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Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, pe ambasadorul Republi

cii Populare Congo, Joseph Gom- 
pouo, la București, în vizită de ră
mas bun în legătură cu încheierea 
misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONGRESUL CONSILIILOR DE CONDUCERE ALE UNITĂȚILOR
REPORTAJ DIN SALA CONGRESULUI

Ideile de aici 
vor răsări in holde...

AGRICOLE SOCIALISTE, AL ÎNTREGII TĂRĂNIMI
și-a continuat, ieri, lucrările în plen

Marți, 19 aprilie, sub președinția 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost reluate, 
în plen, lucrările Congresului consi
liilor de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al întregii țărănimi.

La sosirea in sală. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
au fost salutați cu vii și îndelungi 
aplauze, cu urale și ovații puternice. 
Minute în șir, cei peste 11 000 de par
ticipând — membri ai cooperativelor 
agricole de producție, lucrători din 
întreprinderile agricole de stat și sta
țiunile pentru mecanizarea agricultu
rii. țărani din comunele neeooperati- 
vizate, specialiști și cercetători — au 
aclamat cu însuflețire pentru partid 
și secretarul său general.

în această zi au început dezbaterile 
generale pe marginea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a congresu
lui, care este chemat să facă bilanțul 
remarcabilelor succese obținute în în
făptuirea politicii partidului de dez
voltare a producției agricole, de în
florire economico-socială a satului 
românesc și, totodată, să dezbată și 
să adopte programul de măsuri pen
tru îndeplinirea integrală, in cele 
mai bune condiții, a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. privind 
realizarea unei agriculturi moderne, 
intensive, de mar» productivitate și 
eficiență, creșterea contribuției sale 
la sporirea avuției naționale, la satis
facerea cerințelor 'populației și ale 
industriei, la progresul neîntrerupt al 
patriei, la ridicarea bunăstării țără
nimii, a întregului popor.

Prima parte a ședinței de diminea
ță a fost condusă de tovarășa Gher
ghina Chelu, președinta C.A.P. din 
comuna Adunații Copăceni, județul 
Ilfov.

Au luat cuvîntul tovarășii Mihai 
Telescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., Eugenia 
Baraboi. secretara Comitetului comu
nal de partid Flăminzi, județul Bo
toșani, Marin Argint, secretar al Co
mitetului județean Ilfov ăl P.C.R., 
președintele Uniunii județene a 
C.A.P., Ion Negoiță, președintele 
C.A.P. din comuna Pechea. județul 
Galați, Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Antoniu Komuves, 
președintele C.A.P. din comuna Pe- 
cica. județul Arad, Vasile Marin, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., Ion Vlad, 
director al I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei, județul Brăila, Zoe Bălilescu, 
șef de fermă la C.A.P. din comuna 
Bălilești, județul Argeș, Nicolae Gai- 
dagiu, președintele C.A.P. din comu
ta Topalu, județul Constanța, Marin 
Preda, scriitor, Dionisie Balint, se
cretar al C.C. al U.T.C.

In continuare, ședința a fost con
dusă de tovarășul Gheorghe David, 
director al I.A.S. din Urleasca. jude
țul Brăila.

Au luat cuvintul tovarășii Manea 
Mănescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru' al guvernului. Con
stanta Ciontu. secretar al Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R., Alexan
dru Czege, președintele C.A.P. din 
Salonta. județul Bihor. loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini. Petre Niță, director 
al Asociației intercooperatiste-sere 
din comuna Bărcănești. județul 
Prahova. Letay Lajos. scriitor. Ioa

na Tomoioagă. țărancă din comuna 
Moisei, județul Maramureș. Nistor 
Balțic. director al I.A.S. Rădăuți, ju
dețul Suceava. Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului Central al U.G.S.R, ministrul 
muncii. Simion Roth, președintele 
C.A.P, din comuna Miercurea, jude
țul Sibiu. Constantin Sandu, prim- 
secretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R,. Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Academiei de științe agricole și sil
vice. Ion Rușinaru. președintele 
Băncii pentru agricultură și indus
tria alimentară.

în cursul zilei de ieri și-au încheiat lucrările

® Cel de-al lll-leu Congres al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție
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® Conferința consiliilor oamenilor muncii din stațiunile pentru mecanizarea 
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Vorbitorii au dat o înaltă apreciere 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cald elogiu adus luptelor 
și jertfelor țărănimii noastre oentru 
libertatea și neatirnarea patriei, pen
tru dreptate și progres social, profun
dă analiză științifică a marilor rea
lizări obținute de agricultura noastră 
socialistă, a transformărilor înnoitoa
re din viata satului românesc, docu
ment de excepțională . importantă, 
principială și practică, care stabilește 
căile și mijloacele pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului privind crește
rea continuă a producției agricole 
vegetale și animale. Ei au subliniat 
că aprecierile. îndemnurile si sarci

gricole. pentru realizarea cu succes a 
obiectivelor actualului cincinal, pen- 
tru creșterea aportului agriculturii la 
progresul mai rapid si multilateral al 
tării, la ridicarea nivelului de trai, 
material si spiritual al țărănimii, al 
întregului popor, la istorica operă de 
edificare a socialismului si comunis
mului pe pămîntul românesc.

nile cuprinse in expunerea secreta
rului general al partidului găsesc un 
larg ecou in conștiința tuturor oame
nilor muncii de la sate, mobilizindu-le 
puternic energiile și inițiativa crea
toare .in vederea valorificării mai in
tense 'n bazei tehnico-materiale,, a 
marilor resurse și posibilități de care 
dispun pentru sporirea producției a-
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Cuvintul participanților la dezbateri

Sub cupola rotundă a sălii res
piră acum, cu un sentiment sărbă
toresc. mai mult de 11 000 de oa
meni ai ogoarelor. Și iată, așa cum 
sînt așezați, pe județe, imaginea 
tării se reconstituie aievea, cu 
întinsele și mănoasele ei bărăgane, 
cu dealuri transilvane si obcine. cu 
munți și pășuni... Niciodată n-au 
fost mai deplin, mai clar si mai 
real reprezentate lumea satelor și 
agricultura tării intr-un forum na
tional întrunit ca să rememoreze 
istoria zbuciumată a țărănimii 
române, lupta ei alături de clasa 
muncitoare și sub conducerea parti
dului pentru libertate și progres 
social, drumul' parcurs către dez
voltarea și prosperitatea de azi și 
de miine și ca să dezbată, să ho
tărască acele jaloane esențiale, ale 
unei dezvoltări viitoare de mai mare 
amplitudine și forță. Democrația 
socialistă iat-o astfel plenar și 
concret întrupată.

Privești această imensă adunare 
de oameni ai satelor și ai pămin- 
tului și — ce lucru ciudat: — nimic 
nu arată în mod expres că te-ai 
afla în fața unei adunări de ță
rani. de săteni în înțelesul tradi
țional al acestei noțiuni. Nu nu
mai pentru că predomină aici 
costumul modern, elegant si curat 
(mai sint, desigur, și frumoasele 
costume populare ale' celor veniți 
din tradiționale zone folclorice), 
cit mai cu seamă pentru că pe 
chipurile acestor oameni s-a în
tipărit lumina unei alte . civiliza
ții. lumina și cizelarea cunoașterii, 
a învățăturii, a unei .vieți din care 
au dispărut cumplitele griji de 
altădată. Universul de azi al satu
lui românesc iată-1 prezent aici, 
cu orizontul larg al marilor 
prefaceri revoluționare, cu pro
fesiile de înaltă ținută pe care 
i le-au dat săteanului o agricultură 
bine dotată și organizată științific, 
întreaga dezvoltare multilaterală^ a 
societății noastre socialiste. Iată-i 
deci alături pe zootehniști și pe 
cercetători științifici, pe tractoriști 
și pe ingineri agronomi, pe șefi de 
echipă1' și pe președinți,. Alături și 
vibrind la fel sub intensitatea fe
cundelor. înnoitoarelor idei ce stăipi- 
nesc acum și aici cugetele țără
nimii.

— Ce vă preocupă. Vasilica 
Bejan ?

Președinta cooperativei agricole 
de producție din Drogu. județul 
Brăila, vorbește cu însuflețire :

— Sint puternic impresionată de 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Tot timpul am avut im
presia că se referă direct la coo
perativa noastră și intr-un fel așa 
și este. Partidul ne cheamă pe toți, 
mobilizează toate forțele satului ro
mânesc la realizarea unei agricul
turi intensive, moderne, de mare 
randament și. pe această cale; la 
creșterea bunăstării întregii tără- 
nimi. Sigur, la unele culturi, cum 
e floarea-soarelui. cooperativa noas
tră a obținut producții chiar mai 
mari decit cele ce se preconizează 
pentru media pe tară. Asta înseam

S F ATUL -
Ce toată mare a înțelepciunii 
roiește sfatul, — disc vibrind cu anii 
pe cărei duc în inimă țăranii 
prin liniștile țării și-ale lumii.
Furtună stinsă ce pulsează însă 
invers, cu fața-ntoarsă către soare 
la calendarul comunist în care 
fecunditatea e-n cunună strînsă.
De aur sceptrul, semn puterii țării 
și stema coborîtă-n toți, fluidă — 
noi porți de țarini vaste să deschidă, 
răspuns de pîine albă întrebării.
Sînt cei dinții poeți ai țării mele, 
sînt barzii Mioriței, întreire 
de vis, de forță și desăvîrșire 
ai meșterului prăbușit din schele.
Ce mare ceas ! Cit țara și pămîntul! 
Priviți : de pretutindenea țăranii 
sosesc ca-n noi mitologii, titanii, 
pînă la capăt secolul arîndu-I.

AL. ANDRIJOIU

nă că se poate șl mai mult. Ce-o 
să fac acum cind mă întorc acasă : 
avem de realizat un sistem local de 
irigație, trebuie să-l grăbim,. O. 
dar sint multe, multe de făcut! O 
mulțime de idei noi • mi-am notat 
în carnet...

Caracterul de lucru, de mare sfat 
gospodăresc, al acestui forum na
tional al agriculturii l-am desprins 
și din alte impresii ale celor din 
sală. Din sala ca o hartă a patriei...

Din Cimpia Banatului. Arcadie 
Giurgev. președintele C.A.P. Diniaș 
(Timiș), ne vorbește despre noi 
măsuri pentru ridicarea randamen
tului la hectar.

Despre disciplina muncii, ca im
perativ ce i s-a vădit aici și mai 
puternic, din cimpiile Doljului ne 
vorbește Marin Rădulescu. președin
tele C.A.P. Drănic.

Dumitru Dumitru. Erou al Mun
cii Socialiste, director al I.A.S. Pie- 
troiu (Ialomița), și-a înscris în car
net. cu litere mărunte și dese, că 
va fi necesar, la întoarcerea acasă, 
să convoace consiliul oamenilor 
muncii. Mai mari și mai cuprinză
toare atribuții trebuie să-și asume 
acest organism de conducere colec
tivă. expresie a drepturilor și da
toriilor democratice. I.A.S. Pietroiu 
a dobindit. fără îndoială, succese 
importante în rodnica sa existență. 
Dar iată că mai sînt multe de fă
cut, de perfecționat — in lumina 
înaltelor exigențe formulate în fo
rumul țărănimii.

De peste Carpați. un om Îmbră
cat în frumoasa costumație popu
lară a Năsăudului privește emoțio
nat spre tribună și notează din cind 
în cind în carnet. Ce scrie ? El e 
țăran individual, la Ilva Mare — 
satul lui — nu e cooperativă agri
colă de producție,.

— Dar mă interesează tot ce se 
spune — zice el. Și pe noi ne pri
vește marele program de dezvoltare 
a agriculturii, ne preocupă cum să 
producem mai mult. Eu, de-o pil
dă. mă ocup de creșterea animale
lor. Am predat, anul trecut, către 

. stai, pe baz,a contractului încheiat, 
un vițel, un porc și 5 600 de litri 
de lapte. Aflu aici cum se poate 
face o agricultură modernă, inten
sivă.

E tinăr Încă și cu ochii aprinși 
de curiozitate. Se numește Ieronim 
Oul.

Un director al unei stațiuni de 
mecanizare a agriculturii. Constan
tin Chiosea. din Balaciu (Ialomița), 
ne citește din carnet lista unor mă
suri pe care aici le-a conceput pen
tru organizarea mai bună a muncii 
tractoriștilor, pentru mai buna lor 
calificare, pentru eficientă și econo
mii de combustibil.,'

Se vor întoarce cu toții pe ogoa
rele scăldate in soarele primăverii 
și vor transpune însemnările din 
carnete pe marele răboj al produc
ției agricole, vor transforma ideile 
congresului in aurul cel mai curat : 
piinea.

Mihai CARANFIL
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Cuvîntul participantelor la dezbateri
Cuvintul tovarășului

Mihai
Am ascultat cu un sentiment 

de profundă satisfacție magis
trală expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — adevărat 
model de analiză profundă, a- 
totcuprinzătoare a modului în 
oare s-a acționat pentru trans
punerea în viață a politicii a- 
grare a partidului, pentru înflo
rirea satului .românesc contem
poran și, în același timp, înflă
cărată chemare la eforturi și 
mai susținute spre a face ca a- 
gricultura țării noastre să se ri
dice tot mai mult la nivelul 
unei ramuri moderne, de înaltă 
eficiență.

Ca pe întreg întinsul țării, 
oamenii muncii din orașele și 
satele județului Timiș — ro
mâni, germani, maghiari, si.rbi 
și de alte naționalități — în
făptuiesc neabătut sarcinile ce 
le revin în actualul cincinal. In 
acest sens, în primul trimestru 
al acestui an — pe baza anga
jamentelor considerabil supli
mentate — colectivele din in
dustria județului au îndeplinit 
planul de stat la toți indicatorii, 
depășirile la producția globală 
însumînd aproape 300 milioane 
lei. în același timp, se desfă
șoară în bune condiții lucrările 
din campania agricolă de primă
vară, iar pe primele 3 luni au 
fost depășite .prevederile la li
vrarea produselor animaliere, 
înregistrindu-se creșteri de pes
te 2 800 tone carne și aproape 
26 000 hl lapte — față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Măsurile sistematice luate 
pentru afirmarea rolului po
litic. economic si social al 
țărănimii, pentru ridicarea ni
velului de trai al acesteia — 
între care si hotărîrea recen
tă a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind îm
bunătățirea sistemului de pensii 
și 'indemnizații. de asigurări so
ciale ale membrilor cooperatori, 
ca și organizarea, pentru prima 
dată în țara noastră, a unui sis
tem de pensionare a agriculto
rilor din zonele necooperativi- 
zate — constituie o expresie e- 
locventă a prețuirii pe care 
conducerea partidului o acordă 
aportului oamenilor muncii din 
agricultură la succesul vastei o- 
pere constructive din țara noas
tră.

îmi exprim deplinul acord cu 
hotărîrea ca forumul suprem al 
agriculturii să devină Congresul 
consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al în
tregii țărănimii, .precum și cu 
organizarea Consiliului .^{.ipij.al 
al Agriculturii, ca o nouă con
tribuție la dezvoltarea’ democra
ției socialiste, participării mai 
efective la elaborarea și înfăp
tuirea politicii agrare a parti
dului de către toți cel ce mun
cesc pe ogoarele patriei noastre.

Acționind pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce decurg din hotar i- 
rile Congresului al XI-lea.. ale 
plenarelor Comitetului Central 
al partidului, din indicațiile de 
excepțională însemnătate pe 
care ni le-a • dat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cursul 
membrabilelor vizite de lucru e- 
fectuate pe meleagurile noastre, 
Comitetul județean de partid 
Timiș a inițiat numeroase stu
dii și analize pe baza cărora a 
adoptat măsuri in probleme de 
importanță majoră ale agricul
turii județului. Drept rezultat al 
eforturilor, depuse, in anul 1976 
am obținut cea mai mare pro
ducție de cereale cunoscută 
vreodată in această parte a

Cuvîntul 
Eugenia

Cu sentimente de mindrie 
patriotică, comuniștii, toți locui
torii din Flăminzi mi-au încre
dințat mandatul de inaltâ cinste 
de a vă aduce dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Congresului țărănimii din Româ
nia salutul tierointe al urmași
lor acelora care in urmă cu 
șapte decenii au dat semnalul 
de foc al răscoalelor din 19uî.

Magistrala expunere pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ținut-o in fața Congresului nos
tru și pe care noi toți cei pre- 
zenți aici, întreaga țară am ur
mărit-o cu un profund interes, 
ne deschide noi perspective pe 
drumul dezvoltării multilaterale 
a țării, noi căi de înflorire a 
agriculturii socialiste.

Aplicind neabătut in practică 
politica partidului de dezvoltare 
a agriculturii, de înflorire necon
tenită a satului românesc con
temporan. urmind fără aba
tere indicațiile secretarului nos
tru general, noi, cei de la Fiâ- 
minzi, facem totul pentru a con
tribui cu munca noastră, cu re
zultatele obținute alături de în
treaga noastră națiune la creș
terea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului român.

Referindu-se in continuare la 
cadrul economic și social in care 
se trăiește astăzi în localitatea 
Flăminzi, vorbitoarea a spus : 
După cum știți, una din cau
zele izbucnirii răscoalei a fost 
faptul că țăranii erau lipsiți de 
pămînt. de unelte și de vite 
de muncă. Azi avem în comună 
o cooperativă agricolă cu o su
prafață de peste 2 200 hectare 
teren arabil, în care lucrează 
2 000 membri cooperatori. Co
operativa noastră este servită 
de 28 tractoare, 11 semănători, 
4 combine autopropulsate și de 
alte mașini. Utilizăm anual în
grășăminte chimice și substanțe 
de combatere» a bolilor și dău
nătorilor în valoare de peste 
1 milion lei.

Măgurile luate pentru spori
rea producției agricole au avut 
urmări pozitive asupra creșterii 
nivelului de trai. în condițiile 
scăderii numărului de persoane 
ocupate direct in agricultură cu 
circa 10 la sută în ultimii 5 
ani, volumul total al fondului 
<ie retribuire a crescut cu peste

Telescu
țării — precum si produc
ții superioare celor din anul 
anterior la plante tehnice, 
legume, carne și lapte. Pe a- 
ceastă bază, comparativ cu 1975, 
veniturile bănești ale cooperati
velor agricole au sporit cu 30 la 
sută, iar in I.A.S. beneficiile 
planificate au fost depășite cu 
26.1 milioane lei.

Sintem conștienți că n-am fă
cut totul pentru a asigura valo
rificarea deplină a marilor re
zerve de care dispune agricul
tura județului nostru. în unele 
unități agricole nu s-â acționat 
cu suficientă răspundere pentru 
întreținerea culturilor, din care 
cauză producțiile la porumb și 
la unele plante tehnice au fost 
sub nivelul prevederilor de plan, 
în domeniul creșterii animalelor, 
deși s-au obținut rezultate mai 
bune, totuși producțiile realizate 
nu sint peste tot la nivelul po
sibilităților. Dacă în întreprinde
rile agricole de stat aceste pro
ducții marchează o continuă 
creștere, ele sînt încă mici în 
cooperativele agricole, ca ur
mare a unor neajunsuri in do
meniul selecției, reproducției, al 
asigurării bazei furajere.

în vederea înlăturării grabnice 
a acestor stări de lucruri, co
mitetul județean de partid, bi
roul său vor milita cu perseve
rență pentru perfecționarea con
ducerii activității in toate sec
toarele agriculturii, pentru creș
terea competenței și răspunderii 
comitetelor comunale de partid, 
a organelor agricole județene, a 
consiliilor și asociațiilor econo
mice intercooperatlste, a cadre
lor de conducere și specialiștilor 
din unitățile productive.

Este necesar, de asemenea, ca 
organele centrale de resort să 
acorde un sprijin mai susținut 
pentru soluționarea operativă a 
problemelor cu care sint con
fruntate unitățile agricole din 
județ, in mod deosebit în dome
niul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale, întrucît neiivrarea la 
timp a îngrășămintelor chimice 
și neasigurarea unor piese de 
schimb la tractoare și mașini 
agricole provoacă deseori pier
deri. Socotim .necesar, totodată, 
ca in viitor să Se manifeste o 
preocupare mai susținută pentru 
soluționarea problemelor com
plexe pe care le ridică mecani
zarea lucrărilor de întreținere a 
canalelor, care numai in județul 
Timiș au o lungime de peste 
7 500 km.

rog’sa-mV.permiteți sa’ eș- 
prim.:și; db această dată, uf, nfc. 
piele .agricultorilor județului Ti
miș, acordul deplin cu politica 
externă a ' partidului și statului 
nostru. Prin cel mai iubit fiu 
al său. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România socialistă 
și-a afirmat voința sa fermă de 
a promovu in continuare, cu a- 
ceeași consecvență, politica sa 
externă principială și construc
tivă, de a-și spori contribuția la 
soluționarea problemelor lumii 
de azi, la progresul, cauzai păcii 
și colaborării intre națiuni, la 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte. Totodată, exprim 
voința de neclintit a tuturor lo
cuitorilor meleagurilor noastre 
—• muncitori, țărani și intelec
tuali. fără deosebire de naționa
litate — de-a acționa cu dăruire 
comunistă și elan revoluționar 
pentru a-și spori contribuția' la 
măreața operă de ridicare pe 
noi trepte de progres și civili
zație a scumpei noastre patrii 
— România socialistă.

tovarășei 
Baraboi
60 la sută, cu alte cuvinte, veni
turile celor din Flăminzi pro
venite din cooperativa agricolă 
aproape că s-au dublat.

O altă cauză care a stat la 
haza izbucnirii răscoalei la Flă
minzi. după cum se știe, erau 
traiul în condiții de mizerie, bo
lile și ignoranța. La recensă- 
mîntul din 1930 a reieșit că 60 
la sută din populația comunei 
nu știa carte. Iată care sint as
tăzi condițiile de viață și nive
lul de cultură al cetățenilor din 
Flăminzi : de la încheierea co
operativizării agriculturii in sat 
s-au construit peste 500 case 
noi, iar majoritatea celorlalte 
au fost reamenajate ; sute de 
cetățeni din Flăminzi s-au pre
gătit in diferite școli și lucrea
ză ca muncitori medici, ingi
neri, profesori. în Flăminzi își 
desfășoară activitatea un număr 
important de cadre didactice, 
ingineri, medici și economiști, la 
care se adaugă numeroase ca
dre cu pregătire medie de spe
cialitate în domeniile agricol, e- 
conomic și sanitar.

Referindu-se în continuare la 
perspectivele privind dezvolta
rea social-urbanistică a comu
nei Flăminzi, vorbitoarea a spus: 
Planul cincinal 1976—1980 pre
vede dezvoltarea in continuare 
a așezării noastre. După cum, 
desigur, ați aflat, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a hotărit ca 
unele comune unde au avut loc 
răscoale țărănești in anul 1907 
să devină într-un timp scurt 
centre urbane cu o bogată viață 
economică și socială. Așezarea 
noastră. Flăminzi. benef'ciază și 
ea de această hotărîre. Concetă
țenii mei mi-au cerut să adre
sez conducerii partidului, dum
neavoastră personal, to-’arâșe 
Nicolae Ceaușescu, mulțumiri 
din inimă, să exprim in numele 
lor recunoștința vie pentru ac
tivitatea dumneavoastră neobo
sită in slujba fericirii patriei 
noastre. Vă dorim, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
multă sănătate, putere de mun
că pentru a ne conduce țara 
spre țelul cel mai înalt — fău
rirea comunismului pe pămin- 
tul românesc.

Pornind de la convipgerea că 

în permanență conducerea parti
dului nostru, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, manifestați 
cea mai mare grijă pentru dez
voltarea armonioasă a tuturor 
localităților țării — a spus in 
încheiere vorbitoarea — vă asi

’ Cuvintul tovarășului 
Marin Argint

Congresul consiliilor de con
ducere ale unităților agricole so
cialiste reprezintă pentru noi 
nu numai un prilej de analiză, 
ci și de rememorare a unor mo
mente semnificative in făurirea 
și dezvoltarea relațiilor de pro
ducție socialiste din agricultură. 
Ne amintim cu deosebită plă
cere că în momente de impor
tanță hotărîtoare, în confrunta
rea cu mentalități și tendințe 
adesea confuze, noi am simțit 
din plin ajutorul direct al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care, 
prin prezența sa în satele și 
comunele județului Ilfov, prin 
exemplul său de fermitate și 
consecventă revoluționară, prin 
omenia și profunzimea ideilor 
sale, ne-a, însuflețit și mobilizat 
în rezolvarea complexelor sar
cini ce ne reveneau.

Județul Ilfov — care dețin» 
locuri fruntașe pe țară la su
prafața arabilă, la producția de 
cereale și in constituirea fondu
lui Central de produse anima
liere și de legume — a primit 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un sprijin substan
țial și permanent pentru dez
voltarea bazei materiale, pentru 
sporirea contribuției cercetării 
științifice la realizarea produc
țiilor vegetale și din zootehnie. 
S-a ajuns astfel ca valoarea 
producției globale agricole a 
județului nostru să fie mult 
sporită. Comparativ cu anul 1960, 
in 1976 s-a dublat producția 
medie la hectar la griu, porumb 
și la sfecla de zahăr, iar canti
tățile de legume livrate la fon
dul de stat au crescut in aceeași 
perioadă de mai multe ori. în 
special pe seama culturilor 
duble și intensive. Rezultatele 
bune obținute și in zootehnie, 
în aceeași perioadă, sînt reflec
tate, de asemenea, în sporirea 
de peste 6 ori a cantității de 
carne livrată la fondul de stat.

Aceste rezultate sînt indiso
lubil legate de larga activitate 
politică și organizatorică desfă
șurată de partidul nostru, de 
grija deosebită pe care statul so
cialist o acordă agriculturii.

Țăranii din județul Ilfov, care 
'ău 'cWhoscttt Vih'ță 'gte&'de altă
dată, 'obida mizeriei,1"hpăsarea 
exploatării boierești ’și care nu 
o dată s-au răsculat împotriva 
Situației lor grele, primind gloan
țe in schimbul drepturilor lor 
legitime, mulțumesc din inimă 
conducerii partidului nostru, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija deosebită acordată 
ridicării continue a nivelului lor 
de, trai. Una din așezările ju
dețului nostru, comuna Putineiu, 
alături de alte localități, unde 
în 1907 au avut loc răscoale ță
rănești, va fi declarată oraș.

Cuvintul tovarășului
Eon Negoiță

Bilanțul pe care avem posibi
litatea să-1 facem astăzi, in ca
drul Congresului țărănimii, pune 
într-o lumină puternică marile 
prefaceri pe oare ie-.a cunoscut, 
pe toate planurile vieții social- 
eronomice, satul românesc con
temporan, drumul pe care l-am 
parcurs noi,' lucrătorii pămîntu- 
lui, de la țăranii apăsați de ne
dreptăți — răsculații din 1907 
— la oamenii eliberați de tot 
necazul trudei de unul singur, 
care, la îndemnul partidului, 
și-au asociat frățește munca și 
voința pe întinsa cimpie fără 
haturi.

Există în arhivele studioului 
„Alexandru Sahia“ un document 
referitor la comuna noastră — 
Pechea, din județul Galați — in- 
titulat sugestiv „Ultima genera
ție de săraci", și care a fost re
alizat în 1949. Era la puțin timp 
după istorica Plenară a Comi
tetului Central al partidului din 
3—5 martie a acelui an cind am 
hotărit, printre primii din țară, 
să ne unim pămînturile în ma
rea gospodărie colectivă. Noi 
toți, cooperatorii din județul 
Galați, ne amintim cu emoție, 
mult iubite tovarășe , Nicolae 
Ceaușescu, că in anii grei ai în
ceputului, cind cooperativizarea 
făcea primii pași, ați venit la 
noi în județ, ajutîndu-ne să e- 
lucidăm multe din problemele 
pe care le ridica trecerea de la 
„al meu“ la „al nostru". încer
căm un sentiment de nespusă 
bucurie să vă raportăm că toți 
cooperatorii din Pechea au res
pectat întocmai indicațiile date 
atunci, ca și îndemnurile și sar
cinile trasate cu prilejul altor 
vizite de lucru ce le-ați efectuat 
în județul Galați și in comuna 
noastră. Am reușit să sporim an 
de an recoltele, să creăm pe 
dealurile altădată sterpe, prin 
terasăiri, o adevărată podgorie, 
în suprafață de peste 850 hec
tare, să dezvoltăm puternic sec
torul zootehnic, care numără, 
între altele, peste 3 000 taurine, 
aproape 3 000 oi și peste 50 000 
găini ouătoare. Pe această bază, 
am putut livra statului, anul 
trecut, peste 11 000 tone cereale. 
6 000 tone de struguri. 26 000 
hectolitri de lapte șî 350 tone de 
carne.

