socială, de mărime sau potențial economic și militar. Considerăm necesar să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, în asigurarea participării efective a tuturor statelor la dezbaterea și soluționarea problemelor acute ale zilelor noastre.Mai mult ca oricînd, la baza tuturor relațiilor dintre state trebuie să stea principiul deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, re- ’ nunțarea la forță și la amenințarea cu forța, respectarea dreptului fiecărei națiuni, al fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea singur, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice, prelungite).în ceea ce ne privește, doresc să reafirm și Ia marele forum al țărănimii că România va acționa și de acum înainte, cu toată energia, pentru unirea forțelor progresiste din întreaga lume în lupta pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru împiedicarea izbucnirii unui nou război, pentru dezvoltarea încrederii și cooperării între națiuni, pentru pace în întreaga lume. (Aplauze îndelungate).Dragi tovarăși,Marile probleme prezentate Congresului necesită să fie analizate cu cea mal mare răspundere, Intr-un spirit profund critic — și sper că va fi posibil și autocritic — relevîndu-se atît experiența înaintată, țît și lipsurile, greșelile, stările de lucruri negative, astfel îneît să se poată trage toate concluziile pentru îmbunătățirea activității viitoare. Congresul este chemat să adopte programul privind realizarea unei agriculturi moderne și să stabilească măsurile organizatorice pentru unirea tuturor forțelor materiale și umane în vederea înfăptuirii obiectivelor cincinalului, a hotăririlor istorice als Congresului al XI-lea al partidului.îmi exprim convingerea că activitatea ce se va desfășura în cadrul congresului, atît în reuniunea plenară, cît și în congresele și conferințele sectoarelor respective și pe secțiuni, va fi la înălțimea așteptărilor conducerii partidului, ale întregului nostru popor, că acest congres, lucrările sale vor determina un nou și puternic avînt în dezvoltarea întregii noastre agriculturi.Cu aceste gînduri și speranțe, urez succes deplin lucrărilor primului Congres al consiliilor de conducere din unitățile agricole socialiste, al întregii țărănimi ! (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R.". Toți cei prezenți în marea sală a congresului ovaționează îndelung, într-o atmosferă de puternio entuziasm, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
Lucrările Congresului consiliilor de conducere

ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi
%(Urmare din pag. I) Lucrările sînt conduse apoi de to

varășul Manea Mănescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

Congresul aprohă in unanimitate 
celeialteorgane de lucru ale congre
sului — secretariatul și comisia de 
redactare a proiectului de rezoluție.

Congresul adoptă, după aceea, în 
unanimitate, următoarea . ordine de 
zi:

— Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cu privire 
la realizarea unei agriculturi in
tensive, moderne, de mare ran
dament și înaltă productivitate, 
la creșterea bunăstării întregii 
țărănimi.

— Măsuri pentru realizarea 
sarcinilor ce revin unitățilqr a- 
gricole de stat și cooperatiste din 
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei în anul 1977 și pe întregul 
cincinal, privind creșterea pro
ducției vegetale și animale, spo
rirea eficienței economice a în
tregii activități din agricultură.

— înfăptuirea programului de 
mecanizare a agriculturii și mă
surile ce trebuie luate in conti
nuare pentru utilizarea judicioa
să a mijloacelor mecanioe, ex
tinderea și diversiiicarea meca
nizării lucrărilor agricole, in sco
pul creșterii producției vegetale 
și animale.

— Afirmarea revoluției tehni- 
co-științifice in agricultură, prin 
aplicarea rezultatelor cercetării 
științifice, introducerea și gene
ralizarea tehnologiilor avansate, 
pentru creșterea continuă a pro
ducției vegetale și animale.

— Organizarea superioară a 
producției și a muncii, perfec
ționarea activității consiliilor de 
conducere ale unităților agricole 
pentru exercitarea atribuțiilor 
conferite de lege, Întărirea și 
adincirea democrației, atragerea 
lucrătorilor din agricultură la 
conducerea întregii activități.

— Valorificarea resurselor 
existente în localitățile ne
cooperativizate, pentru creșterea 
producției vegetale și animale, 
sporirea contribuției gospodării
lor populației Ia formarea fon
dului central de produse agro- 
alimentare.

ciste aprobat, totodată, regulamen
tul de desfășurare a lucrărilor con
gresului-

In conformitate cu regulamentul, 
vor avea loc dezbateri în plenul Con
gresului consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al În
tregii țărănimi, precum și in cadrul 
Congresului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție : 
Conferinței consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderile agricole 
de stat '. Conferinței consiliilor oame
nilor muncii din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii; Consfătuirii 
agricultorilor din localitățile necoo
perativizate.

Adresindu-se congresului, tovară
șul Manea Mănescu a spus :

„Cred că sînt in asentimentul dum
neavoastră. al tuturor participanților 

la acest înalt forum al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi, ca, in- 
trînd in ordinea de zi, să invit 
să ia cuvintul pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România".

în aclamațiile participanților. In 
entuziasmul și însuflețirea generală, 
ia cuvintul tovarășul NÎCOlQS 
Ceaușescu.

Ampla expunere a secretarului ge
neral al partidului este urmărită cu 
deosebită atenție, cu larg interes și 
deplină satisfacție, ea fiind subliniată, 
în repetate rînduri, cu vii și îndelungi 
aplauze.

La încheierea expunerii. în sală ră
sună, minute în șir, puternice urale 
și ovații. Participantii la marele fo
rum iși exprimă, vibrant, simțămin
tele pe care le trăiesc in aceste mo
mente deosebite, sentimente de adine 
respect față de tradițiile de luptă ale 
țărănimii, ale poporului român, de În
credere nețărmurită în politica parti
dului nostru comunist, călăuzitorul 
încercat al întregii națiuni pe calea 
progresului economic și social, a unei 
vieți libere și fericite, socialiste. Din 
miile de piepturi se înalță fierbinte 
cuvintele atît de scumpe tuturor: 
„Ceaușescu — P.C.R.!". Sint momente 
ce relevă, cu .forța celei mai vii rea
lități, dragostea și' înalta prețuire pe 
care toți oamenii muncii de la sate, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, le poartă față de partid 
și secretarul său general, legătura in
destructibilă dintre partid și popor. 
In această impresionantă manifestare 
iși găsește, de asemenea, o expresie 
nemijlocită voința țărănimii noastre, 
a tuturor lucrătorilor de pe ogoare, 
de a-și mobiliza energiile și inițiativa 
creatoare pentru îndeplinirea exem
plară a importantelor sarcini ce le re
vin din documentele Congresului al 
XI-lea al partidului, din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. in ve
derea sporirii producției agricole, rea
lizării cu succes a obiectivelor actua
lului cincinal, creșterii aportului agri
culturii la progresul mai rapid și mul
tilateral al tării. în întreaga operă de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

In cursul după-amiezii de luni, în 
conformitate cu regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor congresului, 
au început dezbaterile în cadrul celui 
de-al III-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție (U.N.C.A.P.). Conferinței 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderile agricole de stat (I.A.S.), 
Conferinței consiliilor oamenilor 
muncii din stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii (S.M.A.) și Consfă
tuirii agricultorilor din localitățile 
necooperativizate.

