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„îmi exprim convingerea că toți 
participanții la congres, toți oamenii 
muncii din agricultură, fără deose
bire de naționalitate, întreaga țără
nime vor acționa cu toate forțele 
pentru asigurarea creșterii continue 
a producției agricole, pentru spo
rirea contribuției acestui impor
tant sector al economiei naționale 
la realizarea hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XI-lea, a Pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
de ridicare a României pe noi 
culmi de progres, bunăstare și 
civilizație44.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntul de închidere 
rostit de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU

Lucrările primului Congres al 
consiliilor de conducere ale unită
ților agricole socialiste, al întregii 
țărănimi, desfășurate sub pre
ședinția tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului -Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-au încheiat, la 20 aprilie. în 
Capitală. După rodnice dezbateri, 
înaltul forum a adoptat hotărîri de 
primă importanță pentru realizarea 
unei agriculturi intensive, moderne, 
de mare randament și productivi
tate, pentru progresul economic al 
patriei, ridicarea gradului de bună
stare și civilizație al satului nos
tru, înflorirea și prosperitatea în
tregii națiuni, pentru înaintarea 
neabătută a României pe calea lu
minoasă a socialismului și comu
nismului.

Ca în toate zilele congresului,

cei peste 11 mii de participant! au 
întimpinat, miercuri dimineață, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului, la sosirea in sală, 
cu deosebită căldură și entuziasm. 
Sub vasta cupolă au răsunat ova
ții puternice, urale neîntrerup
te. asistența aclamind îndelung 
„Ceaușescu-P.C.R. !“.

Prima ședință a fost condusă -de 
tovarășul Ilie Grozăvescu, președin
tele Consiliului intercooperatist din 
comuna Obîrșia de Cimp, județul 
Mehedinți.

în cadrul dezbaterilor generale, 
pe marginea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi a congresului, au 
luat cuvîntul tovarășii : loan Foriș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu Mare al P.C.R., Constan-
(Continuare în pag. a III-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Primul Congres al consiliilor de 

conducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărănimi își 
încheie lucrările prin adoptarea u- 
nanimă a Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea privind reali
zarea unei agriculturi moderne, de 
mare randament și înaltă producti
vitate, care să asigure satisfacerea 
tot mai deplină a cerințelor po
porului nostru de produse agroali- 
mentare, a industriei, să contribuie 
la înfăptuirea Programului general 
de făurire a societății socialiste 
•multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. (Aplau
ze puternice).

în cele trei zile în care s-au des
fășurat lucrările marelui forum al 
agricultorilor, cei 558 de vorbitori 
au evidențiat cu putere atît reali
zările obținute în creșterea produc
ției agricole și a nivelului de trai 
al întregii țărănimi, cit și marile 
perspective pe care le-a deschis 
cooperativizarea agriculturii din 
România, marile posibilități pe 
care le avem de a asigura dezvol
tarea rapidă a agriculturii în con
cordanță cu cerințele Congresului 
el XI-lea. (Aplauze prelungite).

Menționez cu multă bucurie fap
tul că, în dezbaterile largi care au 
avut loc, programele pe ramuri și 
subramuri au fost temeinic anali
zate, aducîndu-li-se o serie de îm
bunătățiri care fac ca ele să capete 
o substanță și o putere și mai mare. 
Mai cu seamă s-au propus măsuri 
cu privire la îmbunătățirea activi
tății practice pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor. Iată de ce pu
tem spune, intr-adevăr, că aceste 
programe, programul general al a- 
griculturii devin de acum progra
mul întregii țărănimi, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, 
ferm hotărîți să le realizeze în via
ță. (Aplauze puternice).

Doresc, de asemenea, să mențio
nez, cu multă satisfacție, faptul că 
dezbaterile s-au desfășurat într-un 
spirit critic și, într-o anumită mă
sură, și autocritic, că s-au făcut 
multe observații pe deplin îndrep
tățite, numeroase propuneri, unele 
deosebit de importante, pentru mai 
buna organizare a muncii și solu
ționarea corespunzătoare a unor 
probleme tehnico-materiale, a unor 
probleme de cadre, a problemelor 
privind mai buna folosire a mijloa
celor materiale și, mai cu seamă, 
a celor umane, în vederea înfăp
tuirii în viață a programului a- 
doptat.

într-adevăr, sînt încă multe pro
bleme care trebuie soluționate 
într-un mod nou, pentru a asigura 
realizarea în cele mai bune condi
ții a marilor obiective pe care 
le avem în agricultură. Sînt pe de
plin îndreptățite criticile la adresa 
conducerii Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, a depar
tamentelor din acest minister, a 
centralelor și altor organe agricole. 
Dorim — și știu că aceasta este 
dorința unanimă a participanților 
la congres, a întregii țărănimi — 
ca aceste organe să țină seama de 
toate observațiile și criticile făcu
te, să treacă la măsuri hotărîte 
pentru lichidarea lipsurilor, pentru 
îmbunătățirea radicală a întregului 
sistem de planificare și conducere 
a agriculturii, deplasînd centrul de 
greutate al întregii activități jos, 
în unitățile agricole, în sate, acolo 
unde se hotărăște soarta produc
ției. (Aplauze puternice).

Dintre numeroasele propuneri 
formulate aici, m-aș referi la cea 
legată de mai buna organizare a 
unităților de mecanizare din între
prinderile agricole de stat. Mi-a 
făcut impresia că șeful departa
mentului, în concluzii, nu a reținut 
această propunere, insistînd pe 

dispersarea bazei materiale spre 
ferme. Or, cred că propunerea fă
cută aici, de a se trece la concen
trarea mijloacelor de mecanizare 
pe unități mari, pe întreprinderi, 
este deosebit de valoroasă ; apli
carea ei va asigura o folosire mai 
intensivă, cu randament mai bun, 
a mijloacelor mecanice, creșterea 
eficienței întregii activități în agri
cultura de stat. (Aplauze prelun
gite). Sînt însă și alte propuneri 
bune făcute aici, care vor trebui 
să fie avute în vedere și să se 
acționeze pentru realizarea lor.

De asemenea, consider că cea 
mai mare parte a criticilor aduse 
conducerii Ministerului ~Ihdustrîei~ 

deplîrf îndreptățite. Este necesar ca 
ministerul să țină seama de ele și 
să acționeze cu mai multă fermi
tate pentru soluționarea la timp a 
problemelor legate de mecaniza
rea complexă, în timpul planificat, 
a lucrărilor agricole.

Ținînd seama de cerințele insis
tente pentru o mai mare diversifi
care a gamei de mașini agricole, 
consider că este bine să facem o 
mai temeinică analiză a necesaru
lui diferitelor tipuri de mașini. Să 
ne gîndim nu numai la diversifica
re, ci și la tipizarea mașinilor, la 
realizarea unor mașini noi, de înalt 
randament, cu o mare capacitate 
de lucru și cu o gamă largă de dis
pozitive, care să asigure efectuarea 
unor lucrări diferite. O diversifica
re exagerată a mașinilor ar duce ța 
un număr inutil de mașini, slab fo
losite, deci și la creșterea cheltuie
lilor de producție. Cred că nimeni 
nu dorește asta. (Aplauze puter
nice). Atît Ministerul Agriculturii, 
cît și Ministerul Construcțiilor de 
Mașini, împreună cu institutele și 
centrele de cercetare respective, 
trebuie să treacă cît mai rapid la' 
studierea, și elaborarea unei con

cepții noi și a unor mașini com
plexe, de mare randament, cu dis
pozitive care să ofere posibilitatea 
executării unei game largi de lu
crări — cu mai multe mașini con
comitent sau cu aceeași mașină. A- 
ceasth va duce la grăbirea mecani
zării, la ușurarea muncii omului, la 
creșterea eficienței economice a lu
crărilor de mecanizare. (Vii și în
delungi aplauze).

Este, de asemenea, necesar ca 
Centrala mașinilor agricole, între
prinderile de mecanizare să țină 
seama de criticile aduse aldin "Ce 
privește folosirea mai bună a mij
loacelor tehnice și executarea la 
timp, de calitate înaltă a lucrări
lor agricole. De altfel, sistemul de 
retribuție actual, pe care îl perfec
ționăm acum, va lega și mai strîns 
veniturile mecanizatorilor, inclusiv 
ale directorului, de calitatea lucră
rilor; de producția obținută pe su
prafețele lucrate. în felul acesta, 
mecanizatorii vor fi, într-adevăr, 
o forță activă în creșterea produc
ției agricole. (Aplauze puternice).

S-au adus critici, s-au făcut pro
puneri și s-au emis cereri îndrep
tățite la adresa Ministerului Indus
triei Chimice. Doresc să subliniez 
necesitatea ca. și conducerea Mi
nisterului Industriei Chimice să a- 
corde o atenție mai mare realizării 
programului de producere a îngră
șămintelor și celorlalte substanțe 
chimice pentru agricultură și li
vrării acestora la timp. Să fie bine 
înțeles că dacă vom da erbicidele, 
de exemplu, în august, ele vor fi 
bune pentru anul viitor. Degeaba 
vom spune că aTn livrat în anul 
respectiv cantitatea de erbicide 
planificată. (Aplauze prelungite).

Sînt complet de acord cu_crjțfc 
cile juste, mai cu seamă cu cerin
țele adresate cercetării științifice 
din agricultură. într-adevăr, pem- 
tru a înfăptui programul dezbătut 

în aceste zile, pentru a asigura un 
progres rapid al agriculturii noas
tre, se cere din partea conducerii 
Academiei de științe agricole și sil
vice, a institutelor, a tuturor lu
crătorilor din cercetarea agricolă 
să acționeze într-un spirit nou, 
revoluționar, să asigure soluțio
narea rapidă a problemelor legate 
de crearea de noi soiuri de plan
te și semințe de înaltă produc
tivitate. într-adevăr, hotărîrea ex- 
prirpată aici, de .a se ajunge la 
producții de 10 000 kg la grîu și 
20 000—25 000 kg la porumb este 
foarte bună, dar deocamdată ea se 
află în stadiul de program. Sînt, 
desigur, cîteva unități care au 
ajuns la 20 000 kg porumb și la 
8 000—9 000 kg grîu, deci obiecti
vul propus nu este fantezist, e 
posibil de realizat. Aceasta cere 
insă, în primul rînd din par
tea cercetătorilor științifici, să 
coboare jos, să părăsească Bucu- 
reștiul, să meargă în unitățile de 
producție (Vii aplauze) și, împre
ună cu lucrătorii, cu țăranii coope
ratori, cu întreaga țărănime, să re
zolve concret aceste probleme. în 
laborator, în Capitală, nu se vor 
putea rezolva aceste probleme. De
sigur, sînt unele probleme de bio
logie, de genetică, care trebuie cer
cetate în laborator ; acestea trebuie 
să ia însă numai o anumită parte 
din munca de cercetare. Verifica
rea rezultatelor nu se poate face 
însă decît jos, în teren, acolo unde 
se seamănă porumbul și griul, 
toate plantele. Acolo trebuie des
fășurată cercetarea ! Astfel, îm
preună cu această uriașă masă de 
milioane de muncitori ai pămîn- 
tului, vom obține rezultatele de 
care s-a vorbit aici, în scurt timp. 
(Asistența se ridică în picioare și 
aplaudă puternic, îndelung, scan- 
dind „Ceaușescu — P.C.R. !“).
(Continuare în pag. a IlI-a)

Publicăm în paginile II, IV și V

Sinteze ale lucrărilor și ale documentelor adoptate de
Congresul al lll-lea al Uniunii 

Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție

Conferința consiliilor 
oamenilor muncii din 

intreprinderile agricole de stat 
- 1_ —_______________  -■ A .

Conferința consiliilor 
oamenilor muncii din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 

_______ g—..... .........................

Consfătuirea agricultorilor 
din localitățile necooperativizate
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Profundă analiză a muncii desfă
șurate de țărănime, de toți lucrătorii 
ogoarelor in anii de puternic avint 
creator și mari izbinzi ai socialismu
lui, ' sinteză a direcțiilor fundamen
tale ale modernizării și dezvoltării in
tensive a producției, expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu — se spu
ne in raportul Consiliului U.N.C.A.P. 
prezentat in fața congresului — a 
trasat organelor și organizațiilor de 
partid, tuturor celor care iși desfă
șoară activitatea în această ramură 
de bază a economiei naționale un 
vast și mobilizator program de ac
țiune.

Clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea au pășit in noul an ferm 
hotărite să răspundă exemplar vi- ‘ 
brantei chemări a conducerii partidu
lui de a face ca anul 1977 să consti
tui® o etapă de noi izbinzi, care să 
pună baze' trainice înfăptuirii cu suc
ces a întregului cincinal. In activi
tatea lor entuziastă se regăsesc în
crederea deplină cu care oamenii mun
cii ,din patria noastră, fără deosebi
re de naționalitate, își urmează a- 
vangarda sa încercată și clarvăzătoa
re — Partidul Comunist Român. A- 
ceastă vastă și însuflețită activitate 
constructivă a fost tulburată brusc 
în dramatica noapte de 4 martie. Irt 
aceste împrejurări s-au demonstrat 
încă o dată, în mod strălucit, capaci
tatea organizatorică și politică a 
P.C.R., trăinicia indestructibilă a o- 
rînduirii noastre noi, a legăturilor 
organice dintre partid și popor, for
ța economiei noastre Socialiste de a 
face față cu succes oricăror momente 
grele. Mobilizate de chemarea și 
exemplul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conștiente că tot 
ceea ce se făurește in patria noastră 
este destinat bunăstării și fericirii o- 
mului, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea înscriu in aceste zile 
acte de adevărat eroism în muncă, 
concretizate în importante depășiri 
de plan.