După ce a înfățișat pe larg 
realizările social-edilitare și bo
gata viată culturală a comunei, 
vorbitorul a subliniat că o 
preocupare esențială au .consti
tuit-o întărirea și adîncirea de
mocrației cooperatiste. In acest 
sens, o atentie deosebită am 
acordat creșterii rolului adu
nărilor generale ale coope
ratorilor în conducerea în
tregii activități, atit la elabo
rarea planurilor anuale, cît 
și la adoptarea măsurilor prac- 

gurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru înflorirea viito
rului oraș Flăminzi. acesta fiind 
cel mai frumos omagiu pe ca- 
re-1 putem aduce înaintașilor 
care au căzut în 1907 in lupta 
pentru dreptate socială și un 
trai mai bun.

beneficiind în plus față de pre
vederile actualului cincinal de 
dotări economice și social-cul- 
turale care vor asigura oameni
lor o viață tot mai bună.

Obiectivele și ideile atît de 
clar exprimate în expunerea 
secretarului general al partidu
lui, privind necesitatea valorif.- 
cării depline a marilor rezerve 
de care dispune agricultura, re
prezintă pentru noi toți sarcini 
de o deosebită importanță, pen
tru îndeplinirea cărora vom ac
ționa cu întreaga energie. Comi
tetul județean de partid este 
întru totul de acord cu aprecie
rea că oamenii, pămintul, pu
ternica bază materială de care 
dispunem — cu toate rezultatele 
obținute — nu și-au exprimat 
încă întregul lor potențial pro
ductiv. Mai avem, din păcate, 
cooperative agricole și chiar în
treprinderi agricole de stat în 
care producțiile medii la hectar 
și cele din zootehnie nu sint la 
nivelul eforturilor pe care sta
tul le face in asigurarea bazei 
tehnico-mâteriale.' Acest fapt 
este evident cu atît mai mult 
cu cit, in aceleași condiții, cu a- 
ceeași dotare, unități vecine ob
țin producții superioare preve
derilor planului.

Atenția noastră, a factorilor 
chemați să înfăptuiască progra
mele naționale de dezvoltare a 
agriculturii este îndreptată cu 
prioritate spre creșterea eficien
tei întregii activități pe seama 
introducerii celor mai noi cu
ceriri ale revoluției tehnico- 

' științifice, a ridicării gradului 
de mecanizare, aceasta cu atît 
mai mult cu cît o parte impor
tantă a forței de muncă din a- 
gricultură este atrasă in indus
trie. In acest sens, în județ sînt 
în curs de desfășurare impor
tante lucrări de ameliorare și 
îmbunătățire a structurii solului, 
pentru creșterea potențialului 
productiv, pentru folosirea cu 
maximum de randament a în
tregului fond funciar. Totodată, 
pentru a avea garanția că vom 
realiza și depăși nivelurile de 
producție ale actualului cinci
nal,, șintern angajați Îțlțr-Q largă 
acțiune pentru o, mai bună or
ganizare ,șl planificare a pro
ducției și a muncii pe . baza re
centelor hqtărîri, ale conducerii 
superioare de partid.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că .sarcinile 
reieșite din expunerea, dum
neavoastră vor constitui pentru 
organizația noastră județeană de 
partid, pentru toți locuitorii sa
telor ilfovene un mobilizator 
program de muncă și acțiune 
pentru continua propășire a 
agriculturii noastre socialiste, a 
scumpei noastre p-t-ii.

t ce pri'rti rezolvarea lor. 
la înfăptuirea unui control ri
guros asupra modului de înde
plinire a. propriilor noastre ho
tărâri. Folosind sugestiile și pro
punerile făcute, antrenind pe 
această cale marea masă a coo
peratorilor la realizarea decizii
lor, am reușit să creăm cadrul 
stimulator al unor inițiative va
loroase, al creșterii interesului 
și răspunderii fiecăruia pentru 
tot ce înfăptuim.

Prevederile Programului par
tidului, adoptat de cel de-al 
XI-lea Congres, indicațiile , deo
sebit de clare și precise pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați for
mulat, încă o dată, la acest 
Congres al țărănimii — a spus 
în continuare vorbitorul — 
constituie pentru noi un adevă
rat Îndreptar în munca pe care 
b desfășurăm.

Știm că mai avem încă multe 
de făcut. înregistrăm unele 
pierderi Ia recoltă, datorită in
disciplinei la executarea lucră
rilor agricole ; in zootehnie pro
ducția de lapte este încă mică 
față de cerințele actuale. Nu 
s-a întreprins totul pentru va
lorificarea superioară a produc
ției și in special a celei legumi
cole, prin prelucrarea și semi- 
industrializarea legumelor. Pen
tru îmbunătățirea raselor de 
animale si in vederea redu
cerii importului propun să 
se înființeze centre de se
lecție a animalelor la nivel 
central sau pe zone geografice. 
Pentru creșterea productivității 
muncii în zootehnie, propun ca 
industria să urmărească fabri
carea unei aparaturi complexe, 
din care să nu lipsească mași
nile pentru recoltarea și con
servarea furajelor, pentru eva
cuarea mecanică a dejecțiilor, 
precum și instalațiile de muls.

Așa cum spuneam, dispunem 
de o importantă podgorie orga
nizată în 5 ferme specializate ; 
din acestea doar una este con
dusă de inginer. Consider că 
pentru folosirea mai judicioasă 
a specialiștilor este bine să se 
analizeze posibilitatea ca in 
unitățile cooperatiste mari mun
ca să fie organizată pa sectoa
re. conduse de ingineri de spe
cialitate, ajutați de șefi de fer
mă din rindul tehnicienilor 6au 
țăranilor cooperatori.

Avem o perspectivă foarte a- 
propiată și foarte dragă nouă, 
celor din Pechea : la sfirșitul 
acestui cincinal, comuna noas
tră se va număra printre cele 
mai tinere centre urbane ale 
patriei. Ne angajăm să muncim 
cu toate forțele, așa cum ne-o 
cere partidul, cum ne învață 
secretarul general, pentru a 

transpune în faptă durabilă lu
minosul program de făurire a 
societății socialiste multilateral

Cuvintul tovarășului 
llie Verdeț

Primul Congres al consiliilor 
de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste — adevărat fo
rum al țărănimii — dă o nouă 
și puternică expresie procesului 
neintrerupt de lărgire și per
fecționare a democrației socia
liste. Profunda analiză științi
fică făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu problemei agrare in 
România, sinteză de imensă va
loare teoretică și practică a dru
mului Istoric străbătut de satul 
românesc, constituie prin 
marea bogăție de idei, prin in
dicațiile clarvăzătoare cu pri
vire la căile de acțiune viitoare 
— un vast program de muncă 
politică și organizatorică pentru 
întregul partid și popor, în sco
pul înfăptuirii integrale a Hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea in 
domeniul agriculturii.

Convocarea Congresului țără
nimii în anul în care sărbăto
rim centenarul Independenței 
de stat a României și marcăm 
șapte decenii de Ia marea răs
coală din 1907 are multiple sem
nificații în conștiința națiunii 
noastre.

De-a lungul multor veacuri, 
țărănimea a reprezentat prin
cipala forță socială în lupta Îm
potriva exploatării, pentru liber
tate, dreptate și progres, a dus 
greul bătăliilor pentru neatir- 
narea țării și a fost păstrătoa
rea celor mai bune tradiții ale 
poporului nostru, a sentimente
lor sale de demnitate națională. 
Retrospectiva rolului jucat de 
țărănime in istoria patriei ne 
dă prilejul să subliniem cu min- 
drie că idealurile de dreptate 
socială și libertate națională 
care au insuflețit-o de-a lungul 
veacurilor au putut să fie rea*  
lizate pe deplin numai in alian
ță cu clasa muncitoare și sub 
conducerea acesteia, in frunte 
cu Partidul Comunist Român, 
numai în condițiile societății 
socialiste.

Cooperativizarea — eveniment 
istoric pe care l-am marcat so
lemn chiar in aceasta sală cu 
io ani in urmă — ca și întreaga 
dezvoltare ulterioară a agricul
turii au demonstrat elocvent că 
socialismul este singura orin- 
duire capabilă să lichideze ne
dreptățile sociale de la sate, să 
rezolve pină la capăt probiema 
agrară și problema țărănească, 
sa asigure progresul neintrerupt 
al acestei importante ramuri a 
economiei naționale.

Ca rezultat al profundelor 
transformări revoluționare ini
țiate și conduse nemijlocit de 
partid, i au fost descătușate i- 
mensele energii creatoare din 
lumea satelor, țărănimea a ae- 
ven.t pentru totdeauna aliatul 
de nădejue al clasei muncitoare. 
O importanță decisivă a avut 
in aceasta privință faptul că 
Partidul Comunist Român nu 
s-a oprit la reforma agrară din 
1945, ei s-a adresat cu încredere 
țărănimii și a orientat-o consec
vent, intr-un proces revoluțio
nar unic, cu largi implicații pen
tru întreaga viață a țării, spre 
unirea gospodăriilor țărănești 
mici și mijlocii în mari coope
rative agricole de producție. 
Orientarea strategică justă a 
partidului s-a concretizat într-o 
politică agrară originală, care a 
tutui seăina atit ac tradițiile sa
lumi romanesc, cit și de impe
rativele ediiicarii noii orinauiri.- 
Datorită acestui fapt, țărănimea 
noastră a urmat cu încredere 
partidul, trecind pas cu pas, pe 
baza respectării stricte a liberu
lui consimțămînt, de la gospo
dăria individuală spre forma 
simple de asociere și întovără
șiri și, in final, la cooperativa 
agricolă de producție socialistă.

Transformarea socialistă a a- 
gricuiturii — cea mai profundă 
revoluție agrară cunoscută de 
omenire — a fost realizată în 
România in condițiile creșterii 
sistematice a producției agricole, 
imirmindu-se astfel teoriile 
burgheze cu privire la inevita
bilitatea scăderii producției in 
perioada unei transformări agra
re revoluționare.

Desigur, așa cum s-a subli
niat in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și acesta este 
adevărul istoric — procesul de or
ganizare a agriculturii pe teme
iuri noi nu a lost lipsit de greutăți. 
Intr-o anumită perioadă a fost 
subapreciat rolul agriculturii. Nu 
s-au acordat in ritmul necesar 
mijloacele de înzestrare și chi
mizare, intr-un cuvint, moderni
zarea bazei tehnico-materiale era 
lentă, iar programul de îmbună
tățiri funciare si irigații practic 
stagna — maniiestindu-se astfel 
neîncrederea fată de capacitatea 
tehnică și organizatorică de în
făptuire a unor ample programe 
în acest domeniu. Au apărut si 
tendințe de a se subaprecia im
portanța hotărîtoare a muncii 
politico-organizatorice la sate și 
aceasta tocmai in momentul cind 
masele principale ale țărănimii 
dobindiseră experiență si înce
puseră să se îndrepte hotărit 
spre cooperativă.

Despre această etapă impor
tantă din viața tării s-a vorbit șl 
s-a scris. Cred insă că mai sint 
multe lucruri care ar trebui o- 
glindite in literatura politică și 
in creația artistică. Ca unul din
tre miile de activiști ai partidu
lui în anii marilor transformări, 
doresc să ■ subliniez rolul hotărî- 
tor pe care l-a avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in apărarea 
liniei principiale a partidului, in 
combaterea tendințelor greșite 
amintite. în conducerea directă a 
întregului proces de transfor
mare socialistă a agriculturii.

Intr-adevăr, nu se poate vorbi 
despre această etapă glorioasă a 
construcției socialiste fără a se 
sublinia meritele deosebite ale 
celui care astăzi este secretarul 
general al partidului nostru. Ma
joritatea celor prezenți in aceas

dezvoltate și de înaintare spre 
comunism a scumpei noastre 
patrii.

tă sală își amintesc că l-au cu
noscut personal și au apreciat 
activitatea neobosită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in anii 
cooperativizării, cind s-au afir
mat cu putere excepționalele 
sale calități de organizator. înțe
lepciunea politică, perseverenta 
în înfăptuirea ideilor socialismu
lui. încrederea neclintită în mase. 
Prezent, mereu în mijlocul țără
nimii. în toate zonele, totdeauna 
acolo unde apăreau probleme 
complexe, el a corectat cu ope
rativitate si îndrăzneală comu
nistă erorile și — cunoscător 
profund al vieții satelor — a 
găsit împreună cu țăranii solu
țiile cele mai potrivite.

In perioada care a urmat se 
cereau măsuri urgente pentru 
consolidarea organizatorică a ti
nerelor cooperative, rezolvarea 
nevoilor lor imediate. Ne 
reamintim cu toții de acele ac
țiuni. cu adevărat de masă, cind 
— la chemarea partidului — s-a 
organizat în termene scurte tri
miterea a mii de specialiști 
spre a lucra definitiv în unită
țile agricole, cind zeci de mii de 
muncitori și activiști au desfă
șurat o intensă activitate politi
că și organizatorică pentru spri
jinirea noilor cooperative.

Prin poziția sa fermă în a- 
părarea liniei politice principiale 
a partidului, prin conducerea 
directă a procesului de organi
zare a cooperativelor agricoie 
socialiste și. în perioada urmă
toare. de consolidare economico- 
organizatorică a acestora, prin 
întreaga sa activitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a legat 
pentru totdeauna numele de 
triumful socialismului în agri
cultura românească.

Datorită modului în care a fost 
concepută, organizată si con
dusă. cooperativizarea agricul
turii a asigurat construirea eco
nomiei socialiste unitare, a ac
celerat dezvoltarea echilibrată a 
întregii economii naționale, iar 
alianța clasei muncitoare cu ță
rănimea a fost ridicată pe o 
treaptă nouă, calitativ superioa
ră. devenind fundamentul de 
neclintit al orînduirii noastre so
cialiste. Toate acestea reprezintă 
unul din importantele succese 
din istoria partidului nostru, 
una din remarcabilele sale con
tribuții la tezaurul teoretic și 
pfădic al socialismului 'Tjtito- 
țifli:.' ........ ' '

Concepția profund novatoare a 
secretarului general al partidu
lui privind politica in domeniul 
agriculturii, ca și in celelalte 
sfere de activitate economico- 
socială. și-a găsit o întruchipare 
deplină după Congresul al 
IX-!ea, care a deschis o etapă 
nouă, marcată de dezvoltări și 
perfecționări fundamentale. Do
cumentele adoptate în ultimul 
deceniu. Programul partidului 
constituie un model de abordare 
creatoare a problemelor referi
toare la locul și rolul agricul
turii ca ramură de bază a între
gii economii naționale. în a- 
ceastă viziune de largă per
spectivă, au fost făcute investiții 
mari .pentru ridicarea gradului 
de îhzestrare tehnică a agricul
turii. accelerarea ritmului de 
chimizare. înfăptuirea Unor am
ple programe de irigații si alte 
lucrări menite să ridice fertilita
tea pămintului. Agricultura a 
fost ferm orientată spre o dezvol
tare multilaterală, spre produc
ții intensive, de înaltă rentabili
tate. Numai în felul acesta, prin 
revolutionarea bazelor tradițio
nale ale agriculturii românești, 
îmbunătățirea sistemului de or
ganizare si conducere si perfec
tionarea noilor relații sociale la 
sate, am reușit să obținem în 
ultimii ani cele mai mari pro
ducții din Întreaga istorie a 
României.

Sprijinită de industrie, agri
cultura noastră socialistă își în
deplinește tot mai deplin func
țiile importante ce-i revin la rin
dul său in înfăptuirea industria
lizării. se transformă ea însăși 
intr-o variantă a muncii indus
triale.

în expunerea sa. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
tărie rolul si răspunderea orga
nelor și organizațiilor de partid 
in înfăptuirea marilor obiective 
care stau în etapa actuală și in 
perspectivă în fata agriculturii, 
pentru punerea deplină in va
loare și în condiții de eficientă 
economică sporită a resurselor 
de creștere a producției exis
tente în toate zonele tării.

Dispunem de o bază tehnică 
materială modernă, de forme or
ganizatorice și de conducere a- 
decvate. de oameni harnici și 
rriceputi, de un fond valoros de 
cadre, atît în unitățile de pro
ducție, cit și în cele de cerce
tare. de o bogată experiență, de 
tot ce este necesar pentru pro
gresul rapid al agriculturii. în 
aceste condiții, hotărîtoare este 
munca politică și organizatorică 
a organelor si organizațiilor de 
partid pentru unirea eforturilor 
țărănimii, mecanizatorilor, spe
cialiștilor. ale tuturor locuitori
lor de la sate, la realizarea 
exemplară a hotăririlor privind 
creșterea producției, realizarea 
unei agriculturi de înaltă ren
tabilitate.

Cei peste un milion de comu
niști. cuprinși în aproape 18 000 
de organizații de bază de la 
sate, reprezintă o Importantă 
forță, capabilă să mobilizeze În
tregul potențial uman la o ac
tivitate susținută, permanentă, 
pentru transpunerea riguroasă 
în viață a programelor de mă
suri elaborate în profil terito
rial pentru fiecare județ, co
mună și unitate.

Măsurile luate de conducerea 
partidului pentru perfecționarea 
structurii organizatorice de 
partid de la sate. în consens cu 
noile condiții existente în etapa 
actuală, au asigurat înlăturarea 
fărimițării forțelor de partid 

din localitățile rurale, constitui
rea unor organizații de partid 
puternice, capabile să-și exer
cite in condiții tot mai bune a- 
tributele ce decurg din rolul lor 
de conducător politic. Ne revine 
sarcina, tuturor activiștilor din 
domeniul muncii organizatorice 
și politice, comitetelor județene, 
de a sprijini in mai mare mă
sură organizațiile de partid de 
la sate in repartizarea rațională 
a forțelor in raport cu cerințele 
concrete ale muncii. Este nece
sar să organizăm mai bine acti
vitatea de conducere, Să deli
mităm mai precis sarcinile șt 
răspunderile spre a pune ordine 
desăvirșită în fiecare unitate, 
să asigurăm un control sistema
tic asupra modului în care se 
îndeplinesc hotăririle de partid 
și legile țării.

Conducerea partidului s-a 
preocupat statornic de perfec
ționarea organizării și condu
cerii agriculturii, prin adop
tarea și aplicarea unui ansam
blu de măsuri originale, profund 
înnoitoare, izvorite din realită
țile concrete și cerințele edifi
cării unei agriculturi moderne. 
Pe această linie se înscriu mă
surile privind introducerea unor 
forme perfecționate de organi
zare a producției și muncii ; 
de cointeresare materială ; lăr
girea cadrului de participare a 
maselor Ia conducerea activită
ții prin institutionalizarea adu
nărilor generale și a consiliilor 
oamenilor muncii din unități ; 
constituirea consiliilor inter*  
cooperatiste care asigură coor

Cuvintul tovarășului
Antonia

Ca mesager al harnicilor coo
peratori, mecanizatori și specia
liști de la cooperativa agricolă 
de producție „Avintul" din Pe- 
cica, al tuturor locuitorilor aces
tei străvechi așezări românești 
din Cîmpia arădeană. în care tră
iesc și muncesc; într-o indes
tructibilă unitate și frăție, ro
mâni, maghiari și alte naționa
lități, vă rog să-mi permiteți să 
exprim profunda noastră recu
noștință conducerii de partid și 
de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru, tot 
ceea ce face pentru creșterea 
bunăstării materiale și spirituale 
a oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate.

Ne amintim cu durere de vre
murile nu de mult apuse cind, 
de asemerțea, înfrățiți, dar în să
răcie, țăranii.români și maghiari 
ffiriprin părțile noastre aveaU de 
suportat exploatarea nemiloasă 
a moșierilor și grofilor, ca și 
încercările de învrăjbire între 
naționalități, promovate de a- 
ceiași exploatatori. Pentru ei. 
de fapt, nu eram nici români, 
nici maghiari, ci doar o masă 
de iobagi buni doar de ex
ploatat.

în anii luminoși ai socialis
mului. problema națională a fost 
pe deplin rezolvată de partidul 
nostru. Sintem liberi, pe deplin 
stăpîini pe munca noastră, pe 
care o dedicăm ridicării Româ
niei, patriei noastre dragi, pe 
cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației.

în cei 27 de ani de muncă 
înfrățită, membrii cooperativei 
noastre au obținut rezultate 
deosebite în creșterea producției 
agricole vegetale și animale, 
dezvoltarea și consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a unită- 
tății, sporirea veniturilor. Spri
jinul permanent primit din 
partea partidului și stalului 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, participarea tuturor 
cooperatorilor la executarea lu
crărilor și organizarea temeinică 
a muncii au determinat crește
rea continuă a producțiilor, ve
niturilor și bunăstării membrilor 
cooperatori. Cu toate condițiile 
climatice nefavorabile din anul 
trecut, am obținut în medie
5 000 kg de griu la hectar, peste
6 000 kg de porumb Ia hectar, 
iar producția medie de lapte a 
fost de 3 000 litri pe vacă fura- 
j at ă.

Sintem pe deplin conștienți că 
deși am obținut pinâ acum o 
seamă de rezultate bune, nu am 
făcut încă totul pentru a ridica 
producțiile la riivelul sarcinilor 
trasate de conducerea partidu
lui. Analizîndu-ne în spirit cri
tic și autocritic, cu exigență co
munistă, activitatea desfășurată

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Marin

înfățișînd drumul parcurs de 
agricultură în anii socialismului, 
expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — ana
liză amplă și aprofundată a sta
diului actual de dezvoltare și a 
perspectivei agriculturii — re
prezintă un vast și cuprinzător 
program de lucru al tuturor oa
menilor muncii din acest impor
tant sector al economiei națio
nale. un îndrumar prețios pen
tru înfăptuirea cu succes a ho
tăririlor celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

Agricultura ialomițeană dispu
ne astăzi de o puternică bază 
țehnico-materială. concretizată 
in 7 000 tractoare fizice, peste 
3 000 combine, o bogată gamă 
de mașini agricole, iar din su
prafața agricolă. în prezent 57.3 
la sută este amenajată pentru 
irigat și vom ajunge la finele 
acestui cincinal să irigăm mai 
mult de 80 la sută.

în zootehnie am acordat aten
tie concentrării creșterii și în- 
grășării animalelor in complexe 
de tip industrial și specializării 
unor ferme atît in agricultura 
de stat, cît și în cea coopera
tistă. asigurării efectivelor de a- 
nimale. a bazei furajere și me
canizării principalelor lucrări. 

Rezultatele dobindite n» în

donarea unitară a eforturilor 
materiale și umane, cooperarea 
și asocierea între unități ; îm
bunătățirea muncii uniunilor 
cooperatiste.

Măsurile pe care urmează să 
le adoptăm acum privind insti- 
tuționalizarea Congresului con
siliilor de conducere ale unită
ților agricole și înființarea Con
siliului Național al Agriculturii 
reprezintă, putem spune, înche
ierea unei etape, a unui proces 
complex de creare a unui ade
vărat sistem de conducere știin
țifică și unitară a întregii agri
culturi. Organelor și organiza
țiilor de partid, tuturor facto
rilor de răspundere le revine 
sarcina de a acționa astfel In
cit noile forme organizatorice 
să-și demonstreze pe deplin, în 
viață, forța și viabilitatea în în
făptuirea cu succes a marilor 
obiective stabilite de partid.

Ca unul care imi desfășor ac
tivitatea în domeniul organiza
toric de partid, vreau să asigur 
conducerea de partid și de stat 
că vom acționa in continuare, eu 
toată fermitatea, spre a întări 
rolul organelor și organizațiilor 
de partid în îndeplinirea exem
plară a indicațiilor și sarcinilor 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a hotăririlor pe care 
le va adopta primul Congres al 
țărănimii, cu convingerea ne
strămutată că acestea vor asi
gura înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea. creșterea apor
tului agriculturii la prosperita
tea și înflorirea României 
socialiste.

Komiives
pină acum, rezultă că n-am ac
ționat suficient pentru moder
nizarea zootehniei și mecani
zarea lucrărilor in acest sector, 
din care cauză o mare parte a 
forței de muncă se folosește 
incă ineficient. Apreciem, de a- 
semenea, cu ne-am ocupat insu
ficient de calificarea cooperato
rilor in diferite meserii pentru 
realizarea cu forțe ptoprii a u- 
nor lucrări de investiții in coo
perativa noastră. Sintem ferm 
hotărîți ca. sub îndrumarea și 
conducerea comitetului comunal 
de partid, să Înlăturăm lipsu
rile amintite, să desfășurăm o 
asemenea activitate incit să răs
pundem prin producții tot mai 
ridicate grijii pe care secretarul 
general al partidului o poartă 
agriculturii, să traducem exem
plar in fapte prețioasele indi
cații pe care hi le-a dat cu pri
lejul vizitei efectuate in județul 
nostrul

O nouă dovadă a grijii deo
sebite pe care o poartă con
ducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ri
dicării continue a nivelului de 
trai, material și spiritual al ță
rănimii, al celor ce asigură pli
nea poporului, o constituie ho- 
tărirea recentă a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind majorarea pen
siilor cooperatorilor — măsură 
de deosebită însemnătate socia
lă, care va constitui un puternic 
imbold în activitatea întregii ță- 
rănimi cooperatiste.

în perioada actualului cinci
nal vom amenaja pentru iriga
ții toate cele 3 000 ha ale coope
rativei noastre, ceea ce ne va 
permite să obținem recolte si
gure, de peste 6 000 kg gri-u la 
hectar și mai bine de 10 000 kg 
de porumb boabe. De asemenea, 
prin îmbunătățirea condițiilor 
de furajare și îngrijire a ani
malelor, prin extinderea meca
nizării lucrărilor în fermele 
zootehnice, ne-am propus ca 
pină la, sfîrșitul cincinalului să 
dublăm cantitățile de lapte li
vrate statuldi, față de realizările 
anului 1975. Pentru atingerea a- 
cestor obiective, consiliul de 
conducere va acționa cu toată 
energia, orga.nizl.nd temeinic 
procesul de producție, întărind 
ordinea și disciplina în fiecare 
fermă și formație de lucru, răs
punderea față de soarta pro
ducției.

Nobilul exemplu de muncă 
și dăruire, dinamismul și înalta 
competență cu care acționează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului 
pentru binele poporului — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
ne însuflețesc permanent în ac
tivitatea ce o desfășurăm, pen
tru Înflorirea continuă a patriei 
comune — Republica Socialistă 
România.

dreptățesc să afirmăm că baza 
materială de care dispunem este 
din ce in Ce mai rațional folo
sită.

în anul 1976, față de 1963 — 
primul an după încheierea co
operativizării — am obținut mai 
mult cu 1 638 kg griu la hectar, 
3 469 kg porumb boabe. 600 kg 
floarea-soarelui și 13 141 kg sfe
clă de zahăr, iar la fondul de 
stat contribuția unităților agri
cole a fost anul trecut cu peste 
65 000 tone carne și 48 000 hl 
lapte mai mare față de anul 
1933, numărul cadrelor tehnice 
si cu pregătire superioară care 
lucrează in agricultura județului 
dublîndu-se.