în prezidiul Congresului U.N.C.A.P. 
au luat loc tovarășii Ilie Verdeț, 
Lina Ciobanu. Ion Ioniță. Paul Nicu
lescu. Gheorghe Rădulescu, Nicolae 
Giosan. precum și președinți ai unor 
cooperative agricole de producție, 
șefi de ferme și brigăzi, țărani coo
peratori si mecanizatori fruntași, ca
dre de conducere ale unor consilii 
intercooperatiste si asociații econo
mice. ale unor uniuni județene ale 

C.A.P. și din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Comitetului Central al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui. Erau prezente delegațiile unor 
organizații agricole cooperatiste și 
țărănești de peste hotare.

în sală erau prezenți peste 6 000 
delegați, reprezentind în acest larg 
forum democratic cele peste 3,4 mi
lioane de familii de țărani coopera
tori din țara noastră.

Congresul a adoptat în unanimi
tate următoarea ordine de zi : Ra
portul Consiliului U.N.C.A.P. asupra 
activității desfășurate intre congre
sele al II-lea și al III-lea și sarcinile 
ce revin unităților cooperatiste agri
cole si uniunilor cooperativelor agri
cole de producție în înfăptuirea ho- 
tărîrilor celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. ; Raportul Comisiei de re
vizie a U.N.C.A.P. ; adoptarea unor 
modificări la prevederile statutelor 
organizațiilor cooperatiste agricole ; 
alegerea Consiliului și a Comisiei de 
revizie ale U.N.C.A.P. în continuare 
au fost aprobate componenta comisii
lor de lucru, regulamentul de desfă
șurare si secțiunile congresului.

La primul punct ' al ordinii de 
zi. tovarășul Constantin Dăscălescu, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele U.N.C.A.P.. a prezentat Raportul 
Consiliului Uniunii Naționale.

S-a dat citire, de asemenea, ra
poartelor Comisiei de revizie si Co
misiei de validare.

La dezbaterile în plen asupra pro
blemelor înscrise pe ordinea de zi 
au luat cuvintul tovarășii Grigore 
Radu, secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R.. președintele 
U.J.C.A.P.; Gheorghe Dinu, pre
ședintele C.A.P. Smeeni. județul 
Buzău; Estera Boroș. șef de fermă 
la C.A.P. Tomnatic, județul Timiș; 
Vasile Hulpoi, președintele Consi
liului intercooperatist. director al
S.M.A. Movileni, județul Iași; Ștefan 
Hirzoiu. președintele C.A.P. Valea 
Stanciului. județul Dolj; loan Lupu, 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R.. președintele 
U.J.C.A.P.; Tudora Doroșin. vice
președinte al C.A.P. Cosmesti, ju
dețul Galați; Alexandru Dincă. pre
ședintele C.A.P. Văleni, județul Olt; 
Nicolae Mihalache, președintele 
Consiliului intercooperatist. director 
al S.M.A. Beliu, județul Arad; Ga
briela Tonescu, șef de fermă la 
C.A.P. Cornățelu, județul Dîmbovi
ța : Ion Popescu, secretar al Comi
tetului județean Constanța al P.C.R., 
președintele U.J.C.A.P.; Marin Slă- 
vescu. directorul Asociației intercoo
peratiste de creștere a vacilor pen
tru lapte Mărgineni, județul Bacău; 
Nicolae Mitruț, președintele C.A.P. 
Șutești, județul Vilcea; Emilian Mi- 
hăilescu, director general al Direc
ției generale pentru agricultură si 
industrie alimentară a județului Te
leorman ; Maria Suhov, inginer-șef 
Ia C.A.P. Galda de Jos, județul 
Alba; Nicolae Lobonțiu. secretar al 
Comitetului județean Mureș al P.C.R., 
președintele U.J.C.A.P.; Ion Davi- 
doiu. președintele C.A.P. Timbo- 
iești. județul Vrancea; Rada Mi- 
halcea, vicepreședinte al C.A.P. 
Dăeni. județul Tulcea; Dumitru Tro
fin. președintele C.A.P. Răucești, ju

dețul Neamț; Tvetco Milanovici, pre
ședintele C.A.P. Belobreșca. județul 
Caraș-Severin; Constantin Boștină, 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor ; Angela Bi- 
volu, președintele C.A.P. Moi. jude
țul Gorj ; Alexandru Dimeny, pre
ședintele C.A.P. Sînmartin. județul 
Harghita ; Gheorghe Cristea. pre
ședintele C.A.P. Costești, județul 
Vaslui ; Schneider Arnold, contabil 
șef al C.A.P. Șieu Odorhei, județul 
Bistrița-Năsăud ; Leontin Chiș. pre
ședintele C.A.P. Chieșd. județul Să
laj.

La lucrările Conferinței consiliilor 
oamenilor muncii din întreprinderile 
agricole de stat au luat parte, in 
prezidiu, tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană. lori Iliescu. Ștefan 
Mocuta. Mihai Telescu. Ion Ursu, 
Richard Winter, Ion Stănescu. pre
cum și primi-secretari ai unor comi
tete județene de partid, reprezentanți 
ai Departamentului agriculturii de 
stat, ai unor organizații obștești, di
rectori de trusturi județene și direc
tori de I.A.S.. secretari de organiza
ții de partid din I.A.S.. muncitori și 
mecanizatori fruntași, ingineri, tehni
cieni. șefi de complexe, șefi de fer
me. specialiști.

La lucrări participă peste 1 700 de 
cadre de conducere din fermele. în
treprinderile si trusturile județene 
ale I.A.S.. lucrători și mecanizatori 
din aceste unități, precum și repre
zentanți ai unor ministere și organe 
economice centrale, cercetători din 
institute și stațiuni experimentale, 
activiști de partid și de stat.

Delegații au ales organele de lucru, 
au adoptat ordinea de zi și regula
mentul de desfășurare a lucrărilor și 
au stabilit secțiunile conferinței.

în continuare, șeful Departamentu
lui agriculturii de stat, tovarășul 
Marin Capisizu. a prezentat Rapor
tul privind activitatea întreprinderi
lor agricole de stat in anul 1976 și 
măsurile ce trebuie luate pentru rea
lizarea și depășirea planului în 1977 
și pe întregul cincinal.

S-a dat apoi citire proiectului de 
hotărire a conferinței.

La dezbaterile pe marginea celor 
două documente au luat cuvintul to
varășii Gheorghe Ciolănescu. directo
rul Trustului județean I.A.S. Ialo
mița, Vasile Buzan, directorul I.A.S. 
Mihai Viteazu, județul Cluj, Emeric 
Szabo, Erou al Muncii Socialiste, di
rectorul I.A.S. Valea lui Mihai, jude
țul Bihor. Antoaneta Cirlioru. șef de 
fermă la I.A.S. Baldovinești. județul 
Brăila. Ion Bordeianu. secretarul 
organizației de bază P.C.R. a I.A.S. 
Rahmanu, județul Tulcea, Mihai Mi
hailov. directorul întreprinderii avi
cole de stat Constanța. Richard Win
ter, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R.. Petre Mari
nescu. cont.abil-șef la Trustul jude
țean I.A.S. Timiș. Constantin Biță, 
directorul I.A.S. Brasta. județul Dolj, 
Vasilică Henteș, mulgător la I.A.S. 
Iernut. județul Mureș. Valerian Ne- 
goiță. directorul Trustului județean 
I.A.S. Bacău, Onoriu lacomi, directo
rul I.S.C.I.P. (întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor) Căzănești, județul Ialomița, Si- 
mion Dobrovici. prim-secretar al Co
mitetului județean Vrancea al P.C.R., 
Ion Țirlea, directorul I.A.S. Pecica, 

județul Arad. Vasile Hrițcu, șef de 
fermă la I.A.S. Iași. Gheorghe Măr
ginean, Erou al Muncii Socialiste, 
directorul I.A.S. Jidvei, județul Alba. 
Gheorghe David, directorul I.A.S. 
Urleasca, județul Brăila, Ion Oancă, 
șef de fermă la I.A.S. Topraisar, ju
dețul Constanta.