Anii care au trecut de la preceden
tul nostru congres — se subliniază 
in raport — reprezintă pentru agri
cultura cooperatistă, atît sub aspectul 
sporirii producției, cit și al creșterii 
bunăstării cooperatorilor, o perioadă 
deosebit de fertilă. în tot acest răs
timp s-au demonstrat cu putere clar
viziunea și realismul politicii agrare 
a partidului, politică însușită fără 
rezerve și aplicată cu nestrămutată 
hotărire de întreaga țărănime coope
ratistă.

Desfășurîndu-și activitatea sub con
ducerea permanentă a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a comitetelor județene de 
partid, Consiliul Uniunii Naționale, 
consiliile uniunildr județene, organele 
executive și aparatul acestora au pus 
în centrul preocupărilor lor mobili
zarea largă a cooperatorilor la reali
zarea sarcinilor ce le-au revenit din 
planul de stat, la sporirea cbWtribtte” 
ției agriculturii cooperatiste la dez
voltarea economico-socială a patriei. 
Ele au. acționat cu mai multă perse
verență pentru adîncirea democrației 
cooperatiste, . îmbunătățirea muncii 
organelor de conducere ale uni
tăților, întărirea ordinii, discipli
nei și responsabilității în mun
că, îmbunătățirea continuă a or
ganizării producției și a muncii în 
cooperative, perfecționarea sistemu
lui de retribuire a cooperatorilor, ge
neralizarea acordului global. Punînd 
în centrul preocupărilor lor însușirea 
și înfăptuirea politicii partidului de 
către întreaga țărănime cooperatistă, 
formarea omului nou, cu o înaltă 
oonștiință socialistă, cu o atitudine 
înaintată față de muncă și avutul 
obștesc. Biroul permanent al Uniu
nii Naționale și birourile executive 
ale uniunilor județene au inițiat am
ple acțiuni pentru cunoașterea și a- 
plicarea în practică a documentelor 
Congresului al XI-lea, a cuvîntărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalte documente de partid și de 
stat, a legilor țării.

Dînd glas sentimentelor de adîncă 
recunoștință ale milioanelor de ță
rani cooperatori, delegații la congres 
exprimă cele mai vii mulțumiri con
ducerii partidului și statului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru grija pe care o poartă dez
voltării agriculturii, progresului și ci
vilizației satului românesc. Adîncă 
recunoștință va purta țărănimea pen
tru recentul program privind îmbu
nătățirea sistemului de pensii și in
demnizații de asigurări sociale ale 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție și majorarea pensiilor — 
expresie dintre cele mai grăitoare a 
preocupării statornice de a asigura 
un trai fericit celor ajunși la vîrsta 
bătrîneții, a prețuirii de care se 
bucură țărănimea, munca sa în socie
tatea noastră. Acesta va constitui 
pentru cooperatori un nou imbold în 
muncă, va asigura o mai mare coin
teresare a acestora in obținerea unor 
rezultate superioare in producție.

Analizind cu exigență și deplină 
responsabilitate activitatea desfășura
tă de organele de conducere ale u- 
niunilor și unităților agricole, de ță
rănime — se spune în raport — tre
buie să arătăm că succesele obținute 
in cei cinci ani care au trecut de la 
ultimul nostru congres riu reflectă 
încă pe deplin potențialul uman și 
material de care dispunem. Viața a 
demonstrat cu prisosință că ridicarea 
nivelului de trai al tuturor celor ce 
lucrează in unitățile agricole coope
ratiste este nemijlocit legată de creș
terea producției și a avutului obștesc, 
iar aceasta, la rindul ei, depinde de 
activitatea întregului colectiv și a 
fiecărui cooperator.

Pornind de la aceasta, consiliile de 
conducere au obligația să stabilească 
cu discernămint, pentru fiecare cam
panie agricolă, programele și orarele 
de lucru pe subunități de producție 
și formații de muncă, astfel ca fieca
re cooperator să cunoască exact vo
lumul de muncă pe care trebuie 
să-1 realizeze, perioada de executare 
a lucrărilor, toate îndatoririle și 
drepturile de retribuire ce îi revin. 
Ordine și disciplină riguroasă, ca în 
industrie, organizare superioară a 
muncii, conștiinciozitate în îndeplini
rea sarcinilor de plan se cer și în zo
otehnie, domeniu în care. în unele 
cooperative agricole și asociații eco
nomice intercooperatiste, se manifes
tă încă numeroase deficiențe, se ob
țin producții sub nivelul celor pre
văzute. Asigurarea întregului necesar 
de furaje trebuie să constituie o pre
ocupare de bază pentru toate condu
cerile de unități, pentru întreaga 
masă a cooperatorilor. Organizarea 
temeinică a muncii, întărirea ordinii 
și răspunderii pentru calitatea și exe
cutarea la timp a lucrărilor vizează 
în aceeași măsură și pe mecanizato
rii, tehnicienii și specialiștii stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii.

înfăptuirea sarcinilor de creștere a 
producției, corespunzător tuturor 

programelor de dezvoltare a agricul
turii, impune, așa cum s-a subliniat 
în ampla analiză făcută de secreta
rul general al partidului, o atenție 
tot mai mare bunei gospodăriri a pă- 
mîntului, folosirii lui raționale, apli
cării stricte a prevederilor legii pri
vind apărarea și conservarea solului. 
O preocupare majoră trebuie să o 
reprezinte realizarea an de an a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare pla-. 
nificate. Birourile executive ale uniu
nilor județene au obligația să-și 
aducă întreaga contribuție la reali
zarea la timp a investițiilor, să ana
lizeze. sistematic mersul lucrărilor, 
să intervină cu promptitudine și efi
cient acolo unde se Constată neajun
suri. Atenție maximă trebuie să se 
acorde folosirii la parametrii proiec
tați a noilor capacități de producție, 
precum și a celor existente, creșterii 
rapide a indicelui de utilizare a par
cului de mașini, utilaje și instalații 
agricole. Cu toată fermitatea, așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului, trebuie să acționăm pen
tru reducerea cheltuielilor materiale. 
Să încetățenim jn munca noastră 
practica de a analiza zi de zi cheltu
ielile, pe produse, și faze tehnologice, 
la fiecare loc de muncă, să urmărim 
și să asigurăm ca fiecare leu cheltuit 
să aducă un spor corespunzător de 
producție. Să realizăm astfel un salt 
calitativ, in primul rind sub aspectul 
echilibrării planului de venituri și 
cheltuieli în toate cooperativele și a- 
sociațiile economice intercooperatiste.

Așa cum s-a subliniat în expunerea 
prezentată în plenul congresului, una 
din sarcinile de mare răspundere ce 
ne revine este de a acționa cu în
treaga responsabilitate pentru dez
voltarea și adincirea democrației co
operatiste și, în acest context, pen
tru ridicarea continuă a rolului adu
nărilor generale și al adunărilor pe 
ferme și brigăzi. întărirea democrației 
cooperatiste face imperios necesară și 
îmbunătățirea muncii consiliilor de 
conducere. O atenție deosebită tre
buie să acordăm promovării în func
ții de conducere a femeilor pentru 
ca ele să ocupe și în această privin
ță locul ce-.l merită pe deplin in co
operativele agricole,,în întreaga so
cietate. Avem, totodată, obligația să 
desfășurăm o susținută muncă poli
tică în rîndul tinerilor de la sate.

Sarcini de mare răspundere revin 
Consiliului Uniunii Naționale și con
siliilor uniunilor județene ale coo
perativelor agricole, consiliilor in- 
tercooperatiste și cadrelor de bază 
din unități în înfăptuirea Pro
gramului ideologic al partidului. 
Birourile executive șl consiliile de 
conducere trebuie să asigure organi
zarea temeinică a întrecerii socialis
te, la care să fie antrenate efectiv, 
în fiecare an, toate cooperativele, for
mațiile de muncă, întreaga masă a 
cooperatorilor. Cu aceeași răspundere 
trebuie să ne ocupăm, și de ge- 
mjraji&arââ experienței înaintate. 
Biiburil# 'executive ale unitiffilor vâr 
trebui Bă'dndrume și să sprijine. în 
continuare, participarea formațiilor 
cultural-artistice sătești la Festivalul 
național „Cîntarea României", precum 
și intensificarea activității sportive, 
participarea masivă a cooperatorilor 
la competiția națională „Daciada".

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea sarci
nilor ce revin agriculturii cooperatis
te impune. în mod necesar, perfecțio
narea continuă a stilului și metodelor 
de muncă ale Consiliului Uniunii Na
ționale și organelor sale executive, 
ale consiliilor și birourilor executive 
ale uniunilor județene. Aceasta im
pune să deplasăm centrul de greutate 
al muncii noastre în cooperative și 
asociații, în ferme și brigăzi, pentru 
a putea acorda tot sprijinul necesar 
în soluționarea problemelor pe care 
le ridică producția și viața, pentru a 
exercita un control susținut si eficace 
asupra îndeplinirii sarcinilor. Cu 
toată răspunderea trebuie să organi
zăm și să înfăptuim noua sarcină în
credințată de către conducerea parti
dului privind funcționarea organis
melor, chemate să asigure participa
rea directă a țărănimii din zonele 
necooiperativizate la stabilirea măsu
rilor de creștere a producției.

Acționînd în spiritul principiilor 
politicii externe a partidului, care în
trunește adeziunea unanimă a țărăni
mii, a întregului nostru popor. Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție și-a intensificat, an 
de an. activitatea internațională. In
formăm congresul că Uniunea Națio
nală are relații directe cu un număr 
de 37 organizații cooperatiste și ță
rănești din 34 de țări.

Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție va milita 
și de acum înainte pentru extinderea 
acestor relații. în vederea întăririi 
colaborării si cooperării reciproc a- 
vantajoase, consolidării păcii și înțe
legerii internaționale.

Sîntem în plină campanie de pri
măvară. Datoria noastră supremă, a 
tuturor celor ce purtăm răspunderea 
producției, este ca. atît acum, cît și în 
campaniile agricole ce vor urma, să 
nu ne precupețim eforturile, să mun
cim cu răspundere și organizat, să a- 
sigurăm executarea la timp și la un 
nivel calitativ ridicat a lucrărilor in 
vederea realizării și depășirii sarci
nilor de plan.

Sub conducerea nemijlocită a orga
nelor si organizațiilor de partid, bi
rourile executive ale uniunilor jude
țene. consiliile intercooperatiste și 
conducerile din unități sint chemate 
să treacă de îndată la completarea 
planurilor de măsuri cu toate sarci
nile cuprinse în expunerea făcută la 
congres de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. precum și in hotărîrea ce 
va fi adoptată.

Instituționalizarea Congresului con
siliilor de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al întregii tărănimi 
evidențiază cu putere consecvența cu 
care conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se preo
cupă de crearea condițiilor necesare 
pentru participarea activă. într-un 
cadru organizat, a țărănimii, la ela
borarea politicii agrare, la făurirea 
propriului său destin.

★
In cursul dezbaterilor, participants 

la cel de-al treilea Congres al 
U.N.C.A.P. au dat expresie adeziunii 
depline și atașamentului de neclintit 
al țărănimii noastre cooperatiste, al 
poporului nostru față de întreaga po
litică internă și externă a partidului 
și statului nostru, sentimentelor de 
înaltă prețuire si fierbinte recunoș
tință față de Partidul Comunist Ro
mân, față de secretarul său general, 
pentru activitatea sa neobosită, con
sacrată bunăstării și fericirii poporu
lui. progresului multilateral al patriei, 
înfăptuirii neabătute a programului 
partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României. Vorbitorii au dat 

o înaltă apreciere contribuției remar
cabile a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și transpunerea în viată 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
relevind profunzimea analizei cuprin
se în expunerea prezentată la Con
gresul consiliilor de conducere ala 
unităților agricole socialiste, al În
tregii țărănimi. claritatea, realismul 
și caracterul științific cu care jalonea
ză direcțiile fundamentale ale dez
voltării în perspectivă a agriculturii 
noastre. Participant ii la dezbateri au 
apreciat că magistrala expunere a 
secretarului general al partidului re
prezintă. prin concluziile sale de o 
deosebită însemnătate teoretică și 
practică, un cuprinzător și mobiliza
tor program de acțiune pentru dez
voltarea în ritm rapid a agriculturii, 
sporirea aportului acestui sector la 
ridicarea economico-socială a întregii 
țări.

Am avut deseori prilejul, spunea 
Alexandru Dincă, să ascult cuvîntul 
secretarului general al partidului și 
de fiecare dată am fost profund im
presionat de clarviziunea și realis
mul cu care abordează problemele vi
tale ale vieții noastre economice și 
sociale. Și de această dată, analiza 
concretă, bogăția de idei, dragostea sa 
nemărginită față de oamenii acestui 
pămint străbun al pairiei. care au 
răzbătut cu putere din expunerea 
prezentată în fața congresului, ne-au 
întărit și mai mult în hotărîrea de 
a face totul pentru înfăptuirea po
liticii partidului. Exprimind, in nu
mele cooperativelor din Șieu Odorhei 
— români, maghiari și germani _ —, 
aceleași ginduri. Arnold Schneider 
arăta că acest atașament are adinei 
rădăcini in istorie pentru că. de-a 
lungul secolelor, țăranii de toate na
ționalitățile de pe meleagurile pa
triei au trăit, au muncit și au luptat 
împreună pentru libertate națională 
și socială, s-au ajutat si au progre
sat împreună. El se bazează în pre
zent. adăuga vorbitorul, pe frăția și 
unitatea de nezdruncinat în jurul 
partidului nostru comunist, frăție și 
unitate întemeiate pe deplina egali
tate în drepturi, ca și în obligații, pe 
efortul comun, pe dăruirea si entu
ziasmul cu care participăm deopotri
vă la măreața operă de înflorire mul
tilaterală a României socialiste.