Trebuie să arătăm însă că, în 
raport cu marile posibilități de 
care dispunem, producțiile ob
ținute nu ne mulțumesc. Unele 
unități nu reușesc să exploateze 
rațional toate suprafețele irigate, 
iar tehnologiile de irigare a cul
turilor nu sint suficient de bine 
cunoscute. Fondul funciar nu 
este peste tot bine folosit, men- 
ținîndu-se încă mari diferențe 
de producții între unități cu 
aceleași condiții.

Nici în zootehnie indicatorii 
realizați nu ne satisfac. în coo- 
p^rativele agricole de producție
(Continuare in pagi, a IH-a)
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mai avem incă multe de făcut 
in direcția introducerii mecani
zării și pregătirii furajelor. în 
același timp, este adevărat că 
nici organele de resort nu au 
pus la dispoziția agriculturii in
stalații și utilaje care să per
mită, valorificarea superioară a 
producției secundare, care nu
mai la noi în județ se ridică la 
peste un milion tone anual.

Pornind de la baza materială 
creată, de la sarcinile trasate de 
conducerea partidului privind 
creșterea producției agricole, 
ne-atn propus ca anul acesta să 
obținem în medie la hectar 
4 000 kg grîu, 5 500—6 000 kg po
rumb, 2 450 kg floarea-soarelui, 
41 000 kg sfeclă de zahăr, iar in 

'unitățile agricole din sistemele 
de irigații să realizăm cel puțin 
8 000. kg porumb boabe la hectar 
pe întreaga suprafață.

în zootehnie continuăm în 
ritm susținut procesul de indus
trializare a creșterii si ingrășării 
animalelor. în așa fel ca la sfir-. 
șitul actualului cincinal întreaga 
producție de carne de taurine și 
ovine, și peste 90 la sută din 
carnea de pasăre și de porc s-o 
realizăm în complexe de tip in
dustrial, creîndu-se astfel con
diții ca activitatea în acest sec
tor să se transforme într-o va
riantă a muncii industriale.

Apreciind eforturile depuse 
pentru crearea unor semințe de 
mare productivitate, cum este 
cazul la grîu, orz. porumb, floa- 
rea-soarelui. sfecla de zahăr și 
altele, vorbitorul a arătat că este 
necesar ca .Ministerul Agricul
turii și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să ur
genteze dotarea unităților agri
cole cu mașini de mare produc
tivitate. capabile să execute mai 
multe operațiuni printr-o sin
gură trecere, ceea ce ar deter
mina mărirea vitezei de lucru, 
Îmbunătățirea calității lucrărilor, 
•conomii de materiale, carbu

Cuvîntul tovarășului 
Ion Vlad

Vă rog să-mi permiteți, in 
primul rind, sâ-mi exprim to
tala adeziune față de aprecie
rile și orientările date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, prin 
magistrala expunere prezentată 
la tribuna acestui congres.

Unitatea în care lucrez — în
treprinderea agricolă de stat 
Insula Mare a Brăilei — împli
nește in acest an un deceniu de 
activitate, dovedind, prin rezul
tatele sale, justețea măsurilor 
partidului de utilizare rațională 
a întregului fond funciar. Se 
știe prea bine cum s-a trans
format fosta „Baltă a Brăilei" 
în ceea ce numim astăzi „Insula 
Mare a Brăilei". Prin vaste lu
crări hidroameliorative, in pri
ma etapă s-au recuperat, pentru 
agricultură, 70 000 de hectare. 
Din acest cincinal am trecut la 
cea de-a doua etapă — a ame
najărilor pentru irigații. In 
cursul anului trecut s-au dat in 
folosință 7 000 ha, iar în acest 
an se vor mai realiza din fon
durile statului amenajări pe 
încă 35—4p mii de hectare, ur- 
mind ca, pînă la sfirșitul ci'ri- 
cinalului, întreaga „insulă" să 
fie irigată. Prin această măsură 
ne-am propus să dublăm pro
ducția, adică în loc de 1,1 mi
lioane tone de cereale, cîte s-au 
realizat pe aceste terenuri in 
perioada 1971—1975, să obținem 
2—2,5 milioane tone de cereale 
pe cincinal. Odată cu in
troducerea irigațiilor, ne pro
punem să realizăm 8 000—10 000 
kilograme porumb boabe la hec
tar. pe suprafețe de peste 40 000 
ha. peste 5 000 kg grîu la hec
tar. iar prin îmbunătățirea struc
turii culturilor, ca și a soiurilor 
sau hibrizilor cultivați să obți
nem pe mari suprafețe două re
colte de cereale pe an și aceas
ta în condițiile reducerii chel
tuielilor la mia de lei produc- 
tie-marfă, cu 15 la sută față da 
realizările ultimilor ani.

Permanent primim sprijinul 
puternic al conducerii de partid, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care de mai multe 
ori ne-a vizitat, dîndu-ne indi
cații deosebit de prețioase.

Mai avem importante supra
fețe. in special în zonele 
limitrofe digului, cara nu a- 
sigură încă producții cores

Cuvintul tovarășei 
Zoe Bălilescu

Cetățenii comunei Bălilești 
păstrează vie în memorie și în 
inimi marea cinste de a-1 fi 
avut ca oaspete pe cel mai iubit 
fiu al poporului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în septem
brie 1975. cînd a făcut o vizită 
de lucru în județul Argeș. Pre
țioasele indicații și recomandări 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, au fost puse la baza 
întregii noastre activități.

Situată în zona colinară. la o 
altitudine de peste 500 m. co
muna Bălilești are condiții pe
doclimatice propice cultivării 
pomilor. O bună parte din li
vezi aparțin cooperativei agri
cole, însumînd 718 hectare și 
contribuind cu peste 50 la sută 
la producția globală a unității.

îndrumați de organele de 
partid si agricole județene, am 
pornit cu hotărîre să moderni
zăm livezile cooperativei. In 
1970, cu eforturi proprii și cre
dite acordate de stat, am înfi
ințat o plantație intensivă de 
măr pe o suprafață de 46 hec
tare. Intrată pe rod în 1974, 
această plantație și-a dovedit 
de la început eficienta, media 
producției pe cei trei ani fiind 
de peste 16 tone Ia hectar ; în 
1975 — cînd am realizat cea 
mai mare recoltă de fructe — 
am ajuns la 22 tone de mere la 

‘hectar. Ca urmare a producți
ilor mari obținute în plantația 
intensivă s-a realizat un impor
tant beneficiu la hectar, fapt ce 
dovedește superioritatea econo
mică a*  acestui sistem față de 
livada în sistem clasic, unde 
producția medie a fost doar de 
8 000 kg la hectar. Se cuvine a- 
dăugat si faptul că plantația a 
fost realizată cu material din 
soiurile cele mai valoroase — 
Golden auriu. Ionathan și Star- 
king — iar producția de mere a 
fost valorificată in proporție de 
93 la sută la „extra și calita
tea I".

Dezbaterile purtate în ultima 
vreme cu toți membrii coopera
tivei, criticile îndreptățite for

ranți și lubrifianți, evitindu-se 
totodată tasarea terenului.

Dind glas sentimentelor de 
adincă recunoștință ale tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe 
cimpia Bărăganului ialomițean, 
îmi exprim totala adeziune la 
politica internă și externă pro
fund științifică a partidului și 
statului nostru, care a asigurat 
României un prestigiu interna
țional fără precedent în istoria 
sa. identificată nu numai cu as
pirațiile poporului nostru, ci și 
cu năzuințele înălțătoare ale na
țiunilor care luptă pentru sta
tornicirea unor relații de pace 
și egalitate, bazate pe colabo
rare și ajutor reciproc, pe suve
ranitatea si independenta na
țională.

Pentru noi toți, dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. întruchipați cel mai. 
strălucit exemplu de dăruire 
totală pentru fericirea si pros
peritatea poporului român, 
înalta competență și răspun
derea revoluționară cu care vă 
îndepliniți în mod exemplar în
datoririle, în slujba fericirii și 
progresului , națiunii noastre, 
prezența dumneavoastră activă 
la soluționarea complexelor pro
bleme contemporane conferă o 
nouă strălucire României socia
liste în rindul popoarelor lumii.

în încheiere, a spus vorbitorul, 
doresc să asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii din industria si agricul
tura județului Ialomița. însufle
țiți de minunatul dumneavoastră 
exemplu, vor depune toate efor
turile pentru îndeplinirea si de
pășirea marilor sarcini stabilite 
de Congresul al XI-lea al par
tidului. precum și a hotăririlor 
ce vor fi adoptate de acest mare 
forum, pentru continua prospe
ritate si înflorire a scumpei 
noastre patrii. Republica Socia
listă România.

punzătoare. De asemenea, se 
mai întîlnesc goluri în culturi, 
precum și plante care, deși ră
sărite, nu ajung pină la recol
tare. Asemenea neajunsuri țin 
de calitatea muncii noastre, do
meniu în care mai avem multe 
de făcut. Mult mai avem de fă
cut pentru stabilirea unei for
me concrete, mai științifice, de 
organizare a muncii în condi
ții de irigații, cît și în ceea ce 
privește exploatarea parcului de 
tractoare și mașini agricole, re
ducerea consumului de combus
tibil. Legat de aceste probleme, 
propun să se analizeze dacă ac
tuala formă de dispersare. în 
toate fermele, a tractoarelor, a 
combinelor „Gloria" și a altor 
utilaje de mare capacitate, in
clusiv a tractorului de 180 C-P. 
mai este economică și de ac
tualitate.

O altă problemă pe care do
resc s-o ridic este legată de in
tegrarea cercetării cu produc
ția. Știu că în industrie s-au 
obținut bune rezultate în această 
privință. De ce nu s-ar putea 
așa ceva și în agricultură 1 Insu
la Mare a Brăilei, fcu cele 70 000 
hectare ale sale, cu particulari
tățile . ei climatice și tehnolo
gice. oferă un vast teren de in
vestigare din acest punct de ve
dere. Desigur, am în vedere 
cercetarea aplicativă, si nu cea 
fundamentală, cel puțin pentru 
o primă etapă.

Sarcinile cuprinse în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie pentru toți 
lucrătorii ogoarelor îndemnul 
de a ne organiza munca mai 
temeinic, de a întări ordinea și 
disciplina, de a chibzui mai 
profund asupra măsurilor con
crete ce corespund specificului 
nostru de activitate, pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor, 
pentru a ne dovedi demni de 
încrederea și sprijinul pe care 
ni-1 acordă partidul și statul 
nostru.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe secretarul său general, 
că sîntem animați de hotărirea 
fermă de a ne îndeplini cu 
cinste «arcinile ce ne revin, de 
a face tot ceea ce depinde de 
noi pentru a contribui în mai mare 
măsură la înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socia
listă România.

mulate de aceștia au scos însă 
la iveală multe rezerve de spo
rire a producțiilor. Mă refer în
deosebi Ia faptul că n-am ac
ționat așa cum se impunea pe 
linia modernizării plantațiilor 
clasice, a înființării de plantații 
intensive și superintensive pe 
terenurile ocupate de livezi slab 
productive și îmbătrînite, care 
nu-și justifică economic exis
tența. Aplicarea riguroasă a 
programului de perspectivă pe 
care ni l-am întocmit va face 
ca în ultimul an al cincinalului 
să ajungem la 20 de tone de 
mere în medie la hectar. In fe- < 
lui acesta, pe cele 200 hectare 
de plantație clasică, producția 
de mers va spori cu circa 2 400 
tone.

Referitor la propunerile de 
modificare a statutului coopera
tivei agricole de producție, pe 
care cei ce mi-au încredințat 
mandatul să-i reprezint le apre
ciază ca pe niște pîrghii menite 
să influențeze pozitiv organiza
rea muncii noastre. Consider că 
trebuie remarcat faptul că ele 
situează într-un cadru mai echi
tabil atît responsabilitatea mem
brilor cooperativei în buna des
fășurare a activității, a compe
tentelor consiliului de conduce
re. cît și obligațiile rezultate din 
raporturile de cooperare cu cei 
de care depinde soarta produc
ției agricole.

Cooperatorii din comuna noas
tră mi-au dat. totodată, manda
tul de a exprima aici deplina 
adeziune la politica externă a 
partidului și statului. Noi am 
primit cu profundă satisfacție 
ideile și tezele cuprinse în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința comună a 
forurilor supreme de partid și 
de stat. Dăm o înaltă apreciere 
rezultatelor rodnice ale vizitei 
pe care secretarul general al 
partidului. împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu. a făcut-o in 
unele țări ale Africii, cînd. ca 
in atîtea alte rînduri. au fost 
mesagerii cei mai străluciți ai 
voinței de pace și colaborare a

poporului român. Ne angajăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncim cu și mai 
multă dăruire, să contribuim,

Cuvintul tovarășului
Nicolae Gaidagiu

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat în expunerea pre
zentată congresului, cum nu se 
poate mai bine, succesele noas
tre, transformările uriașe care 
s-au petrecut în anii socialis
mului în viața țărănimii coope
ratiste.

Despre satul Topalu, înființat 
cu peste 250 de ani în urmă. 
Ion Ionescu de la Brad scria 
că se compunea din 37 de bor
deie, că oamenii duceau o viață 
foarte grea. Bordeiele au exis
tat, le-am văzut, în ele am 
crescut și noi. cei mai virstnici. 
care am cunoscut din plin .ex
ploatarea și asuprirea, foamea 
și lipsurile. Satul trăiește acum 
o viață cu totul nouă, care se 
deosebește ca de la cer la pă- 
mînt de cea din trecut.

Ceea ce n-a făcut in citeva 
secole moșierimea, am făcut noi. 
uniți și puternici, îndrumați, 
conduși și ajutați de partid, în 
numai cițiva ani. Am constituit 
cooperativa agricolă de produc
ție la 29 martie 1951, tot înțr-o 
primăvară ca aceasta. Eram pu
țini — doar 56 de familii — 
aveam doar 300 ha de pămînt, 
20 de atelaje, o avere obștească 
în valoare de numai 200 000 lei. 
Dar, ca stăpini ai pămînturilor 
pe care slugărisem pînă atunci, 
eram hotărîți să scăpăm de să
răcie. Partidul ne-a ajutat din 
primul moment cu semințe și 
mașini agricole, cu îngrășăminte 
și credite, cu specialiști. Iar 
cuvintele, oricît de meșteșugite 
ar fi,. nu pot exprima adinca 
noastră mulțumire pentru acest 
ajutor părintesc, pe care țăranii 
cooperatori din Topalu m-au 
rugat să o transmit, de la aceas
tă înaltă tribună, conducerii de 
partid si de stat, personal to
varășului Nicolae Ceausescu, cel 
mai iubit fiu al poporului 
nostru.

Acum pot să spun că în 20 de 
ani am obținut rezultate deose
bite, care au schimbat cu totul 
viața oamenilor. Unii vor zice, 
poate, că mă laud și. de aceea, 
aș propune să vină mai des 
scriitorii să scrie despre noi, să 
facă filme, să arate țării întregi 
viața noastră de acum ; să audă, 
să vadă și să bage la cap și cei 
din afara granițelor, care mai 
latră pe la nu știu ce posturi 
de radio șl încearcă să deni
greze realizările obținute de 
poporul nostru în anii socialis
mului. Locuitorii bordeielor de

Cuvintul tovarășului 
Marin Preda

Sînt un scriitor care a cunos
cut două generații de țărani^ a 
tatălui meu, care a trăit împro
prietărirea de după primul război 
mondial, și a doua, a dumnea
voastră, a celor care au acum 
între 45 și 60 de ani și care 
practică o agricultură coopera
tistă. socialistă. Am scris des
pre amîndouă aceste generații 
două mii de pagini de literatură.

După ce a evocat momentele 
de debut literar, debut care a 
coincis cu criza micii gospodării 
țărănești, o criză consumată 
deja în statele capitaliste dez
voltate, vorbitorul s-a referit la 
rezolvarea în țara noastră a pro
blemelor privind dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii. După 
cum se știe — a spus Marin 
Preda — această chestiune cru
cială s-a rezolvat treptat, prin 
adoptarea tezei socializării agri
culturii.

în continuare, vorbitorul a 
spus :

Așa cum am auzit cu totii in ex
punerea strălucită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. lumea țără
nească de azi moștenește o lume 
țărănească veche, care a luptat 
pentru independentă, pentru în
tregirea neamului, contra fascis
mului. Ea dăduse mari scriitori, 
mari oameni de cultură, si păs
tra în vetrele sale tradiții care 
acum au devenit bunuri ale în
tregului popor. Țăranii români 
n-au fost contaminați de senti
mentul nimicului care stăpinea 
pe. cuceritorii efemeri. Ei cre
deau în durabilitatea vieții. Cu
rajul lor in luptă a impus res
pect marilor imperii, care nu o 
dată au fost învinse pe pămîn- 
tul nostru. Acești cuceritori și 
pîrjolitori cu care țărănimea a 
avut de luptat nu erau creatori 
de istorie, deși trecerea unora 
dintre ei pe pămînt era vijelioa

alături de întregul popor, la în
făptuirea neabătută a politicii 
externe a partidului și statului 
nostru.

altădată din Topalu sînt acum 
stăpini pe mai mult de 5 000 ha 
de pămînt și au o avere ob
ștească in valoare de peste 40 
milioane lei. Valorificăm anual 
1 500 vagoane de cereale. 700 tone 
de carne. 40 tone de lină și multe 
alte produse care ne aduc veni
turi bănești în sumă de peste 
38 milioane lei.

Pentru aceste realizări coope
rativa noastră a obținut de două 
ori Ordinul Muncii clasa I, iar 
comuna a fost si ea distinsă 
pentru acțiunile de gospodărire 
și înfrumusețare cu Ordinul 
Muncii clasa I.

Așa cum s-a desprins și din 
ampla expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, avem posi
bilități să obținem rezultate și 
mai bune în agricultura coope
ratistă. Nici la noi rezervele nu 
s-au epuizat. Și toate acestea 
se referă la om, la conștiința 
lui. Nu toți cooperatorii înțeleg 
să se încadreze în disciplina 
muncii, unii — și nu sînt puțini 
— nu respectă termenele de 
executare a lucrărilor agricole, 
recomandările date de cadrele 
noastre tehnice. Se riianifestă 
incă neglijențe la recoltare, la 
transportul și depozitarea pro
duselor, risipim încă mult din 
recoltă, ceea ce înseamnă o 
mare pagubă pentru cooperativă 
și cooperatori.

în încheiere, dați-mi voie să 
fac și eu cîteva propuneri. în 
acest an vom avea și noi, cei 
din Topalu, 2 500 ha la irigat, 
iar pînă in 1980 vom iriga 3 800 
ha, aproape întreaga suprafață 
arabilă a cooperativei. De aceea, 
solicităm industriei 6ă ne pună 
la îndemînă utilajul necesar, 
toate instalațiile de udare.

Aș mai propune Institutului 
de proiectare pentru agricultură 
să pună la punct proiecte mai 
simple și eficiente de adăposturi 
pentru oi, la care să nu se facă 
uitată nici ideea mecanizării in 
zootehnie.

Exprimind deplina noastră a- 
deziune la măsura privind 'fcon- 
stituirea Consiliului Național al 
Agriculturii, satisfacția deplină 
fată de măsurile privind îmbu
nătățirea sistemului de pensii și 
asigurări sociale ale membrilor 
cooperatori — inițiate de secre
tarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în spiritul profundului umanism 
al societății noastre — asigur 
congresul că vom face totul 
pentru obținerea unor producții 
record in acest an.

să. Creatori de Istorie erau ei, 
țăranii, cei care munceau stator
nic pămîntul și reveneau in sa
tele arse și creșteau din nou 
vite, cultivau griul si își 
creșteau copiii. Cunoscind 
împilările stăpînirilor feudale și 
moșierești,, n-au încetat să se 
revolte, creindu-și propriile lor 
valori morale care le-au asigu
rat o exemplară coeziune spi
rituală.

în continuare, vorbitorul, refe- 
rindu-se la marile valori mora
le pe care le-a cultivat și le-a 
perpetuat de-a lungul anilor sa
tul românesc și cărora socialis
mul le-a dat astăzi noi dimen
siuni. a spus :

Pe lingă experiența ogorului, 
am cunoscut și eu aceste va
lori morale. Una din ele sună 
astfel : omul trebuie să fie om.

Am plecat din sat tirziu. pe 
la optsprezece ani. cu această 
întrebare : ce înseamnă să 
fii om ?

Un om. după ei. este o fiin
ță care nu-și are rostul in na
tură dacă nu se scoală odată cu 
răsăritul soarelui si nu-I întîm- 
pină primele raze fără să fie la 
capătul pămîntului care îl aș
teaptă să fie muncit. Un om 
care impila pe altul nu era un 
om. Un om care-și batea mu
ierea si copiii și iși irosea a- 
verea prin circiumi era un ne
norocit care nu vroia să aibă o 
răspundere pentru aceste flinte 
cum avuseseră alții pentru ei. 
Un ins care nu respecta bătrî- 
nii. propriii lui părinți, și-i da 
afară din casă, uitind că l-au 
născut și au trudit să-l crească, 
era un smintit, care credea că 
el n-o să ajungă niciodată bă- 
trîn. Un tînăr nu-și putea în
temeia o familie pînă nu învăța 
in armată să fie un luptător 
pregătit să-și apere patria. 
Dezordinea sufletului era rară 

șl odată căsătoriți tinerii se în
chinau cultului familiei. pe 
care copiii o făceau indestruc
tibilă. Respectul pentru valorile 
culturii, pentru oamenii de cul
tură era expresia unui ideal : 
gindirea colectivă țărănească 
aspira ea Însăși spre creația de 
valori spirituale și cînd unul 
dintre copiii lor dădea semne de 
înzestrare, familia se sacrifica și 
îl ajuta să-și realizeze visul. 
După ei. existența, viata e o 
datorie, după ce la început te-ai 
pomenit cu ea ca un dar. Mu
rind, bătrînul țăran spunea fii
lor săi : vedeți ce faceți cu fi- 
nea‘a din deal, cu calul cars 
șchioapătă. Dregeți șopronul, 
săoați grădina Astfel ei au 
dăinuit prin veacuri și . nu 
si-au pierdut speranța intr-o 
lume mai bună, considerînd 
suferințele existentei prici
nuite de relele orinduiri socia
le din trecut drept ceva care 
trebuia să călească un om și nu 
să-l înfrîngă. Orânduirile ne
drepte n-au durat, fiind nefi
rești și sortite pieirii.

Desigur. în timpurile moder
ne ale socialismului pe care îl 
construim în țara noastră lu
mea țărănească tinde să se con
topească cu orașul, devenit fac
tor al progresului social, al dez
voltării economice și culturale și 
al gîndirii politice. Astfel, era de 
așteptat ca in acest vast proces 
social și politic să apară noi va
lori morale în lumea satelor. 
Uha dintre ele este apariția sen
timentului de răspundere și so
lidaritate umană cu toți oamenii 
care muncesc, gindesc și creează, 
f:e că trăiesc in sate sau la oraș, 
înainte. datorită orânduirilor 
burgheze și feudale, țăranul con
sidera orașul stăpînit de un sen
timent de autarhie : se apăra d« 
el, 11 simțea ostil. Astăzi, ora
șul. simbol al industrializării so
cialiste. vine în ajutorul țărăni
mii producînd mărfuri de larg 
consum, mașini agricole. Îngră
șăminte chimice, ridicînd astfel 
standardul de viață material și 
cultural al țărănimii. A apărut 
apoi in rîndurile lor ideea efi

Cuvintul tovarășului 
Dionisie Balint

Pentru întregul tineret al tării, 
ampla și impresionanta expunere 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea primu
lui Congres al consiliilor de 
conducere din unitățile agricola 
constituie o strălucită sinteză a 
politicii partidului nostru in ce 
privește rolul, locul si răspun
derile țărănimii, împreună cu 
întregul popor, pentru înfăptui
rea neabătută a sarcinilor stabi
lite de Congresul al XI-lea al 
partidului în domeniul agricul
turii.

In ultimii ani. actioni nd,pentru 
traducerea în viată a indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui, organizația noastră revolu
ționară se ocupă mai susținut de 
unirea eforturilor întregului ti
neret de la sate pentru înfăp
tuirea. împreună cu ceilalți oa
meni ai muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, a sarci
nilor ce revin agriculturii noas
tre socialiste.

Organele și organizațiile U.T.C. 
de la sate acționează pentru 
consolidarea, din punct de vede
re economic și organizatoric, a 
unităților agricole. A fost gene
ralizată inițiativa ..Fiecare tînăr 
al satului participant activ la 
dezvoltarea si consolidarea uni
tăților agricole". în prezent, 
își desfășoară activitatea Șantie
rul național al tineretului Nedeia 
— Măceșu din județul Dolj, unde 
tinerii vor contribui la ame
najarea pentru irigat a unei su
prafețe de 55 000 hectare.

Avînd la bază documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
ale Congresului educației politi
ce și al culturii socialiste, orga
nele și organizațiile U.T.C., inte
grate pe deplin în Festivalul 

_,Cîntarea României", au desfă
șurat largi acțiuni politico-edu
cative. cultural-artistice si spor
tive. antrenînd într-o deplină și 
frățească unitate tinerii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități din toate satele si co
munele patriei.

Este clar însă pentru noi că 
aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. conform căreia prin
cipala deficientă a activității din 
agricultură constă în insuficien
ta preocupare de a se valorifica 
pe deplin posibilitățile si condi
țiile de care dispunem, este pe 
deplin valabilă și pentru munca 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Realitatea arată că participarea 
tinerilor la muncă nu este tot
deauna și în toate unitățile agri
cole pe deplin satisfăcătoare. în 
unele comune și județe, cadre
le noastre manifestă încă ten
dința de a privi rezultatele mun
cii U.T.C. in agricultură mai 

cienței, a randamentului, ca o 
condiție a calității vieții. Cuvin
tele secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Ceaușescu, 
care a anunțat aici sporirea trep
tată a pensiilor pentru limită de 
vîrstă ale țăranilor cooperatori și 
introducerea pensiilor pentru ță
ranii din zonele necoopera- 
tivizate. sînt o consecință toc
mai a sporirii eficienței și 
randamentului general in tara 
noastră si. în același timp, 
o expresie a grijii parti
dului nostru pentru cei care 
muncind o viață să se poată 
bucura de o bătrînețe tihnită. 
Astfel, calitatea vieții va spori 
si ca o consecință și moravurile 
se vor schimba tot mai mult, 
pînă vor atinge culmi de civili
zație și progres în conștiințe.

Revoluția culturală înfăptuită 
de partidul nostru a deschis larg 
drumul spre cultură țărănimii. 
Scriitorii. în fața unui public tot 
mai avid de o carte bună, vor 
trebui să se gîndească astfel la 
spusele tovarășului Ceaușescu, 
care a anunțat tot aici creșterea 
numărului de orașe din țara 
noastră, evoluția procesului so
cial spre dispariția deosebirilor 
esențiale între sat și oraș, deci 
sporirea considerabilă a numă
rului de cititori.

în încheiere, ca scriitor, aș 
vrea să declar că visez ca ogoa
rele tării noastre, ca si creația 
literară să dea astfel de roade 
îmbelșugate incit să ne bucurăm 
de efortul muncii noastre, care 
să încununeze sărbătorile noas
tre. să facă tot mai frumoasă 
viața noastră de toate zilele sî 
să ne îndemne și mai mult la 
creația de no! valori materiale 
și spirituale.

România de Ieri, slabă econo
mic. este astăzi o tară puterni
că. in plin avînt si cuvîntul ei » 
din ce in ce mai auzit si res
pectat pe marea scenă a lumii. 
Cu aceste tradiții și aceste1 va
lori contemporane nu poți să 
nu-ți Iubești patria în care te-al 
născut și de al cărei destin 
ti-ai legat viata.

mult prin prisma participării *-  
levilor și studenților la campa
niile agricole, fără să acțio
neze concret pentru mobilizarea 
la muncă în primul rînd a tine
rilor care trăiesc la sate. O se
rie de absolvenți ai școlilor din 
mediul sătesc pleacă neiustificat 
la oraș, iar unii absolvenți ai 
școlilor cu profil agricol se inte
grează greu in unitățile agricol» 
de la sate.