La lucrările Conferinței consiliilor 
oamenilor muncii din stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii, în pre
zidiu au luat loc tovarășii Ion Dincă, 
Janos Fazekas, Gheorghe Oprea. 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Miu 
Dobrescu, Ludovic Fazekas, precum 
și primi-secretari ai unor comitete 
județene de partid, activiști de partid 
și de stat, conducători de trusturi și 
unități S.M.A., ingineri și mecaniza
tori.

In sală sint prezenți peste 2 500 
de lucrători din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii, directori, 
ingineri și tehnicieni, contabili-șefi 
și economiști, șefi de atelier și de 
secții, maiștri si muncitori, membri 
ai consiliilor oamenilor muncii.

După adoptarea ordinii de zi și 
stabilirea organelor de lucru ale 
conferinței, tovarășul Gheorghe 
Manciu. secretar de stat in Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare. a prezentat Raportul pri
vind activitatea stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii. S-a dat 
apoi citire proiectului de hotărîre a 
conferinței.

Pe marginea documentelor pre
zentate au luat cuvintul Gheor
ghe Mustețea. directorul Trustului 
S.M.A. Olt, Constantin Tudorică, 
maistru. secretar de partid Ia 
S.M.A. Castelu — Constanța. Arpad 
Bege. șef de secție la S.M.A. Laza- 
rea — Harghita. Ilie Grozăvescu. pre
ședinte la Consiliul intercooperatist 
Cujmir — Mehedinți, Viorel Radu, șef 
de secție la S.M.A. Sebeș — Alba, 
Mihai Dumitru, tehnician la S.M.A. 
Verești — Suceava, Marin Albu, 
director al S.M.A. Cărpinis — Timiș, 
Ion Nenciu, tehnician la S.M.A. 
Tulucești — Galați, Nicolae Carabăț, 
mecanizator la S.M.A. Romanu — 
Brăila. Petre Leca. director al 
Trustului S.M.A. Argeș, Delia Măr- 
culescu. inginer, secretar U.T.C. 
la S.M.A. Tărtășești — Ilfov. Dra- 
goș Toma, directorul I.C.M.A.. Mar
tin Fiilop, muncitor al S.M.A. 
Gherla — Cluj. Alexandru Roșu, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini. Carol Fi- 
soler, șef de secție la S.M.A. Oto
mani — Bihor. Visarion Diaconu, 
mecanizator la S.M.A. Dragomirești
— Dîmbovița, Dumitru Săraru. me
canizator la S.M.A. Simnic — Dolj, 
Nicolae Chiriac. șef de secție Ia 
S.M.A. BuceCea — Botoșani. Karoly 
Kodra, muncitor la S.M.A. Sfinții 
Gheorghe — Covasna, Nicolae Chi- 
per, mecanizator la S.M.A. Adjud — 
Vrancea. Iosif Deszi. muncitor la 
S.M.A. Chișinău Criș — Arad. Vasile 
Stanciu. muncitor Ia S.M.A. Iîolboca
— Iași. Constantin Vatau. directorul 
Trustului S M.A. — Teleorman, și 
Stan Mereută, directorul Trustului 
S.M.A. — Bacău.

La lucrările Consfătuirii agriculto
rilor din localitățile necooperativizate 
au luat parte. în prezidiu, tovarășii 
Emil Bobu, Petre Lupu, Iosif Uglar, 
Iosif Banc, Vasile Patilinet, precum 
și primi-secretari ai unor comitete 
județene de partid, țărani, crescători 

de animale, agricultori, specialiști, 
secretari ai unor comitete comunale 
de partid din localități necooperativi
zate.

La lucrările consfătuirii participă 
țărani din localitățile necooperativi
zate — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — cadre teh
nice. specialiști in domeniul agricul
turii. reprezentanți ai unor ministere 
și instituții centrale.

După adoptarea ordinii de zi și 
alegerea organelor de lucru ale con
sfătuirii. tovarășul Angelo Miculescu. 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, a prezentat Raportul privind 
activitatea desfășurată de consiliile 
populare și organele agricole pentru 
îndrumarea și sprijinirea gospodării
lor populației din localitățile necoo
perativizate și măsurile ce trebuie 
luate in vederea valorificării resur
selor existente de creștere a produc
ției vegetale și animale, sporirea con
tribuției acestui sector Ia formarea 
fondului de stat.

în continuare s-a dat citire proiec
tului de hotărire a consfătuirii agri
cultorilor din localitățile necooperati
vizate.

Pe marginea raportului si a proiec
tului de hotărire au luat cuvintul : 
George Telcean, primarul comunei 
Zagra, județul Bistrița-Năsăud. Ion 
Popa, președintele asociației zooteh
nice din comuna Valea Doftanei. ju
dețul Prahova, Stan Troneci. țăran 
din comuna Voinești, Dîmbovița. 
Berta Bodor, țărancă din comuna 
Lunca de Jos, județul Harghita, 
Gheorghe Miloș, primarul comunei 
Rucăr. județul Argeș, Gheorghe Vine- 
reanu. președintele asociației po
micole din comuna Vaideeni. ju
dețul Vilcea. Dragoș Măgureanu, 
țăran din comuna Pojorita, ju
dețul Suceava. Maria Liegel. țărancă 
din comuna Slatina — Timiș, ju
dețul Caraș-Severin. Ion Bolea, pri
marul comunei Meteș. județul Alba. 
Virginia Fortofoi. țărancă-din comu
na Novaci, județul Gorj. Nicolae 
Gheorghescu. țăran din comuna Po- 
noarele. județul Mehedinți. Smaran- 
da Cruceanu. țărancă din comuna 
Jitea, județul Vrancea, Valor Bara, 
țăran din comuna Mărgău. județul 
Cluj. Alexandru Crăiuț. primarul 
comunei Vatra Moldoviței, județul 
Suceava. Ion Hașegan. primarul co
munei Tilișca, județul Sibiu. Emilian 
Urs. țăran din comuna Ignești, ju
dețul Arad, Gizella Pali, țărancă, co
muna Brețcu. județul Covasna. Ni
colae Dimulescu. primarul comunei 
Minăstirea Casin. județul Bacău, 
Gheorghe Avram, secretar al Comi
tetului comunal de partid Vălișoara, 
județul Hunedoara. Maria Gliga. ță
rancă din comuna Ibănești. județul 
Mureș, Vasile Tont, țăran din comu
na Virciorog, județul Bihor. Paras- 
chiva Jivulescu. țărancă din comuna 
Ohaba, județul Timiș. Vasile Nacu, 
țăran din comuna Stulpicani. județul 
Suceava. Adrian Mocan, țăran din co
muna Ciucea. județul Cluj.