Țăranii cooperatori își reafirmă voința ca, în strînsă 
unitate cu clasa muncitoare, cu intelectualitatea, cu toți 
oamenii muncii din țara noastră, să-și aducă o contribuție 
mereu sporită la satisfacerea necesităților tot mai mari 
ale economiei naționale, la ridicarea generală a bunăstării 
poporului, la înfăptuirea neabătută a mărețului program 
de edificare a socialismului și comunismului adoptat de 
Congresul al XI-lea al partidului.

La rîndul ei, Estera Boroș, tălmă
cind gindurile locuitorilor din Tom
natic, județul Timiș, români, ma
ghiari și germani, reafirma atașa
mentul lor neclintit la politica 
internă și externă a partidului și 
statului, hotărârea lor fermă de a mi
lita neabătut pentru a îndeplini in
tegral sarcinile ce le revin din 
expunerea-program a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ca fiică a acestui 
pămint străbun al patriei natale, 
care mi-a legănat visurile copilăriei 
și adolescenței, în care m-am for
mat ca om al societății noastre noi, 
ca specialist și de care imi sint le
gate organic năzuințele și aspirațiile 
viitoare — sublinia vorbitoarea —, 
aprob intru totul poziția partidului 
nostru, exprimată recent de secreta
rul său general cu privire la esența 
umanismului revoluționar, la modul 
în care România a rezolvat proble
mele umanitare și înfierez pe toți 
cei ce-mi denigrează patria, desfă- 
șurînd activități de instigare a unor 
cetățeni români de diferite naționa
lități să-și părăsească țara și să emi
greze. Pentru că nimic nu poate da 
satisfacții mai mari decît rezultatele 
muncii îndeplinite, puse în slujba 
patriei, a oamenilor în mijlocul că
rora trăiești și te realizezi.

înaltele aprecieri pe care le-a 
dat secretarul general al parti
dului spiritului revoluționar ce 
a animat țărănimea de-a lungul isto
riei, dragostei sale nemărginite față 
de țară și pămintul strămoșesc, ab
negației cu care acționează aceasta, 
în strînsă alianță cu clasa muncitoa
re, pentru propășirea României socia
liste au stîrnit în conștiința și în ini
mile participanților, după cum au ți
nut să sublinieze numeroși vorbitori 
— printre care Ioan Popescu, Alexan
dru Dimeny și Gabriela Tonescu — 
sentimente de profundă mîndrie pa
triotică. Ei au relevat că prețuirii pe 
care o acordă partidul activității ță
rănimii, grijii statornice a secretaru
lui general al partidului pentru asi
gurarea dezvoltării și modernizării a- 
griculturii, înfloririi satului, ridicării 
nivelului de trai al țărănimii, oame
nii muncii de pe ogoare îi răspund 
printr-o muncă neobosită pentru 
creșterea necontenită a producției, a 
contribuției unităților agricole coope
ratiste la progresul general al eco
nomiei naționale.

Pornind de la ideile și orientările 
cuprinse in expunerea secretarului 
general al partidului, participanții au 
analizat temeinic, într-un spirit de 
înaltă răspundere, problemele funda
mentale ale dezvoltării agriculturii 
cooperatiste. Subliniind rezultatele 
bune obținute în creșterea producției 
agricole și consolidarea economico- 
organizatorică a unităților, delegații 
care au luat cuvîntul — între care 
Gheorghe Dinu, Nicolae Mitruț, 
Marin Siăvescu — au evidențiat 
în mod critic și autocritic unele 
aspecte ale activității desfășurate în 
ultimii cinci ani de consiliile și birou
rile executive ale uniunilor, de or
ganele de conducere ale consiliilor 
intercooperatiste și ale unităților, de 
întreaga țărănime.

Participanții au fost unanimi In a- 
precierea că perioada care a trecut 
de la precedentul congres a fost deo
sebit de bogată pentru agricultura 
cooperatistă atît în privința sporirii 

producției, cît și în aceea a creșterii 
bunăstării cooperatorilor. Drumul 
parcurs de cooperativa agricolă de 
producție din Belobreșca, județul 
Caraș-Severln, sublinia în acest sens 
Tvetco Milanovici, este drumul spre 
fericire și belșug, bunăstare și frăție, 
este un drum care demonstrează e- 
locvent justețea politicii agrare a 
partidului nostru. El a arătat că. valo- 
rifieind, cu ajutorul permanent al 
partidului și statului, tot mai bine 
condițiile naturale existente, averea 
obștească a cooperatorilor a sporit 
considerabil, ceea ce s-a reflectat di
rect in nivelul de trai al cooperato
rilor. Delegata Tudora Doroșîn se re
ferea la faptul că, dacă in urmă cu 
cinci ani, atunci cind a avut loc al 
doilea Congres al U.N.C.A.P., coope
rativa agricolă Cosmești din județul 
Galați, al cărei vicepreședinte este, 
se număra printre unitățile slab dez
voltate din punct de vedere econo
mic și organizatoric, ea a devenit, 
datorită ajutorului prețios primit din 
partea statului, prin măsurile adop
tate pentru perfecționarea activității 
și munca harnică a sătenilor, o coo
perativă cu bune rezultate, care reali
zează acum o producție globală de 
aproape 18,5 milioane lei. în același 
sens. Emilian Mihăilescu raporta la 
rîndul său ' Congresului că indicația 
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul sărbătoririi, la Alexandria, 
a Zilei recoltei cu privire Ia creșterea 
continuă a numărului de unități cu 
recolte mari se înfăptuiește cu succes. 
In 1976. de p'ildă, marea majoritate a 
unităților agricole din județul Teleor
man au depășit planul stabilit la po
rumb, iar numărul cooperativelor care 
au realizat peste 7 000 kg porumb 
boabe la hectar s-a dublat.

Menționînd, in cuvîntul lor, realiză
rile unităților pe care le reprezintă în 
congres, vorbitorii au scos, totodată, in 
evidență — așa cum au făcut-o și 
Marcel Dobra. Viorica Tulbure, Stan 
Baciu și Viorica Darabant — 
faptul că succesele obținute pînă 
în prezent nu sint pe măsura 
experienței dobîndite. a efortului 
apreciabil de investiții făcute de so
cietate pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii. Rele
vind. de pildă, faptul că la sfirșitul 
cincinalului trecut producția globală 

agricolă a județului Bihor era cu 21 
la sută mai mare decît cea înregis
trată in 1970, iar in 1976 cu 22 la 
sută mai mare decît în anul prece
dent. loan Lupu spunea : în criticile 
aduse dș secretarul general ăl parti
dului am regăsit si minusurile din 
activitatea consiliului și biroului 
executiv al U.J.C.A.P.-Bihor. a unor 
conduceri de unități. Este o realitate 
incontestabilă că agricultura noastră 
cooperatistă dispune de numeroase 
posibilități de sporire a producției 
insuficient valorificate.

Este o idee asupra căreia s-au 
oprit numeroși alti vorbitori. In 
acest conthxt, Grigore Radu releva, 
de pildă, faptul că in anul 1976 me
dia cincinalului precedent a fost cu 
mult depășită in ceea ce privește 
producția unităților cooperatiste din 
județul Ialomița, dar arăta că rezul
tatele obținute nu sînt totuși pe de
plin mulțumitoare. Ele nu corespund 
decit parțial, preciza el. ajutorului 
acordat de partid, marilor investiții 
făcute pentru modernizarea si inten
sificarea producției agricole, condi
țiilor pe care le oferă pămintul Bă
răganului.

Pornind de la o asemenea consta
tare. dezbaterile au adus în centrul 
atenției o serie de măsuri ce trebuie 
întreprinse pentru eliminarea ne
ajunsurilor care mai persistă în unele 
Unități, pentru valorificarea integrală 
a rezervelor de creștere a producției 
vegetale și animale.

S-au subliniat, printre ateste obiec
tive. folosirea integrală si intensivă a 
fondului funciar, eliminarea oricăror 
tendințe de risipă in utilizarea tere
nurilor, creșterea fertilității solului în 
toate zonele tării. Delegatul Dumitru 
Trofin împărtășea o interesantă ex
periență a C.A.P. Rănceșiți, județul 
Neamț. în ceea ce privește mărirea 
potențialului productiv al pământului. 
Faptul că unitatea este așezată într-o 
zonă submontană. cu condiții de cli
mă și sol mai puțin favorabile, avind 
terenuri podzolice cu exces de umidi
tate. a impus consiliului de conducere 
al unității să ia măsuri de ameliorare 
a solului. Pentru îndeplinirea scopu
lui propus, unitatea a fost ajutată de 
specialiștii Stațiunii de cercetări agri
cole din Secuieni. Din această conlu
crare a cercetării eu producția, orga- 
.nizată în spiritul indicațiilor secre
tarului general al partidului, au ieșit, 
aprecia vorbitorul, lucruri bune. Lu
crările întreprinse au dus la înlătura
rea excesului de apă pe 1 000 ha. re- 
prezentind jumătate din întreaga su
prafață a cooperativei. S-au fă
cut, de asemenea, analize care 
au indicat necesitatea fertilizării di
ferențiate a terenurilor în funcție de 
starea reală a fiecărei porțiuni din 
suprafața cooperativei. Asemenea 
măsuri complexe, însoțite de aplica
rea unor tehnologii adecvate și fo
losirea de semințe și hibrizi specifice 
condițiilor pedoclimatice locale, au 
condus la sporirea substanțială a re
coltelor. Măsuri similare au aplicat — 
după cum menționa Leontln Chiș — 
și cooperatorii din Chieșd. județul 
Sălaj. în același sens s-au pronun
țat numeroși alți vorbitori, care și-au 
manifestat hotărîrea de a acționa cu 
toată energia pentru cultivarea în 
cele mai bune condiții a întregii su
prafețe agricole, realizarea integrală 
a proiectelor de irigare, exploatarea 
mai rațională a sistemelor existente, 

sporirea volumului lucrărilor de 
combatere a eroziunii solului, de în
diguiri și desecări. în condiții de 
eficientă mai ridicată, în așa fel in
cit investițiile alocate să se regăseas
că cît mai curind in sporurile de 
producție scontate.

Reliefînd faptul că statul face mari 
eforturi pentru înzestrarea agricultu
rii cu tehnică modernă, mai multi 
participanți la dezbateri au insistat 
asupra necesității de a se urgenta 
executarea si livrarea unor utilaje 
menite să asigure mecanizarea lu
crărilor. precum și a întregului ne
cesar de piese de schimb. Președin
tele unei cooperative agrieole de pro
ducție. Ion Davidoiu. exprima. în â- 
cest sens, opinia că Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini ar 
putea sprijini mai eficient viticultu
ra tării, asigufînd mașini specifice 
pentru executarea lucrărilor de pe 
plantațiile de viță de vie și arăta că, 
în ceea ce ii privește, specia
liștii din agricultură sint gata să 
dea tot concursul la realizarea u- 
nor mașini cu caracteristici funcțio
nale adaptate unor condiții specifi
ce, Un alt președinte de cooperati
vă. Angela Bivolu, menționa la rîn
dul ei că unitatea sa, situată în zona 
colinară a Gorjului, are nevoie de 
mașini capabile să execute lucrări
le pe terenurile în pantă, relevind 
că numai în acest fel operațiunile 
pot fi executate în condiții calitativ 
superioare, asigurindu-se în același 
timp o reducere substanțială a vo
lumului de muncă manuală.

Relevind că unitățile agricole din 
județul Mureș s-au angajat să depă
șească planul pe 1977 la efective cu 
1 590 taurine și 2 000 ovine, Ni
colae Lobonțiu menționa că țăra
nii cooperatori din această parte a 
țării sînt conștienți că se află doar 
la începutul unor realizări bune în 
zootehnie si arăta că a fost adoptat 
un program ale cărui principale coor
donate sînt: sporirea producției de fu
raje pe terenurile de deal și submon
tane, concentrarea și specializarea 
unităților zootehnice, construirea u- 
nui mare număr de noi complexe și 
modernizarea fermelor existente, ri
dicarea nivelului de cunoștințe pro
fesionale însoțită de permanentizarea 
muncitorilor și specialiștilor ce lu

crează în sectorul creșterii animale
lor.

Unii delegați s-au referit, de ase
menea, în mod critic la activitatea 
de preluare a produselor agricole 
din partea întreprinderilor speciali
zate, cerînd să se înlăture cît mai 
grabnic deficiențele existente în a- 
cest domeniu și evidențiind, tot
odată, necesitatea găsirii unor moda
lități de urmărire a respectării stric
te a obligațiilor. reciproce prevăzute 
în contracte.

O bună parte dintre intervenți' 
s-au axat pe problemele creșterii 
eficienței economice a activității 
cooperativelor agricole de producție, 
împărtășind din experiența valoroa
să a unităților lor, semnalînd auto
critic unele deficiențe, vorbitorii 
care s-au oprit asupra acestui su
biect au prezentat măsurile aplicate 
sau cele preconizate a fi traduse în 
viață la nivelul unei cooperative, 
consiliului intercooperatist sau al 
județului pentru evitarea oricăror 
cheltuieli neeconomicoase, pentru 
realizarea unei proporții mai bune 
intre venituri și cheltuieli. Măsurile 
citate s-au referit îndeosebi la folo
sirea intensivă a forței de muncă și 
mijloacelor mecanizate, la dezvol
tarea, alături ■ de sectoarele agricole, 
a activității industriale și prestatoare 
de servicii, la sporirea eficienței tu
turor activităților și creșterea rapidă 
a forței economice a cooperativelor. 
S-a subliniat, de asemenea, că tre
buie să se acționeze în așa fel încât 
resursele financiare ale fiecărei uni
tăți să acopere nu numai cheltuielile 
materiale de producție și sumele ne
cesare retribuirii cooperatorilor, ci și 
constituirea fondurilor statutare și, 
înainte de toate, a celui de dezvol
tare. de care depinde întărirea con
tinuă a proprietății obștești, sursă 
de bază pentru creșterea veniturilor 
unităților și membrilor cooperatori.