Organizațiile de tineret, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, vor face totul centru ca 
uteciștii. tinerii de la sate să nu 
precupețească nici un efort pen
tru a contribui din plin la înfăp
tuirea exemplară a marilor sar
cini puse de partid în fata agri
culturii.

Principala direcție de acțiune 
a Uniunii Tineretului Comunist 
în perioada următoare va iz
vorî din chemarea fierbinte 
și mobilizatoare adresată tinere
tului de secretarul general al 
partidului, de a râmine în co
mună, de a se pregăti temeinic, 
pentru a contribui, alături de 
ceilalți oameni ai muncii, la 
modernizarea agriculturii noas
tre.

Cu prilejul acestui congres, am 
înțeles cu mai multă claritate că 
a pune pe deplin in valoare ela
nul revoluționar al tinerilor de 
la sate înseamnă a determina 
tineretul să se pregătească te
meinic la nivelul cerut de ne
voile complexe ale agriculturii 
moderne. De aceea, la preocupa
rea noastră constantă pentru 
mobilizarea tinerilor la muncă 
vom adăuga efortul permanent 
a! tuturor organelor și organi
zațiilor U.T.C. pentru ridicarea 
nivelului de calificare, de pre
gătire profesională a tineretului. 
Desigur, calea esențială o con
stituie îmbunătățirea muncii 
noastre în rindul tineretului de 
la sate încă din anii de școală. 
Iată de ce sîntem preocupați ca, 
în ansamblu, procesul instructiv- 
educativ din școlile din mediul 
rural să fie legat cît mal orga
nic de cerințele specifice muncii 
tn agricultură.

Raportăm. In acest cadru, 
că tînăra generație a patriei
— care susține intru totul 
hotărîrile și măsurile stabi
lite pentru înfăptuirea integrală 
a sarcinilor actualului cincinal
— muncește cu dăr*uire,  sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, integrîndu-se în 
mod activ eforturilor întregului 
nostru popor.

Din această perspectivă, a 
răspunderii pentru viitor, pri
vim și problemele noi ale mun

cii Uniunii Tineretului Comu
nist în rindul tinerilor care lu
crează în agricultură.

Vă încredințăm că, sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, indicațiile cu
prinse în expunerea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vor consti

Cuvintul tovarășului 
Manea Mănescu

Primul Congres al harnicei ță- 
rănimi — aliatul de nădejde al 
clasei muncitoare — constituie o 
amplă manifestare politică, o vie 
expresie a democrației noastre 
socialiste, a rolului important pa 
care îl joacă agricultura în an
samblul dezvoltării economlco- 
aociale a tării.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o profun
dă și strălucită analiză a înfăp
tuirii politicii agrare a Partidu
lui Comunist Român, a întregii 
dezvoltări a agriculturii româ
nești în. anii socialismului. Re- 
levind rolul hotăritor al alianței 
muncitorești-țărănești în revolu
ție și în construcția socialistă, 
expunerea trasează, cu fermitate 
și clarviziune, căile progresului 
neabătut al agriculturii, perspec
tivele luminoase ale înfloririi 
continue a satului, ale ridicării 
sistematice a nivelului de trai și 
civilizație al țărănimii, al între
gului nostru popor.

Așa cum reiese cu deosebită 
pregnantă din acest Important 
document programatic. Congre
sul — prin multitudinea și com
plexitatea problemelor pe caro 
le dezbate — este menit să de
termine un nou și puternic avînt 
in dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, în perfecționarea re
lațiilor de producție, pentru asi
gurarea progresului general al 
societății noastre socialiste.

Semnificațiile Congresului a- 
griculturii, al întregii țărănimi, 
sînt puternic amplificate de a- 
propiata aniversare a centenaru
lui Independenței de stat a 
României, de comemorarea da 
către întregul nostru popor a îm
plinirii a 70 de ani de la răs
coalele țărănești din primăvara 
anului 1907.

Eveniment memorabil al lup
telor de clasă din România, ma
rile răscoale din 1907 au dezvă
luit. și cu acest prilej, clocotitoa
rele energii revoluționare ale ță
rănimii, care, fără deosebire de 
naționalitate, a purtat cu eroism 
de-a lungul veacurilor făclia de 
nestins a luptei pentru libertate, 
dreptate și unitate națională.

„Pe parcursul frămintatei Is
torii a poporului român — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— țărănimea a constituit, timp 
de sute și sute de ani, principala 
forță socială, patriotică, progre
sistă, revoluționară a societății ; 
ea a jucat rolul hotăritor atît în 
dezvoltarea economico-socială, în 
creșterea forțelor de producție 
din țara noastră, cît si in lupta 
pentru dezvoltarea și păstrarea 
ființei naționale, pentru scutura
rea jugului dominației străine și 
cucerirea independentei și ne- 
atîrnării, pentru eliberare na
țională și dreptate socială, pen
tru afirmarea națiunii noastre în 
rindul popoarelor lumii".

Conferă o importanță deosebi
tă marelui sfat al țărănimii 
noastre faptul că, fh aceăStă'țiri- 
măvară, se împlinesc 15 ani de 
la încheierea cooperativizării, 
prin care s-a încununat, biruința 
deplină a socialismului în Româ
nia, pe baza trainică a alianței 
muncitorești-țărănești — factor 
decisiv al victoriei in lupta po
porului român pentru progres, 
bunăstare și independentă națio
nală.

Am deosebita satisfacție să re
lev și în această împrejurare 
rolul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în procesul 
revoluționar de transformare so
cialistă a agriculturii, la înfăp
tuirea acestei mărețe opere de 
însemnătate istorică, realizată 
sub conducerea clasei muncitoa
re, a avangardei sale revoluțio
nare, Partidul Comunist Român.

DemOnstrîrid inepuizabila forță 
creatoare a țărănimii, patriotis
mul fierbinte și marea ei dra
goste de țară, vastele posibilități 
de sporire a avuției naționale pe 
care le are agricultura, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a desfășurat 
o prodigioasă activitate, pentru 
împlinirea aspirațiilor multise
culare ale țărănimii, deschizind 
strălucite perspectiva agricultu
rii românești.

Viața însăși a confirmat jus
tețea liniei politice generale a 
partidului, care, pornind de la 
concepția că industria și agri
cultura constituie ramuri de bază 
ale propășirii economico-sociale, 
a promovat industrializarea ac
celerată a țării ca o condiție e- 
sențială a creșterii generale eco
nomice, a dezvoltării în ritm ra
pid a bazei tehnico-materiale a 
agriculturii.

Consecvent principiului că e- 
dificarea socialismului impune 
crearea unei industrii avansate 
și a unei agriculturi cooperatist- 
socialiste dezvoltate. partidui 
nostru a acționat cu statornicie 
și nestăvilită energie, de-a lun
gul întregului proces revoluțio
nar de făurire și perfecționare a 
noilor forțe de producție și re
lații sociale, pentru moderniza
rea industriei și agriculturii, 
pentru construirea unei econo
mii unitare, puternice.

Ca urmare a politicii științifi
ce, a vastei activități organiza
torice desfășurate de partid, a- 
gricultura noastră socialistă se 
caracterizează printr-o' puternică 
bază materială, un înalt grad de 
mecanizare, printr-o utilizare 
largă a chimizării, prin ampla 
dezvoltare a irigațiilor, prin ri
dicarea nivelului de pregătire a 
celor ce muncesc în agricultură 
-- elemente fundamentale ale 
creșterii substanțiale a rodniciei 
pămîntului, unul din bunurile 
cele mai de preț ale avuției 
noastre naționale.

Programul Partidului Comu
nist Român deschide o amplă 
perspectivă societății românești, 
trasează căile pentru realizarea 
unei agriculturi intensive, de 
înaltă productivitate, care va a- 
duce o contribuție tot mai mare 
la sporirea venitului național, 
baza creșterii continue a nivelu
lui de trai material și cultural 
*1 întregului nostru popor.

Justețea acestor orientări a 
fost pe deplin confirmată de re
marcabilele succese dobîndite 
de-a lungul anilor de agricultu
ra socialistă și, îndeosebi. din 
ultimul deceniu, care au culmi
nat cu rezultatele obținute in 
anul 1976, cînd s-a realizat cea 
mai ridicată producție de ce
reale din istoria României.

Hotărîrile adoptate de Con
gresul al XI-lea al Partidului 

tui pentru Uniunea Tineretului 
Comunist un program concret 
de muncă a cărui finalitate va 
fi participarea tot mai respon
sabilă a tinerilor de la sate la 
realizarea sarcinilor ce revin 
agriculturii, la înflorirea multi
laterală a comunelor patriei 
noastre.

Comunist Român, planul cinci
nal pe anii 1976—1980, precum și 
perspectivele pînă în 1990, asi
gură. în continuare, accentuarea 
procesului de modernizare a 
agriculturii pe întreg teritoriul 
României, potrivit unor progra
me cuprinzătoare stabilite pe 
comune, județe, zone si la scara 
întregii țări, pentru creșterea 
producției de cereale, de plante 
tehnice, în legumicultura, pomi
cultură. viticultură, baza fura
jeră, zootehnie, ceea ce va spori 
contribuția agriculturii la mai 
buna aprovizionare a populației 
cu produse agroalimentare, a in
dustriei cu materii prime, la 
crearea unor disponibilități pen
tru export, la progresul econo
mic general al țării.

în scopul îndeplinirii aceste*  
importante obiective. întreprin
derile agricole de stat, coopera
tivele agricole de producție, con
siliile intercooperatiste, stațiu
nile de mașini agricole, stațiu
nile de cercetări, țăranii din zo
nele necooperativizate, toți lu
crătorii agriculturii noastre — 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid — trebuie 
să se preocupe în mai mare mă
sură de folosirea judicioasă a 
bâzei tehnico-materiale, pentru 
asigurarea unei productivități a 
muncii tot mai ridicate în agri
cultură. Pămîntul mănos al țării 
poate da, an de an, recolte me
reu mai bogate, prin aplicarea 
cuceririlor științei agricole, a 
normelor agrotehnicii moderne, 
prin executarea ireproșabilă a 
tuturor lucrărilor agricole, cu 
hărnicia și priceperea bine cu
noscute ale țărănimii noastre, 
ale tuturor oamenilor muncii de 
pe ogoarele patriei.

Ținind seama de marile, posi
bilități, de rezervele agriculturii, 
trebuie să subliniem că rezulta
tele de pînă acum nu ne satis
fac încă pe deplin în ce pri
vește productivitatea și eficien
ta economică. Trebuie să acțio
năm cu mai multă fermitate 
pentru gospodărirea rațională a 
pămîntului, mai buna orga
nizare a producției și a muncii, 
perfecționarea activității de 
planificare și financiare, folosi
rea mai judicioasă a investiții
lor, a fondurilor materiale și 
bănești, sporirea randamente
lor, reducerea cheltuielilor ma
teriale, a costurilor pe unitatea 
de produs, pentru creșterea 
rentabilității, consolidarea eco- 
nomico-organlzatorică a tuturor 
unităților agriculturii noastre 
socialiste.

Guvernul va asigura ca Mi
nisterul Agriculturii, departa
mentele sale, Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Academia de științe 
agricole, comitetele executive 
ale consiliilor populare să ac
ționeze" Hi rfial multă energie, 
operativitate și spirit de răs
pundere, pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor planului 
de stat, transformarea tuturor 
unităților agricole în puternice 
centre de producție organizate 
pe baze modeme, în vederea 
creșterii rapide a producției ve
getale și animale.

în acest context, considerăm 
de o mare importanță institu- 
ționalizarea Congresului consi
liilor de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al în
tregii țărănimi, a Consiliului 
Național al Agriculturii, consti
tuirea Uniunii țăranilor cu gos
podării individuale din zone ne
cooperativizate — organisme 
reprezentative, larg democra
tice ale lucrătorilor de pe ogoa
rele patriei, chemate să-și adu
că contribuția tot mai mare la 
realizarea tuturor programelor 
de dezvoltare a agriculturii ro
mânești, la progresul întregii 
economii naționale.

în cadrul preocupărilor gene
rale ale conducerii partidului și 
statului nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului de viață al 
întregului popor, ca urmare a 
rezultatelor deosebite obținute 
în dezvoltarea noastră economi
că, în creșterea producției agri
cole, schimbări esențiale au a- 
vut loc și în condițiile de viață 
și de muncă ale țărănimii noas
tre muncitoare.

Tabloul pe care îl înfățișează 
satul de azi, cu potențialul său 
economic ridicat, cu larga dez
voltare a instrucțiunii publice*  
a ocrotirii sănătății, cu marele 
număr de locuințe noi, cu rea
lizările sale edilitar-gospodărești, 
reprezintă o mărturie grăitoare 
a faptului că. pe măsura dezvol
tării agriculturii, a întregii eco
nomii, binefacerile civilizației 
socialiste devin parte integrantă 
din traiul cotidian al tuturor oa
menilor muncii de la sate. In
tensa muncă politică și ideologi
că de masă desfășurată de ^or
ganizațiile de partid, de organi
zațiile tineretului revoluționar, 
ampla viață culturală — prin 
care se cultivă frumoasele noas
tre tradiții artistice și se îmbo
gățește continuu patrimoniul 
culturii naționale — contribuie 
Ia modelarea conștiinței noi, 
înaintate, a țărănimii noastre 
muncitoare.

Experiența vieții arată, cu pu
terea de convingere a faptelor, 
că prosperitatea oamenilor mun
cii de la sate, stăpini ai mij
loacelor de producție, izvorăște, 
înainte de toate. din sporirea 
continuă a avuției obștești a u- 
nităților agricole, din munca pli
nă de abnegație pentru a realiza 
producții tot mai mari, pe mă
sura potențialului agriculturii 
noastre socialiste, pentru crește
rea veniturilor reale, pentru ri
dicarea necontenită a gradului 
de bunăstare și civilizație al sa
tului românesc contemporan.

De la nivelul realizărilor pre
zentului nostru socialist, o privi
re retrospectivă în trecut, asu
pra condițiilor de viață ale ță
rănimii în regimul burghezo- 
moșieresc, ne arată că datoriile 
înrobitoare, dobinzile cămătă- 
rești, creșterea excesivă a pre
turilor la produsele industriale, 
prețurile foarte scăzute plătite 
micilor producători agricoli au 
dus la ruină milioane de gospo
dării țărănești, condamnînd la 
foame și mizerie milioane de lo
cuitori ai satelor.
(Continuare în pag. a IV-a)
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în condițiile României socia

liste, grija permanentă a parti
dului, a secretarului său general, 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al țărănimii a găsit o nouă 
Si grăitoare expresie în progra
mul de măsuri pentru creșterea 
în continuare a veniturilor din 
muncă ale țărănimii, majorarea 
pensiilor, precum și stabilirea 
unui sistem de pensionare a 
agricultorilor din zonele necoo- 
perativizate ale tării.

în cadrul politicii generale a 
Partidului Comunist Român de 
transformare a satului, un loc 
important îl ocupă programul de 
sistematizare economico-socială 
a comunelor pentru anii 1976— 
1980 și în perspectivă, bazată pa 
dezvoltarea lor economică as
cendentă. pe crearea unor între
prinderi de valorificare si prein- 
dustrializare a produselor agri
cole. a unor unităti de prestări 
de servicii. Aceste acțiuni vor 
genera. în chip firesc. îmbună
tățirea tot mai accentuată a con
dițiilor de trai material si cul
tural al locuitorilor satelor. în. 
acest cadru se situează si mă
sura luată de partid pentru a 
transforma în actualul cincinal 
100 de comune mari în orașe 
agroindustriale, a căror înflorire 
economică va determina nemij
locit dezvoltarea lor urbanistică.

Toate aceste acțiuni, menite să 
asigure creșterea cointeresării 
țărănimii in dezvoltarea conti
nuă a agriculturii, se eviden
țiază pregnant pe fundalul pre
ocupării statornice de îmbunătă
țire a traiului material și spiri
tual al oamenilor muncii — o- 
biectivul fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român, te
lul suprem al operei de edifica
re a socialismului si comunismu
lui in patria noastră.

Doresc ca de la înalta tribună 
a Congresului țărănimii să sub
liniez că in toate marile izbinzi

Cuvintul tovarășei
Constanța Ciontu

Consider ca o datorie de o- 
noare și o cinste îndeplinirea 
mandatului ce mi s-a încredin
țat. de a vă exprima dumnea
voastră. tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, recunoș
tința noastră fierbinte pentru 
înaltul dumneavoastră exemplu 
de activitate revoluționară, pen
tru spiritul de abnegație, pentru 
clarviziunea și înțelepciunea cu 
care ne conduceți. în memo
ria noastră, a celor din Dolj, 
stăruie momentele de neuitat 
ale prezenței dumneavoastră în 
mijlocul nostru, al țăranilor ol
teni, hotărîți să pășească, cu dîr- 
zenia bine cunoscută din istorie, 
pe drumul arătat de partid dar, 
atunci, la începuturi, neputind 
încă să-și reprezinte cu clari
tate viitorul. In asemenea clipe 
de mare însemnătate pentru via
ta celor din Segarcea. Drănic, 
Padea, Curmătura, Giurgița, 
Cerăt. a tuturor doljenilor, o- 
mul care ne-a învățat să pri
văm în jurul nostru cu alți ochi, 
să acționăm pentru făurirea u- 
nei vieți noi, omul care ne-a 
făcut să înțelegem că singura 
cale sțrre bunăstare și progres 
este 'mu'hca unită, transformarea 
socialistă a agriculturii ați fost 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Urmindu-vă 
atunci, urmînd cu încredere ne
strămutată întotdeauna partidul, 
transpunînd în practică docu
mentele Congresului al XI-lea, 
vă raportăm că în cooperativele 
agricple din județul nostru s-au 
realizat, an de an, producții tot 
mai mari.

La efortul general pentru ob
ținerea acestor producții, un rol 
deosebit l-au avut femeile, care 
reprezintă peste 60 la sută din 
forța de muncă din cooperati
vele agricole, iar în unele dintre 
acestea, chiar 80 la sută.

Pornind de la indicațiile date 
de conducerea partidului și ți- 
nînd seama de existenta unei 
vechi tradiții în domeniul seri
ciculturii, o atenție deosebită 
a fost acordată dezvoltării 
acestei ramuri aducătoare de 
mari venituri. încă din acest an 
se va trece la extinderea plan
tațiilor intensive de duzi, pro
ducția va fi dublată, iar pînă 
la sfirșitul cincinalului actual, 
pe baza programului stabilit, 
urmează să realizăm in județ 
890 tone gogoși de mătase. 
Propunem de aceea urgentarea 
de către cei în drept a construi
rii complexelor sericicole plani
ficate.

Trebuie să recunoaștem că în 
activitatea unor comitete și co
misii ale femeilor s-au manifes
tat și unele neajunsuri ; acestea 
nu s-au preocupat în suficientă 
măsură de îndrumarea coopera
toarelor pentru efectuarea la 
timp și de calitate a lucrărilor 
agricole, nu au acordat toată a- 
tenția dezvoltării atitudinii îna

Cuvintul tovarășului 
Alexandru Czege

Vă rog să-mi permiteți ca, de 
la tribuna acestui mare sfat al 
lucrătorilor din agricultură, în 
numele cooperatorilor din Sa- 
lonta, români și maghiari, în
frățiți în muncă, să exprim cele 
mai calde cuvinte de mulțumire 
și recunoștință pentru sprijinul 
permanent și multilateral pe 
care conducerea partidului șl 
statului, personal tovarășul 
secretar general, îl acordă dez
voltării și modernizării agricul
turii cooperatiste.

Am ascultat cu cel mai 
profund interes și satisfac
ție magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
document programatic de o 
deosebită Însemnătate pentru 
dezvoltarea mai rapidă și mo
dernizarea agriculturii. Ne ex
primăm întreaga adeziune față 
de ideile și tezele cuprinse în 
expunere, angajindu-ne să fa
cem totul pentru înfăptuirea^ 
neabătută a politicii partidului' 
și statului nostru.

Politica înțeleaptă, clarvăză
toare, consecventă * partidului 
nostru și-a găsit o strălucită 
confirmare și în modul marxist- 
leninist in care a rezolvat pro
blema națională, asigurînd tu
turor oamenilor muncii din pa
tria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, deplina egalitate 
și nelimitate posibilități de a- 
firmare în toate domeniile vie
ții economice, politice și sociale, 
însăși cooperativa noastră e un 
model de ceea ce înseamnă în 
fapt frăția și unitatea români
lor și maghiarilor, conștiința că 
avem un trecut istoric -comun,

ale agriculturii românești se ma
terializează viziunea politică 
largă, plină de realism revoluțio
nar. acțiunea energică si fecun
dă a stimatului nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care a acordat si acordă o de
osebită atenție problemelor agri
culturii. preocupîndu-se personal 
de dezvoltarea, pe un făgaș rod
nic. a acestei ramuri de bază a 
economiei noastre naționale — 
element fundamental al progre
sului și prosperității patriei 
noastre socialiste.

Revine marele merit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. care 
combătind cu fermitate concep
țiile retrograde, ce minimalizau 
rolul țărănimii, al agriculturii. în 
evoluția istorică a patriei noas
tre. în construcția socialistă, a 
acționat cu neabătută consec
ventă pentru înfăptuirea politicii 
agrare a partidului, pentru va
lorificarea potențialului creator 
al țărănimii, al agriculturii 
românești.

Ne sădesc un adine sentiment 
de încredere in viitorul agricul
turii șocialiste realizările de 
pînă acum ale oamenilor muncii 
de pe ogoare, îndrumarea înțe
leaptă prin care Partidul Comu
nist Român, secretarul său gene
ral, asigură continua propășire 
a agriculturii, a satului, în ca
drul dezvoltării întregii econo
mii, a societății noastre socia
liste.

Exprimînd deplinul acord cu 
clarvăzătoarea expunere prezen
tată congresului de secretarul 
general al partidului nostru, pre
ședintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Consiliul de Miniștri se anga
jează să acționeze cu fermitate 
pentru aplicarea neabătută în 
viață a politicii agrare, a între
gii politici interne si externe a 
partidului nostru, pentru progre
sul economic si social al patriei, 
pentru înflorirea României so
cialiste.

intate față de muncă și avutul 
obștesc, combaterii actelor de 
neglijență, nepăsare și risipă. 
De asemenea, mai avem multe 
de făcut și in ce privește asi
gurarea condițiilor pentru o bună 
creștere și educare a copiilor 
preșcolari, prin sporirea numă
rului grădinițelor cu orar pre
lungit. a creșelor, valorificînd 
gospodărește fondurile reparti
zate de adunările generale ale 
cooperativelor agricole.

Cooperatoarele din județul 
Dolj au luat cunoștință cu mare 
bucurie și profundă recunoștin
ță de noile măsuri aprobate de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind îmbună
tățirea sistemului de pensii și 
indemnizații de asigurări sociale 
ale membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție și pentru 
majorarea pensiilor acestora. 
Considerăm aceste măsuri ca o 
expresie a grijii permanente a 
partidului și statului, nostru pen
tru asigurarea unor condiții tot 
mai bune de viată țărănimii 
noastre, o nouă dovadă a fap
tului că ridicarea nivelului de 
trai ab tuturor oamenilor muncii 
de Ia orașe si,.safe este obiecti
vul fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român.

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest prilej pentru a 
exprima adînca recunoștință a
oamenilor muncii 
leaxurile doljene 
partidului, personal 
Nicolae Ceaușescu.

de pe me- 
conducerii 

tovarășului 
pentru acti

vitatea neobosită, plină de grijă
părintească, de care am benefi
ciat în momentele grele prin 
care a trecut județul nostru în 
luna martie a acestui an. Se
cretarul general al partidului a 
fost în mijlocul nostru, ne-a 
îmbărbătat și sprijinit în elabo
rarea unui program concret în 
vederea reconstrucției centrului 
municipiului Craiova. Aducem, 
de asemenea, profunde mulțu
miri în numele locuitorilor co
munei Plenita. localitate în care 
au avut loc puternice acțiuni re
voluționare in perioada răscoa
lelor țărănești din 1907 și în care, 
pe baza hotăririi Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central, vor fi realizate, peste 
prevederile actualului cincinal, 
importante obiective economice 
și social-culturale.

Asigur congresul că femeile 
din județul Dolj, răsnunzind 
prin fapte de muncă încrederii 
și prețuirii acordate de partid, 
iși vor aduce întreaga contribu
ție. participind cu toată energia 
și priceperea la transpunerea 
neabătută în practică a sarcini
lor izvorîte din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, la 
înfăptuirea luminosului program 
de propășire a patriei ne calea 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

un prezent și un viitor, precum 
și sarcini mari comune. Depu
nem toate eforturile, întreaga 
capacitate creatoare pentru în
florirea patriei noastre socia
liste.

însuflețiți de minunatul pro
gram de dezvoltare a țării, a- 
doptat la Congresul al XI-lea 
al partidului, prin folosirea efi
cientă a pămintului și aplicarea 
unor tehnologii moderne, noi 
am obținut în anul 1976, în me
die pe un hectar, 5 541 kg griu, 
5100 kg porumb, iar producția 
de lapte pe vacă furajată a 
ajuns la 4 200 litri. în sectorul 
ovin, la un efectiv de 15 000 oi, 
producția medie de lină a fost 
de 7,6 kg. Anul trecut, coopera
tiva noastră a vindut statului 
o cantitate de 1 500 tone carne, 
117 tone lină, 2 395 tone ce
reale, 15 000 tone sfeclă de
zahăr, 5 506 tone legume și
alte produse, in valoare de
peste 63 milioane lei. Ca ur
mare, veniturile bănești la un
hectar arabil s-au ridicat la 
14 800 lei.

Rezultatele bune obținute de 
r.oi se datoresc și faptului 
că, an de an, alocăm la fondul 
de dezvoltare sume impor
tante. ajungînd in acest an 
pînă la 26 la sută din valoarea 
producției nete, ceea ce ne per
mite să acoperim din fonduri 
proprii toate cheltuielile anuale, 
retribuirea muncii și chiar plata 
concediilor de odihnă ale coope
ratorilor.

N-am făcut încă totul pentru 
a asigura o eficiență maximă in 
toate sectoarele1 de activitate: pe 

terenurile amenajate pentru iri
gat, care in cooperativa noastră 
însumează peste 2 000 de hec
tare, s-au întirziat uneori udă
rile și ele n-au fost nici culti
vate și lucrate așa cum se cu
venea. în același timp, coopera
tiva noastră a întîmpinat greu
tăți în ceea ce privește procu
rarea unor piese de schimb ne
cesare agregatelor de irigat, ca 
și pentru alte mașini pe care le 
avem în zootehnie. Solicităm 
Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Centralei 
de mecanizare să studieze a- 
ceastâ problemă și să intervină 
prompt pentru rezolvarea ei. 
Avem, de asemenea, dificultăți 
în aprovizionarea cu combustibil 
pentru încălzirea celor 8 ha de 
sere.

La începutul acestui an am 
adresat tuturor cooperativelor

Cuvintul 
loan

Industrializarea socialistă a 
tării, promovată cu atîta consec
ventă de partidul nostru, de 
secretarul său general, a spus 
vorbitorul, a permis, asa cum 
a relevat din nou cu tărie ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. creșterea neconte
nită a bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, modernizarea aces- 
tăia și trecerea ei spre o treap
tă superioară de dezvoltare, ca
racterizată printr-un proces de 
accelerată modernizare.

Este un adevăr că dacă in
dustria constructoare de mașini 
dispune azi de un sector spe
cializat în producția de utilaje 
agricole și zootehnice, modern 
echipat din punct de vedere teh
nologic și capabil să asigure în 
continuare programele de meca
nizare progresivă stabilite prin 
planul unic de dezvoltare eco
nomică si socială, aceasta se da- 
toreste tocmai politicii partidu
lui. preocupării constante a con
ducerii sale fată de acest dome
niu care beneficiază din plin de 
atentia stăruitoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de sprijinul 
său direct.