★
în cursul zilei de marți vor ft re

luate in plen lucrările Congresului 
consiliilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al întregii ță
rănimi.

(Ager preș)
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în sprijinul luptei de eliberare 
a popoarelor din Africa australă

Reuniunea la nivel înalt de la Luanda
LUANDA. — In capitala Republicii 

Populare Angola a avut loc luni reu
niunea la nivel înalt la care au par
ticipat președinții Agostinho Neto 
(Angola), Seretse Khama (Botswana), 
Samora Machel (Mozambic). Julius 
Nyerere (Tanzania). Kenneth Kaunda 
(Zambia), precum și liderii mișcărilor 
de eliberare din Africa australă — 
Frontul Patriotic Zimbabwe, Organi-

Kenya cere decolonizarea totala a continentului african
NAIROBI. — Kenya nu se poate 

socoti pe deplin independentă atîta 
vreme cit teritorii africane se vor 
afla sub dominație străină — a de
clarat ministrul kenyan al afacerilor 
externe, Munyua Waiyaki. Subli
niind că Kenya rămîne fidelă politicii 
de nealiniere, Munyua Waiyaki a 
arătat că decolonizarea totală a con
tinentului african este una dintre 
principalele orientări ale politicii ex
terne a tării sale.

Kenya refuză în mod categoric să 
recunoască așa-zisa „independență" a 
bantustanelor, impusă de regimul 
rasist din Republica Sud-Africană —

Regimul rasist de la Salisbury se opune 
unei reglementări politice a crizei rhodesiene

LONDRA. — Reîntors la Londra 
după un turneu întreprins in Africa 
australă, ministrul de externe brita
nic, David Owen, a lăsat să se înțe
leagă că, din cauza atitudinii refrac
tare a autorităților de la Salisbury, 
nu are nici o iluzie asupra șanselor 
de reglementare politică a crizei 
rhodesiene. El a precizat că manifes
tă mult scepticism, dacă nu chiar 
incredulitate, în legătură cu ipoteza 
că primul ministru rhodesian, Ian 
Smith, ar fi in mod real gata să ac
cepte instalarea unui guvern al ma
jorității de culoare la Salisbury.

Referindu-se la aceeași problemă, 
David Owen a precizat, în cadrul

Un raport al O.I.M. privind 

Recesiunea și șomajul 
în țările occidentale

GENEVA. — Șomajul ar putea să 
se mențină pină în deceniul urmă
tor la un nivel foarte inalt în țările 
industrializate occidentale — averti
zează un raport al Organizației In
ternaționale a Muncii, dat publicită- ( 
ții luni la Geneva. Creșterea șoma-' 
jului în țările respective va fi cau
zată direct de pierderile de locuri 
de muncă prin închiderea de între
prinderi și reducerea capacității de 
absorbție a forței de muncă noi. De 
asemenea, cronicizarea utilizării in
complete a capacităților de producție, 
reducerea investițiilor în domeniile 
productive și scăderea ritmului de 
dezvoltare economică, în general, vor 
diminua posibilitățile de creare a 
unor noi locuri de muncă.

Analizind situația existentă și ten
dințele în cinci ramuri industrială 
importante, raportul evidențiază scă
derea accentuată a investițiilor in 
perioada 1971—1975 în comparație cu 
perioada 1966—1970.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto—si

riene. J"3 Moscova au început con
vorbirile sovieto-siriene la care parti
cipă Leonid Brejnev, Nikolai Pod- 
gornîi, Aleksei Kosighin și pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist. Hafez Al-Assad.

• A.R.I.A. (la sala mică a Tea
trului Național) : Spectacol ex
traordinar susținut de Teatrul 
„Madăch" din Budapesta cu piesa 
„Othello" de W. Shakespeare —
19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la sala mică a Palatului) : Ciclul 
de inițiere muzicală „O Istorie 
sintetică a muzicii europene". Pre
zintă George Bălan — 17.
• Opera Română : Cocoșatul de 
Ia Notre-Dame (Esmeralda) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră —
19,30.
• Teatrul Mic : Viata e ca un va
gon țț— 19,30.
• Teatrul Glulești : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă
nase" (sala Victoriei) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe acest pămtnt — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sflrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (Ia Casa de 
cultură „petafi Săndor") : Ileana 
Sinziana — 10.

Biroul Politic al P.C. din 
Finlanda 8 da* * PuWicității o de
clarație în care arată că partidul este 
dispus să poarte convorbiri cu Parti
dul Social-Democrat și Partidul de 
centru asupra posibilității formării 
unui guvern de coaliție majoritar. 
Conducerea Uniunii democratice a 
poporului finlandez, în cadrul căreia 
Partidul comunist reprezintă forma
țiunea politică cea mai importantă, 
Împărtășește un punct de vedere si
milar.

Informația în slujba fău
ririi unei noi ordini econo
mice internaționale. Aceasta 
este tema colocviului ce s-a deschis 
ieri la Florența, sub egida UNESCO, 
cu participarea a circa o sută de zia
riști din cinci continente. După cum 
arată agenția France Presse, esența 

zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO) și Congresul Națio
nal African (A.N.C.) din R.S.A. “Șefii 
celor cinci țări din așa-numita primă 
linie au analizat situația din sudul 
continentului, în special posibilitățile 
activizării luptei de eliberare a po
porului Zimbabwe pentru indepen
dentă națională.

a subliniat Waiyaki. adăugind că tara 
sa recunoaște Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (SWAPO) 
drept singura organizație politică ce 
reprezintă interesele Namibiei.

★
KUWEIT. — Guvernul kuweitian 

a aprobat acordarea unui ajutor în 
valoare de 1 milion de dolari mișcă
rilor de eliberare africane. O decla
rație oficială menționează că ajutorul 
este furnizat în conformitate cu de
ciziile Conferinței afro-arabe la nivel 
înalt desfășurate la Cairo în luna 
martie.

unei declarații anterioare, făcută Ia 
Lagos, că nu va cere reprezentanți
lor populației de culoare din Rhode
sia să înceteze lupta armată dusă de 
mișcările de eliberare decît atunci 
cind vor avea convingerea fermă că 
se progresează în mod real pe calea 
aplicării principiului majorității. 
Ministrul de externe britanic, adaugă 
in legătură cu aceasta agenția 
France Presse, consideră că popu
lația de culoare din Rhodesia a fost 
constrînsă să adopte calea luptei ar
mate pentru a obține satisfacerea 
drepturilor sale legitime, ca urmare 
a poziției rigide a regimului rasist 
minoritar de la Salisbury.