A ieșit în evidență, în cursul dis
cuțiilor, că nu s-a acționat peste tot 
în mod corespunzător pentru întări
rea răspunderii fiecărui coopera
tor și mecanizator în îndeplinirea 
obligațiilor ce le revin prin angaja
mentul asumat în cadrul acordului 
global, că nu s-a urmărit în perma
nentă modul în care se achită fiecare 
lucrător de sarcina de a executa în 
condiții bune și cu cheltuieli minime 
lucrările. în asemenea deficiente, fi
nind de organizarea nesatisfăcătoare 
a muncii, a fost identificată de vor
bitori principala cauză care a făcut 
ca unele unități să nu atingă un nivel 
de eficiență corespunzător. S-a ce
rut, în acest sens, consiliilor de con
ducere să situeze în centrul preocu
părilor respectarea neabătută a pre
vederilor Legii retribuirii muncii în 
unitățile agricole cooperatiste.

Referindu-se la creșterea rolului 
consiliilor intercooperatiste în coor
donarea activității unităților agricole, 
vorbitorii au subliniat însemnătatea 
deosebită a recentei hotăriri a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. ăl 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
organizării și dezvoltarea activității 
acestora. Părerea celor care au a- 
bondat această problemă a fost că 
măsurile prevăzute in hotărire vor 
conduce Ia punerea in valoare a re
zervelor de creștere a producției, 
crearea unor noi obiective de investi
ții, dezvoltarea activităților industria

le și prestatoare de servicii, valori
ficarea superioară a resurselor locale.

Exprimîndu-și această convingere, 
Nicolae Mihalache aprecia. în ca
litatea sa de președinte al unui con
siliu intercooperatist din județul 
Arad, că prin Îmbunătățirile aduse 
s-a asigurat cadrul organizatoric ne
cesar luării tuturor măsurilor de în
tărire si dezvoltare economico-orga- 
nizatorică a cooperativelor agricole. 
Recenta hotărire. spunea la rîndul 
său Vasile Hulpoi. ne-a ajutat 
să înțelegem mai bine rolul, locul si 
răspunderile ce revin acestor orga
nisme în înfăptuirea politicii partidu
lui si statului de întărire si dezvol
tare a agriculturii cooperatiste. Ei 
declara în congres, din împuternici
rea lucrătorilor pe care îi reprezintă, 
că mecanizatorii, țăranii cooperatori, 
tehnicienii și inginerii de la Movi
leai. județul Iași, sînt hotărîti să cre
eze un consiliu intercooperatist mo
del. capabil să asigure cooperativelor 
componente, comunelor și satelor din 
raza sa de activitate o dezvoltare 
complexă si unitară, să le ridice pe 
o treaptă superioară din punct de ve
dere economic și social.

Una din temele centrale ale dezba
terilor a fost aceea a întăririi demo
crației cooperatiste, asigurării parti
cipării tuturor cooperatorilor la adop
tarea și înfăptuirea deciziilor, la în
treaga viață a unității în care lucrea
ză. Vorbitorii au evidențiat necesita
tea ca în dezbaterea adunărilor gene
rale să fie puse problemele princi
pale ale activității unităților, iar ho- 
tărîrile să fie rezultatul unei largi 
consultări a cooperatorilor, să reflec
te preocupările majore impuse de 
viata fiecărei unități. Ei au relevat 
importanta creării unui climat care 
să permită cooperatorilor să dezbată 
aprofundat modul în care sint con
duse unitățile și subunitățile de pro
ducție. să ia atitudine fermă împotri
va celor care nu participă Ia muncă 
sau execută lucrări necorespunzătoa
re. nu se îngrijesc de gospodărirea, 
apărarea si dezvoltarea proprietății 
obștești. încalcă prevederile statu
tare. Criticindu-se faptul că în 
unele unități organele executive 
de conducere nu analizează ope
rativ mersul îndeplinirii planului, 
nu intervin cu măsuri energice 
care să asigure înlăturarea defi
ciențelor și a greutăților în mun
că, s-a subliniat că întărirea demo
crației cooperatiste presupune in 
mod obligatoriu îmbunătățirea mun
cii consiliilor de conducere.

Numeroși participanți la discuții 
au reliefat corelația dintre îndepli
nirea în bune condiții a sarcinilor 
complexe ce revin unităților agricul
turii noastre cooperatiste în acest 
cincinal și dezvoltarea neîncetată a 
conștiinței socialiste. S-a subliniat 
în acest sens că este necesar să se 
imprime un . ,caracter, permanent, 
concret și. bine ppgpnjzat activității 
de educare a. cooperatorilor, să se 
asigure orientarea cu ' prioritate * a 
acțiunilor spre cultivarea unei atitu
dini înaintate față de muncă și avu
tul obștesc, spre îndeplinirea exem
plară a planului. Prezentând unele 
succese ale cooperativei Galda de 
Jos din județul Alba, Maria Suhov 
remarca faptul că factorul motor al 
acestor realizări a fost în bună mă
sură tocmai ridicarea nivelului con
științei cooperatorilor, înțelegerea 
deplină a drepturilor și îndatoriri
lor ce le revin în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari ai 
rezultatelor muncii și, în același timp, 
participarea lor directă și permanentă 
la luarea deciziilor legate de perspec
tivele mai apropiate sau mai înde
părtate ale unității, precum și la rea
lizarea lor practică. Acesta este și 
continuă să fie sensul unei' ample ac
tivități politice de masă ce se cere

★
Alături de întreaga națiune — se 

spune în hotărire — participanții la 
congres au primit cu mare sa
tisfacție și cu entuziasm magistrala 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, amplă și profundă analiză ști
ințifică a trecutului glorios de luptă, 
a locului și rolului hotăritor jucat de 
țărănime in făurirea istoriei milenare 
a poporului român, in întreaga dez
voltare economico-socială a României, 
a luptei sale de veacuri pentru 
neatirnare, pentru libertate socială și 
națională, pentru progresul neîntrerupt 
al patriei. Ea constituie tin document 
de excepțională însemnătate teoretică 
și practică, reprezentînd un vast și 
mobilizator program pentru activitatea 
viitoare a țărănimii, mecanizatorilor, 
specialiștilor, a uniunilor si celorlalte 
organe de conducere colectivă din 
agricultura cooperatistă, consacrată 
înfăptuirii politicii agrare a parti
dului.

Exprimind cea mai profundă recu
noștință conducerii partidului și sta
tului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru sprijinul statornic acordat 
agriculturii, pentru grija pe care o 
manifestă permanent fată de condi
țiile de muncă și de viată ale oame
nilor muncii de la sate, in numele 
milioanelor de țărani cooperatori — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — congresul își însu
șește pe deplin întregul conținut al 
acestui document si ii adoptă drept 
program de acțiune in întreaga sa 
activitate viitoare.

Congresul exprimă, totodată, ade
ziunea totală a țărănimii la politica 
internă și externă a partidului și 
statului, consacrată progresului ra
pid economico-social al României, 
creșterii neîntrerupte a bunăstării 
poporului, afirmării tot mai puter
nic in lume a patriei noastre, rein- 
noind hotărîrea ei fermă de a mi
lita consecvent pentru înfăptuirea 
neabătută a acestei politici.

In hotărire se arată că cel de-al 
III-lea Congres al U.N.C.A.P. aprobă: 
Rezoluția Congresului consiliilor de 
conducere din unitățile agricole șl 
obligă Uniunea Națională și uniu
nile județene ale cooperativelor agri
cole. consiliile intercooperatiste și 
conducerile unităților să acționeze 
cu fermitate pentru realizarea inte
grală a sarcinilor ce le revin din 
acest document ; Raportul cu pri
vire Ia activitatea desfășurată de 
Consiliul U.N.C.A.P. in perioada din
tre congresul al II-lea și congresul 
al III-lea, precum și Raportul Co
misiei de revizie ; Statutele coopera
tivei agricole de producție, asocia
ției intercooperatiste, cooperării și 
asocierii între unitățile de stat și 
cooperatiste, consiliului intercoopera
tist, uniunilor cooperativelor agri
cole de producție si însărcinează 
Consiliul Uniunii Naționale să le 
dea publicității. Congresul adoptă, 
de asemenea, îmbunătățirea sistemu- 

intensificată sub conducerea organi
zațiilor de partid în. toate unitățile.

In același context, referindu-se la 
activitatea pionierilor, președintele 
organizației lor, Constantin Boștină, 
solicita în intervenția sa ca organele 
de conducere a unităților să acorde o 
mai mare atenție microcooperativelor 
agricole de producție. EV a cerut să se 
încredințeze acestora sarcini concre
te mai complexe care să contribuie 
mai eficient la educarea prin și pen
tru muncă a pionierilor și școlarilor.

O parte din vorbitori au abordat 
probleme referitoare la perfecționa
rea continuă a stilului și muncii de 
conducere. în această privință s-a , 
subliniat necesitatea ca adunări
le generale să promoveze în func
ții de răspundere cooperatori cu o 
temeinică pregătire politică și pro
fesională, urmărindu-se atragerea 
în munci de conducere a unui nu
măr cit mai mare de femei. Mul
țumind secretarului general al parti
dului pentru atenția și grija deo
sebită ce se 'acordă femeilor din țara 
'noastră, pentru' posibilitățile deschise 
afirmării lor în toate domeniile vieții 
economico-sociale, Rada Mihalcea a- 
răt.a, intre altele : Nu pot să spun că 
in cooperativa noastră am făcut totul 
pentru afirmarea femeilor. Dimpotri
vă, considerăm că trebuie să ducem 
în viitor o mai intensă muncă poli
tică pentru a înlătura manifestării®, 
de timiditate atunci cind trebuie să-n 
spună părerea despre perfecționarea 
activității obștești.

Vorbitorii — printre care Gheorghe 
Crlstea, Ștefan Hirzoiu și loan Eupu 
— au apreciat că îmbunătățirea unor 
prevederi ale statutelor, așa cum 
este preconizată ea în propunerile 
prezentate congresului, corespund pe 
deplin actualului stadiu de dez
voltare economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de produc
ție și celorlalte organizații coo
peratiste agricole, cerințelor adînci- 
rii democrației socialiste. Vorbitorii 
si-au manifestat, de asemenea, de
plinul acord cu prevederile proiectu
lui de rezoluție al Congresului con
siliilor de conducere aie unităților 
agricole.

în cuvintele pline de emoție șl 
adîncă recunoștință, vorbitorii si-au 
exprimat profunda satisfacție fată de 
programul de măsuri recent aprobat 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
sistemului de pensii și indemnizații 
de asigurări sociale pentru membrii 
cooperativelor agricole de producție 
și la majorarea pensiilor.

Dînd glas sentimentelor țăranilor 
cooperatori, ale tuturor lucrătorilor 
din agricultura cooperatistă, vorbito
rii s-au angajat solemn in fața parti
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a întregului popor că vor munci cu 
dăruire și. răspundere, punîndu-și în 
valoare intriga capacitate politică 
și organizatorică pentru a înfăptui în 
cedă'mai bune condiții minunatul 
program de dezvoltare a agriculturii 
cooperatiste, de înaintare a satului 
românesc pe calea progresului și ci
vilizației.

Angajamentele luate la tribuna 
congresului au pus în evidență în 
mod pregnant faptul că. în strînsă 
unitate cu clasa muncitoare cu in
telectualitatea. cu toți oamenii mun
cii din tara noastră, fără deosebire de 
naționalitate, țăranii cooperatori sint 
hotăriți să-și îndeplinească in con
tinuare cu cinste înalta îndatorire pe 
care o au față de patria socialistă, 
de a-și aduce o contribuție mereu 
sporită la satisfacerea necesităților 
tot mai mari ale economiei naționale, 
la ridicarea generală a bunăstării 
poporului, la înfăptuirea neabătută a 
mărețului program de edificare a so
cialismului și comunismului adoptat 
de Congresul al XI-lea al partidului.

★
lui de pensii și indemnizații de asi
gurări sociale ale membrilor coope
rativelor agricole de producție și 
majorarea pensiilor.

întreaga activitate politică si orga
nizatorică a uniunilor — se subli
niază in hotărire — va fi consa
crată înfăptuirii programului parti
dului in agricultură, promovării unui 
spirit de disciplină, înaltă exigență 
și răspundere in îndeplinirea sarci
nilor ce revin agriculturii coopera
tiste.

Congresul stabilește — arată docu
mentul — că întreaga activitate po
litică și organizatorică desfășurată in 
rindul țărănimii de organele de 
conducere colectivă din sistemul 
agriculturii cooperatiste să fie sub
ordonată înfăptuirii următoarelor 
obiective :

— Mobilizarea consiliilor interco
operatiste, consiliilor de conducere 
și intregii mase a cooperatorilor pen
tru realizarea si depășirea an de an 
a sarcinilor de producție ce revin 
agriculturii cooperatiste in actualul 
cincinal.

— îndrumarea, sprijinirea și con
trolul activității consiliilor de condu
cere ale unităților în vederea folosi
rii depline a bazei tehnico-materiale, 
dezvoltării averii obștești și creșterii 
permanente a eficienței economice.

— Perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, intărirea continuă 
a vieții interne, dezvoltarea demo
crației cooperatiste în fiecare coope
rativă agricolă și asociație inter- 
cooperatiștă.

— Intensificarea activității poli
tice, de educare comunistă, patrio
tică a cooperatorilor pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialist* a 
țărănimii.