De la începutul acestui cin
cinal s-au livrat agriculturii 
peste 18 000 tractoare, in 12 
tipuri de fabricație. peste 
21 000 pluguri. 7 000 combine 
de recoltat cereale, 4 000 e- 
chipamente pentru recoltat po
rumb știuleti. 21 000 tone utilaje 
tehnologice pentru industria a- 
limentară și altele. Numai pen
tru sectorul de producție agri
colă vom livra în acest cinci
nal mașini și utilaje de peste 
27 miliarde lei.

După cum se știe, a fost elabo
rat un program complex pen
tru dezvoltarea unei puternice 
baze industriale de echipare a 
agriculturii la nivelul cerințelor 
ef actuale și de perspectivă. Așa 
cum s-a arătat, avem create 
toate condițiile pentru a asigu
ra în acest cincinal întreaga 
gamă de mașini necesare meca
nizării agriculturii. Numai pen
tru dezvoltarea unităților pro
ducătoare de tractoare și mașini 
agricole au fost alocate fon
duri insumind 11 miliarde lei. 
ceea ce va permite sporirea sub
stanțiala a'câțfgc'ittititot ’de pro
ducție și, pe această bază, reali
zarea în anul 1980 a 100 000 trac
toare. față de 80 000 cit era sta
bilit inițial. Este prevăzută, de 
asemenea, asimilarea unui nu
măr de circa 90 mașini și utilaje 
noi. dintre care cele mai repre
zentative sânt combina autopro
pulsată C 10 de mare capacitate, 
pentru recoltat cereale păioase și 
porumb, agregatele complexe 
pentru prelucrarea solului și de 
semănat, mașinile de mare pro
ductivitate pentru fertilizare. îm
prăștiat amendamente și îngră
șăminte chimice.

în anii următori, industria con
structoare de mașini urmează să 
pună la dispoziția agriculturii 
noi sisteme de m-șini și tractoa
re într-o gamă diversificată, in 
primul rind tractoare agricole de 
180 CP. iar pentru mecanizarea 
lucrărilor agricole pe pante care 
depășesc 12 grade — tractoare 
pe șenile de 80 CP cu setul de 
mașini adecvat, tractoare cu lă
țime mică de 980 mm pentru vi
ticultură și altele.

Pentru creșterea productivită
ții muncii în lucrările de ame
najări terasiere și construcții a- 
gricole avem in vedere de ase
menea realizarea în fabricația de 
serie a unor utilaje de mare ca
pacitate. în această categorie aș 
evidenția încărcătorul frontal, 
buldozerele și autoscreperele de 
puteri mari, dragline hidraulice.

Realizăm astăzi, totodată, o 
gamă largă de sisteme de pom
pare pentru echiparea instalații
lor de irigații din agricultură. 
Ele acoperă, cu foarte mici ex
cepții, in întregime necesitățile 
programelor stabilite. în cinci
nalul actual urmează să livrăm, 
de asemenea, pompe de alimen
tare cu apă de diferite dimen
siuni, atît pentru lucrările de 
grădinărit, cit și din fermele zoo-

Cuvintul tovarășului
Petre

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la această inaltă tribună a foru
mului agriculturii românești să 
exprim, in numele celor ce 
mi-au acordat mandatul să-i re
prezint aici, întreaga noastră a- 
deziune la ideile magistralei ex
puneri pe care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut-o in 
fata congresului. Relevind forța 
națiunii noastre care, chiar și în 
împrejurări vitrege ale istoriei 
sale, a știut să lupte curajos pen
tru dreptate și adevăr, pen
tru independentă și libertate, 
pentru afirmare deplină, pentru 
o viată demnă, expunerea ne 
deschide, totodată, o vastă per
spectivă spre viitor, indieîndu-ne 
fiecăruia sarcinile actuale. înalta 
îndatorire patriotică de a munci 
fără preget pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea tării spre 
comunism.

Lucrătorii din asociația econo
mică intercooperatistă de sere 
Bărcănești — Prahova se prezin
tă la acest congres cu rezultate 
bune. Călăuziți de documentele 
Congresului al XI-lea al parti
dului și de prețioasele indicații 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cu prilejul vizitelor 
de lucru în județul Prahova, 
muncitorii de la serele Bărcă
nești au acționat cu dăruire și 
abnegație, astfel că in toți cei 7 
ani ciți au trecut de la înființare

agricole chemarea la întrecere 
ca, împreună cu noi, să obțină 
mai multe cereale, mai multă 
carne, ouă și lină, precum și alte 
produse agroalimentare necesare 
întregii țări, să facem ca 1977 
să fie. așa cum spunea to
varășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu la „Ziua recoltei" de 
la Slatina, anul unei adevărate 
primăveri in agricultură.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, cooperatorii din Salonța. 
împreună cu întregul popor, 
vom munci neobosit pentru a 
ne respecta angajamentul luat, 
pentru a obține producțiile pre
văzute in chemarea la întrecere 
pe care am adresat-o întregii 
țărănimi cooperatiste, făcîn- 
du-ne pe deplin datoria față de 
scumpa noastră patrie, România 
socialistă.

tovarășului 
Avram

tehnice, agregate moderne de ga
barit mic și putere mare de an
trenare. în acest sens, venim in 
intimpinarea cerințelor cu În
dreptățire formulate și de Ia a- 
ceastă tribună de vorbitori, care 
au solicitat diversificarea în con
tinuare a gamei de mașini și uti
laje agricole.

Trebuie să evidențiem însă si 
faptul că. deși s-a reușit să se 
respecte programele de asimilări, 
avem unele întîrzieri în introdu
cerea in fabricație a unor pro
duse.

Așa cum ne-a indicat tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a subli
niat vorbitorul. în prezent, 
proiectantii și constructorii iși 
concentrează eforturile in di
recția găsirii celor mai bune 
soluții constructive pentru creș
terea productivității utilaje
lor atît pe cale extensivă, 
prin mărirea dimensiunilor or
ganelor de lucru, cit și pe cale 
intensivă, prin mărirea vitezei 
de lucru si a fluxului tehnolo
gic al mașinilor. în același con
text de preocupări se încadrează 
și acțiunile de perfecționare a 
soluțiilor de comandă si condu
cere a utilajelor agricole, intro
ducerea generațiilor noi de. ma
șini agricole cu transmisii hidro
statice. mașini care vor contribui 
la creșterea randamentului mun
cii mecanizatorilor, la o mai 
mare siguranță în exploatare si 
la eliminarea pierderilor la re
coltare.

în acest cadru, apreciem că 
eficienta introducerii in exploa
tare a unor noi tipuri de utilai? 
agricole ar putea fi sensibil spo
rită dacă dotările respective s-ar 
face în mod progresiv si eșalo
nat. permitted ca în primul an 
să se tragă o serie de concluzii 
utile cu caracter tehnic si de e- 
conomie a exploatării, concluzii 
care să fie folosite la optimizarea 
constructivă a utilajelor si la 
îmbunătățirea condițiilor de ex
ploatare.

Deși livrările de piese de 
schimb au crescut de la an la 
an, cu ceste 20 la sută în medie, 
mai repede decît producția de ma
șini și utilaje, nu am reușit să sa
tisfacem integral obligațiile con
tractuale. Se află .în. curs .dejn-, 
făptuire o serie de măsuri vi.-", 
zind lichidarea unor locuri m- 
guste in întreprinderi, in așa fel 
incit să putem satisface integral 
necesarul la toate piesele și re
perele solicitate. în același timp 
însă, consider necesar ca benefi
ciarii noștri să urmărească mai 
îndeaproape consumurile de pie
se. recondiționarea lot. să ia 
măsuri pentru o mai bună gos
podărire a acestora.

Deși realizăm mașini și utila
je cu performante ridicate, tre
buie să recunoaștem că la unele 
produse calitatea și fiabilitatea 
in exploatare nu s-au ridicat la 
nivelul cerut, in special la pri
mele serii de fabricație.
Apreciem că o contribuție însem

nata la sporirea nivelului calita
tiv al mașinilor agricole o vor a- 
vea și acțiunile întreprinse pentru 
îndeplinirea indicațiilor condu
cerii partidului privind tipizarea 
și unificarea produselor, prin ra
ționalizarea mai avansată a ga- , 
melor de tipodimensiuni.

Prezentînd unele din preocu
pările noastre majore. îndrepta
te spre sporirea contribuției 
constructorilor de mașini la pro- 
Îiresul cit mai rapid al agricul- 
urii noastre, a spus in încheiere 

vorbitorul, doresc să vă încre
dințez că nu ne vom precupeți 
energia pentru a ne onora la 
înălțimea exigentelor această 
îndatorire de mare, răspundere. 
Constienti de marea ei însemnă
tate politică, ne angajăm in fața 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
fața Congresului țărănimii noas
tre. să ne îndeplinim exemplar 
sarcinile ce ne revin din .pro
gramul de dezvoltare a agriculx 
turii, să ne sporim și in acest 
fel aportul la construirea socia
lismului si comunismului în 
scumpa noastră patrie.

au reușit să realizeze și să depă
șească indicatorii planului de 
stat. De pc fiecare hectar de seră 
din cele 70 pe care le avem ob
ținem in prezent 155 tone legu
me. care se concretizează intr-un 
venit mediu anual de peste 1 mi
lion Iei ; productivitatea muncii 
realizată pe angajat este de 
98 600 lei. Pentru realizările ob
ținute în această perioadă, uni
tatea noastră a primit înalte dis
tincții ale Republicii Socialiste 
România.

Colectivul nostru și-a propus 
să obțină și anul acesta venituri 
suplimentare de 2,7 milioane lei. 
rezultate din depășirea planului 
cu 400 tone legume seră și alte 
produse, concomitent cu econo
misirea de energie termică și 
electrică în valoare de ■ peste 
500 000 lei. înțelegem prin a- 
ceasta să ne aducem din plin 
contribuția la efortul national 
pentru înfăptuirea integrală a 
planului chiar in condițiile dis
trugerilor provocate de cutremur.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute, doresc să informez con
gresul că nu ne putem declara 
pe deplin mulțumiți. Iată de ce 
atentia noastră este concentrată 
în momentul de fată asupra li
chidării grabnice a lipsurilor pen
tru punerea in valoare a tuturor 
posibilităților de sporire a pro
ducției legumicole, pentru sti
mularea puternică a dorinței de 
autodepășire.

Dintre sarcinile deosebite tra
sate de conducerea partidului 
pentru dezvoltarea legumicultu- 
rii retine atenția și faptul că 
vor fi aproape dublate suprafe
țele de solarii și vor cunoaște 
o mare extindere serele. în le
gătură cu înfăptuirea acestei im
portante sarcini, doresc să subli
niez necesitatea de a se urgenta 
dotarea S M.A.. precum și a în
treprinderilor de sere cu toată 
gama de mașini-unelte. inclusiv 
cu freze pentru lucru între 
rînduri în sere și solarii, de a 
se moderniza aparatura de apli
care a pesticidelor in timpul 
vegetației, cu deosebire in so
larii. de a se realiza un sistem 
ușor, rapid și eficient pentru 
protejarea culturilor din sere 
împotriva insolatiilor puternice.

în domeniul valorificării legu
melor. Legea nr. 28 este un in
strument care asigură celor ce 
răspund de aprovizionarea cu 
legume toate condițiile necesare 
rezolvării cu succes a acestei

Cuvintul tovarășului
Letay Lajos

Ascultind expunerea de mare 
însemnătate a secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, am retrăit 
din nou lupta seculară a înain
tașilor noștri, a țărănimii noas
tre pentru pâmint. piine, liber
tate. în conștiința noastră isto
rică, acestor lupte seculare li se 
asociază numai imagini ca : tron 
de foc, tragere pe roată. 11 000 
de cadavre țărănești in zăpadă, 
îngrozitoare sînt aceste simboluri 
ale regimurilor de oprimare din- 
totdeauna, fie că se cheamă feu
dalism sau capitalism, indiferent 
de epoca istorică apusă la care 
se referă.

Dar s-ar putea găsi. oare, o 
singură zi în decursul veacurilor 
și al timpurilor nu de mult tre
cute care n-ar putea adăuga la 
acest simbol îngrozitor imaginea 
altor mii de chinuri și suplicii, 
suferință, mizerie și înjosire 
pentru popor ? Și totuși, abia cu 
un leat înaintea primăverii lui 
1907, ciți și ciți n-au pornit la 
atac la Plevna, Smîrdan, Grivița, 
cîți desculți . — numai din cei 
11 000 — pentru ca odată și o- 
dată să se desprimăvăreze acest 
pămint și ca patria să devină 
liberă !

Și atunci, desigur, era nevoie 
de tine : 11 000. Desigur, atunci 
erai bun. Ca de atîtea'și de atî- 
tea ori. și pe atunci era nevoie 
de tine. Și cit de bun erai — 
ca să zidești cetățile și să te 
prăbușești din vîrful cetății cu 
stindardul, ca să fii tăiat în pa
tru. pentru a se găsi cine să fie 
țintuit în cuie de porțile orașe
lor ; era nevoie de tine, erai bun 
și pentru a pustii pădurile, pen
tru a mina vitele, a însămința 
cu grîu pămînturlle pustii, a 
mîna morile, a hăitui vînatul. Și 
încă pentru cite și cîte n-a fost 
nevoie de tine, pentru cîte n-ai 
fost bun, din cele mai îndepăr
tate timpuri : unsprezece mii !

Și cronicile relatează, mai pe 
larg sau mai succint, despre toa
te acestea : dar totul despre tine 
spune cu adevărat poezia : doi
nele și cintecele în care foșnește 
frunza verde, baladele, bocetele, 
sprintenele turnuri de șindrilă, 
porțile cioplite, ulcioarele un
duite dimprejur cu flori, cămă
șile și perinile împodobite cu cu
sături. maiurile. străchinile și 
talgerele sint cele ce spun cel 
mai frumos și cel mai autentic 
despre tine insuți.

Cuvintele tale sint. învățate de 
poeți, ca să poată denumi arbo
rii și ierburile, anele cr-re susu
ră în adincul văi'or si le leagă 
de munți, ca să devină pămintul 
natal, ca să se nască din ele pa
tria, simțită de voi. cei unspre
zece mii și de milioane ;. ca a- 
tunci cînd dospea noroiul rece 
printre degetele picioarelor 
voastre, sau cînd vă ridicați tăl
pile desculțe din praful fierbinte, 
gata să porniți chiar si la alac 
cu baionetele pentru ea. centru 
patrie.

De primăvara, cînd vîntul lea
gănă semănăturile verzi, pornim 
pe șoselele largi, pe potecile 
strimte, acasă, spre voi. ca să ne 
împrospătăm cuvintele si să ne 
umplem plăminii cu aerul albas
tru din care s-a ridicat pentru 
totdeauna praful puștilor care 
încă nu prea de mult au fost în
dreptate împotriva voastră.

Flămînzii de odinioară, fie ei 
din județele unde au avut loc 
răscoalele țărănești, fie ei din 
orice parte a acestei țări, trăiesc 
azi numai prin numele lor. tră
iesc pentru a ne aminti de cum
plitul an 1907. în locul lor stau 
azi sate și comune renăscute si. 
peste ci ti va ani. orașe înflori
toare.

Ascultind. cuvîntarea tovarășu
lui Ceaușescu. care ne deschide 
perspective atît de minunate, 
mă tot gipdesc acum cit de mult 
timp a trecut peste poeziile noas
tre și peste poezia care, abia cu 
20 de ani în urmă, relata, cu fi
delitatea cronicarului, cum că in
tr-un sat s-au construit 36 de 
case în 6 ani. deci în medie 6 
case noi intr-un an. Cu cîte și 
cite ar trebui să umplem poezia 
dacă am vrea să fim cronicarii

Cuvintul tovarășei
Ioana Tomoioagă

Sîntem adine recunoscători 
conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru pre
țuirea ce o acordă țărănimii 
care. Înfrățită cu clasa munci
toare. a avut și are un mare rol 
în lupta pentru dreptate socia
lă. pentru progresul, libertatea 
și independența patriei. Am 
cinstea să-i reprezint aici pe cei 
8 000 de locuitori care trăiesc și 
muncesc pe pămintul eroic al 
Moiseiului. sat care, pentru cu
rajul și spiritul de sacrificiu al 
părinților și bunicilor noștri, a 
cunoscut mfșelia dușmanilor 
hitleriști și horthyști. care au 
Încercat să-I șteargă de pe harta 
tării. Păstrind in Inimi amin
tirea jertfei celor 30 de țărani 
uciși de cei ce ne-au pîncărit 
pămintul strămoșesc, moiseenii 
și-au unit forțele într-o muncă 
dirză. refăcind din temelii satul 
care în timpul războiului fusese 
transformat in ruine si cenușă. 
Cu atît mal mult noi. ca oameni 
care am suferit datorită ocupa
ției fasciste, nu putem, nu avem 
dreptul să nu ne exprimăm in
dignarea fată de încercările de 
reînviere a fascismului, sub pri
virile îngăduitoare ale celor care 
mai îndrăznesc să se numească 
„umaniști". Bine sublinia tova
rășul secretar general al parti
dului că nu trebuie să uităm

probleme și subliniem că pretu
rile sint stimulative pentru pro
ducători și convenabile pentru 
consumatori. Este însă necesar 
ca întreprinderea ..Fructexport" 
să-și realizeze sarcina începind 
cu receptionarea produselor di
rect de la producător. De aceea 
considerăm că activitatea aces
tei întreprinderi trebuie • să în
ceapă direct de la sursa care a- 
sigură produsul pe,care-l vinde. 
Sîntem în primul rmd producă
tori și vrem să ne achităm ono
rabil de această sarcină in con
diții de eficientă. întelegînd prin 
aceasta o valorificare superioa
ră a produselor noastre.

Doresc să asigur conducerea 
partidului că noi. lucrătorii de 
la serele Bărcănești. în frunte 
cu comuniștii, vom munci în 
continuare, neprecuoetind nici 
un efort. în vederea realizării 
integrale a sarcinilor ce ne revin 
din vastul program de dezvol
tare a agriculturii noastre so
cialiste.

fideli ai- realității concrete de 
azi. căci pînă de curlnd măsu
răm nivelul de trai prin numă
rul bicicletelor, apoi prin acela 
al aparatelor de radio, mai tîr- 
ziu prin al mobilei noi, sau al 
televizoarelor. Miine, sint sigur, 
îl vom măsura prin acela al 
autoturismelor. al bibliotecilor 
personale din fiecare casă de la 
țară. Dar, cronicari ai sufletului, 
îl măsurăm, înainte de toate, 
prin acea nouă conștiință care 
privește și formează într-o co
relație tot mai largă realitățile 
noastre de toate zilele, care 
pregătește ziua de miine. De
sigur. la aceasta contribuie 
nobila moștenire a omeniei, pa
triotismului, hărniciei care s-au 
manifestat întotdeauna în isto
ria poporului nostru, dar con
tribuie în mod hotărîtor acea 
ideologie emanată, de la înfiin
țarea sa, de către partid asupra 
noastră, a tuturora. La acest 
congres unii dintre noi pot să 
evoce în această privință anii 
de ilegalitate ai partidului, dar 
și mai multi se pot referi chiar 
in legătură cu istoria hotă
râtoare a țărănimii, la acea 
uriașă forță de transforma
re socială a conștiințelor, care 
a fost prezentă, prin ma
nifestările ei concrete, zi de 
zi. in cele mai Îndepărtate 
sate, încă din primele momente 
ale eliberării. Cine nu-și amin- 

.tește de curajul, optimismul, 
clarviziunea cu care au fost 
bătuți primii țăruși ai noii 
descălecări în patrie pe fostele 
moșii, cine a uitat duminicile 
cu zăngănitul ciocanelor, cînd 
muncitorii uzinelor, mobilizați 
de partid, ascuțeau tiarele plu
gurilor pentru noii proprietari 
de pămint. dînd satului, in a- 
celași timp, torta spiritului de 
întrajutorare, încredere, credin
ța indestructibilă în ziua de 
miine.

Evenimentele din săptămînile 
trecute au demonstrat cu cită 
omenie răspunde la toate aces
tea satul de astăzi. Amintin- 
du-mi de cele spuse recent de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să-mi fie permis să‘ mă refer și 
la riiunca prin care Intelectualii 
contribuie la înflorirea vieții 
țărănimii, și să evoc, in a- 
ceastă privință, activitatea ar
tiștilor noștri creatori, a scri
itorilor, care au adăugat în 
ultimii ani nemuritoarelor por
trete ale lui Grigorescu at îtea 
sensuri noi. au îmbogățit cu a- 
t.itea culori noi peisajele calde 
ale patriei, au proiectat in fața 
noastră, de asemenea, norua bo
găție sufletească a eroilor lui 
Coșbuc. Rebreanu. Sadoveanu. 
Asztalos Istvan, care a putut să 
se formeze, să crească și să se 
afirme astfel numai pe melea
gurile noastre înnoite.

Sîntem urmașii și continuato
rii întru omenie și patriotism ai 
lui Doja. Horea și ai celor 11 000 
de țăranii răsculat! în 1907 și 
știm că avem doar o singură 
patrie : români, maghiari, ger
mani. toti cei ce trăim aici, si 
această patrie este România so
cialistă. Aș dori să subliniez în 
mod deosebit acest lucru tocmai 
azi. cînd in unele țări devin ac
tive acele forțe negre care pe 
vremuri — mutația mutandi — 
în 1907 au tras în țărănimea 
noastră. Se înșeală cei ce cred 
că patria înseamnă doar bunu
rile materiale, că ubi bene, ibi 
patria. Patria este cu mult mai 
mult, și nu poate fi niciodată 
schimbată pe bani. Căci ea este 
pămintul și sufletul, cuvintul ta
tălui șj al mamei, al predece
sorilor și al urmașilor noștri. 
De aceea, o auzim necontenit 
din pămint, din copaci, din iar
bă. la bucurie și necaz si de la 
depărtări de mii de kilometri. 
Așa am învățat de Ia înaintașii 
noștri,' am învățat de la acel om 
care a plecat și el dintr-un sat, 
ca să devină pentru totdeauna 
una cu poporul său. cu țara, ca 
poporul și țara să devină una cu 
el. intru toate, ca întru toate să 
fie pentru noi o pildă — Nicolae 
Ceaușescu.

învățămintele dureroase ale is
toriei. Să nu uităm, ci să luptăm 
pentru ca fascismul, aruncat la 
lada de gunoi a istoriei, să ră- 
mină acolo pe vecie.

Moiseiul este un sat de mun
te. țăranii de la noi se îndelet
nicesc mai mult cu creșterea a- 
nimalelor. Ne mîndrim că din
tre satele necooperativizate din 
Maramureș. Moiseiul are cel 
mai mare număr de bovine.

Noi toti țăranii cu gospodărie 
individuală știm și vedem că 
partidul și statul nostru ne a- 
jută să folosim mai bine pă
mintul. să creștem mai multe a- 
nimale. spre folosul nostru, al 
tării. Cu ajutorul statului și prin 
munca noastră, celor aproape 
3 500 de bovine și 4 800 de oi 
cite avem in comună le vom pu
tea adăuga alte sute de capete, 
sporind Producțiile de lapte, car
ne. lină, precum și cele de car
tofi și furaje. Pe lingă produ
sele necesare întreținerii familii
lor contribuim si Ia realizarea 
fondului centralizat al statului, 
în felul acesta va crește și mai 
mult bunăstarea noastră si vom 
aduce o contribuție mai mare la 
fondul central al statului.

Nouă, maramureșenilor, ne 
sînt tare dragi locurile natale, 
satele în care trăim. înfățișarea 
de astăzi a satului meu este do

vada hărniciei și interesului cu 
care locuitorii săi îl îngrijesc și 
îl gospodăresc. Cine vine la noi 
poate admira multe case noi. 
luminoase și încăpătoare, străzi 
curate. Avem în comună 7 
școli. 7 grădinițe pentru copii, 
dispensar, magazine și multe u- 
nităti prestatoare de servicii. 
Cele 70 de cadre didactice din 
satul nostru ne ajută pe noi. pă
rinții. să creștem și să ne e- 
ducăm copiii pentru a deveni 
oameni cinstiți și drepți, să le 
dezvoltăm în suflet nețărmurita 
dragoste fată de patrie și partid, 

încă înainte de a veni la a- 
cest mare congres, împreună 
cu toți locuitorii comunei noas
tre, am aflat de la radio și din 
presă vestea îmbucurătoare a 
măsurilor pe care Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. le-a stabilit privind or
ganizarea — pentru prima dată 
în țara noastră — a unui sistem 
de pensionare a agricultorilor

Cuvintul tovarășului 
Nistor Balțic

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la început să-mi exprim deplina 
adeziune la expunerea prezenta
tă aici de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. document programa
tic de excepțională însemnătate 
principială și practică pentru 
acțiunile pe care le vom între
prinde fiecare, odată întors la 
locul său de muncă.

în cuvintul meu aș vrea să 
înfățișez citeva din rezultatele 
noastre. Cu ani in urmă, crește
rea și î.ngrășarea taurinelor, la 
I.A.S. Rădăuți, pe baza folosirii 
in furajare a borhoturilor și 
concentratelor, completate cu fu
raje fibroase și grosiere, nu au 
dat rezultatele dorite. în urma 
unui studiu amănunțit, la care 
și-au adus contribuția majorita
tea lucrătorilor din complex, 
s-au găsit soluții mai eficiente. 
Furajele concentrate, scumpe și 
deficitare, au fost înlocuite prin 
furaje cu valoare nutritivă ase
mănătoare, dar mai ieftine, cane 
se află la indemină și permit 
creșterea gradului de mecanizare 
a lucrărilor. începind cu anul 
1970, am trecut la folosirea in 
furajare și a așternutului de 
pasăre rezultat de la creșterea 
puilor de carne, a ciocălăilor de 
porumb măcinați și a borhotului 
de la fabrica de spirt din Ră
dăuți. Ca urmare, în prezent, 
pentru cele 6 000 taurine din 
complexul de creștere și ingră- 
șare cultivăm o suprafață de 
numai 160 ha. S-au construit si
lozuri de suprafață, în care s-au 
insilozat. in amestec, așternutul 
de pasăre, ciocălăi măcinați și 
borhot. Am reușit astfel ca in 
ultimii ani să realizăm sporuri 
în greutate de peste 760 grame 
pe zi furajată, ceea ce nu ne 
mulțumește.

Demn de relevat este și' faptul 
că aceste sporuri s-au înregis
trat in condițiile reducerii con
sumului specific de concentrate, 
de la 6.2 kg concentrate pe kilo
gram spor în anul 1970. la 1,9 pe 
kg in anul 1976. iar costul unui 
kg de spor a scăzut, in aceeași 
perioadă, de la 16,25 lei la 10.64 
lei. Anul țryput am reișșiț,,. să, 
livrăm ia țpndul de stat peste 
plan 337 tone carne.

Pină nu de mult, aproximativ 
70 la sută din animalele cum
părate pentru popularea com
plexului nostru erau din secto
rul particular, cu o greutate me
die de 210 kg, în majoritate pro
venite din rase neameliorate, ta
rate, cu posibilități reduse de asi
milare a furajelor și de îngrășs- 
re. Din acest motiv am renunțat 
la achiziționarea animalelor care 
aveau virsta de aproximativ un 
an și am trecut la procurarea 
vițeilor in virstă de 15—30 zile, 
care se adaptează mai ușor la 
noile condiții de creștere in sis
tem industrial.

Tinînd seama de experiența 
noastră si a altor unităti. pro
pun ca Ministerul Agriculturii

Cuvintul tovarășului
Gheorghe Pană

Marele forum al reprezentan
ților lucrătorilor ogoarelor țării, 
organizat din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu. con
stituie o strălucită expresie a 
democrației socialiste in acțiu
ne. a concepției științifice a 
partidului nostru de organizare 
și conducere a societății, de a- 
sigurare a participării active a 
oamenilor muncii, a întregului 
popor la dezbaterea și stabilirea 
hotărârilor care privesc dezvol
tarea continuă, ascendentă a so
cietății noastre socialiste.