PAKISTAN

INIȚIATIVE IN VEDEREA DIALOGULUI CU OPOZIȚIA
ISLAMABAD. — Primul ministru 

al Pakistanului. Zulfikar Aii Bhutto, 
a anunțat in cadrul unei conferințe de 
presă o serie de noi inițiative menite 
să înlesnească angajarea dialogului 
între Partidul Poporului din Pakistan, 
cîștigătorul recentelor alegeri, si par
tidele de opoziție grupate în Alianța 
Națională Pakistaneză (P.N.A.). Pre
mierul Bhutto și-a reafirmat do
rința de a începe un dialog cu opo
ziția și a precizat că formula de com
promis. respinsă de P.N.A. cu două 
zile în urmă, „corespunde în spirit și 
substanță" cererilor formulate de a- 
ceasta reînnoind propunerea de a 
organiza alegeri pentru adunările 
provinciale, boicotate de opoziție 
cind acestea s-au desfășurat. In 
cazul în care P.N.A. ar cîștiga ma
joritatea voturilor exprimate in cele 
patru provincii, premierul pakistanez 
«-a declarat de acord cu dizolvarea 
Adunării Naționale și organizarea de 
noi alegeri generale.

colocviului constă în căutarea căi
lor de a se pune capăt „dezechilibru
lui informațional", adică a stării de 
dependență în care se găsesc nume
roase țări in curs de dezvoltare ade
sea victime ale unei trunchieri a 
imaginii lor de către unele mijloace 
de informare din țările occidentale.

Delegația P. C. Portu
ghez con<Ius^ de Alvaro Cunhal, 
secretarul general al partidului, a 
avut convorbiri la Paris cu delegația 
P.C.F. In comunicatul publicat se 
subliniază că cele două partide apre
ciază asigurarea unității clasei mun
citoare și unirii largi a tuturor for
țelor democratice drept factorii esen
țiali pentru succesul luptei populare 
care se desfășoară în fiecare din cele 
două țări în condiții specifice.

Reprezentantul special 
al O.N.U. în Cipru, Perez de 
Cuellar,- a avut, la Nicosia, convor
biri cu Tassos Papadopoulos, repre
zentantul cipriot-grec la negocierile 
intercomunitare privind situația din 
insulă. In cursul convorbirilor a fost 
evocată perspectiva noilor negocieri 
intercomunitare ce vor avea loc la 
mijlocul lunii mai, în capitala ci
priotă.

TRIPOLI

întrunirea Comisiei mixte 
româno-libiene de cooperare 

economică și tehnică
TRIPOLI. — La Tripoli au început 

lucrările sesiunii a IV-a a Comisiei 
mixte româno-libiene de cooperare e- 
conomică și tehnică. Se examinează 
modul cum au fost îndeplinite hotă- 
rîrile luate în timpul intilnirilor și 
convorbirilor din anul 1974 de con
ducătorii celor două țări și urmează 
a fi stabilite măsuri pentru dezvol
tarea în continuare a cooperării e- 
conomice și tehnițe și a schimburi
lor comerciale dintre România și Li
bia.

Delegațiile celor două părți în co
misie sînt conduse de Ion Pățan, 
viceprim-minis'tru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și 
Ezeddin Al-Mabruk, ministrul libian 
al petrolului.

În favoarea destinderii 
internaționale și limitării 

cursei înarmărilor
NEW YORK — Din inițiativa revis

tei americane „New World Review", 
la New York a fost organizată o în- 
tîlnire a reprezentanților organizații
lor obștești care se pronunță pentru 
destindere internațională și limitarea 
cursei înarmărilor. Intîlnirea. desfă
șurată sub lozinca „Problema princi
pală — destinderea", a adresat po
porului american apelul de a-si in
tensifica acțiunile în sprijinul cauzei 
destinderii internaționale, pentru frî- 
narea cursei înarmărilor. De aseme
nea. participanții au adresat o tele
gramă președintelui Jimmy Carter, în 
care guvernul american este chemat 
să reducă bugetul militar si să folo
sească fondurile eliberate în acest fel 
pentru soluționarea unor probleme 
economice stringente.

Totodată, el a făcut cunoscută ho- 
tărîrea de a institui prohibiția asupra 
vinzărilor de băuturi alcoolice, baru
rilor de noapte si a jocurilor de noroc, 
s-a angajat să accelereze introduce
rea altor legi islamice, subliniind că 
a cerut , recomandări pentru a pune 
legile Pakistanului în deplină concor
danță cu Codul islamic. Pe de altă 
parte, Zulfikar Aii Bhutto a anunțat 
crearea unei comisii care să reco
mande măsuri în vederea eradicării 
complete a corupției din țară. Șeful 
guvernului s-a declarat gata să ri
dice starea de urgentă, instituită 
după conflictul indo-pakistanez din 
1971, dacă Alianța Națională Pakista
neză va fi de acord să negocieze cu el 
o soluție menită să ducă la normali
zarea situației politice din tară.

Partidele de opoziție au respins 
luni noile propuneri avansate de pri
mul ministru.

Miniștrii de externe ai 
țărilor Pieței comune , au 
reunit luni la Londra pentru a dis
cuta o serie de probleme internațio
nale actuale. între care apropiata 
reuniune de la Belgrad în proble
mele securității și cooperării în Eu
ropa, situația din Orientul Apropiat 
și din Cipru, probleme africane.

0 reuniune a O.P.E.C. 
(Comisia economică a Organizației 
țărilor exportatoare de petrol) s-a 
deschis, luni, la Viena. Dezbaterile 
sînt consacrate pregătirii de reco
mandări ce vor fi prezentate Confe
rinței ministeriale a O.P.E.C.. pro
gramată să înceapă la 12 iulie la 
Stockholm.

Demonstrație împotriva 
discriminărilor.In capita,a sa
telor Unite a fost organizat de că
tre populația de proveniență latino- 
americană un „Marș al recunoaște
rii". Numeroși locuitori ai Washing
tonului. din Texas. Michigan și alte 
state au demonstrat împotriva dis
criminărilor față de cetățenii S.U.A. 
a căror limbă maternă este spa
niola.

Sesiunea Uniunii Interparlamentare 
si-a incheiat lucrările

• Apel la continuarea eforturilor în vederea făuririi unei secu
rități trainice pe continentul european • „Sînt necesare măsuri 
eficace pentru accelerarea transferului de tehnologie către țările 
în curs de dezvoltare" • Sentimente de simpatie și solidaritate 

față de poporul român
CANBERRA. — Reuniunea de pri

măvară a Uniunii Interparlamentare, 
care și-a încheiat lucrările la Can
berra. a adoptat o rezoluție cu pri
vire la rolul parlamentelor în pro
blemele reducerii tensiunii interna
ționale și realizării dezarmării gene
rale și totale.

Pornind de la Importanța deosebi
tă a edificării păcii și securității eu
ropene pentru îmbunătățirea clima
tului de destindere pe plan interna
țional. delegațiile participante au re
levat necesitatea continuării efortu
rilor în acest domeniu, în spe
cial în vederea reuniunii de la 
Belgrad. In acest sens, în rezolu
ție a fost inclusă propunerea grupu
lui român privind crearea în cadrul 
parlamentelor a unor organe care să 
urmărească modul în care guvernele 
respective pun în aplicare prevede
rile Actului final al Conferinței ge- 
neral-curopene, organizarea de con
tacte și reuniuni ale acestora.

In legătură cu instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, do
cumentul adoptat subliniază impor
tanta luării unor măsuri eficace pen

Pe agenda Conferinței UNESCO de la Helsinki

Modalitățile de intensificare a cooperării europene 
in domeniile educației, științei și culturii

HELSINKI — în capitala Finlan
dei au început, luni, lucrările celei 
de-a Vil-a conferințe a Comisiilor 
pentru UNESCO din regiunea Euro
pei.