— Selecționarea, promovarea și 
pregătirea cadrelor de conducere din 
cooperative și asociații, ridicarea 
gradului de pregătire profesională a 
masei de cooperatori.

— Perfecționarea activității consi
liilor intercooperatiste, creșterea ro
lului lor în îndrumarea și planifica
rea producției din cooperativele com
ponente. in specializarea acestora 
prin organizarea de ferme si asocia
ții intercooperatiste zootehnice, legu
micole, pomicole, pentru dezvoltarea 
unor activități de prelucrare indus
trială sau de preindustrlalizare a 
producției agricole, precum si a altor 
activități cu caracter industrial.

Congresul apreciază că este nece
sar ca. in continuare. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție să acționeze pentru lărgi
rea și intensificarea legăturilor prie
tenești cu organizațiile cooperatiste 
din țările socialiste si din alte țări, 
punind la baza acestor legături prin
cipiile politicii externe a Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste. de respectare a independenței, 
suveranității naționale, deplinei ega
lități in drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc.
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(Urmare din pag. I)
în congres s-au adoptat progra

mele de dezvoltare a zootehniei și 
producției animaliere. Avem, în- 

' tr-adevăr, posibilități să realizăm 
cifrele privind creșterea numerică. 
Ar trebui însă să spunem deschis 
că chiar cu electivele actuale, dacă 
am realiza producții — nu record, 
cum s-a spus aici, de 5 000 litri de 
lapte la o vacă sau de 5 500 litri, 
nici de 4 000, deși avem multe ase
menea cazuri, ci de 3 000 litri — 
atunci am putea obține anual 400 
litri de lapte pe locuitor. Iată deci 
problema care se pune pentru ști
ința noastră, pentru agricultura 
noastră : să realizăm rase de ani
male de înaltă productivitate. Cînd 
vom ajunge la 4 milioane de vaci 
cu o producție de 3 000—3 500 litri 
de lapte în medie pe fiecare vacă, 
vom avea mai mult de 500 litri 
de lapte pe locuitor. Aceas
ta este problema care se ridică, în 
mod practic, în fața științei agri
cole, în fața tuturor unităților de 
producție. în ce privește oile, 
ne-am propus să ajungem la 
20 milioane. Dacă însă am realiza 
producția pe care ațî auzit că a 
realizat-o cooperativa din Salonta 
— de 8 kg lînă pe oaie, pe 15 000 
de animale, deci pe întregul efec
tiv — și mai sînt asemenea uni
tăți, la cele 15 milioane de oi, cît 
avem astăzi, nu numai că nu ar 
trebui să importăm lînă pentru 
industria de îmbrăcăminte, ci, dim
potrivă, am putea să exportăm, 
Iată calea pe care trebuie să mer
gem în soluționarea problemelor 
concrete ale producției agricole.

Pe drept cuvînt s-a spus aici că 
avem rezultate bune ; s-a demon
strat că în complexele de păsări 
în cîțiva ani am rezolvat problema 
producției de ouă și de carne de 
pasăre. Aceasta este valabil și 
pentru creșterea porcilor. Sîntem 
însă rămași în urm® mai cu seamă 
la bovine și ovine și trebuie să 
concentrăm forțele cercetării și 
activității de producție, într-o 
strînsă unitate, pentru a soluționa 
în următorii ani această problemă 
de care depinde în mod hotărîtor 
asigurarea aprovizionării popu
lației cu tot ceea ce este necesar. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Apreciez că pe drept cuvînt s-a 
insistat, în cadrul dezbaterilor, a- 
supra acestor probleme. Să plecăm 
de aici cu hotărîrea fermă de a 
organiza în acest fel activitatea în 
domeniul cercetării agricole pen
tru ameliorarea producției noas
tre cerealiere și din zootehnie, în 
vederea obținerii rapide a succe
selor pe care ni le propunem șl 
care sînt pe deplin posibile. Do
resc încă o dată să menționez că 
avem forța necesară pentru aceas
ta. Sînt convins că Academia de 

științe agricole și silvice va trage 
concluziile necesare, că oamenii 
de știință își* vor sufleca mîne- 
cile, cum se spune în limbaj popu
lar, și vor face, într-adevăr, știință 
agricolă legată de producție. (A- 
plauze îndelungate).

Sînt, de asemenea, pe deplin juste 
criticile la adresa Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și a celorlalte organe 
cooperatiste. într-adevăr, în activi
tatea uniunii sînt multe lucruri de 
îmbunătățit; știu că aceste proble
me au fost dezbătute și doresc să 
exprim convingerea — acestea sînt 
și așteptările tuturor cooperatorilor 
— că în viitor conducerea Uniunii 
Naționale, uniunile județene vor 
acționa într-un spirit nou, ca ade
vărate organe de partid și de stat, 
că se vor găsi zilnic în mijlocul 
cooperatorilor, în procesul organi
zării activității pentru unirea efor
turilor întregii țărănimi în vederea 
înfăptuirii programelor dezbătute 
și adoptate în aceste zile în unani
mitate. (Vii aplauze).

După cum știți, a fost constituit 
Consiliul Național al Agriculturii. 
Pentru a sublinia importanța lui, 
am stabilit ca președintele acestui 

I consiliu să fie primul ministru al 
guvernului (Aplauze îndelungate), 
iar cei doi vicepreședinți să fie mi
nistrul agriculturii și președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. (Aplauze). 
Sperăm că în componența sta
bilită, cu această conducere, 

I Consiliul Național, în cel mult 
! 3—4 luni, împreună cu toate sec- 
’ toarele agriculturii, va analiza te

meinic propunerile și sugestiile fă
cute în cadrul congresului și va 

i stabili măsurile necesare pentru 
' soluționarea lor. Vor trebui să fie 
informate toate conducerile coope
rativelor de producție, unităților a- 
gricole de stat, unităților de meca
nizare, populația din comunele 
necooperativizate, în așa fel ca par
ticipanții la congres, întreaga țără
nime să cunoască cum s-au soluțio
nat problemele ridicate aici. (A- 
plauze puternice, prelungite). 

în congresul, nostru s-au dezbătut 
pe larg toate problemele importan
te care privesc progresul agricultu
rii, de care depinde perfecționarea 
tuturor domeniilor ei de activitate. 

PÂvem un program clar — princi
palul este acum să trecem la rea
lizarea lui. Dispunem de tot ce este 
necesar pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective de creștere a produc
ției agricole. Mai presus de orice, 
dispunem de excelente cadre în 
toate sectoarele, de o țărănime mi
nunată, care reprezintă principala 
forță, garanția sigură a realizării 
programului de dezvoltare a agri
culturii, de înflorire a patriei noas
tre socialiste. (Aplauze puternice).

S-au dezbătut și au primit apro

bare deplină măsurile stabilite de 
partid și guvern pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual'al poporului. Desi
gur, toate aceste măsuri urmează 
să fie definitivate ; programul de 
creștere a retribuției își va găsi lo
cul în programul general, care, în 
prima parte a lunii mai, va fi dez
bătut public. Măsurile privind pen
siile urmează să primească redac
tarea în formă de lege și să capete 
putere’ deplină din partea Marii 
Adunări Naționale încă în prima 
jumătate a acestui, an. Astfel, încă 
din a doua jumătate a anului, a- 
ceste măsuri vor intra în acțiune. 
Realizarea acestor prevederi se în
scrie în preocuparea generală a 
partidului și statului de ridicare 
continuă a bunăstării întregului po
por. Ele demonstrează încă o dată 
că țelul suprem al politicii parti
dului, esența însăși a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm în patria noastră 
sînt omul, bunăstarea și fericirea 
sa, bunăstarea și fericirea întregu
lui popor. (Vii și puternice aplauze).

Va trebui ca participanții la 
acest congres, toate unitățile socia
liste de stat, cooperativele agricole, 
întreaga țărănime să sprijine mai 
activ înfăptuirea programului de 
sistematizare și modernizare a sa
telor, pentru •> grăbirea procesului 
de ridicare a nivelului de viață al 
satelor, de apropiere a condițiilor 
de viață de la sate de cele de la 
o&țe? *y a trebui tȘ nțJJ gfjldifft^a 
noi măsuri pentru soluționarea 
problemei locuințelor-pentru spe
cialiștii din diferită domenii care 
își desfășoară activitatea în sate. 
S-a făcut ceva în această direcție, 
însă în cincinalul acesta trebuie să 
facem mai mult. Este necesar ca u- 
nitățile cooperatiste și cele de stat 
să analizeze și să stabilească mă
suri în această direcție ; ne gîndim 
să acordăm un ajutor și din partea 
statului pentru a realiza în acest 
cincinal 40—50 mii de locuințe pen
tru specialiștii agricoli, din învăță- 
mînt și sănătate, pentru a-i lega 
mai strîns de sate, de activitatea 
din comune. (Aplauze vii, puter
nice).

Dragi tovarăși,
Marele sfat al agricultorilor s-a 

transformat, în același timp, într-o 
puternică manifestare politică a 
tuturor oamenilor muncii de la 
sate, fără deosebire de naționalita
te, a întregii țărănimi, într-o ma
nifestare a voinței lor neabătute 
de a înfăptui cu fermitate politica 
internă și externă a partidului și 
statului — care corespunde pe de
plin intereselor întregii națiuni. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Merită să subliniem încă o dată 
cu deplină satisfacție, că schimbă

rile revoluționare din agricultură 
au dus nu numai la. creșterea pro
ducției. și spori’rea .veniturilor oa
menilor muncii, la schimbarea în
fățișării generale a satelor, ci au 
determinat și mari schimbări în 
viața țărănimii, au contribuit la 
formarea unei țărănimi noi, cu o 
temeinică pregătire culturală și 
profesională, cu o înaltă conștiință 
politică, patriotică. (Aplauze pu
ternice).

Ascultînd pe mulți din tovarășii 
•care au vorbit în aceste zile, îmi 
aminteam de anii cooperativizării. 
M-âm întîlnit cu mulți în sate, în 
comune, în acest proces complex 
și profund în care țărănimea noas
tră și-a dovedit încă o dată spiri
tul de înțelegere, înțelepciunea. Mă 
gîndeam cum s-au transformat în
șiși acei care au vorbit aici, Cum 
s-a transformat întreaga țărăni
me ! Nu pot să nu repet încă o 
dată, cu mîndrie — ce oameni mi
nunați avem în satele noastre, în 
țara noastră în general 1 Sînt oa
meni care, cu o judecată sănătoa
să, cu încredere fermă în politica 
partidului, își spun răspicat cuvîn- 
tul — simplu, fără întortocheri 
inutile, fără „complexități" de ne
înțeles, în graiul strămoșesc în 
care au fost create minunatele ba
lade și doine, care au stat Ia baza 
făuririi limbii noastre, pe care poe
ții au cîntat-o așa de frumos, în 
care cîntă astăzi întreaga noastră 
națiune.

(Participanții Ia Congres .se ri
dică in picioare și aplaudă cu fre
nezie, îndelung. Răsună în mărea 
sală puternice urale, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

într-adevăr, tovarăși, putem 
spune ca poeții :

„Mult e dulce și frumoasă
Limba ce-o vorbim,
Altă limbă armonioasă
Ca ea nu găsim“.

Hai să vorbim în. această limbă 
frumoasă, clar, pe înțeles, ca să 
știm cu toții ce dorim. (Conti- 
nuînd să stea în picioare asistența 
aplaudă; se scandează mereu 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Vreau să fiu bine înțeles : am 
în vedere să se vorbească și în 
limbile- naționalităților conlocui
toare, dar tot simplu, pe gra
iul priceput de popor, în spi
rit comunist. în românește, 
în maghiară, în germană, în orice 
limbă ai vorbi, trebuie să vorbești 
limba pe care o înțelege întregul 
popor, limba unității, a luptei pen
tru socialism și comunism. (Aplau
ze, urale. Participanții la congres, 
în picioare, scandează în continua
re „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Privindu-i pe participanții. la 
marele forum al agriculturii, pri

vind țărănimea satelor noastre, nu 
poți să nu spui acelora care mai 
întreabă „oare cum arată omul 
nou ?“ : iată, acesta este omul nou 
care se afirmă cu toată puterea în 
satele noastre ! Priviți, el e omul 
nou, stăpîn pe destinele sale, care 
știe ce vrea, care e hotărît să lupte 

. pentru comunism, pentru indepen
dența și suveranitatea țării ! (Din 
nou asistența se ridică în picioare 
și aplaudă. Răsună urale îndelun
gate).

Aici s-a vorbit de agricultură, s-a 
vorbit de interesele cooperatorilor, 
ale lucrătorilor agricoli, ale țărăni
mii în general, dar s-a vorbit și 
de dezvoltarea generală a societății 
noastre socialiste —■ de știință, de 
cultură, de problemele eficienței 
economice, de ridicarea nivelului 
de trai. în același timp, s-a vorbit 
și de problemele internaționale, de 
necesitatea apărării cuceririlor 
noastre revoluționare, de partici
parea activă a poporului nostru la 
lupta pentru pace, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună pe pla
neta noastră. Iată omul nou, con
structor al socialismului în Româ
nia ! (Vii aplauze).