Magistrala expunere a secre
tarului general al partidului, 
amplă analiză științifică a mari
lor realizări obținute de po
porul nostru în înfăptuirea po
liticii agrare a Partidului Co
munist Român, jalonează direc
țiile de acțiune în vederea rea
lizării mai devreme a obiective
lor stabilite de Congresul al XI- 
lea pentru creșterea aportului 
agriculturii la dezvoltarea eco
nomiei naționale și ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Vibranta evocare a rolului ță
rănimii, relevarea aportului ei 
însemnat la toate marile mo
mente ale istoriei țării consti
tuie o retrospectivă de înaltă 
ținută științifică, un emoționant 
omagiu pe care generațiile 
României socialiste de astăzi îl 
aduc țărănimii prin graiul celui 
mai stimat și iubit fiu al său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Lupta eroică a țărănimii pen
tru împlinirea năzuințelor sale 
de dreptate socială și o viață 
mai demnă a înscris de-a lungul 
vremurilor bătălii pline de mă
reție și jertfe, culminind cu ma
rea răscoală din primăvara anu
lui 1907. în această mare bătă
lie de clasă a țărănimii s-a ma
nifestat solidaritatea activă a 
clasei muncitoare, prefigurind 
alianța de acțiune muncitoreas- 
că-țărănească. care apoi, sub 
conducerea partidului comunist, 
s-a dovedit forța hotăritoare a 
luptei poporului pentru liberta
te națională și socială, pentru 
victoria socialismului în patria 
noastră.

Progresul rapid, neîntrerupt 
al agriculturii noastre socialiste 
in ultimul deceniu, creșterea 
susținută a bunăstării țărănimii 
sînt nemijlocit legate de înfăp
tuirea politicii partidului de con
tinuare neabătută a industriali
zării tării, de dezvoltare puter
nică a forțelor de producție și 
repartizarea lor rațională pe te
ritoriul patriei. 

din zonele necooperativizate ale 
țării.

Mulțumind din suflet condu
cerii partidului, secretarului său 
general pentru această nouă do
vadă a grijii ce o poartă per
manent țărănimii noastre,_ ridi
cării nivelului de trai al între
gului popor, ne exprimăm ata
șamentul și recunoștința fier
binte și ne angajăm să muncim 
mai bine pentru a spori recol
tele, a livra mai multe produse 
la fondul de stat, contribuind 
astfel la constituirea fondului 
destinat pentru plata pensiilor. 
Mă reîntorc acasă cu bucuria 
de a fi participat la cel mai 
înalt sfat al țăranilor, cu ne
răbdarea de a transmite consă
tenilor mei învățămintele pri
mite aici, îndemnul la muncă 
spre a ne făuri o viață tot mai 
bună, rostite cu atita dragoste 
pentru popor de către iubitul 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

și Industriei Alimentare să ge
neralizeze sistemul de preluare 
a vițeilor pentru îngrășătorii la 
vîrste mici, cind au o stare de 
sănătate normală și pot fi cres
cuți și livrați la o greutate me
die ridicată, cu cheltuieli mai 
reduse. întrucit în prezent, la 
tineretul taurin livrat la peste 
400 kg se acordă același preț, 
propun stabilirea unor prețuri 
stimulatorii din 25 în 25 de kg, 
pînă la 500 kg, ceea ce ar sti
mula unitățile să ingrașe anima
lele la o greutate cit mai mare.

Consider că actualul sistem de 
livrare a animalelor către in
dustria cărnii, elaborat in anul 
1959, care prevede recepția in 
viu a animalelor, nu corespun
de condițiilor actuale. Pentru 
cointeresarea crescătorilor in 
creșterea și îngrășarea animale
lor la greutăți cit mai mari, cu 
randament sporit, propun ca 
plata animalelor livrate, la in
dustria cărnii să se facă in func
ție de calitatea și cantitatea căr
nii rezultate la sacrificare.

Procesul de modernizare a 
complexului este în plină desfă
șurare. avind la bază o coope
rare eu complexul intercoopera- 
tist din apropiere. îmbunătățiri
le de ordin constructiv făcute în 
grajduri au dus la mărirea ca
pacității de cazare a animalelor 
de la 332 capete pe grajd la 504 
capete, iar norma de îngrijire la 
grajdul cu grătar a sporit de la 
161 taurine pe îngrijitor-meca- 
nizator la 1 000. Căutările noas
tre s-au îndreptat si sore meca
nizarea unor lucrări cu un vo
lum mare de muncă. Bunăoară, 
s-a construit o cupă pe tracto
rul U-650, care asigură mecani
zarea lucrărilor de descărcare- 
încărcare și alimentare a morii, 
înlocuind munca a 15 oameni. 
Datorită creșterii productivității 
.muncii, producția-marfă pe an
gajat s-a ridicat de la 490 mii lei 
în 1970. la peste 800 mii lei in 
anul 1976.

Vă rog să-mi permiteți să re
afirm de la această înaltă tribu
nă adeziunea noastră, a locuito
rilor din Tara de Sus, la politica 
externă a partidului si statului 
nostru. Am luat cunoștință de 
îndemnurile cuprinse în expu
nerea rostită de seeretaru.1 gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul re
centei ședințe comune a foruri
lor supreme de partid si de stat. 
Noi dăm o înaltă apreciere în
tregii activități internaționale a 
partidului asupra căreia iși pun 
amprenta deosebită personalita
tea excepțională a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. concepția 
sa creatoare, originală, dinami
că. înaltele sale principii comu
niste. dragostea sa fată de oa
meni, patriotismul său fierbin
te. care îl fac să apere cu ne
strămutată consecventă interese
le vitale ale poporului. cauza 
păcii. înțelegerii și securității în 
întreaga lume.

Preocuparea partidului pentru 
dezvoltarea rapidă a economiei 
naționale, și. in cadrul ei. a «- 
griculturii și-a găsit în ultimii 
ani o expresie elocventă in sta
bilirea unor programe naționar 
le menite să asigure folosirea 
judicioasă a pămintului, dezvol
tarea zootehniei, realizarea unor 
ample sisteme de irigații și *-  
menajări funciare, sporirea pro
ducției de îngrășăminte chimice, 
intensificarea cercetării științifi
ce si aplicarea rezultatelor a- 
cesteia în producția agricolă.

în expunerea de o imensă în
semnătate teoretică si practică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
făcută ieri in fata delegaților la 
primul Congres al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole 
socialiste, sint înfățișate cu cla
ritate marile obiective ale dez
voltării intensive a tuturor ra
murilor agriculturii în acest cin
cinal. programul de creștere a 
veniturilor oamenilor muncii din 
agricultură. îmbunătățirea siste
mului de pensionare și majora
rea pensiilor actuale ale țărani
lor cooperatori, introducerea u- 
nui sistem de pensionare pentru 
țăranii cu gospodărie individua
lă. ridicarea nivelului de civili
zație a satului românesc.

în aceste ample prevederi de 
ordin economic și social se re
găsesc atentia deosebită, perma
nentă si plină de grijă a parti
dului. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru modernizarea 
complexă a agriculturii, pentru 
sporirea roadelor pămintului, 
pentru asigurarea unui trai tot 
mai îmbelșugat întregului popor.

în vasta arie de preocupări 
continue ale conducerii partidu
lui și statului pentru perfecțio
narea organizării vieții economi
ce și sociale, pentru adîncirea 
continuă a democrației socialiste, 
se înscrie și măsura de a se con
stitui Consiliul Național al Agri
culturii. Acest organ va asigura 
un cadru larg democratic de par
ticipare a tuturor lucrătorilor o- 
goarelor țării la soluționarea 
problemelor dezvoltării agricul
turii noastre socialiste.

Ne exprimăm, totodată, totala 
adeziune fată de aprecierile, 
ideile și orientările de o excep
țională însemnătate teoretică șl 
practică cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
considerăm ca o datorie de prim 
ordin a Uniunii Generale a Sin
dicatelor să acționeze pentru în-
(Continuare in pag. a V-a)
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făptuirea lor exemplară. Indica
țiile privind realizarea unei agri
culturi intensive de mare randa
ment și înaltă productivitate, ob
ținerea unor producții vegetale 
și animale tot mai mari in con
dițiile sporirii eficientei econo
mice, a rentabilității vor consti
tui pentru sindicate, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
un îndrumar programatic de ac
țiune permanentă.

Apreciem observațiile critice 
ale secretarului general al parti
dului privind neajunsurile exis
tente în diferite sectoare ale a- 
griculturii ca vizînd în mod di
rect și sindicatele, atît cele din 
întreprinderile agricole de stat, 
stațiuni de mecanizare a agricul
turii, sisteme de irigații, cît. și 
din unele sectoare ale industriei 
care concură în mod direct la a- 
sigurarea bazei tehnico-materia- 
le a agriculturii.

Faptul că în unele unități ale 
agriculturii de stat organizarea 
producției lasă de dorit, timpul 
de lucru nu este judicios folosit, 
se manifestă slabă preocupare și 
răspundere pentru folosirea cu
ceririlor științei agricole, pentru 
calitatea lucrărilor efectuate, se 
datoresc și lipsurilor existente 
în activitatea organelor sindica
le. Consiliul Central al U.G.S.R., 
organele sale teritoriale, uni
unea pe ramură vor trage toa
te concluziile și se angajează să 
acționeze pentru îmbunătățirea 
rapidă a activității sindicatelor 
din agricultură.

Considerăm necesar ca expe
riența bună dobîndită în parti
ciparea la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de organi
zare superioară a producției și 
a muncii in unitățile industria
le să o extindem și in unitățile 
agriculturii de stat. Ne propu
nem, de asemenea, să partici
păm mai activ la realizarea pro
gramelor de creștere a iproduc- 
tivtății muncii și reducere a 
cheltuielilor de producție in în
treprinderile agricole de stat și 
stațiunile de mecanizare a agri
culturii.

Organizarea activității în a- 
ceste unități astfel îneît să se 
constituie cu adevărat înt.r-o 
variantă a muncii industriale 
impune și din partea noastră 
preocupare și răspundere spo
rită. Vom acționa cu și mai 
multă consecvență pentru uni
rea eforturilor colectivelor de 
muncă în vederea folosirii ra
ționale a pămîntului, a mașini
lor și utilajelor, a îngrășămin
telor chimice, a timpului de lu
cru, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în fiecare unitate a- 
gricolă, în toate fermele și locu
rile de muncă, pentru creșterea 
răspunderii fiecărui muncitor, 
inginer, tehnician față de cali
tatea muncii prestate.

Așa cum se subliniază în ex
punerea tovarășului Nicolae

Cuvintul tovarășului 
Simion Roth

Congresul consiliilor de con
ducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii tărănimi re
prezintă încă o dovadă a largu
lui democratism al, vieții noas
tre sociale, de antrenare a ma
selor largi la conducerea trebu
rilor tării, de participare nemij
locită a întregului popor la ela
borarea si aplicarea hotărîrilor 
adoptate. Noi. cei ce lucrăm in 
agricultură, sîntem profund re
cunoscători secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija 
deosebită pe care o poartă celor 
ce muncesc pămintul patriei, 
pentru atenția constantă pe care 
partidul o acordă acestui sector 
de bază al economiei naționale.

Cooperativa agricolă Miercu
rea. una dintre cele mai puter
nice din județul Sibiu, este si
tuată la extremitatea vestică a 
județului. în cadrul ei muncesc 
infrățiți români și germani, care, 
an de an. și-au îmbogățit ex
periența in obținerea unor re
colte tot mai bogate. _ f

Referindu-se la experiența in 
domeniul lucrărilor de îmbună
tățiri funciare, vorbitorul a 
K>us : ...

Ceaușescu, creșterea producției 
vegetale și animale, sporirea 
eficienței activității în agricul
tură impun ridicarea continuă 
a pregătirii profesionale a lu
crătorilor. Sîntem conștienți că 
aceasta ne obligă să participăm 
mai activ la înfăptuirea măsu
rilor privind calificarea forței 
de muncă, ridicarea nivelului 
de cunoștințe profesionale al 
oamenilor muncii din I.A.S.-uri și
S.M.A.-uri, în concordanță cu 
gradul de înzestrare tehnică, cu 
cerințele științei contemporane.

Sub conducerea organelor de 
partid, sindicatele din I.A.S.-uri 
și S.M.A.-uri, din ferme, din 
institutele de cercetare și sta- 

. țiunile agricole experimentale 
vor desfășura o tot mai largă 
activitate de mobilizare a lucrăto
rilor pentru efectuarea la timpul 
optim și de calitate a tuturor 
lucrărilor pe terenurile coope
rativelor agricole de producție 
pentru a le ajuta In organizarea 
superioară a producției si a mun
cii. în aplicarea agrotehnicii a- 
vansate. in obținerea de produc
ții sporite vegetale și animale.

In același timp ne vom adu
ce o contribuție sporită la trans
punerea în viată a politicii so
ciale profund umane, generoase 
a partidului și statului nostru, 
la realizarea tuturor măsurilor 
stabilite de conducerea partidu
lui privind creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii din 
agricultură.

Ne considerăm, de asemenea. 
, datori să ne sporim acțiunile și 

manifestările culturale in me
diul rural pentru muncitorii na
vetiști. pentru întreaga populație 
sătească.

Festivalul național al muncii 
și creației „Cintarea României'1, 
marile aniversări pe care po
porul nostru le sărbătorește în 
acest an constituie un deosebit 
prilej pentru prezența perma
nentă si activă în localitățile ru
rale a brigăzilor științifice, 
cercurilor literare, cinecluburilor 
șl formațiilor artistice ale sindi
catelor din întreprinderi și in
stituții. participînd împreună cu 
formațiile sătești la amplele 
manifestări închinate centena
rului Independenței țării, ani
versării proclamării republicii.

în încheiere, doresc să asigur 
conducerea partidului si statu
lui. pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu, că sindicatele, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, vor acționa cu toate for
țele. energia si capacitatea lor. 
pentru realizarea întregii poli
tici interne și externe a parti
dului și statului nostru, a hotărî- 
rilor ce vor fi adoptate de a- 
cest congres, a sarcinilor pla
nului pe anul 1977 și pe între
gul cincinal, a programului 
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate si de înaintare a Româ
niei spre comunism.

Cu participarea tuturor coope
ratorilor au fost amenajate ca
nale de scurgere a anei pe 15 
hectare, am defrișat arboret și 
mărăcini pe 205 hectare, pe te - 
ren'ttrile "’în pantă arăturile 'se 
execută numai pe curbele de ni
vel. Anul trecut, cu toate că nu 
am avut condiții de climă priel
nice, iar pămintul este in bună 
parte în pantă și cu fertilitate 
scăzută, am cules totuși recolte 
bune : grîu 3 231 kg in medie la 
hectar, porumb boabe 4 046 kg, 
sfeclă de zahăr 52 000 kg. cartofi 
40 351 kg la hectar in condiții 
de neirigare.

O preocupare de seamă a or
ganizației de partid din coope
rativa noastră a fost și este 
dezvoltarea continuă a demo
crației cooperatiste, antrenarea 
la conducerea treburilor obștești 
a întregii mase de cooperatori, 
în acest , context, punem un 
mare accent pe întărirea și 
creșterea spiritului de răspun
dere in muncă al cooperatorilor, 
pe crearea unei puternice opi
nii de masă împotriva tendin
țelor de a face lucru de rhîn- 
tuială, a oricăror manifestări 

de indisciplină, superficialitate 
și chiul,

în adunările generale, in adu
nările pe ferme și brigăzi se 
manifestă o largă participare a 
cooperatorilor la dezbaterea 
problemelor majore ale unită
ții, la luarea celor mai cores+ 
punzătoare hotârîri pentru 
mersul puternic înainte. Ne-am 
organizat munca in acord glo
bal, ceea Ce contribuie hotăritor 
la creșterea cointeresării mate
riale a tuturor membrilor coope
ratori în sporirea producțiilor.

Specific județului și comunei 
în care îmi desfășor activitatea 
este faptul că aici trăiesc și 
muncesc, înfrățiți, de mai multe 
veacuri, români și germani, fii 
buni ai aceluiași pămînt româ
nesc.

Ca cetățean român de națio
nalitate germană, apreciez po
litica justă, umanistă a Partidu
lui Comunist Român, a statului 
în problema națională. Viața 
noastră de fiecare zi. munca 
noastră înfrățită, luminoasele' 
perspective cărora le dăm viață 
prin ceea ce facem cu mintea 
și brațele noastre, egalitatea au
tentică de care ne bucurăm re
prezintă cel mai puternic argu
ment pentru cimentarea unității 
si frăției oamenilor muncii din 
patria noastră.

Rezolvarea problemei naționa
le se materializează în asigura
rea condițiilor depline pentru 
participarea activă a tuturor ce
tățenilor în viața economico- 
socială, la conducerea diferit"'or

Cuvintul tovarășului 
Constantin Sandu

în anul 1907 au murit 11000 
de țărani pentru pămînt și li
bertate. După 70 de ani se în
trunesc în acest loc 11 000 de 
țărani și specialiști din agricul
tură, în mijlocul cărora se află 
conducerea țării. în frunte cu 
președintele ei, să discute pro
blemele de viitor ale țărănimii 
și satului românesc.

Referindu-se la transformările 
din satul oltenesc, mai ales în 
ultimul deceniu, vorbitorul a 
spus : O serie de scriitori au 
încercat să exprime anumite 
momente din viața satului 
românesc, dar fenomenele sint 
atit de multiple și complexe, cu 
implicații în toate sectoarele 
vieții economice si sociale, in
cit este greu să pătrunzi in 
adincurile lor.

Numai in ultimii 10 ani în 
județul nostru s-au construit 
peste 12 000 case noi și au fost 
asfaltate 400 km de șosele. In 
comunele din platforma Cot- 
menei și în multe alte localități 
s-a introdus alimentarea cu apă 
potabilă la cișmea. încă din 
anul 1971 s-a încheiat elec
trificarea tuturor satelor. S-au 
dat in folosință 130 de bru
tării sătești. în 50 de localități 
au început să funcționeze băi 
populare. Au fost construite 
școli, unde învață mai mult de 
o cincime din populația județu/- 
lui. și altele. Deși forța de mun
că la țară s-a micșorat cu 25 la 
sută, valoarea producției agrico
le aproape s-a dublat.

Locuitorii județului Olt. în 
număr ppst,e,,p. jumătate , de < 
milion, au o deosebită stimat.# 
recunoștință pentru Partidul Cp- . 
munist Român și conducerea‘sa, 
pentru cel mai iubit fiu al aces
tei țări, care a fost și este ală
turi de noi și la bine și la rău. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
participat cu toată ființa sa la 
cooperativizarea agriculturii ro
mânești. unde, cu multă pricepe
re. cu inima caldă față de țără
nime. dar cu hotărire și dirze- 
nie. a intervenit în momentele 
cele mai grele, lămurind lucru
rile în mod strălucit. Cuvintele 
spuse țăranilor atunci au deve
nit fante împlinite, și țăranii din 
județul nostru, ca și toți țăranii 
din România, s-au legat pentru 
totdeauna de Partidul Comunist 
Român, de conducerea sa. de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

înfățișind unele aspecte ale 
activității organizației județene 
de. partid pentru realizarea de 
producții cît mai mari, vegetale 

sectoare de activitate. De aceea, 
nu pot să nu-mi exprim dez
acordul total cu acele cercuri din 
afara țării noastre care vor să-i 
determine pe unii cetățeni să-și 
părăsească patria unde s-au năs
cut ei și strămoșii lor, ,un.de au 
muncit și muncesc, unde au con
tribuit și contribuie la progre
sul neîntrerupt al patriei. Aces
te încercări sint lipsite de cel 
mai elementar umanism, nefiind 
altceva decît tendințe de a dis
truge comunitatea națională, 
constituită de veacuri, de a dez
rădăcina oameni care s-au năs
cut. și_ a-u crescut pe aceste me
leaguri. Sint încercări menite 
exclusiv de a lovi in construcția 
socialistă. în viitorul nostru și 
al copiilor noștri.

în încheiere, asigur congresul, 
pe tovarășul secretar general al 
partidului, că membrii coopera
tivei noastre, români și germani, 
înfrățiți în muncă și în viață, 
vor acționa cu dăruire și abne
gație pentru îndeplinirea neabă
tută a angajamentului de a face 
pămintul mai roditor, de a con
tribui în mai mare măsură la 
creșterea belșugului țării.

Tin să exprim, in același timp, 
din adîncul inimii, deplina noas
tră adeziune la politica internă 
și externă a Partidului Comu
nist Român, a României socialis
te. politică înțeleaptă îndreptată 
spre înflorirea continuă a tării 
noastre, spre fericirea tuturor 
fiilor ei., pentru O viață de li
bertate și bunăstare, de pare si 
prietenie între toate popoarele.

și animale, vorbitorul a eviden
țiat rezultatele bune obținute pe 
terenuri grele, prin afînarea so
lului la adincimea de 40—60 cm, 
aplicarea de amendamente cal- 
caroase, gunoi de grajd și îngră
șăminte chimice.

Pentru valorificarea terenu
rilor erodate slab productive, 
pină acum s-au plantat 600 000 
nuci, iar cu plantările din toam
nă se va depăși cifra de un mi
lion. Vorbitorul a relevat tot
odată acțiunile pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic, prin
tre care organizarea de ferme 
de producere a materialului 
biologic necesar înlocuirii ani
malelor din rasa „Brună" cu 
„Holstein", introducerea în fu
rajarea animalelor a ureei pro
teice. ingrășarea și irigarea lu- 
cernierelor.

în județul nostru, potrivit 
Hotăririi Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., co
muna Radomirești, unde în 
1907 flacăra răscoalei a fost de 
o mare intensitate, va fi trans
formată intr-un oraș agroindus
trial. în numele locuitorilor din 
Radomirești și al tuturor locui
torilor județului. mulțumesc 
pentru aceasta din suflet con
ducerii de partid si de stat.

Parlamentele regimului trecut 
puneau în discuție cum trebuie 
să acționeze pentru a inăbuși 
lupta țăranilor pentru libertate 
și dreptate socială. Astăzi, noi, 
în acest înalt forum al țărani
lor, discutăm cum să facem ca 
pămintul să rodească mai mult 
și mai bine, să asigurăm din 
plin țogțe nevoile țării și masa 
fiecărui ornai muncii să fie cit 
mai îmbelșugată.

Moșierimii și burgheziei nici 
nu le trecea prin mtinte ca din 
casa ,unui om de rînd, a unui 
țăran sărac, să se ridic? un fiu 
vrednic și priceput pentru a 
conduce destinele României 
sure cele mai înalte trepte ale 
civilizației și progresului.

Acest bărbat de partid și 
de stat. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este chintesența a 
tot ceea ce au avut și au mai 
bun clasa muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea, a idealu
rilor de pace, prosperitate si 
dreptate socială ale întregului 
nostru popor.

Politica de pace si prietenie 
pe care România o întreține cu 
țările socialiste și toate popoare
le iubitoare de pace este o ema
nație a gindirii si stăruinței per
manente a secretarului general 
al partidului nostru. Cuvîntarea 

rostită la ședința comună a fo
rurilor supreme de partid și 
de stat din martie a.c. si hotări- 
ri,le ce au fost luate oglindesc 
foarte clar justețea politicii ex
terne a Partidului Comunist Ro
mân cu care am fost si sîntem 
în totul de acord.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat că județul Olt. ca urmare 
a investițiilor sporite din agri
cultură. a hărniciei celor ce 
muncesc în acest sector, are posi
bilități reale să contribuie supli

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Giosan

Vă rog să-mi permiteți să în
cep prin a-mi exprima adeziu
nea deplină față de strălucita 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care ne-a înfățișat cu 
obiectivitatea și clarviziunea 
care îi sint proprii, intr-o con
cepție unitară, problemele com
plexe pe Care le avem de re
zolvat in agricultură. în contex
tul dezvoltării economico-socia- , 
le a patriei noastre.

Partidul nostru, pornind de la 
realitatea că agricultura consti
tuie o ramură de bază a eco
nomiei naționale, situează în 
centrul politicii sale agrare 
realizarea unei agriculturi inten
sive» de înaltă productivitate, 
care să folosească cele mai noi 
cuceriri ale științei. înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare a a- 
cestel ramuri necesită intensifi
carea pe multiple planuri a cer
cetării științifice si accelerarea 
introducerii în activitatea pro
ductivă a celor mai valoroase 
cuceriri ale științei, dobîndite a- 
tit în tară, cît și peste hotare.

în ultima perioadă, în cerce
tarea agricolă s-au obtinut u- 
nele rezultate pozitive : au fost 
create noi soiuri și hibrizi de 
plante cu însușiri biologice su
perioare ; s-au elaborat noi teh- 
noiogii pentru creșterea produc
ției și reducerea cheltuielilor la 
principalele culturi de cimp. în 
regim irigat și neirigat, precum 
si a celor legumicole, viticole 
și pomicole ; au fost elaborate 
metode eficiente pentru comba
terea bolilor si dăunătorilor ; 
s-au omologat si introdus in fa
bricație unele mașini și utilaje 
pentru mecanizarea completă a 
cerealelor și altor culturi; in zoo
tehnie au fost create noi tipuri, 
linii șl hibrizi de animale si pă
sări. a fost elaborat un program 
de ameliorare a raselor de ani
male și au fost puse la dispozi
ția unităților tehnologii intensi
ve de creștere si exploatare a a- 
nimalelor.

Prezentind succint unele rea- • 
lizări. aș dori să subliniez, tot
odată, că in munca noastră exis
tă o serie de neajunsuri. în a- 
precierea rezultatelor, noi pornim 
de la concepția că r.u ne-am 
făcut ne deplin datoria atât timp 
cît producția obținută de unită
țile agricole este sub nivelul ba
zei tehnice si materiale, precum 
și a .potențialului uman de care 
dispune agricultura noastră.

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, personal ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Acade
mia de științe agricole si silvice 
a elaborat un plan atotcuprinză
tor de .cercetare, strîns legat, de 
programele de dezvoltare a pro
ducției agricole. Tin să exprim " 
și cu acest' prilej tovarășului' 
secretar general mulțumirile tu
turor cadrelor de cercetare și 
învățămînt din agricultură pentru 
prețioasele indicații date în o- 
fientarea și stabilirea obiective
lor acestui program, precum și 
cu prilejul numeroaselor vizite 
si întâlniri de lucru in institutele 
si stațiunile de cercetare.

Una din direcțiile majore ale 
cercetării agricole o constituie 
ridicarea capacității productive 
a pămîntului — componentă 
fundamentală si permanentă a 
avuției naționale.

în acest sens, vorbitorul a evi
dențiat cercetările ce se fac 
pentru creșterea eficientei iriga
țiilor. pentru elaborarea unor 
noi metode agrotehnice adecva
te varietății si diversității con
dițiilor de climă și sol din tara 
noastră, pentru optimizarea re
partizării îngrășămintelor pe

mentar la fondul centralizat al 
statului peste prevederile cinci
nalului 1978—.1980 cu 150 000 
tone porumb. 80 000 tone grîu, 
100 000 tone orz. 150 000 tone 
sfeclă de zahăr. 200 000 hl lapte. 
15 000 tone carne. Acesta este 
angajamentul nostru ferm, si în 
numele tuturor agricultorilor din 
județul Olt îmi exprim adeziu
nea totală fată de expunerea to
varășului Nicolae Ceausescu si 
de celelalte documente ce .se vor 
adopta aici.

zone ecologice și unități de pro
ducție. pentru Crearea de noi 
tipuri de îngrășăminte, insecto- 
fungicide și erbicide.

în actualul cincinal și in per
spectivă. eforturile cercetării ști
ințifice sint concentrate în con
tinuare -în direcția creării de noi 
soiuri și hibrizi cu o mare ca
pacitate de producție la toate 
plantele.