Vor fi discutate probleme ce pri
vesc dezvoltarea cooperării dintre 
Comisiile pentru UNESCO din țările 
europene în lumina Actului final al 
Conferinței pentru securitate si coo
perare în Europa, contribuția acestor 
organisme la transpunerea în viată 
a obiectivelor și programului UNESCO 
adoptat Ia ultima conferință generală 
de la Nairobi privind participarea 
UNESCO la rezolvarea problemelor 
majore ale lumii contemporane : in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, dezarmarea, coopera
rea europeană. lupta împotriva colo
nialismului. neocolonialismului. poli
ticii de apartheid. Totodată, sînt exa

Rezultatele parțiale ale 
alegerilor din Belgia

BRUXELLES. — Ministerul Afa
cerilor Interne al Belgiei a anunțat 
oficial luni seara că rezultatele defi
nitive ale alegerilor politice generale 
desfășurate duminică nu vor putea 
fi cunoscute pină marți. Directorul 
organizării alegerilor din cadrul aces
tui minister a declarat că nu au par
venit încă rezultatele privind una 
din cele nouă provincii ale Belgiei, 
Hainaut. In cele opt provincii in care 
rezultatele alegerilor pentru cele 
două camere ale parlamentului sînt 
cunoscute »e anunță că Partidul so- 
cial-creștin a obținut 73 de locuri, 
socialiștii 47, liberalii 28.

■ ■ ■ ■ H @
Președintele Republicii 

Guyana, ftaymond Arthur Chung, 
a sosit la Pekin, într-o vizită de stat, 
la invitația guvernului chinez, infor
mează agenția China Nouă.

împrumut acordat Italiei 
de C.E.E. Miniștrii de finanțe ai 
țărilor Pieței comune, reuniți luni la 
Luxemburg, au hotărît să acorde un 
împrumut de 500 milioane dolari 
Italiei pentru a o ajuta să-și depă
șească dificultățile balanței de plăți. 
Miniștrii ‘ au dat mandat Comisiei 
C.E.E. să sondeze piața financiară in
ternațională în vederea găsirii aces
tei sume, care va fi apoi atribuită 
Italiei. Pe de altă parte, Italia s-a 
angajat să aplice o serie de măsuri 
restrictive in domeniul politicii eco
nomice.

Forțele israeltene de secu
ritate au făcut uz gaze lacri
mogene pentru a împrăștia o de
monstrație organizată de studenții 
din Nablus în sprijinul cererilor de 
eliberare a deținuților politici pa- 
lestineni aflați în închisorile israelie- 
ne — relatează agenția Reuter.

Ploile torențiale care au că- 
zut în ultimele două săptămîni în 
Kenya au provocat mari inundații ce 
au lăsat fără adăpost peste 30 000 per
soane.

tru îmbunătățirea radicală a condi
țiilor actuale privind transferul de 
tehnologie către țările în curs de dez
voltare. De o deosebită actualitate 
este prevederea, inclusă la propu
nerea delegației române, potrivit că
reia ar fi salutată convocarea unei 
conferințe la nivel inalt a țărilor in 
curs de dezvoltare pentru punerea de 
acord a pozițiilor lor.

In cadrul Consiliului Interparla
mentar. președintele Thomas Wil
liams a exprimat sentimentele de 
simpatie și solidaritate ale parla
mentarilor față de poporul român, in 
urma cutremurului de la 4 martie 
a.c. într-o intervenție specială în 
consiliu, șeful delegației parlamenta
re române. Ioan Ceterchi. a infor
mat asupra amplelor acțiuni între
prinse în vederea reconstrucției. Nu
meroase delegații și-au exprimat ad
mirația fată de modul în care po
porul român a înfruntat această grea 
încercare.

Consiliul a hotărît convocarea. în 
luna mai 1978, a celei de-a treia con
ferințe parlamentare pe problemele 
securității și cooperării în Europa.

minate probleme privind dezvoltarea 
cooperării dintre comisiile pentru 
UNESCO din țările europene și din 
țările în curs de dezvoltare.

Ședința inaugurală s-a desfășurat 
sub președinția șefului delegației ro
mâne, profesor Jean Livescu. care a 
relevat în intervenția sa rezultatele 
importante obținute în perioada care 
a trecut de la ultima conferință, ți
nută la București în 1972. și contri
buția pe care comisiile naționale sînt 
chemate să o aducă la dezvoltarea 
cooperării europene în domeniile 
educației, științei și culturii, în ca
drul UNESCO și în conformitate cu 
Actul final al Conferinței de la Hel
sinki. ,

Președintele Finlandei. Urho Kek
konen. a adresat un mesaj partici- 
panților la conferință.

Preocupări economice 

în țările in curs 

de dezvoltare
COLUMBIA. Organisme tehnice ala 

guvernului columbian au initiat o se
rie de studii privind posibilitatea 
construirii unei centrale atomoelectri- 
ce. în scopul valorificării bogatelor 
zăcăminte de uraniu pe care le .pose
dă această tară — Informează agenția 
Inter Press Service, citind declarația 
directorului Institutului pentru pro
bleme nucleare, Ernesto Villarreal. 
Specialiștii consideră că. o dată ter
minate studiile și proiectele, con
strucția viitoarei centrale atomoelec- 
trice va putea fi terminată în 1990, 
cind noul obiectiv energetic colum
bian va putea intra în funcțiune la 
întreaga sa capacitate.

VOLTA SUPERIOARA. Societatea 
națională de electricitate a Voltei Su
perioare, „VOLTELEC", și-a mărit ca
pacitatea de producție prin intrarea 
în funcțiune. în 1976, a termocentra
lei Ouaga și prin instalarea unui grup 
electric suplimentar la centrala Bobo 
Dioulasso. Anul acesta vor fi insta
late două grupuri de cîte 5 000 kW 
fiecare la centrala Ouaga și două 
grupuri de 1 500 kW la Bobo Dioula
sso. Continuă, totodată, studiile pri
vind construirea barajului Noumbiel, 
unde va fi instalată o hidrocentrală 
cu o producție de 320 milioane kWh 
pe an.

INDIA. Potrivit statisticilor oficia
le, în perioada aprilie 1976 — februa
rie 1977 valoarea produselor indiene 
exportate a fost de 44,3 miliarde rupii, 
cu 28,7 la sută mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

NIGERIA. Pentru a transforma 
Nigeria, așa cum prevede planul de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
perioada 1976—1980, într-un mare 
centru al traficului de mărfuri din 
Africa occidentală, autoritățile fede
rale nigeriene au hotărit să aloce 
suma de 2 miliarde naira, dip tota
lul de 30 miliarde prevăzut la capi
tolul cheltuielilor bugetare, pentru 
construcția de porturi. Datorită aces
tor investiții, pină în 1980 urmează 
să fie construite noi porturi și ex
tinse cele actuale.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SIERRA LEONE
Excelenței Sale dr. SIAKA STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leone
FREETOWN

Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a proclamării Republicii Sierra 
Leone, am deosebita plăcere de a vă adresa. în numele poporului român, 
precum și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului leonez prieten.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma Încrederea că relațiile de 
prietenie și colaborare statornicite între țările noastre vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, în spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite în timpul 
vizitei dumneavoastră în Republica Socialistă România, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și securității internaționale, al edificării unei noi 
ordini economice și politice în lume.