S-a vorbit și de drepturi și în
datoriri. Poate unii ne vor reproșa 
că nu s-a auzit aici nici un glas 
care să vorbească de drepturile 
moșierilor, ale exploatatorilor. Este 
adevărat, în sala noastră nu s-a au
zit și în România nu se va mai auzi 
niciodată un asemenea gifts, S-a U- 

l-chidat- pentr-u totdeauna -'pegimyj. 
burghezo-moșieresc. Poporul nos- 

" trii este" stâ^în pe destinele sale, 
și-a ales calea socialismului și co
munismului, e ferm hotărît să ducă 
lâ îndeplinire această măreață o- 
peră. (Toți participanții la congres 
se ridică din nou în picioare și a- 
plaudă îndelung. Sc scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Desigur, ca să vorbim într-un 
limbaj cît mai clar, în pădure se 
mai găsesc uscături, în livezi mai 
apar boli, în lanuri se mai găseștț? 
neghină din păcate — datorită 
lipsei de substanțe chimice. (Ani
mație și vii aplauze). Este adevărat 
că și în societatea noastră se mai 
pot găsi elemente cu concepții și 
mentalități retrograde, dăunătoare, 
moștenite de la vechea societate, 
elemente bolnave, ca să spun așa. 
Noi, știți bine, am adoptat o poziție 
clară. Toți cetățenii — indiferent 
de trecutul lor — care se așază la 
muncă alături de întregul popor 
își găsesc locul în societatea noas
tră și nimeni nu are nimic cu ei 
în măsura în care își văd de treabă 
cinstit. Sînt cetățeni ai patriei și îi 
tratăm ca atare. (Vii aplauze). Dar 
uscăturile, neghina trebuie să le 
înlăturăm ! Trebuie să avem grijă 
ca de pe ogoarele patriei noastre 
să dispară pentru totdeauna tot 

ceea ce poate îmbolnăvi plantele 
sănătoase. Să nu admitem așa ceva 
niciodată. Să luăm măsurile educa
tive, politice necesare, dar și pe 
aceea de a-i pune la muncă pe acei 
care cred că pot trăi în România 
fără să lucreze, hoinărind și pălă
vrăgind în dreapta și în stînga. 
(Asistența se ridică în picioare și 
aplaudă puternic; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Noi avem, într-adevăr, alte în
țelesuri despre drepturi și despre 
libertăți ; în înțelesul nostru, prin
cipalele drepturi sînt dreptul la 
muncă, dreptul la viață liberă, 
dreptul de a fi pe deplin stăpîn pe 
munca ta și pe roadele ei, dreptul 
de a putea spune deschis cuvîntul 
și de a participa activ la condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate, la conducerea întregii țări, 
în aceasta constă forța orînduirii 
noastre socialiste, forța democra
ției noastre de tip nou, în care po
porul își hotărăște el însuși desti
nele. (Aplauze puternice, prelun
gite). Acest mare forum al agricul- 

•, turii a constituit o formă superi
oară de manifestare democratică a 
poporului, de participare activă a 
reprezentanților celor mai autentici 
ai țărănimii la hotărîrea probleme
lor de bază ale agriculturii, a pro
blemelor politicii interne și exter
ne ale României. Dorim ca acest 
forum instituționalizât, noile or
gane pe care le-am creat, ca și 
organele existente, să-și desfășoare 
astfel activitatea îneît să riu existe 
țăran, muncitor, intelectual din 

'* satele noastre care, în aceste for
me, să nu-și poată spune deschis 
cuvîntul asupra oricăror probleme, 
oricît de complicate ar fi ele. Tre
buie să înțelegem că numai as
cultînd cu răbdare, cu atenție pă
rerile oamenilor, ținînd seama de 
ele, acționînd pentru a clarifica 
problemele acolo unde nu sînt bine 
înțelese, acționînd pentru soluțio
narea problemelor juste, vom asi
gura bunul mers al tuturor com- 

i partimentelor societății, vom da 
într-adevăr sens tuturor organis
melor democratice, vom face să 

\ triumfe democrația noastră nouă, 
.socialistă 1 (Aplauze puternice, pre- 
jlungite).

Dragi tovarăși,
Am adoptat hotărîri de impor

tanță deosebită pentru agricultura 
noastră, pentru societatea noastră 
socialistă. Acum, avînd hotărîri 
bune, trebuie să trecem cu toate 
forțele la realizarea lor în practică. 
Știți bine că oricît de bune ar fi 
hotărîțile, dacă nu sînt traduse în 
viață ele rămîn simple hîrtii. Or, 
noi trebuie să facem totul ca pro
gramele, hotărîrile pe care le-am 
adoptat să se transforme în reali

tăți, în producții mari agricole ve
getale și animale, în creșterea ve
niturilor, în ridicarea bunăstării 
țărănimii, a întregii noastre na
țiuni. (Aplauze puternice).

Este necesar ca imediat să tre
cem la realizarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor agricole din 
acest an, să obținem încă în 1977 
o producție superioară în toate 
sectoarele. Nu doresc să insist a- 
supra aces.tor probleme. Cred că 
toți înțelegem bine că în fiecare 
unitate agricolă, în fiecare sat tre
buie să acționăm pentru a traduce 
în viață hotărîrile luate, pentru a 
obține producții tot mai bune. 
Dispunem de toate condițiile nece
sare pentru aceasta. Eu doresc să 
exprim convingerea că vom avea 
în acest an o recoltă bună — prin 
munca unită a întregii noastre ță
rănimi. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In încheiere, îmi exprim convin
gerea că toți participanții la con
gres, toți oamenii muncii din agri
cultură, fără deosebire de naționa
litate, întreaga țărănime vor acțio
na cu toate forțele pentru asigu
rarea creșterii continue a produc
ției agricole, pentru sporirea con
tribuției acestui important sector 
al economiei naționale la realiza
rea hotărîrilor istorice ale Congre
sului al XI-lea, a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de ridicare a 
României pe .noriculml de progres, 
bunăstare șfc. ,ți vilizație. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Cu această convingere, declar în
chise lucrările congresului și vă 
urez dumneavoastră, întregii țără
nimi succese tot mai mari în toate 
domeniile de activitate, multă să
nătate și fericire !

(Asistența, în picioare, aplaudă 
puternic, răsună urale; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, forța politică conducătoare a 
națiunii, garanția mersului înainte 
spre socialism și comunism I (A- 
plauze puternice, îndelungi).

Trăiască minunatul nostru popor, 
constructor al socialismului, trăias
că Republica Socialistă România ! 
(Aplauze vii, urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Trăiască unitatea țărilor socialis
te, a mișcării comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor democra
tice, antiimperialiste ! (Aplauze pu
ternice și urale).

Trăiască colaborarea internațio
nală, să triumfe pacea pe planeta 
noastră ! (în picioare, întregul con
gres aplaudă minute in șir ; răsună 
urale pentru partidul și patria 
noastră, pentru socialism și comu
nism ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul!'4, „Ceaușescu — P.C.R.!“)«

SCRISORI ȘI TELEGRAME ADRESATE CONGRESULUI, ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
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„Vom munci cu holărîre pentru creșterea 
a producției vegetale și animale, pentru 

agriculturii noastre socialiste46

necontenită 
dezvoltarea

Pe adresa Congresului consiliilor 
de conducere ale unităților agricole, 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-au primit sute de scri
sori și telegrame din toate zonele 
tării, semnate de comitete județene, 
orășenești și comunale de partid, con
silii județene ale sindicatelor, de co
mitete de partid și consilii de con
ducere din cooperative agricole de 
producție, de comitete de partid, co
mitete ale oamenilor muncii și co
mitete sindicale din întreprinderi a- 
gricole de stat și stațiuni de mecani
zare a agriculturii, de consilii si aso
ciații intercooperatiste. stațiuni de 
cercetări științifice, de cooperatori si 
țărani din zonele necooperativizate.

în aceste mesaje, oamenii muncii 
dau o înaltă apreciere excepționalei 
bogății de idei a expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. relevînd că ea cu
prinde o analiză științifică aprofun
dată a stadiului atins în dezvoltarea 
sa de agricultura noastră si orientea
ză cu clarviziune direcțiile în care 
trebuie să se acționeze în continuare 
pentru progresul acestei importante 
ramuri a economiei naționale, a în- 

l tregii țări. , u

Oamenii muncii de la orașe și sate, 
se subliniază în scrisori și telegrame,, 
văd in acest înalt și reprezentativ fo
rum al țărănimii noastre, in felul in 
care a fost pregătit și în care se des
fășoară lucrările sale o nouă si grăi
toare expresie a profundului "demo
cratism al orînduirii noastre socialis
te. a politicii științifice marxist-le-. 
niniste a partidului, a atenției pe care 
partidul si statul o acordă țărăni
mii, respectului fată de tradițiile sale 
de luptă pentru dreptate, libertate și 
progres, pentru dezvoltarea generală 
a patriei și ridicarea ei pe noi trep
te de bunăstare si civilizație.

Relevînd importanta inițiativei to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
organizarea acestui congres — cel 
mai larg și mai reprezentativ forum al 
țărănimii noastre, care marchează 
un moment nou în viata social-politi- 
că a tării — oamenii muncii își 
exprimă sentimentele de înaltă stimă 
și prețuire, de fierbinte recunoștin
ță fată de partid, de secretarul său 
.general, pentru activitatea sa neobo
sită consacrată bunăstării și ferici
rii poporului, progresului multilate
ral al patriei. înfăptuirii în cele mai 

bune condiții a Programului parti
dului de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

înaltele aprecieri pe care le-ați fă
cut despre importantul rol revoluțio
nar jucat de țărănimea noastră în is
torie. despre dragostea față de neam 
si de tară au stîmit in inimile noas
tre sentimente de adîncă mîndrie pa
triotică — se' arată în telegrame. A- 
cestei prețuiri, grijii dumneavoastră 
statornice fată de înflorirea satului 
și creșterea nivelului de trai al ță
rănimii — concretizată din nou prin 
măsurile privind îmbunătățirea siste
mului de pensii si indemnizații de 
asigurări sociale, precum și de ma
jorare a pensiilor — îi vom răspun
de printr-o muncă fără preget în 
vederea creșterii necontenite a pro
ducției vegetale și animale, a dez
voltării agriculturii noastre socialiste.

însuflețiți de însemnătatea deose
bită a înaltului forum al țărănimii, 
colectivele de muncă care semnează 
aceste scrisori își reînnoiesc adeziu
nea deplină la întreaga politică in
ternă și externă a partidului și se 
angajează să militeze necontenit pen

tru traducerea în viată a indicații
lor secretarului general al partidu
lui. pentru mobilizarea tuturor for
țelor și mijloacelor existente in fie
care unitate, in vederea realizării și 
depășirii producțiilor planificate, li
vrării de produse suplimentare la 
fondul de stat, sporirii contribuției a- 
griculturii noastre la creșterea avu
ției naționale, a bunăstării întregu
lui popor.

în telegramele adresate Congresu
lui consiliilor de conducere ale u- 
nităților agricole socialiste, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal, este 
exprimată hotărîrea fermă a oame
nilor muncii care lucrează in agri
cultură. a întregului nostru popor de 
a înfăptui neabătut, in cele mai bune 
condiții, hotăririle de istorică insem- 
nătate ale Congresului al XI-lea al 
partidului, de a-și intensifica efor
turile pentru dezvoltarea rapidă a 
satelor, a tuturor localităților țării, 
pentru progresul accelerat al econo
miei noastre și creșterea în ritm 
susținut a avuției naționale, pentru 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai al poporului, pentru înflorirea 
României socialiste.

(Urmare din pag. I)
tin Dăscălescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, care a prezentat . sin
teza dezbaterilor din cadrul celui 
de-al III-lea Congres al U.N.C.A.P., 
Marin Nisipașu, secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., Aurica Păduroiu, președin
tele C.A.P. din comuna Comișani. ju
dețul Dîmbovița. Ion Ceaușescu. 
adjunct, al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare. Constantin Bă
diță, președintele C.A.P. din comuna 
Salcia. județul Mehedinți. gene- 
ral-locotenent Ion Hortopan, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Ma
jor. Vintilă Gherman, directorul 
S.M.A.-Cîmpia Turzii, președintele 
Consiliului intercooperatist din Cim- 
pia Turzii. județul Cluj. Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chimice, 
Marin Capisizu, șeful Departamen
tului agriculturii de stat. care.a pre
zentat sinteza dezbaterilor din cadrul 
Conferinței consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderile agricole 
de stat. Cristița Dinu, secretar al Co
mitetului județean Buzău al P.C.R.. 
Iosif Uglar. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C-.R.

Lucrările au fost conduse apoi de 
tovarășul Ilie Verdet. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au luat cuvîntul tovarășii Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare. Maria Ciocan, 
membră a Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor. Gheorghe Manciu, 
secretar de stat în Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, care 
a prezentat sinteza dezbaterilor din 
cadrul Conferinței consiliilor oame

nilor muncii din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii, și George 
Ilomoștean, prim-secretar al Comi
tetului județean Alba al P.C.R., care 
a prezentat sinteza dezbaterilor din 
cadrul Consfătuirii agricultorilor din 
localitățile necooperativizate.

S-a anunțat, după aceea, că Ia dis
cuțiile generale, in plenul congresu
lui, s-au înscris un mare număr de 
participante din care au luat . cu- 
vintul 41 de tovarăși. La propunerea 
prezidiului, avîndu-se în vedere fap
tul că problemele principale au fost 
dezbătute, congresul a aprobat sis
tarea discuțiilor, urmînd ca pârtici- 
panții care nu au vorbit și au pro
puneri sau observații de făcut să le 
prezinte in scris secretariatului con
gresului.

în continuare, tovarășul Ilie Ver
det a spus : ..în Congresul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție și in secțiile acestuia, 
în plenul conferințelor consiliilor 
oamenilor muncii din întreprinderile 
agricole de stat și din stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii, precum 
și in cadrul Consfătuirii agriculto
rilor din localitățile necooperativiza
te au fost examinate proiectul Ho- 
tărîrii și proiectul Chemării con
gresului. Ele au primit acordul una
nim. făcîndu-se, în același timp, ob
servații și propuneri de îmbunătățire; 
a acestor documente. .

Propunem să se dea prezidiului 
congresului împuternicirea ca. sub 
conducerea președintelui congresului, 
să definitiveze aceste documente, care 
să fie apoi publicate".