Abordăm cercetări care să per
mită obținerea în perspectivă a 
unor producții cu mult mai mari 
la hectar : 10—12 tone grîu, 20— 
25 tone porumb. 6—8 tone floa- 
rea-soarelui etc. Aceasta presu
pune. in primul rind, crearea 
unor tipuri cu totul noi de plan
te, care să posede însușiri cum 
sint : putere mare de absorbție 
a substanțelor minerale, rezis
tență naturală la boli si dăună
tori. forme cu perioadă scurtă 
de vegetație, o mare capacitate 
de adaptare la varietatea con
dițiilor de climă și sol din țara 
noastră pentru a da siguranță și 
stabilitate recoltei. O problemă 
căreia îi acordăm o mare aten
ție constă în creșterea conținu
tului de substanțe utile — ulei, 
zahăr, amidon, fibre etc. și în 
«pecial de proteină vegetală.

Și în legumicultură ne pro
punem să intensificăm activita
tea de ameliorare pentru crearea 
de soiuri cu mare potențial de 
producție, mai bogate în sub
stanță uscată, săruri și vitamine, 
rezistente la boli și dăunători, 
pretabile la mecanizarea inte
grală a lucrărilor, inclusiv a -re
coltatului.

în pomicultură și viticultură 
se vor da soluții pentru moder
nizarea plantațiilor existente, 
precum și pentru problemele pe 
care le ridică înființarea noilor 
plantații intensive și superinten- 
sive. obținerea unor recolte de 
30—40 tone struguri si 40—60 
tone fructe la hectar.

Cercetările din domeniul creș
terii animalelor, deși .în ultimii 
ani au făcut unele progrese, sint 
rămase mult în urmă față da 
sarcinile pe care le are acest im
portant sector al producției agri
cole. De aceea, ne propunem să 
trecem la folosirea unor meto
de moderne pentru crearea da 
noi linii, tipuri și hibrizi de ani
male și păsări, care să realizeze 
producții superioare și eficiente 
în condiții de exploatare inten
sivă ; să perfecționăm tehnolo
giile de însămințări artificiale și 
alte metode pentru îmbunătăți
rea indicilor de natalitate, spori
rea prolificității si intensificarea 
folosirii la reproducție a anima
lelor cu cel mai ridicat potențial 
genetic, .e.rnc 'itanrec e-

O problema centrală ■ care stă 
în atenția noastră și a ministe
rului — a spus vorbitorul — este 
cea a valorificării rezultatelor 
cercetărilor. N-am reușit încă să 
folosim cele mai bune metode 
și măsuri menite să asigure re
zolvarea acestei probleme deose
bit de complexe, care constituie, 
de fapt, scopul întregii noastre 
activități. i

Au fost stabilite zonele de in
fluentă ale fiecărei unități de 
cercetare și rețeaua ds ferme e- 
talon. precum și conlucrarea 
strinsă cu organele de speciali
tate ale ministerului, departa
mentelor, centralelor, organelor 
agricole județene și cu specialiș
tii agricoli, în vederea generali
zării intr-un timp scurt a noilor 
rezultate ale cercetării în toate 
unitățile de producție.

în domeniul aprovizionării cu 
semințe și material săditor. ne 

Îndreptăm atenția în mai mare 
măsură decit pînă acum pentru 
a asigura material biologic, valo
ros la toate plantele de cultură 
și îndeosebi la acelea unde sint 
rămîneri in urmă : orzoaica pen
tru bere, clnepă. in pentru fuior 
și ulei, plante furajere, la unele 
legume, in pomicultură și viti
cultură.

Măsurile Întreprinse pentru 
întărirea rolului consiliilor in- 
tercooperatiste impun sarcini de 
mare răspundere tuturor insti
tutelor si stațiunilor noastre de 
cercetare. Ele trebuie să partici
pe la elaborarea proiectelor de 
organizare și dezvoltare a consi
liilor intercooperatiste. să elabo
reze tehnologiile cele mai avan
sate pentru fiecare unitate în 
parte, să asigure obținerea unor 
producții mari prin utilizarea ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, prin utilizarea celor 
mai moderne metode de condu

Cuvintul tovarășului
Ion Rușinaru

Am ascultat cu atenție ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. emoționantă evocare 
a trecutului de luptă a țărănimii 
pentru pămint și dreptate so
cială. remarcabil document de 
sinteză a rezultatelor dobindite 
în sporirea producției agricole, 
program concret ce prefigurează 
viitorul agriculturii, ritmurile ei 
impresionante de dezvoltare și 
modernizare. îmi exprim totala 
adeziune la acest document, 
care poartă amprenta gindirii 
creatoare, profund științifice a 
secretarului general al partidu
lui.

După ce a arătat că încheierea 
procesului cooperativizării agri
culturii în anul 1962 a pus pro
bleme deosebite cu privire la 
sprijinul statului ce trebuia a- 
cordat pentru crearea bazei teh- 
nico-materiale. vorbitorul a spus: 
Din cauza Unei subaprecieri a 
importantei agriculturii, ca ra
mură de bază în dezvoltarea de 
ansamblu a economiei naționale, 
acesteia nu i s-au acordat sufi
ciente mijloace materiale și fi
nanciare. Trebuie să arăt că 
tocmai în această perioadă vo
lumul creditelor pe termen lung 
pentru investiții s-a diminuat 
de la 939 mii. Iei în 1961 Ia 398 
mii. lei în 1965. adică de peste 
2,3 ori. Totodată, dezvoltarea 
ramurilor industriale care tre
buiau. să contribuie la crearea 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii și îndeosebi a industriei, 
chimice, precum și prevederile 
pentru amenajarea irigațiilor, 
factori importanți pentru pro
gresul agriculturii au fost negli
jate.

în anii câre au urmat după 
1965. sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. s-a 
realizat o adevărată cotitură 
în dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, prin sprijinul teh
nic. material si financiar a- 
cordat de stat pentru crea
rea bâzei tehnico-materiale. Fon
durile de investiții pentru a- 
gricultură prevăzute pentru peri
oada 1966—1970 au'feborit'cli'CO'la 

u: sută fată de cincinalul anterior,- 
Investițiile pentru dezvoltare,Ta- 
griculturii au crescut continuu. în 
actualul cincinal fiind prevăzute 
fonduri de circa 120 miliarde lei, 
adică de aproape 5 ori volumul 
investițiilor realizate în cincina
lul 1961—1965. Un sprijin deo
sebit s-a acordat cooperativelor 
agricole de producție. Ia care 
creditele Pe termen lung pentru 
investiții au crescut substantial, 
ajungînd de la 398 milioane lei 
în 1965 la 2 432 milioane lei în 
1976.

Ca urmare a sprijinului tehnic, 
material și financiar acordat de 
stat, a muncii neobosite depuse 
de toti lucrătorii din agricultură, 
în ultimii ani s-au obtinut cele 
mâi ridicate niveluri în produc
ția de cereale. legume, iar efec
tivele de animale au crescut con
tinuu. Ca efect al creșterii pro
ducției agricole s-a înregistrat o 
îmbunătățire a indicatorilor de 

cere și organizare a producției 
și a muncii.

Participanții la lucrările con
gresului au adus critici si au for
mulat numeroase . solicitări în
dreptățite fată de cercetarea 
din agricultură. Doresc să sub
liniez că. pornind de la baza 
materială și de la cadrele va
loroase pe care le avem, de la 
rezultatele obținute si de la sar
cinile mari pe care le are agri
cultura. cercetătorii și toti lucră
torii din domeniul științelor a- 
gricole. industriei alimentare și 
silvice Iși iau în fata congresu
lui angajamentul solemn de a 
depune toate eforturile ca actua
lul cincinal să devină si în ?- 
gricultură cincinalul afirmării 
cu putere a revoluției tehnico- 
știlnțifice. de a face totul pentru 
a-și îndeplini cu cinste îndatori
rile ce le revin în măreața Operă 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de îna
intare neabătută a României 
spre comunism.

eficiență economică. Producția 
globală agricolă la 100 ha a cres
cut in 1976 față de 1975 cu 54 000 
lei : in același timp cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție 
globală au scăzut de la 507 lei la 
482 lei. Cu toate acestea, ele se 
mențin încă la un nivel destul 
de ridicat.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea de lucru din decembrie de 
la C.C. al P.C.R.. in acest an va 
trebui ca fiecare unitate să ur
mărească cu mai multă atenție 
reducerea cheltuielilor la strictul 
necesar, creșterea și diversifica
rea producției agricole, gospodă
rirea rațională a mijloacelor ma
teriale și bănești, pentru ca fie
care cheltuială să se regăsească 
într-un spor de producție. Și noi, 
cei care lucrăm în domeniul fi
nanciar. în Banca pentru agri
cultură și industrie alimentară, 
prin care se administrează o 
parte din venitul național pen
tru administrarea și finanțare*  
agriculturii, trebuie să urmărim 
ca din fiecare leu cheltuit să se 
obțină maximum de eficientă.

O importantă deosebită o pre
zintă măsurile adoptate re
cent de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. pentru îm
bunătățirea sistemului de pensii 
și indemnizații de asigurări so
ciale ale membrilor cooperative
lor agricole de producție si or
ganizarea sistemului de pensii 
pentru agricultorii din zonele 
necooperativizate. Contribuția 
statului la formarea fondului de 
pensii în raport cu livrările de 
produse la fondul de stat este o 
nouă dovadă a grijii partidului 
față de țărănime si trebuie să 
constituie un imbold pentru va
lorificarea unor cantităti sporite 
de produse agricole.

Este clar pentru noi toți că tra
ducerea neabătută in viată a po
liticii agrare a partidului, a pre
țioaselor indicații date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. va asi
gura dezvoltarea și modernizarea 
pe mai departe a acestei ramuri 
de bază a economiei, va contri- 

’bui la Creșterea aportului agri
culturii, iPfCrear^a venitului na
țional. s

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că noi, 
cei ce lucrăm în domeniul fi
nanciar. ne vom integra tot mai 
mult in activitatea economică și 
financiară a unităților agricole, 
pentru găsirea de soluții care să 
ducă la creșterea eficientei în 
utilizarea fondurilor și să asigu
re. un control ferm în toate fa
zele procesului de producție si 
investiții. Vom munci cu si mai 
multă dăruire pentru îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin in fi-' 
nantarea si creditarea agricultu
rii si industriei alimentare și 
vom depune toate eforturile 
pentru aplicarea neabătută a ho- 
tăririlor ce se vor adopta la acest 
congres, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a obiectivelor ce revin 
agriculturii cincinalului revolu
ției tehnico-știintifice.

IERI ȘI-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
Marți seara s-au încheiat lucrările celui de-al III-lea 

Congres al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție (U.N.C.A.P.k Conferinței consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderile agricole de stat (I.A.S.), Conferinței 
consiliilor oamenilor muncii din stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii (S.M.A.) și Consfătuirii agricultorilor din 
localitățile necooperativizate.

treilea Congres al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție
Peste 6 000 de delegați ai celui 

de-al III-lea Congres al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, reprezentincl cele peste 
3.4 milioane familii de cooperatori 
din țara noastră, au dezbătut, timp 
de două zile. în spiritul orien
tărilor și ideilor cuprinse in ex
punerea tovarășului N icolae 
Ceaușescu, modalitățile de înfăptuire 
a sarcinilor ce revin C.A.P.-urilor din 
hotăririle celui de-al XI-lea Congres 
al partidului in vederea sporirii con
tribuției lor la progresul economic și 
șociai al țării, la ridicarea nivelului 
de trai al țărănimii, al întregului po
por.

în cursul după-amiezJl. lucrările 
l-au desfășurat pe cele zece secțiuni 
ale congresului: pentru producția și 
valorificarea cerealelor ; pentru pro
ducția și valorificarea plantelor teh
nice și medicinale; pentru producția, 
valorificarea și industrializarea le
gumelor; . pentru producția și va
lorificarea strugurilor și fructelor; 
pentru fondul funciar, execuția și ex
ploatarea amenajărilor de irigații și 
a celorlalte lucrări hidroameliorative; 
pentru creșterea efectivelor de ani
male și dezvoltarea pisciculturii ; 
pentru producția și valorificarea pro
duselor zootehnice ; pentru organi
zarea și funcționarea consiliilor in- 
tercooperatiste și asociațiilor econo
mice intercooperatiste; pentru orga
nizarea și retribuirea muncii în coo
perativele agricole de producție ; 
pentru perfecționarea activității de 

conducere și întărirea democrației 
in cooperativele agricole de pro
ducție; pentru consolidarea eco- 
nomieo-organizatorică și financiară a 
cooperativelor agricole de producție.

în dezbaterile pe secțiuni au luat 
cuvintul 274 delegați.

Lucrările au continuat apoi în ple
nul congresului. Au luat cuvintul 
Marcel Dobra. președintele C.A.P. 
Girbovi. județul Ilfov. Viorica Tul
bure. președintele C.A.P. Baba No
vac, județul Satu Mare, Stan Baciu, 
președintele C.A.P. Galbenu. județul 
Brăila, și Viorica Darabant, coopera
toare la C.A.P. Simeria. județul Hu
nedoara.

Congresul a aprobat apoi în una
nimitate. prin vot deschis, raportul 
și activitatea Consiliului U.N.C.A.P. 
și ale Comisiei de revizie.

în continuare au fost prezentate 
Concluziile Comisiei pentru amenda
mentele la statute, formulate in 
cursul dezbaterilor, după care con
gresul a adoptat modificările la sta
tutele : cooperativei agricole de pro
ducție ; consiliului intercooperatist ; 
asociației economice intercooperatis
te ; cooperării și asocierii cooperati
velor agricole de producție cu unități 
de stat și ale cooperației de consum ; 
uniunilor cooperativelor agricole de 
producție.

Participanții au adoptat în unani
mitate Hotărîrea Congresului al 
III-lea al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție.

Trecindu-se la ultimul punct al 
ordinii de zi, congresul a ales, prin 
vot secret. Consiliul Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, alcătuit din 251 membri și 
24 membri supleanți. precum și C - 
misia, de revizie, compusă din 23 
membri,

în prima sa ședință plenara, con
siliul a ales Comitetul Executiv șl 
Biroul său permanent. Președinte al 
Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție a fost ales tovarășul Constantin 
Dăscălescu. Din Biroul permanent 
mai fac parte Marin Constanta, 
Csereszuyes Bela. Istrale Constan
tin, vicepreședinți ai consiliului, 
Mureșanu Ana. vicepreședinte al 
consiliului și secretar al Comisiei de 
propagandă, educație politică si cul
tură socialistă. Heresou Constantin, 
secretar ai Comisiei organizatorice și 
cadre. Dinescu Slelian. director al în- 
stitutului de cercetări Pentru creș
terea taurinelor Corbeanca. județul 
Ilfov. Argint Marin, președintele 
Consiliului U.J.C.A.P. Ilfov. Bucur 
Ion, președintele Consiliului 
U.J.C.A.P. Dîmbovița. Au mai fost 
aleși ca vicepreședinți ai consiliu
lui. nescoși d;n producție. Barbu 
Floarea, membră a Biroului Consi
liului Național al Femeilor, președin
tele C.A.P. Cernetu. județul Teleor
man. Doggendorf Nicolae. președin
tele Consiliului intercooperatist Orti- 
șoara. județul Timiș. Lupu Aglaia, 
președintele C.A.P. Ruginoasa. jude
țul Iași, și Tudose Dumitru, președin
tele C.A.P. Stoicănești. județul Olt.

în ședința de constituire a Comisiei 
de revizie ă fost ales președinte to
varășul Cicloșan Nicolae.

Președintele U.N.C.A.P. a rostit un 
cuvint de închidere.

în încheierea congresului, partici
panții au adoptat. într-o atmosferă 
însufiețitoare, textul unei telegrame 
adresate COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. întrunind asentimentul 
unanim și entuziast al miilor de 
delegați și invitați, textul telegramei 
a fost aplaudat îndelung. S-a scan
dat. s-a ovaționat pentru Partidul 
Comunist Român și Comitetul său 
Central, pentru secretarul general al 
partidului, pentru continua înflorire 
a României socialiste.

Conferința consiliilor 
oamenilor muncii 

din întreprinderile agricole 
de stat

Participanții la Conferința consi
liilor oamenilor muncii din întreprin
derile agricole de stat au dezbătut 
probleme privind dezvoltarea perma
nentă. in acest an și în actualul cin
cinal. a producției vegetale și ani
male a. întreprinderilor agricole de 
stat in următoarele secțiuni ale con
ferinței : pentru producția și valori
ficarea cerealelor și plantelor teh
nice ; pentru producția și valorifica
rea legumelor, strugurilor și fructe
lor : pentru dezvoltarea sectoarelor 
de creștere și ingrâșare a bovinelor 
și ovinelor ; pentru dezvoltarea sec
toarelor de îngrășare a porcinelor, 
creșterea păsărilor și animalelor 
pentru blană ; pentru fondul fun
ciar, exploatarea amenajărilor . de 
irigații și a celorlalte îmbunătă
țiri funciare : pentru activitatea 
economico-financiară și realizarea 
planului de venituri și cheltuieli.

în ședințele din secțiuni au luat 
cuvintul 103 participanți.

Conferința consiliilor 
oamenilor muncii 

din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii

în cadrul Conferinței consiliilor 
oamenilor muncii din S.M.A.. la dez
baterile pe marginea raportului pri
vind activitatea stațiunilor pentru 

în continuare, lucrările conferinței 
S-âu desfășurat in plen. Au luat cu
vintul tovarășii Dumitru Bălan, 
prim-secretar a) Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.. Stan Țirlea, 
directorul general al Centralei pentru 
producția avicolă. Ion Toma. direc
torul I.A.S. Prejmer. județul Brașov, 
M;.hai Maurer, șef de fermă la I.A.S. 
Albești județul Mureș. Augustin 
Sandor, directorul I.A.S. Tâșnad, ju
dețul Satu Mar;:. Gheorghe Lozovca- 
nu. directorul I.A.S Ostrov, județul 
Constanta. Mihai Pooa. directorul 
I.A.S Piatra Olt. județul Olt. Flo
rentin Ciroan. directorul I.S.C.I.P. 
(întreprinderea de stat pentru creș
terea și ingrășarea porcilor) .Bereg- 
său*i  județul Timiș.

Participanții la lucrări au adoptat, 
în încheiere, in unanimitate. Hotă
rîrea Conferinței consiliilor oameni
lor muncit din întreprinderile agri
cole de stat, cu îmbunătățirile făcute 
pe baza propunerilor vorbitorilor.

mecanizarea agriculturii și a proiec
tului de hotărire au luat cuvintul, 
marți, tovarășii : Iuliu' Moise, tehni
cian la S.M.A. Ilia — Hunedoara, 

Andrei Dzamba. director al S.M.A. 
Gottlob —'Timiș, Vasile Numa, șef 
de secție la S.M.A. Tlrgu Neamț, 
Pantelimon Novac, director al Trus
tului S.M.A. Arad, Alexandru Hor- 
taver. inginer la S.M.A. Reghin — 
Mureș. Constantin llerescu. președin
tele Uniunii sindicatelor din agricul
tură si industria alimentară. Gheor
ghe Tonie. mecanizator la S.M.A. 
Feld’onra — Brașov. Vasile Lapuste, 
tehnician la S.M.A. Satu Mare. Lu
cian Butoi, director al I.M.A.I.A. 
Bals — Olt, Gheorghe Brehuiescu,

Consfătuirea agricultorilor 
din localitățile 

necooperativizate
în continuarea dezbaterilor Consfă

tuirii agricultorilor din localitățile ne
cooperativizate, au luat cuvintul to
varășii ; Teodor Vasilache. secretar 
al Comitetului comunal de partid 
Ceahlău., județul Neamț, Cornelia 
Cosfna, secretar al Comitetului co
munal de partid Livezile, județul 
Alba, Ion Bălan, primarul comunei 
Secaria. județul Prahova, Mihai Pa- 
naitescu tehnician agricol in comuna 
Cîndești, județul Dîmbovița. Maria 
Moisan, țărancă din comuna Prundu 
Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud, 
Cornel Benda, inginer la Direcția 
generală pentru agricultură și in
dustrie alimentară Câraș-Severin, 
Dumitru Toma. țăran din comuna 
Brădulete. județul Argeș. Petru 
Onită, secretar al Comitetului comu
nal de partid Cîndești. județul Ma
ramureș. Teodor Marinescu, secretar 
al Comitetului comunal de partid 
Balta, județul Mehedinți. Corvin 
Șerban, secretar al Comitetului co
munal de partid Bărbuleț, județul 
Dîmbovița, Ion Crăciun, țăran din 
comuna Palanca, județul Bacău Va
leria Morărescu, țărancă din comuna 
Vintilă Vodă, județul Buzău, Maria 
Faur, țărancă din comuna Certeju de 
Sus, județul Hunedoara, Toader Pica, 
țăran din comuna Slatina, județul 

adjunct al ministrului finanțelor, 
Marin Purcărea, director al Trustului
S.M.A. Constanta, loan Dan. maistru 
strungar la S.M.A. Bistrița — Bis
trița-Năsăud. Virgil Grobei, direc
tor al Trustului S.M.A. Maramu
reș, și Gheorghe Mareș, maistru, se
cretar al organizației de partid de la 
S.M.A. Măgurele — Prahova.

în încheierea lucrărilor, partici
panții au adoptat in unanimitate Ho- 
tărirea Conferinței consiliilor oame
nilor muncii din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii.

Suceava. Ilieș Ciocan, țăran din co
muna Certeze, județul Satu Mare, 
Magdalena Popovici. inginer zooteh
nist la centrul de selecție și repro
ducție a animalelor, județul Neamț.

După încheierea dezbaterilor s-a 
ales Comisia centrală a agricultori
lor din localitățile necooperativizate. 
Din comisie fac parte 61 de membri 
— țărani cu gospodării individuale, 
președinți de asociații și specialiști 
din comunele necooperativizate. ca
dre de conducere din ministere și 
instituții centrale, secretari ai comi
tetelor județene .de partid pentru 
probleme de agricultură, secretari ai 
comitetelor comunale de partid. A 
fost ales, totodată. Biroul Comisiei 
centrale format din 11 membri. în 
funcția de președinte al comisiei a 
fost ales tovarășul Ion Moldovan, 
adjunct a! ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, iar ca vicepre
ședinți — tovarășii Vasile Potop, 
prim-vicepreședinte a! Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare. si Ion Falcă, țăran cu gospodă
rie individuală, președintele Asocia
ției crescătorilor de animale din co
muna Rucăr, județul Argeș.

Participanții au aprobat în una
nimitate Hotărîrea Consfătuirii țăra
nilor din localitățile necooperati
vizate.
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La sediul F.A.O. din Roma a fost prezentat volumul:

„NICOLAE CEAUȘESCU:
Si schimbăm lumea — 

Pentru o nouă ordine internațională">
La sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricul

tură (F.A.O.) a fost prezentat volumul recent publicat in Italia „NICOLAE 
CEAUȘESCU: Să schimbăm lumea — Pentru o nouă ordine internațională".

După ce ambasadorul Ion Mărgi- 
neanu, reprezentantul permanent al 
României la F.A.O.. a relevat semni
ficația politică a manifestării, a luat 
cuvîntul prof. dr. E. Mașini, sectetar 
general al Federației mondiale pen
tru studierea viitorului.

Vorbitorul a scos în evidentă fap
tul că volumul „reprezintă, prin con
ținutul său, un mesaj, o adevărată 
chemare de a înfrunta cu responsabi
litate problema de importantă fun
damentală pentru omenire — instau
rarea unei noi ordini economice, ba
zată pe relații cu adevărat democra
tice. de deplină egalitate între sta
te. în scopul lichidării subdezvoltării. 
O nouă ordine economică internațio
nală — a relevat el — este problema 
pe care președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a avut clarviziunea po
litică de a o întrevedea ca o compo
nentă determinantă a viitorului și nu 
numai a prezentului. Concepția șe
fului statului român este, înainte de 
toate, o deschidere de drum, cu 
obiective clare, menite să conducă la 
progresul general al poporului. Po
ziția României cheamă la un dialog 
deschis toate țările pentru a fi con
știente de necesitatea propriei inde
pendențe politice și economice, pen
tru obținerea căreia făurirea unei noi

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSARII
CENTENARULUI INDEPENDENȚEI DE

MOSCOVA 19 — Corespondentul
Agerpres transmite : La Ministerul 
Culturii al U.R.S.S. a avut loc la 19 
aprilie o conferință de presă consa
crată manifestărilor organizate in 
Uniunea Sovietică cu prilejul cente
narului proclamării Independentei de 
stat a României, la care au luat parte 
redactori de la ziare și publicații cen
trale sovietice, agențiile de presă
T. A.S.S. și „Novosti", posturile de 
radio și televiziune.

Au fost prezenți membrii delega
ției culturale române, condusă de 
Constantin Mindreanu, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, aflată în capitala sovietică 
pentru a participa la unele din aceste 
manifestări, precum și membri ai 
Ambasadei române la Moscova.

în cadrul conferinței de presă, Ni
kolai Mohov, adjunct al ministrului 
culturii al U.R.S.S., și Constantin 
Mindreanu au expus programul ac
țiunilor complexe prin care va fi 
marcat la Moscova și in alte orașe 
din Uniunea Sovietică centenarul 
Independenței de stat a României, 
alte manifestări organizate in acest 
an jubiliar în cele două țări. înfăți- 
șind, totodată, dezvoltarea continuă a 
relațiilor culturale româno-sovietice.

★
Cu spectacolul de gală susținut 

marți seara de colectivul artistic al 
ansamblului de cintece și dansuri 
„Mureșul" din Tg. Mureș la cea mai 
mare sală de concerte din Moscova. 
„Rossia". a fost inaugurată suita 
de manifestări cultural-artistice prin 
care este marcat in Uniunea Sovie
tică centenarul Independenței de stat 
a României. Programul a cuprins 
cintece și dansuri populare reprezen
tative pentru folclorul județelor 
României, piese corale de largă popu
laritate, bucurîndu-se de o căl
duroasă primire din partea spectato
rilor sovietici.

La spectacol au asistat Nikolai Mo
hov. adjunct al ministrului culturii al
U. R.S.S., funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S., ambasadori și alți 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Moscova, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți membrii delegației 
culturale române, precum și Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul țării noastre 
în Uniunea Sovietică.

agențiile de presă transmit:
Reuniune a liderilor stin

gii franceze. Reunit marți-13 
sediul din Paris al P.C.F.. Comitetul 
de legătură al partidelor semnatare 
ale Programului comun al stingii — 
partidele comunist, socialist și Miș
carea Radicalilor de Stingă — a ho- 
tărit ca la 17 mai să aibă loc o 
reuniune a liderilor stingii franceze.

Colocviu UNESCO. F1°- 
rența s-a deschis un colocviu or
ganizat sub egida UNESCO și avînd 
ca temă instaurarea unei noi ordini 
mondiale in domeniul informației, 
schimbul liber și echilibrat de infor
mații dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare. Sint prezenți 
delegați din peste 50 de state. Din 
tara noastră participă profesorul 
George Ivașcu, director al revistei 
„România literară".

Vizita premierului portu
ghez în S.U.A. Primul ministru 
al Portugaliei. Mario Soares, a sosit 
ieri la New York, într-o vizită parti
culară de trei zile, care va fi urmată 
de o vizită la Washington, unde pre
mierul portughez va fi primit de pre
ședintele S.U.A., Jimmy Carter, și va 
avea, de asemenea, convorbiri cu se
cretarul de stat american. Cyrus 
Vance. Azi. Mario Soares urmează să 
fie primit de secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

Protocol comercial între 
R. P. Chineză și Cuba. Pe- 
kin a fost semnat protocolul schim
burilor de mărfuri pe anul 1977 între 
guvernele Republicii Populare Chi
neze și Republicii Cuba, informează 
agenția China Nouă. 

ordini economice este premisa fun
damentală. Numai așa se va putea 
ajunge la eliminarea decalajelor din
tre țările bogate și cele sărace, la 
pace și securitate internațională. Po
ziția României este clar formulată, 
ea se desprinde limpede din conți
nutul volumului, derivind din înseși 
principiile politice externe românești, 
țară socialistă și. în același timp, țară 
în curs de dezvoltare. Din această 
poziție se conturează harta lumii în 
viitor, alta decît cea de astăzi, o lume 
mai bună și mai dreaptă".