Așezată pe malul, 
micului golf Fourah' 
și străjuită în partea 
opusă de un lanț 
muntos, tapisat de o 
vegetație luxuriantă, 
capitala Republicii 
Sierra Leone — Free
town — are aspectul 
unei imense grădini 
tropicale. Freetown se 
mîndrește cu cea mai 
veche instituție de în
vățământ superior din 
vestul continentului, 
fondată în 1845, după 
50 de ani de la înte
meierea localității de 
către sclavii negri eli
berați din America și 
reîntorși pe pămîntul 
african. După procla
marea independenței 
Republicii Sierra Leo
ne, în 1961, universi
tatea a fost transfe
rată într-un ansamblu 
nou, ridicat pe mun
tele Aureol, care do
mină orașul prin ar
hitectura sa zveltă. In 
capitală, care a cu
noscut o rapidă dez
voltare în ultimii ani, 
au fost construite un 
șir de clădiri moder

ne, între care se re
marcă clădirea parla
mentului, a poștei cen
trale; un nou ansam
blu a fost ridicat în 
cartierul Congo.

Dezvoltarea orașului 
Freetown este carac
teristică pentru ritmul 
proceselor înnoitoare 
ce au loc în întreaga 
țară. Pe baza valorifi
cării unor însemnate 
bogății subterane — 
minereu de fier și dia
mante — au fost lan
sate o serie de proiec
te economice și socia
le. Planul de dezvol
tare pentru perioada 
1975—1979 prevede in
vestiții in valoare de 
620 milioane de leoni 
(310 milioane lire ster
line) pentru construc
ția unor noi fabrici 
și uzine, diversifi
carea agriculturii. Se 
are în vedere sporirea 
producției de bunuri 
alimentare, precum și 
realizarea unor im
portante proiecte agri
cole in provinciile din 
nordul și estul țării, 
crearea unor coopera

Recepție oferită de ambasadorul Republicii Arabe Siriene
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Arabe Siriene, ambasado
rul acestei țări la București, Walid 
Al-Moualem. a oferit, luni seara, o 
recepție.

Au participat tovarășii Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Stănescu, secretar al C.C. al P.C.R.,

Cronica
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
luni după-amiază, în Capitală, o ma
nifestare culturală dedicată aniversă
rii Zilei naționale a Republicii Sierra 
Leone. La manifestare au luat parte 
membri ai conducerii I.R.R.C.S., ai 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

★
Luni a sosit in Capitală colectivul 

Teatrului Madăch din Budapesta, care 
întreprinde ,un turneu în țara noastră 
în cadrul planului de colaborare cul
turală cu R.P. Ungară. Artiștii oas
peți vor prezenta cite două spectaco
le la București și Cluj-Napoca. avînd 
în repertoriu piesele .,Othello" de 
Shakespeare și .,Isabela, regina Spa
niei" de Illes Endre. In aceeași zi a 
venit în Capitală formația vocal-in- 
strumentală „Kalinka" din U.R.S.S., 
care va da spectacole în mai multe

tv
PROGRAMUL I

R.00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret — Shirley Temple
11,10 Melodii de succes
11,25 File de istorie : „O tară a dreptă

ții pentru toți"
11,45 Telex
11,50 închiderea programului
16.00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba engleză
17,05 Lecții TV. pentru lucrătorii din 

agricultură
17.35 Vtrstele peliculei
18,15 întrebări șl răspunsuri

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tive și ferme de stat 
model, introducerea pe 
scară largă a tehnicii 
modeme în agricul
tură.

Intre România și 
Sierra Leone s-au sta
tornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare, bazate pe 
știmă și respect reci
proc. Uri moment de 
seamă în dezvoltarea 
relațiilor dintre cele 
două țări și popoare 
l-au constituit convor
birile din 1974 dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președin
tele Siaka Stevens. 
Declarația solemnă co
mună, Acordul gene
ral de colaborare, t 
cum și celelalte docu
mente semnate la 
București au așezat 
relațiile dintre țările 
noastre pe baze trai
nice, de lungă durată, 
dezvoltarea acestor re
lații corespunzînd in
tereselor ambelor po
poare, cauzei păcii șl 
cooperării internațio
nale.

A. B.

viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, alți membri ai guver
nului, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

zilei
orașe ale țării. Concertele de la 
București si Ploiești vor fi susținute 
In beneficiul sînistrațllor cutremuru
lui din 4 martie.

★
In cadrul Festivalului național 

„Cintarea României", luni s-a deschis 
cea de-a V-a ediție a tradiționalei 
manifestări „Primăvara culturală 
bucureșteană". Ziua inaugurală a 
avut ca generic „Bucureștiul și 
independența". Ea a început cu 
o sesiune, în care cercetători și 
muzeografi din Capitală au pre
zentat comunicări tratînd diver
se aspecte referitoare la centenarul 
Independenței de stat a României. 
Manifestări inaugurale const i nd din 
expuneri și spectacole literar-mu- 
zical-coregrafice au avut loc în toate 
sectoarele Capitalei și în comunele 
suburbane. Sala Dalles a găzduit un 
simpozion dedicat Independenței, ur
mat de un spectacol literar-muzical 
realizat cu concursul ansamblului 
„Doina" al Ministerului Apărării Na
ționale.

18.45 Telecronlcă pentru pionieri
19,05 Centenarul Independenței — „Ti

nerii din satul eroului"
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 „Cintarea României", restivalul 

creației și hărniciei. Faza jude
țeană

20.30 Teatru : „într-o singură seară", de 
Iosit Naghlu. Premieră TV. Regia 
și adaptarea TV : Sanda Mânu

22.00 orizont tehnlco-știlnțific
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL n

20.00 Film serial pentru copil : „Toata 
plnzele sus I". Episodul 4

20,55 Tineretul Capitalei
21,15 Telex i>
21.20 Muzică ușoară și arii din opereta
21.45 Agenda culturală bucureșteană
22,05 Viata economică a Capitalei

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPQRT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT cinema
box; Au început întrecerile pentru „Centura de aur“

Luni după-amiază, pe ringul Pa
latului sporturilor și culturii din 
Capitală au început întrecerile ce
lei de-a 6-a ediții a competiției in
ternaționale de box „Centura de aur", 
la care participă 129 de pugiliști re- 
prezentind 15 țări : Algeria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Iugoslavia, Mongolia, 
Polonia, Tunisia, Turcia, Ungaria,
U. R.S.S., Venezuela și România.

Iată rezultatele înregistrate în pri
ma gală : categoria muscă (51 kg) : 
A. Guevara (Venezuela) b.ab. 3 pe 
Paul Dragu (România) ; F. Hentchel 
(R. D. Germană) b. ko. I pe I. Do- 
nose (România) ; categoria pană 
(57 Sg) : N HoCine (Algeria) b.p. pe
V. Polacek (Cehoslovacia) ; T. Tudor 
(România) b.p. pe I. Stoianov (Bul
garia) ; M. Lazăr (România) b.p. 
pe Orlando Bastidas (Venezuela) ; 
K. D. Ott (R.F. Germania) b.p. pe Ot- 
gon Baiar (Mongolia) ; Tr. Ruja 
(România) b.p. pe Carlos Pinauaugo 
(Venezuela) : C. Buzdugeanu (Româ
nia) b.p. pe A. Celik (Turcia); catego
ria semi-ușoară (60 kg) : VI. Sorokin 
(U.R.S.S.) b.ab. II pe FI. Livadaru 

(România) : Duke Stable (Cuba) 
b. ab. I pe Tr. Georgia (România).