Cu această propunere, cei peste 11 
mii de participant au adoptat în 
unanimitate, cu profundă satisfacție, 
cu îndelungi aplauze. Hotărîrea și 
Chemarea Congresului consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii țărănimi.

în încheierea lucrărilor congresu
lui, primit cu multă căldură și însu
flețire, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreUr 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România.

în repetate rînduri. cuvintarea 
secretarului general al partidului a 
fost subliniată cu vii și puternice 
aplauze. ovații și urale, asistența 
aclamînd îndelung, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm. „Ceaușescu— 
P.C.R. !“. S-au reafirmat astfel. într-o 
vibrantă unitate de simțire și gîn- 
dire, sentimentele de nețărmurită 
dragoste și recunoștință pe care toți 
oamenii muncii de la sate le nutresc 
pentru partid și secretarul său gene
ral. Sint momente de intensă emoția, 
bucurie, satisfacție și mîndrie patrio
tică. care au relevat, cu aceeași pu
tere. voința cooperatorilor, a tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare de a urma 
neabătut politica partidului, care le-a 
deschis calea bunăstării și belșugu
lui. a muncii libere, a unei vieți 
luminoase și fericite. Ele au expri
mat, totodată, angajamentul ferm al 
țărănimii de a-și aduce, alături de 
clasa muncitoare și in strînsă alian
ță cu ea. împreună cu întregul popor, 
o contribuție tot mai importantă la 
dezvoltarea și întărirea forței și ca
pacității economico-sociale a patriei, 
de a acționa neobosit, cu hărnicie și. 
abnegație, pentru a transforma în 
fapte, in noi și tot mai de seamă 
realizări, sarcinile cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
hotăririle forumului oamenilor mun
cii de la sate. în vederea realizării 
unei agriculturi moderne, de mare 
productivitate. pentru înfăptuirea 
istoricelor obiective ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R., a Programului 
partidului, pentru triumful deplin al 
socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul scump al României.



PAGINA 4 SCÎNTEIA - joi 21 aprilie 1977

CONFERINȚA CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 
DIN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT

în raportul prezentat conferinței a 
fost exprimată adeziunea deplină 
fată de excepționala expunere a 
secretarului general ' al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, făcută 
în plenul Congresului consiliilor 
de conducere ale unităților agri
cole socialiste, al întregii tărănimi. 
Aprecierile pozitive asupra rezulta
telor obținute în agricultură în ul
timii ani. criticile aduse și indicațiile 
prețioase cu privire la căile de dez
voltare în perspectivă a agriculturii 
de stat și cooperatiste reprezintă un 
bogat tezaur de învățăminte pentru 
activitatea de viitor. In numele tu
turor lucrătorilor din întreprinderile 
agricole de stat, raportul exprimă 
tovarășului Nicolae Ceausescu, con
ducător iubit și stimat de întregul 
nostru popor, de întreaga noastră 
națiune socialistă, personalitate pro
eminentă a vieții politice internațio
nale. calda recunoștință pentru 
modul exemplar în care se identifică 
cu destinele tării, pentru pilda vie 
de dărpire. omenie și spirit revolu
ționar pe care o oferă zi de zi, pen
tru grija pe care o poartă dezvoltării 
permanente a agriculturii de stat, 
înfăptuirii cu succes a complexelor 
sarcini ce revin acestui important 
sector al agriculturii socialiste.

După ce a fost evocat drumul par
curs de agricultura de stat, de la în
ființare și pînă astăzi.. în raport s-a 
arătat că. în prezent, întreprinderile 
agricole de stat dispun de 31 500 trac
toare, 6100 combine, de numeroase 
utilaje si instalații agricole. Anul 
trecut au fost folosite. în medie la 
hectar. 160 kg îngrășăminte chimice 
substanță activă, cu 21 la sută mai 
mult fată de media .realizată în cin
cinalul trecut. Suprafața amenajată 
pentru irigat a ajuns la 450 000 ha, 
reprezentînd 22 la sută din terenul 
agricol al unităților. Efectivele de 
animale au ajuns la 816 000 taurine, 
3 460 000 porcine. 1 862 000 ovine și 
aproape 12 milioane de păsări ouă- 
toare.

Raportul relevă apoi că. în prezent, 
lucrătorii unităților agricole de stat 
sint angajați plenar în uriașa acțiune 
inițiată de conducerea partidului 
pentru realizarea exemplară a tutu
ror lucrărilor de primăvară, pentru 
îndeplinirea și depășirea planului pe 
anul 1977 la toți indicatorii.

Agricultura de stat a încheiat anul 
1976 cu rezultate bune in sporirea 
producției si ridicarea eficientei eco
nomice. Producția globală agricolă 
a fost cu 1,1 miliarde lei mai mare 
decit prevederile de plan si cu 15 la 
sută decit cea realizată in 1975. Pro- 
ductia-marfă a fost depășită cu 1,4 
miliarde lei, fiind cu 21 la suta su
perioară celei obținute în 1975. Planul 
de investiții s-a depășit cu 24 la sută. 
Ca urmare a sporirii producției și 
reducerii cheltuielilor. întreprinderile 
agricole de stat au realizat integral 
beneficiul planificat pe anul 1976,

Rezultatele obținute- confirmă--pe 
deplin justețea politicii partidului 
nostru de întărire și dezvoltare a 
sectorului agricol de stat, ele fiind 
rodul muncii perseverente a lucrăto
rilor din ferme si întreprinderi 
— muncitori, tehnicieni, specialiști — 
care, sub conducerea organizațiilor 
de partid, s-au străduit să respecte 
tehnologiile, să gospodărească în mod 
chibzuit fondurile materiale si bă
nești. s-au preocupat permanent de 
modernizarea proceselor de produc
ție. Consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi au dat dovadă de mai 
multă exigentă și răspundere în fixa
rea sarcinilor de plan pe ferme și 
sectoare, au urmărit ca întreaga ac
tivitate de producție și economică să 
se desfășoare pe baza programelor 
întocmite pe fiecare produs, specie 
și categorie de animale, au analizat 
periodic modul cum se materializează 
aceste programe, stabilind măsuri 
concrete, operative pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan.

Cu toate că în anul 1976 rezultatele 
pe ansamblul agriculturii de stat au 
fost bune. în unele sectoare de acti
vitate și la unele produse nu au fost 
îndepliniți indicatorii de plan. In sec
torul producției vegetale, de exemplu, 
recoltele n-au fost la nivelul sarci
nilor prevăzute. Deși în 1976 s-a ob
ținut cea mai ridicată producție me
die da porumb la hectar de pînă 
acum. planul nu s-a realizat 
integral, ceea ce a creat greutăți in 
asigurarea furajelor pentru hrana u- 
nimalelor. Aceasta nu poate fi pusă, 
în totalitate, pe seama condițiilor na
turale ; acest lucru este urmarea unor 
fereșeli făcute în amplasarea supra
fețelor cultivate, în alegerea hibrizi
lor, slabei calități a lucrărilor de în
treținere, a faptului că nu s-au apli
cat la timp udările pe suprafețele a- 
menajate pentru irigații, pierderilor 
înregistrate la recoltare. Pornind de 
la deficientele constatate în cursul a- 
nului trecut, consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi și trusturi, 
șefii de ferme, toți lucrătorii au da
toria ca. începînd de acum, de la se
mănat, să ia toate măsurile pentru 
aplicarea riguroasă a tehnologiei sta
bilite pentru cultura porumbului, să 
intervină pentru întreținerea cores
punzătoare a culturilor.

In raport sr-a dat o mare atenție 
problemelor sporirii producției zoo
tehnice. Realizările anului 1976 au 
fost superioare celor din anul 1975 și 
mult mai mari față de prevederile de 
plan. La laptele de vacă, planul de li
vrare a fost depășit cu 220 000 hecto
litri. Comparativ cu anul 1975, canti
tatea de lapte livrată la fondul de 
stat a fost mai mare cu aproape 1.3 
milioane hectolitri. Planul de livrări 
a fost îndeplinit la carnea de taurine, 
iar la cea de porc prevederile au fost 
depășite cu peste 3 000 tone. Rezul
tatele bune obținute în sectorul zoo- 
tehnic se datoresc faptului ca au fost 
luate o serie de măsuri pentru spori
rea producției de furaje, utilizării cu 
precădere a terenurilor irigate elibe
rate devreme pentru însămîntarea de 
culturi succesive, generalizării proce
deelor modeme de recoltare și depo
zitare, precum și valorificării pe sca
ră mai largă a produselor secundare, 
cit și acțiunii permanente de selec
ție de noi rase de animale, procedee
lor moderne de creștere și îngrășare 
în mari complexe.

Rezultatele economico-financiare au 
fost mai bune fată de anii anteriori, 
realizîndu-se beneficiul planificat. In 
raport s-a subliniat că eforturile fă
cute pentru sporirea producțiilor n-au 
fost totuși însoțite, in toate unitățile, 
de acțiuni concrete pentru reducerea 
«osturilor, îndeosebi la grîu, porumb 
li floarea-soarelui. Și in sectorul 
creșterii animalelor, cheltuielile nu au 

fost corelate, în toate cazurile, cu pro
ducțiile obținute, înregistrîndu-se. în 
unele unități, costuri mari.

Depășirea cheltuielilor de producție 
se datorește. așa cum s-a arătat 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, faptului că specialiștii din 
unitățile agricole de stat nu și-au în
sușit o gîndire economică judicioasă 
în conducerea și organizarea produc
ției, nu acordă importanța corespun
zătoare eficienței, rentabilizării fiecă
rui produs. De asemenea, consiliul 
Departamentului I.A.S. nu a luat la 
timp toate măsurile pentru corelarea 
fondurilor investite în lucrările de 
modernizare, creșterea suplimentară a 
retribuției, cu sporirea corespunzătoa
re a productivității muncii. în lumina 
prețioaselor indicații din expunerea 
secretarului general va trebui să se 
acționeze cu hotărâre în vederea in
staurării unei gîndiri economice cu
prinzătoare, a unei discipline ferme 
în folosirea judicioasă a mijloacelor 
materiale și bănești de care dispune 
agricultura de stat, pentru cheltuirea 
cit mai rațională a fiecărui leu.

Este de datoria comuniștilor, a tu
turor lucrătorilor din întreprinderile 
agricole de stat să acționeze cu mai 
multă răspundere pentru asigurarea 
unei eficiente economice maxime în 
toate fermele, în toate unitățile agri
cole de stat.

Raportul s-a referit, în continuare, 
la sarcinile pe anul 1977 și în per
spectivă, la măsurile care trebuie lua
te în vederea îmbunătățirii întregii 
activități I.A.S. în 1977 urmează să 
se realizeze peste 4,7 milioane tone 
cereale, 210 mii tone floarea-soarelui, 
370 mii tone cartofi și legume, aproa
pe 700 mii tone fructe și struguri. 
Pentru realizarea producțiilor la 
culturile de cîmp trebuie folosi
tă întreaga bază tehnico-materialâ, 
și în primul rând, a fondului funciar, 
a fiecărui metru pătrat de teren cul- 
tivabil, sporirea continuă a capacității 
de producție ă pămîntului. aplicarea 
corectă a tehnologiilor.

In sectorul creșterii animalelor, pla
nul pe 1977 prevede sporirea efecti- 

, velor cu 94 000 capete taurine. 158 000 
capete ovine ș.a. Livrările la fondul 
de stat. în comparație cu realizările 
din anul trecut, vor fi mai mari 
cu peste un milion hectolitri de lap
te, 71 000 tone carne, din care 53 000 
tone came de porc, cu 750 tone lină 
și alte importante cantități de produ
se. La taurine se va pune accentul 
pe îmbunătățirea activității de repro
ducție. creșterea tineretului de pră- 
silă in ferme specializate, moderni
zarea fermelor de tip gospodăresc si 
mecanizarea principalelor lucrări, or
ganizarea muncii pe echipe speciali
zate, care să permită creșterea nor
mei de îngrijire de la 20—25 vaci la 
cel puțin 40—45 capete. în acest mod 
vor fi reduse cheltuielile de produc
ție. va crește productivitatea muncii. 

... ..La .porcine va continua acțiunea de 
modernizare și îmbunătățire a tehno- 
logifflbr <fe exploatare, de extindere 
a proceselor de producție cele mai 
eficiente.

Ținând seama de rolul hotărâtor al 
mecanizării in producția agricolă,^ în 
raport s-a subliniat necesitatea luării 
unor măsuri ferme în vederea orga
nizării temeinice a formațiilor de lu
cru, mai buna exploatare a tractoa
relor și utilajelor agricole, reducerea 
continuă a consumurilor de combus
tibil și energie.

Un factor determinant pentru buna 
desfășurare a activității în întreprin
deri îl constituie activitatea . consili
ilor oamenilor muncii — organe de 
decizie, expresie a înaltului democra
tism care caracterizează în tot mai 
mare măsură viata economică a tării. 
Consiliile oamenilor muncii trebuie 
să ia măsuri pentru întărirea răspun
derii tuturor lucrătorilor -în execuția 
planului, sarcinile de producție să fie 
precis nominalizate pînă la ultimul 
muncitor și loc de muncă, să organi
zeze întreaga activitate începînd cu 
ferma și pînă la departament numai 
în acord gldbal. In acest mod. se va 
lega nemijlocit munca tuturor lucră
torilor de rezultatele obținute. în
treaga activitate a consiliilor tre
buie să se desfășoare pe baza princi
piului muncii și conducerii colective, 
a răspunderii fiecărui membru al 
consiliului pentru perfectionarea con
tinuă a activității întreprinderilor.