în continuare, vorbitorul a relevat 
faptul că președintele Nicolae 
Ceaușescu scoate in evidență și ac
centuează rolul si importanta O.N.U. 
in procesul democratizării relațiilor 
dintre state, a organismelor Națiuni
lor Unite. între care o contribuție 
importantă o poate aduce F.A.O., 
pentru soluționarea problemei ali
mentației in lume, creșterea rapidă 
a producției agricole, punerea în va
loare a noi resurse, mai ales în ță
rile in curs de dezvoltare.

La manifestare au participat am- 
basadorii-reprezentanți permanenți ai 
țărilor membre ale F.A.O.. directorul 
general adjunct al organizației, șefi 
de departamente, alți funcționari su
periori.

STAT A ROMÂNIEI
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La

Ministerul Culturii și Artei din R. P. 
Polonă a avut loc o conferință de 
presă in cadrul căreia cei prezenți — | 
oameni de cultură si artă, ziariști — 
au fost informați asupra manifestă
rilor organizate în Polonia pentru a 
marca centenarul dobindirii Indepen
denței de stat a României. Despre în
semnătatea istorică a acestui eveni
ment a vorbit Petre Constantin, ad
junct al ministrului educației si invă- 
țămîntului, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă româno-polonă 
de colaborare culturală.

★
în cadrul acestor manifestări, la 

Varșovia a avut loc și premiera fil
mului românesc „Pintea". Au fost 
prezenți reprezentanți ai Ministeru
lui Culturii și Artei, oameni de cul
tură si artă, un numeros public, pre
cum și ambasadorul României la 
Varșovia, Aurel Duca. Filmul a fost 
primit cu deosebit interes.

★
La Teatrul de stat din Tarnow a 

avut loc premiera piesei „Steaua fără 
nume" de M. Sebastian. Spectacolul 
ă fost bus în scenă de regizorul ro
mân Iulian Vișa.

Deschiderea sesiunii Comisiei Economice

a 0. N. U. pentru Europa
GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis lucrările celei 
de-a 32-a sesiuni a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, la care 
participă reprezentanții tuturor țărilor 
europene, S.U.A. și Canadei. Agenda 
include probleme privind dezvolta
rea relațiilor de cooperare economi
că intre țările membre din regiune.

în ședința inaugurală, președintele 
în exercițiu al comisiei, reprezentan
tul' R.D. Germane, a exprimat gu
vernului român. în numele partici- 
panților la sesiune, adînca compa
siune pentru pierderile de vieți o- 
menești și distrugerile grave provo
cate poporului român de cutre
murul catastrofal de la 4 martie. 
Participanții au păstrat un minut de 
reculegere în memoria victimelor de
zastrului.

Convorbiri iugoslavo-dat- 
PeZe Regina Danemarcei, Mar
gareta a II-a. a sosit marți la Bel
grad, intr-o vizită oficială, la invi
tația președintelui Iugoslaviei. Iosip 
Broz Tito. în cursul vizitei —.infor
mează agenția Taniug — vor avea 
loc convorbiri ce vor cuprinde atit 
cele mai actuale probleme ale situa
ției internaționale, cit și aspecte ale 
relațiilor bilaterale.

în pregătirea Conferinței 
de la Londra. Luni au avut 10c-, 
la Washington, convorbiri între pre
ședintele S.U.A.. Jimmy Carter, și 
Roy Jenkins, președintele Comisiei 
C.E.E. Cu acest prilej au fost exami
nate pregătirile pentru Conferința la 
nivel înalt în probleme economice a 
unor țări occidentale industrializate, 
care urmează să aibă loc la Londra 
în zilele de 7 și 8 mai. A fost exami
nat, de asemenea, ansamblul situației 
economice din țările occidentale.

Congres privind resurse
le miniere ^a^a^au început 
lucrările celui de-al treilea congres 
arab privind resursele miniere, care 
va analiza și aproba recomandările 
făcute de experți. precum si propu
nerea creării unei organizații arabe 
a resurselor miniere.

Ragele Spaniei,Juan Carlos- 
a sosit la Bonn, într-o vizită oficială, 
în cadrul convorbirilor vor fi abor
date probleme privind relațiile dintre 
cele două țări, precum și dintre 
Spania și celelalte state vest-euro- 
pene.

Convorbiri 
la nivel înalt 
sovieto-siriene

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Prin
cipalele direcții ale dezvoltării rela
țiilor sovieto-siriene au constituit 
obiectul convorbirilor care au avut 
loc la Kremlin intre ’delegația sovie
tică, condusă de Leonid Brejnev. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și delegația siriană, condusă de Hafez 
Al-Assad, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Siriei, aflată în vizită oficială în 
Uniunea Sovietică. în cadrul schim
bului de păreri asupra situației in
ternaționale — informează agenția
T.A.S.S. — o atenție deosebită a fost 
acordată situației din Orientul Mijlo
ciu. luptei pentru lichidarea acestui 
focar de Încordare și pentru reali
zarea unei reglementări politice ge
nerale și drepte în zonă.

în toastul rostit la recepția oferită 
la Kremlin în cinstea oaspetelui si
rian, L. I. Brejnev a subliniat că „Nu 
poate fi o pace trainică care să 
încalce interesele vitale ale unui stat 
sau popor în Orientul Mijlociu. Acest 
lucru se referă. în primul rînd. la 
poporul palestinean. care luptă vi
tejește pentru crearea unui stat pro
priu. Acest lucru se referă, se în
țelege. la toate celelalte popoare din 
regiunea respectivă, inclusiv la po
porul statului Israel. Ele au dreptul 
toate la independenta de stat si la 
existentă în condiții de securitate".

La rindul său, Hafez Al-Assad a 
precizat că „o pace dreptă în Orien
tul Mijlociu poate fi obținută numai 
în urma retragerii Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
anul 1967 și a recunoașterii depline a 
drepturilor poporului palestinean. în 
primul rind a dreptului său la auto
determinare".

„Dezarmarea — 
sarcină primordială 
a Națiunilor Unite"

Declarația secretarului 
general al O.N.U.

NEW YORK 19 (Agerpres). — „O- 
prirea cursei înarmărilor și dezar
marea constituie sarcina primordială 
a Organizației Națiunilor Unite" — 
a declarat Kurt Waldheim, secretarul 
general al O.N.U., intr-un discurs 
rostit la Asociația americană pentru 
sprijinirea O.N.U. în condițiile cind 
forța de distrugere a anumitor tipuri 
de arme contemporane a atins un ni
vel nemaicunoscut, cînd peste 350 de 
miliarde de dolari sînt cheltuiți anual 
in scopuri militare și această sumă 
se află mereu în creștere.' problema 
dezarmării capătă o importanță deo
sebit de mare — a accentuat vorbi
torul. El a lansat un apel comunită
ții internaționale de a acționa prin 
eforturi unite pentru a se pune ca
păt cursei înarmărilor și a se ajunge 
la dezarmare.

în cuvîntul său. șeful delegației 
române, adjunctul ministrului aface
rilor externe. Constantin Oancea, a 
exprimat mulțumiri pentru această 
nouă manifestare de solidaritate și 
simpatie față de poporul român.

într-un mesaj adresat sesiunii cu 
prilejul împlinirii a 36 de ani de ac
tivitate a acestui organism, secreta
rul general al O.N.U., K. Waldheim, 
evocă rolul Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa în procesul 
de dezvoltare și diversificare a coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice internaționale, precum și nece
sitatea angajării mai intense a comi
siei in activitatea O.N.U. și a insti
tuțiilor sale specializate’ în scopul 
sprijinirii mai active a eforturilor pe 
care țările in curs de dezvoltare le 
depun pentru progresul lor economic 
și social.

Turneu politic. Președintele 
Venezuelei. Carlos Andrez Perez, va 
întreprinde, incepind de la 20 aprilie, 
vizite oficiale in mai multe țări pro
ducătoare de petrol membre ale 
O.P.E.C.. printre care Arabia Sauditâ, 
Kuweit. Qatar, Irak și Iran. Obser
vatorii politici din Caracas apreciază 
că acest turneu politic reprezintă o 
încercare de realizare a unei poziții 
comune în cadrul O.P.E.C. in ce pri
vește prețul petrolului exportat.

Conferință asupra zahă
rului. Palatul Națiunilor din 
Geneva au început lucrările unei 
reuniuni consacrate realizării unui nou 
acord internațional asupra zahărului. 
La dezbateri — care vor dura 5 sau

cinema
• Așii înălțimilor : SCALA —
9.15; 11,45; 14.30; 17,15; 20. FERO
VIAR — 9; 11.30; 14,15; 17; 19,45, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15: 20.30.
• Podul fetelor : VICTORIA —
9.15; 11.30; 13.45: 16; 18.15; 20.15;
MIORIȚA — 9; 11; 13; 15; 17.15;
19.30.
O Hollywood, Hollywood : FES
TIVAL — 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.
• Veronica : DOINA — 9.30: 11,30; 
13.30: 16: 18: 20.
• Tatăl risipitor : CENTRAL — 
9.15: 11.30: 13.45: 16; 18; 20.
• Sfîrșitul legendei : EXCELSIOR
— 9: 11.15; 13,15; 15,30; 17,45: 20, 
GLORIA — 9; 11.15; 13.30: 15,45;

Președintele J. Carter a semnat legea 
privind acordarea unui ajutor României 
pentru înlăturarea urmărilor cutremurului

După cum s-a anunțat în presă, 
Congresul Statelor Unite ale Ameri- 
cii a aprobat o lege care prevede un 
ajutor de 20 milioane dolari pentru 
Înlăturarea urmărilor cutremurului 
care a afectat România la 4 martie,

Vizita delegației Marii Adunări Naționale
a României in Malayezia

KUALA LUMPUR 19 (Agerpres). 
— Delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul loan Ceterchi, 
președintele Consiliului legislativ, 
care, la invitația Parlamentului Ma- 
layeziei, întreprinde o vizită în a- 
ceastă țară, a avut întrevederi cu 
președintele Senatului. Tan Sri Omar 
Ong, și cu președintele Camerei Re
prezentanților. Tan Sri Nik Ahmed

U. R. S. S.

cooperativizării
MOSCOVA 19. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Casa de 
cultură a aviatorilor din Domode
dovo a avut loc o adunare consacra
tă împlinirii a 15 ani de la. încheie
rea cooperativizării agriculturii in 
România. în cadrul festivității — or
ganizată de filiala raională Domode
dovo a Asociației de prietenie so- 
vieto-română (A.P.S.R.) — au fost 
infățișgte realizările dobîndite de 
oamenii muncii din agricultura țării 
noastre in cei 15 ani de la termi
narea cooperativizării, subliniindu-se 
însemnătatea deosebită a acestei 
victorii a politicii Partidului Comu

Rezultatele definitive ale alegerilor din Belgia
BRUXELLES 19 (Agerpres). — 

Marți au fost date publicității la 
Bruxelles, rezultatele oficiale defini
tive ale alegerilor generale care au 
avut loc duminică în Belgia. Voturile 
corpului electoral s-au distribuit 
după cum urmează : 36 Ia sută (80 
locuri) — Partidul social-creștin ; 27 
la sută (62 locuri) — Partidul so
cialist ; 15.6 la sută (33 locuri) —
Partidul liberal ; 10 la sută (20
locuri) — Partidul Volksunie ; 4.7 la 
sută (10 locuri) — Frontul democrat 
al francofonilor; 2,7 la sută (2 locuri) 

DELHI

Controverse privind eventualitatea unor alegeri 
anticipate în nouă state ale Indiei

DELHI. — Guvernul indian a cerut 
organizarea de alegeri anticipate în 
nouă din cele 22 de state ale Indiei 
— a anunțat, la o conferință de pre
să, ministrul indian al afacerilor in
terne, Charan Singh, după o reuniu
ne a' guvernului central prezidată de 
primul ministru al Indiei, Morarji 
Desai. Ministrul de interne a preci
zat că guvernul a adoptat această 
decizie din cauza situației „incerte" 
ce ș-a creat în urma recentelor a- 
legeri parlamentare pe plan natio
nal în cele nouă state. Cererea gu
vernului indian survine in contextul 
în care Congresul Național Indian, 
fostul partid de guvernămmt pe plan 
național, controlează in prezent gu
vernele locale in 19 din cele 22 de
state indiene.

Dacă această solicitare a guvernu
lui central va fi acceptată, guver
nele celor nouă state vor fi însărci
nate cu organizarea alegerilor și vor 
rămine sau ,nu la conducere in func
ție de rezultatele scrutinelor. Daca, 
dimpotrivă, guvernele locale vor re
fuza să organizeze alegeri, atunci, po
trivit Constituției, guvernul central

'S S S ■ ■ H
6 săptămini — participă delegați din 
țările producătoare si consumatoare 
de zahăr. Lucrările se desfășoară 
in cadrul Conferinței O.N.U. pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Companie aeriană tanza- 
Uiană. Tanzan'a va funcționa o 
companie aeriană proprie denumită 
„Air Tanzania", s-a anunțat oficial la 
Dar Es Salaam. Noua companie ae
riană va fi proprietate de stat.

Calamități naturale în 
Bangladesh. P10ile torențiale, în
soțite de furtuni, care s-au abătut a- 
supra Republicii Bangladesh la sfirși- 
tul săptăminii trecute au lăsat mii de 
persoane fără adăpost și au provocat 
daune însemnate economiei naționa
le. Surse guvernamentale de la Dacca 
au arătat că. potrivit unor date in
complete. cel puțin 15 persoane și-au, 
pierdut viața in timpul inundațiilor. I

18: 20.15. FLAMURA — 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20.
• Nu mai fac î FLAMURA — 9.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9: 11.15: 13,30: 15,45; 18; 
20.
• Pe aripile vîntului î PATRIA — 
8.30: 18.30.
• Conversația ; EFORIE — 9;
11.15: 13.30: 16; 18.15: 20.30.
• Misterul lui Herodot : AURORĂ
— 9: 11.15: 13,30; 15.45: 18; 20.
FLOREASCA — 9; 11: 13; 15.30;
17.45; 20.
q Veronica se întoarce : FLACĂ
RA — 9 30: 11.30: 13.30: 16; 18: 20.
• Ține-ți bărbatul — 9.45. Bellis- 
sima — 11.45; 14. Drumul spre Est
— 16.15. Nu-i pace sub măslini — 
18.30: 20 30; CINEMATECA.
• Cei șapte * * magnifici : CASA 
FILMULUI (la sala de festivități 
Dinamo) — 15.45; 18; 20.15.
• Cuibul salamandrelor : COTRO- 
CENI — 9: 11.15; 13,30; 15.45: 18; 
20,15, GIULEȘTI — 9: 11; 13.15; 
15,30; 17,45; 20. 

• A.R.I.A. (Ia sala mică a Teatru
lui Național) : Spectacol extraordi
nar susținut de Teatrul „Madăch" 
din Budapesta cu piesa ..Isabela, 
regina Spaniei" de Tll€s Endre —
19.30.
• Teatrul Național București (sala 
inare) : Soldatul Svejk — 19,30, 
(sala Atelier) : Destine — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la sala mică a Palatului) : Pri
măvara culturală bucureșteană. 
„Muzica primăverii". Comentează : 
George Bălan — 19.

legea fiind înaintată spre semnare 
președintelui Jimmy Carter.

Agenția U.P I. a anunțat că marți. 
19 aprilie, președintele S.U.A. a sem
nat această lege, care autorizează 
acordarea ajutorului.

Kamil. A fost subliniată importanța 
creșterii contribuției celor două fo
ruri legislative la extinderea rela
țiilor de prietenie și cooperare intre 
România și Malayezia, pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, precum și 
rolul forurilor legislative in soluțio
narea problemelor internaționale în 
spiritul păcii și colaborării între 
popoare.

nist Român. Au participat V. P. Usa- 
ciov. adjunct al ministrului învăță- 
mîntului superior și mediu de spe
cialitate al R.S.F.S.R.. vicepreședinte 
al conducerii centrale a A.P.S.R.,
V. S. Ratkin, prim-secretar .al Co
mitetului raional Domodedovo al 
P.C.U.S.. alte oficialități locale. Au 
luat parte Gheorghe Colț, ministru 
consilier al Ambasadei României în
U.R.S.S.. și membri ai ambasadei.

Ansamblul de cintece și dansuri 
populare românești „Mureșul" din 
Tg. Mureș a prezentat un frumos 
spectacol.

— Partidul comunist ; 2.4 la sută — 
Adunarea valonă ; 1,59 la sută —
alții.

Tot marți, regele Baudouin a în
ceput consultări în vederea formării 
noului guvern. A fost însărcinat să 
conducă- guvernul interimar Leo Tin- 
demans, fostul premier și liderul 
Partidului social-creștin. care, potri
vit agențiilor de presă, în urma suc
cesului electoral al partidului său. 
este candidatul cu cele mai mari 
șanse la funcția de prim-ministru.

poate dizolva adunările și demite gu
vernele din statele respective.

Partidul Congresul Național Indian, 
înfrint în recentele alegeri parla
mentare. se opune organizării unor 
alegeri anticipate în cele nouă sta
te. afirmînd că o asemenea măsură 
ar contraveni unui amendament pri
vind durata legislaturilor adunărilor 
locale adoptat de fostul guvern cen
tral. amendament prin care legisla
turile acestor adunări au fost ex
tinse de la cinci la sase ani.
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BOX „CENTURA DE AUR“
în cea de-a treia reuniune a com

petiției de box „Centura de aur", care 
se desfășoară la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, pugilistul ro
mân la categoria semiușoară Ion 
Mantu l-a învins, prin abandon în 
repriza a doua, pe polonezul Krzysz
tof Laskowski ; la aceeași categorie, 
Uie Dragomir și-a adjudecat victo
ria la puncte in fața boxerului bul
gar Luben Pîdarev. Alte rezultate : 
Gabor Takacs (Ungaria) 
puncte pe Raymund 
(R.F.G.) ; Predrag Vucovici (Iugosla
via) bate prin KO pe Ilie Gheorghe ; 
Gheorghe Vlad întrece la puncte pe 
Bat Bilag (R.P. Mongolă), Nicolae 
Buteseacă întrece la puncte pe Fran-

întrece la 
Sandach

În
• Turneul final al campionatului 

european masculin de șah a conti
nuat marți la Moscova cu partidele 
întrerupte din turul 4. Obținind două 
puncte din cele trei partide întrerup
te (Ciociltea a ciștigat la Pfleger și 
Stoica la Gerusel), echipa României 
a învins cu 5,5—2.5 puncte selecțio
nata R.F. Germania. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Ungaria 6—2 ; Iugosla
via — Bulgaria 4,5—3,5 : Cehoslova
cia — Anglia 3,5—2,5 (2). în clasa
ment conduce echipa U.R.S.S. (cu 24 
puncte), urmată de Ungaria (17 p), 
Bulgaria (16.5 p). România și Iugo
slavia (cite 16 p). R.F. Germania (14 
p). Anglia (11 p) (2). Cehoslovacia 
(10,5 p) (2).

• Richard al Ill-lea : GRIV1ȚA
— 9; 12: 16; 19.
• Lumea circului : BUZEȘTI — 
9; 12; 16; 19.15.
• îngerașii negri î MELODIA — 
9; 11.15; 13,30: 15.45; 18: 20.15.
• Răscoala : PROGRESUL —
15,30: 17,45; 20.
• Pline și ciocolată : ARTA — 10; 
12; 14: 16; 18; 20.
a Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici — 9.30; 11,15; 13.15; 15,15. AI 
doilea start — 17.15: 19.45 :
MUNCĂ.
• Copil de suflet : TOMIS — 9; 
11.15: 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Accident : BUCEGI — 9; 11; 13; 
15,30: 17.45: 20.
• Paravanul : DRUMUL SĂRII — 
15.30: 18: 20,15. VIITORUL — 9; 
11: 13: 15,30: 18: 20.
• B.D. la munte și Ia 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;

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele poporului senegalez, guvernului său și al meu personal, 

doresc să vă mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-ați adresat în mo
mentul cînd poporul senegalez celebra sărbătoarea sa națională.

Folosesc această ocazie pentru a vă reafirma cit de mult a contribuit 
vizita dumneavoastră oficială la întărirea legăturilor de prietenie care 
unesc popoarele noastre, Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 
din Senegal.

Exprimîndu-vă urări sincere de fericire personală, precum și de prospe
ritate poporului român prieten, vă reînnoiesc asigurarea considerațiunil 
mele foarte înalte.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

A apărut în volum :

ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
Șl CONSILIULUI SUPREM 

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE
• 28—29 martie 1977

Editura politică

Cronica
Marți după-amiază. George Maco- 

vescu. ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Barrie Graham Dexter, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Australiei în Republi
ca Socialistă România. în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

★
în zilele de 17—19 aprilie, Francois 

Kouyami, ministrul tineretului, cul
turii populare și sporturilor din R.P. 
Benin, a efectuat o vizită in tara 
noastră, la invitația C.C. al U.T.C.

Cu prilejul șederii în România, 
oaspetele a vizitat întreprinderea 
„Autobuzul" din București. Muzeul 
militar central și complexul sportiv 

Dinamo". a purtat convorbiri la 
C.C. al U.T.C. C.N.E.F.S., C.C.E.S., 
precum și la Ministerul Afacerilor 
Externe.

La încheierea vizitei, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
ministrul beninez a fost primit de 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Au 
participat Ion Traian Ștefănescu,

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : ,.într-o singură sea

ră* 4 de Iosif- Naghiu. Regia și a- 
daptarea TV : Sanda Mânu

11,30 întrebări și răspunsuri. Emisiune 
în ajutorul lectorilor, propagan
diștilor și cursanților din învăță- 
mîntul politico-ideologic de partid 

12,00 Trec voinicii Dunărea... Poem mu- 
zical-folcloric inspirat de cîntece 
și versuri populare despre lupta 
pentru independență

12.10 Telex
16.00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană
17,05 Hochei pe gheață : Cehoslovacia — 

Canada (reprizele a ll-a și a IH-a).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 aprilie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească treptat, ex- 
ceptind regiunile din nordul țării, unde 
la începutul intervalului se va răci 
ușor. Cerul va fi variabil. înnorări mai 
accentuate se vor semnala în vestul și

klin Bombat (Venezuela) ; Vladimir 
Sorokin (U.R.S.S.) bate la puncte pe 
Rene Weiller (R.F.G.). în limitele ca
tegoriei semimuscă, românul Remus 
Cosma l-a întrecut la puncte pe Siad 
Ahmed (Algeria), iar sovieticul Pla- 
kouchtki a ciștigat tot la puncte in 
fata lui Batsukh (R.P. Mongolă).

Marți seara, in cea de-a patra gală 
a turneului de box „Centura de 
aur", spectatorii au urmărit me
ciuri interesante și viu disputate îa 
limitele categoriei ușoare. Debutul 
l-au făcut românul Calistrat Cufov 
și sovieticul Vladimir Vasiliev. Pu- 
rtindu-și in valoare calitățile sale 
tehnice, plasînd lovituri variate de-a 
lungul celor trei reprize, Cuțov și-a

c î t e va rînd ur i
• Partidele disputate ieri în tur

neul internațional de tenis ce se 
desfășoară la arena Progresul din 
Capitală s-au soldat cu următoarele 
rezultate : simplu masculin : Mihai 
Rusu (România) — Matei Pampoulov 
(Bulgaria) 6—4 6—4 ; Pavel Slojil 
(Cehoslovacia) — Andrei Leonte 
(România) 7—5, 6—2 ; Andrei Dirzu 
— Mihai Tăbăraș 9—7, 6—2 ; Geza 
Varga (Ungaria) — C. Popovici 
(România) 6—3, 6—0 ; Bojidar 
Pampoulov (Bulgaria) — Gheorghe 
Boaghe 6—0, 5—7, 8—6 ; Traian Mar- 
cu — Eduard Pană 6—3. 6—1 ;
simplu feminin : Virginia Ruzici — 
Elena Trifu 6—3, 6—2 ; Eva Szabo 
(Ungaria) — Lunela Orășanu (Româ-

IR: 20, POPULAR — 15,45; 18;
20.15.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
COSMOS — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

teatre

zilei
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
și Radu Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C.

în cursul zilei de marți, ministrul 
tineretului, culturii populare și spor
turilor din R.P. Benin a părăsit Ca
pitala.

★
Colectivul Teatrului „Madăch" din 

Budapesta a susținut marți seara, în 
sala mică a Teatrului Național, un 
spectacol de gală in cadrul turfMtV' 
lui pe care 11 întreprinde în ța,*o  
noastră în baza planului de colabo
rare culturală. A fost prezentară 
piesa „Othello" de Shakespeare, pusă 
în scenă de Adam Otto.

La spectacol au asistat Remus 
Dima, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, Gyor- 
gy Biczo. ambasadorul R. P. Ungare 
la București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

18.20 Atenție la... neatenție !
18,40 Noi, femeile
19,03 Din cîntecele și marșurile înde*  

pendenței
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 „cîntarea României44
20.30 Telecinemateca. Ciclul „Un mart 

cineast44 : Vittorio de Sica. ,,O 
afacere44. Producție a studiourilor 
italiene. Premieră TV.

22.05 Muzică patriotică
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL II

20.00 Eroi îndrăgiți de copil : Heidi
20.25 Documentarul românesc : Glasuri 

din războiul Independenței
20,35 De la Bach la Enescu
21.05 Cartea social-politică
21.30 Telex
2135 Emisiune de știință
22,00 Pagini de umor ; NOI aventuri în 

epoca de piatră

nordul țării, unde vor cădea averse lo*  
cale de ploaie. în rest, averse izolate. 
Vînt moderat, cu intensificări de 30—5® 
km pe oră, în regiunile din nordul ță
rii. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 1 și plus 9 grade, 
izolat mai scăzute în depresiuni, iar 
maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 
de grade, local mai ridicate. în nordul 
țării, condiții de brumă. Pe alocuri, 
ceață slabă. în București : Vreme rela
tiv caldă. Cerul va fi variabil. Vînt slab. 
Temperatura ușor variabilă.

adjudecat victoria la puncte cu o de
cizie de 5—0. La aceeași categorie, 
fratele lui Calistrat, Simion Cuțov, 
l-a întrecut tot la puncte pe Hamed 
Rebai (Tunisia). Un meci de bună 
factură tehnică au furnizat, de ase
menea, Ildemar Paisan (Venezuela) 
și Reimhard Krause (R. D. Ger
mană). victoria revenind la puncte 
primului boxer.

Alte rezultate : 'Măriei Irboran (Iu
goslavia) întrece prin abandon pe 
Anton Petre (România) ; Ion Budu- 
șan învinge prin abandon pe Gheor
ghe Măcriș ; Ernst Miiller (R.F.G.) 
întrece la puncte pe Turan Kumrali- 
gil (Turcia).

nia) 7—5, 6—4 ; Camelia Chiriaș
(România) — Ana Nemeth (Ungaria) 7_5, 6—2.

• în ziua a doua a turneului in
ternational feminin de baschet car» 
se desfășoară in orașul polonez Lodz, 
selecționata României a intrecut cu 
scorul de 73—64 (45—36) prima repre
zentativă a Poloniei.

• Campionatul republican feminin 
de yolei. al cărui turneu final s-a 
desfășurat în sala Victoria din 
Ploiești, s-a încheiat, aseară, cu suc
cesul echipei Dinamo București, cars 
a învins, in meciul decisiv, cu 3—1, 
formația Penicilina Iași.

• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra44 (sala Grădina Icoanei) : In
terviu — 19,30.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatrul Giuleștf : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Victoriei) : Spectacol 
cu cîntec In cadrul festivalului 
„Primăvara culturală bucureștea
nă" — 19.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 : Cunună de frumuseți 
— 19.30.
• Teatrul ,,I. Vasilescu" : Varie
tăți în plic — 19,30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Scu
fița cu trei iezi — 10. Spectacol de 
poezie — „Poemele neatîrnării" —
19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Hamlet — 19.30.
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