Aseară a avut loc a doua reuniune 
din cadrul competiției internaționale 
de box „Centura de aur". Iată rezul
tatele înregistrate : cat. cocoș (54 
kg) : F. Pak (U.R.S.S.) b.p. pe
T. Dinu (România) ; E. Roman (Ve
nezuela) b.p. pe Dugerjav (Mongo
lia) ; N. Popa (România) b.p. pe 
Trad Nejib (Tunisia) ; M. Koenig 
(R. F. Germania) b.p. N. Neagu (Ro
mânia) ; N. Trujillo (Venezuela) b.p. 
D. Condurat (România) ; Mohamed 
Allir (Algeria) b.p. M. Donciu 
(România) ; A. Horta (Cuba) b.p.

Campionatul mondial de handbal masculin 
(echipe de tineret)

In orașul suedez Gbteborg au luat 
sfîrsit întrecerile grupelor semifina
le ale campionatului mondial mas
culin de handbal, rezervat echipelor 
de tineret.

Selecționata României a întîlnit 

Șt. Duminică (România) ; cat. seml- 
mijlocie (67 kg) : Valentin Simion 
(România) b.p. Siris Bellorian (Ve
nezuela) ; D. Heicko (Cehoslovacia) 
b.p. David Garcia (Venezuela) ; tî- 
nărul campion român, Vasile Cicu, 
boxind tehnic și ■ cu mult curaj, a 
întrecut la puncte (decizie 3—2) pe 
vicecampionul olimpie A. Aldama 
(Cuba) ; cat. mijlocie (75 kg) : L. F. 
Martinez (Cuba) b.p. C. Chiracu 
(România), după un meci foarte dis
putat.

Astăzi au loc alte două reuniuni, 
care vor începe la orele 15 și, respec
tiv, 19.

formația Kuweitului. în fața căreia 
a ciștigat cu scorul de 38—16 (19—7).

Finala competiției Se va disputa 
între formațiile U.R.S.S. și Unga
riei.

Selecționata României va juca pen
tru locul 11 cu echipa Franței.

în cîteva rînduri
In turneul final al campionatului 

european masculin de șah pe echi
pe. după trei ture și disputarea parti
delor întrerupte conduce formația
U.R.S.S. cu 18 puncte, urmată de Un
garia 15 puncte. Bulgaria 13 puncte. 
Iugoslaviei și R.F. Germania 11,5 
puncte. România 10.5 puncte. Anglia 
9,5 puncte. Cehoslovacia 7 puncte. 
Rezultate complete din turul trei ; 
U.R.S.S. — România 5.5—2,5 ; Iugo
slavia— R.F. Germania 5—3; Bul
garia — Cehoslovacia 4,5—3.5 ; Un
garia — Anglia 6—2.

In concursul international de lupte 
libere de la Bratislava, concurentul 
român Ion Ivanov (categ. 90 kg) s-a 
situat pe locul doi. Alți patru sportivi 
români. Dumitru Ignat (categ. 52 kg). 
Vasile Țigănaș (categ. 82 kg). Steli- 
că MorcovJ (categ. 90 kg) și Ladislau 
Simon (categ. peste 100 kg), s-au cla
sat pe locul trei la categoriile res
pective.

La Praga, în fața a 12 000 de spec
tatori. selecționata secundă de 
hochei pe gheată a Cehoslovaciei a 
învins cu scorul de 3—1 prima re
prezentativă a Suediei.

• Așii Înălțimilor : SCALA — 9,15; 
11.45; 14,30; 17.15; 20, FEROVIAR
— 9: 11,30: 14.15; 17; 19,45, MO
DERN — 9: 11,15; 13,30: 16: 18.15;
20.30.
• Podul fetelor : VICTORIA — 
9.15: 11,30: 13,45; 16: 18.15; 20,15.
• Tănase Scatiu : MIORIȚA — 9; 
12; 16; 19.
• Hollywood, Hollywood : FESTI
VAL — 8.30: 10.45; 13; 15,30; 18;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15: 13,30; 
15.45; 18: 20,15. LUCEAFĂRUL — 
8.30: 10,45; 13; 15.45; 18.15: 20.30.
• Căluțul cocoșat — 9.30: 11,15;
13; 17,30, Frază neterminată — 
14,45; 19.30 : DOINA.
• Tatăl risipitor : CENTRAL — 
9.15: 11.30; 13.45: 16; 18; 20.
• Stlrșitul legendei : EXCELSIOR
— 9: 11,15: 13.15: 15,30; 17.45; 20.
GLORIA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18:
20.15. FLAMURA - 11.15: 13.30:
15.45: 18; 20.
• Nu mai fac : FLAMURA — 9,
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI - 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 2f.
• Pe aripile vintului : PATRIA — 
8.30: 14: 18,30.
• Conversația : EFORIE — 9: 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
• Misterul Iui Herodot : AURO
RA — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20. 
FLOREASCA — 9: 11: 13; 15.30; 
17,45; 20, FLACARA — 9.30; 11.30; 
13.30; 16; 18: 20.

• N-a dansat dectt o vară — 9,45,
Colega mea vrăjitoarea — 11,45,
Palma — 14; 16.15, Vlridiana — 
18,30: 20.30 : CINEMATECA.
• Mireasa lui Zandy : CASA FIL
MULUI (la sala de festivități Di
namo) — 16; 18; 20.
• Cuibul salamandrelor : COTRO- 
CENI — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. GIULESTI — 9; 11: 13.15; 
15.30: 17.45: 20.
• Richard al Hl-lea : GRIVITA 
— 9: 12: 16: 19.
• Lumea circului : BUZESTI — 
9: 12: 16; 19.15.
• îngerașii negri : MELODIA — 
9; 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20.15.
• Răscoala : PROGRESUL — 15,30; 
17,45: 20.
• Pilne și ciocolată : ARTA — 10; 
12; i4: 16: 18: 20.
• Prin cenușa imperiului : MUN
CA — 9.30: 11.15; 13.15: 15,15;
17.15: 19 45.
• Copil de suflet t TOMIS — 9; 
11.15; 13 30: 16: 18 15; 20.30.
• Accident : BUCEGI — 9: 11: 13: 
15.30: 17,45: 20.
• Trei zile șl trei nopți : DRU
MUL SĂRII — 15.30: 18: 20.15.
• Paravanul : VIITORUL — 9; 11; 
13: 15 30; 18; 20.
• B. D. la munte și la mare : 
LIRA — 9: 11,15: 13.30: 15,30; 18;
20.15.
• Africa Express : FERENTARI — 
9.30: 11.30: 13.30; 15.30: 17.30: 19.30.
• Șatra : PACEA — 10: 12; 14: 16; 
18: 20. POPULAR — 15.45: 18: 20.15.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
COSMOS — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18;
29.15.

teatre
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