Pentru îndeplinirea sarcinii* de 
mare răspundere trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a întreprinde 
acțiuni energice și eficace care să 
ducă la rentabilizarea tuturor unită
ților in agricultura de stat, au fost 
elaborate și definitivate programe pe 
produse. în condițiile specifice fiecă
rei zone, activități si unități. în nu
mele comuniștilor, al întregului activ 
de muncitori si specialiști din agri
cultura de stat, raportul exprimă ho
tărârea de a înfăptui programul ela
borat de partid, pentru a face din în
treprinderile agricole de stat unități 
model, exemple de urmat de către 
toate unitățile din agricultura tării, 
de a face totul pentru a duce la în
deplinire în mod exemplar sarcinile 
încredințate de partid. în așa fel îneît 
agricultura de stat să-și mărească ne
contenit contribuția la înflorirea și 
propășirea scumpei noastre patrii.

★
In cadrul dezbaterilor care au a- 

vut loc în ședințele plenare și în 
secțiunile de lucru, participanții la 
lucrările Conferinței consiliilor oa
menilor muncii din întreprinderile a- 
gricole de stat au dat o înaltă a- 
preciere expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. subliniind că acest docu
ment-program, obiectivele realiste, 
mobilizatoare, caracterul cuprinzător 
și multilateral al măsurilor preconi
zate marchează o etapă nouă in ri
dicarea agriculturii socialiste pe 
trepte superioare de productivitate și 
eficientă. Dind glas dragostei și a- 
tasamentului fată de politica înțe
leaptă — internă și externă — a 
partidului și statului, participanții la 
dezbateri au evidențiat justețea po
liticii de construcție socialistă a a- 
griculturii, au afirmat hotărârea co
lectivelor în care lucrează de a mo
biliza toate ;forțele, de a valorifica 
toate resursele, de a munci cu dă
ruire pentru transpunerea în viață 
a sarcinilor izvorâte din magistrala 
expunere a secretarului general al 
partidului. în vederea realizării unor 
ritmuri cit mai înalte de creștere a 
producției agricole — vegetale și a- 
nimale — a productivității muncii, a 
eficientei întregii activități economi

ce a I.A.S.. care să permită îndepli
nirea și depășirea sarcinilor si an
gajamentelor asumate pe anul 1977 
si pe întregul cincinal. în acest cli
mat. ei au analizat in spirit critic 
și autocritic activitatea desfășurată 
pînă acum în folosirea bazei tehni- 
co-materiale. a forței de muncă, a 
fondurilor materiale și bănești de 
care dispun, realizările obținute, au 
evidențiat rezervele existente și au 
făcut propuneri valoroase pentru va
lorificarea lor în scopul obținerii u- 
nor rezultate pe măsura condițiilor 
create.

In centrul dezbaterilor conferinței 
s-a situat creșterea neîntreruptă a 
producției de cereale, pe măsura sar
cinilor mari pe care Congresul al 
XI-lea al partidului le-a pus în fața 
agriculturii de stat.

In contextul accelerării procesului 
de modernizare a agriculturii. Comi
tetul județean de partid Brăila a in
sistat permanent si metodic ne linia 
accentuării laturilor calitative, a fo
losirii factorilor intensivi de dezvol
tare. deschizind un cîmp cit mai larg 
de acțiune progresului tehnic, pro
movării metodelor științifice de or
ganizare a producției —a spus, printre 
altele, în cuvîntul său tovarășul Du
mitru Bălan. Avind la bază o bună 
experiență acumulată, organele de 
partid si de specialitate iși dimen
sionează eforturile cu precădere în 
direcția folosirii sistematice si adîn- 
cirii pe toate fluxurile tehnologice a 
chimizării, mecanizării și irigațiilor, 
extinderii metodelor de cercetare 
prin folosirea loturilor demonstrative 
și de mare productivitate, introdu
cerii unui material biologic cu un 
potential productiv .ridicat etc.

Județul Ialomița — arăta, la rândul 
său. Gheorghe Ciolănescu — prin ex
celentă o zonă producătoare de po
rumb. obține sporuri mari de recol

în numele celor ce muncesc în agricultura de stat, parti- 
cipanții la conferință au hotărît să-și intensifice în conti
nuare eforturile pentru sporirea producției de cereale, 
pentru realizarea unei productivități superioare, pentru 
creșterea eficienței economice în toate sectoarele de acti
vitate, modernizarea tuturor fermelor și mecanizarea com
pletă a proceselor de producție și de muncă, îndeplinirea 
cu un an mai devreme a nivelurilor de producție 
prevăzute pentru anul 1980,

tă în terenuri irigate. In scopul in
tensificării la maximum a exploată
rii terenurilor amenajate. în lumina 
indicațiilor cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se vor 
cultiva în succesiune orz și porumb 
pe suprafețe mari, de pe care se vor 
obține. în mod constant. 10—12 
tone boabe la hectar. Alti vor
bitori au relevat necesitatea creș
terii răspunderii tuturor lucrăto
rilor din I.A.S. pentru valorificarea 
la întreaga capacitate a terenurilor 
irigate, o mai bună amplasare a cul
turilor, aplicarea unor scheme rațio
nale de udări și fertilizări, astfel in
cit producțiile de pe aceste terenuri 
să compenseze cu eficiență maximă 
investițiile făcute. Numeroși vorbi
tori au relevat însemnătatea deose
bită pe care o are folosirea cit mai 
judicioasă a pămîntului, un accent 
deosebit punindu-se pe cultivarea in
tegrală a suprafețelor arabile și spo
rirea continuă a potențialului de pro
ducție al acestora. Tovarășul Emeric 
Szăbo, de pildă, a subliniat că buna 
folosire a pămîntului constituie o 
preocupare de prim ordin. Faptul că 
s-a ajuns să se obțină cite 5 000 kg 
grîu și un vagon de porumb la hec
tar, pe terenuri nisipoase, altădată 
neproductive, este urmarea măsuri
lor hotărâte ce au fost luate în pri
vința fertilizării solului, a extinderii 
mecanizării și chimizării. Vorbitorul 
a făcut numeroase propuneri în le
gătură cu organizarea unităților, îm
bunătățirea activității în sectorul me
canizării. Mulți vorbitori s-au referit, 
în cuvîntul lor, la necesitatea ca pro
gramele de chimizare să fie în mod 
obligatoriu fundamentate pe date ști
ințifice, furnizate de lucrările de bo- 
nitare și cartare geobotanică a solu
rilor. Dacă pînă nu de mult — men
ționa Ion Oancă — fertilizarea se fă
cea empiric, șablonizat, azi dosarul 
de cartare chimică a parcelelor tre
buie să fie abecedarul fiecărui șef de 
fermă.

In vederea sporirii continue a pro
ducțiilor și creșterii eficienței acesto
ra, în cadrul dezbaterilor au fost fă
cute numeroase propuneri privind 
folosirea mai judicioasă a bazei teh- 
nico-materiale, în primul rând a trac
toarelor și mașinilor agricole, solici- 
tîndu-se, în același timp, industriei o 
mai mare atenție pentru îmbunătăți
rea calității utilajelor, pentru diver
sificarea acestora și asigurarea pie
selor de schimb. Industria a făcut e- 
forturi evidente pentru dotarea agri
culturii cu mijloace mecanice — a 
spus Gheorghe David ; întârzie însă 
dotarea unităților noastre cu trac
toare de mare capacitate, care ar ri
dica productivitatea muncii și ar 
scurta perioada de execuție a unor 
lucrări grele. La rândul său. Ion Bor- 
deianu, referindu-se la necesitatea 
unei mai complete utilizări a tractoa
relor și mașinilor agricole, a făcut 
propuneri concrete privind organiza
rea mai bună a activității în sectorul 
mecanic din I.A.S. în scopul creșterii 
randamentului la hectar , și sporirii 
productivității muncii, s-a solicitat să 
se acționeze mai intens pentru gene
ralizarea folosirii de agregate, ma
șini și utilaje cu front larg de lu
cru, pentru executarea mai multor lu
crări la o singură trecere.

Mulți vorbitori s-au referit pe larg 
la necesitatea continuării, intr-un 
ritm mai susținut, a lucrărilor de mo
dernizare tehnologică a plantațiilor 
vitipomicole, pentru valorificarea su
perioară a potențialului de producție 
al unor plantații vechi, crearea con
dițiilor pentru extinderea mecaniză
rii lucrărilor și creșterea, pe această 
bază, a productivității muncii în vi
ticultură. Relevînd faptul că în 1976 
unitățile agricole de stat din jude

țul Vrancea au realizat producția glo
bală și marfă în procent de 108 la 
sută, tovarășul Simion Dobrovici a 
subliniat că aceste rezultate se da- 
toresc acțiunilor întreprinse pe 
plan județean în direcția extin
derii plantațiilor viticole și moderni
zării celor existente, ceea ce a permis 
extinderea largă a mecanizării. Lu
crările de plantare care se execută 
în acest cincinal se realizează pe 
baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul vizitei de 
lucru din județul Prahova. Acestea, 
împreună cu măsurile avind ca scop 
modernizarea plantațiilor, vor con
tribui ca în acest cincinal să se reali
zeze în I.A.S. o producție medie de 
11 000 kg struguri la hectar. La efec
tul modernizării plantațiilor viticole 
s-a referit și tovarășul Gheorghe 
Mărginean, care a arătat că la I.A.S. 
Jidvei, județul Alba, prin schimbarea 
sistemului de susținere și a formelor 
de conducere și aplicare corectă a 
lucrărilor de îngrijire în vii, produc
țiile medii de struguri pe aceste su
prafețe au crescut cu 40 la sută, iar 
consumul de forță de muncă s-a re
dus cu circa 20 la sută. Vorbitorul a- 
propus să fie luate. în continuare, 
măsuri în vederea îmbunătățirii ac
tivității în formațiile de bază — echi
pa și ferma — lărgindu-se atribuțiile 
de competentă ale consiliilor oameni
lor muncii din I.A.S.

La problemele dezvoltării pomicul- 
turii și sporirii producției de fructe 
s-a referit, între alții, tovarășul 
Constantin Bită. în activitatea horti- 
viticolă a I.A.S. Breasta. județul Dolj, 
situată în zona colinară. cu peste 60 
la sută terenuri în pantă, a spus el, 
au fost obținute rezultate remarcabi
le: in 1976. producția de pere, pe cele 
307 hectare neirigate, a fost de 21 
tone la hectar. Vorbitorul a subli
niat marea importantă pe care o pre

zintă. pentru modernizarea agricul
turii și sporirea randamentelor la hec
tar. aplicarea indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la pro
movarea susținută a cuceririlor ști
inței și tehnicii moderne, la creșterea 
gradului de calificare a lucrătorilor 
din I.A.S. Pregătirea profesională a 
specialiștilor. începută pe băncile 
facultăților, trebuie continuată jos, pe 
teren, unde se hotărăște producția. 
De asemenea, trebuie acționat în ve
derea permanentizării muncitorilor 
din fermele pomicole, asigurîndu-li- 
se de lucru și în afara sezoanelor a- 
gricole prin crearea de activități cu 
caracter industrial. Ceea ce ar per
mite prelucrarea unor mari cantități 
de produse care se pierd in sectorul 
horticol.

O problemă larg dezbătută de par
ticipanta a fost, asigurarea creșterii 
efectivelor de animale si îndeosebi a 
efectivelor-matcă, în paralel cu îm
bunătățirea calității acestora. în a- 
ceastă privință s-au făcut numeroase 
propuneri privind necesitatea dezvol
tării și consolidării fermelor de se
lecție. pentru toate speciile de ani
male. Totodată, s-a insistat asupra 
îmbunătățirii activității în domeniul 
producției de furaje. Pe această linie, 
participanții au venit cu soluții va
loroase privind asigurarea unei mai 
bune structuri a culturilor furajere, 
extinderea culturilor duble. îndeosebi 
pe terenurile irigate, generalizarea 
recoltării și depozitării furajelor de 
volum sub formă de semifin, semi- 
șiloz, fulgi și paștă, valorificarea pe 
scară mai largă a produselor secun
dare. în acest cadru, tovarășul 
Vasilc Buzan arată că în ultimii cinci 
ani la I.A.S. Mihai Viteazu. județul 
Cluj, producția de furaje a sporit de 
la 4 180 la 7 000 de unități nutritive 
la hectar și. ca urmare, producția in
dividuală de lapte cu 900 litri, ajun- 
gind în 1976 la peste 3 700 litri, in me
die. de la un efectiv de 1.700 de vaci 
furajate. Colectivul de muncă al în
treprinderii s-a angajat ca in acest 
an să realizeze peste 8 000 unități nu
tritive la hectarul cultivat cu furaja 
și să obțină o producție medie de 
peste 4 000 litri de lapte de la fiecare 
vacă furajată. în condițiile unei eco
nomii de 200 lei la fiecare mie de lei 
producție-marfă.

Evidențiind preocupările consec
vente pentru antrenarea reprezentan
ților oamenilor muncii, sub directa 
conducere a comitetelor de partid. în 
elaborarea, adoptarea și înfăptuirea 
deciziilor, ca o modalitate de spriji
nire a acestora în dezvoltarea calită
ților de conducători și a spiritului de 
răspundere personală, Mihai Mihai
lov a arătat că în 1976 întreprinde
rea avicolă de stat Constanța a li
vrat, peste plan. 5 milioane de ouă 
și 460 tone de carne, depășind bene
ficiile stabilite initial cu 13 milioane 
lei. Graficul realizărilor și-a urmat 
cursul ascendent și în primul trimes
tru al acestui an. cînd producția to
tală a fost depășită cu 3 milioane de 
ouă. Vorbitorul a subliniat că între
prinderea are importante rezerve de 
sporire a producției și a eficientei e- 
conomice și de aceea se va acționa, 
în continuarea pentru reducerea con
sumurilor specifice de furaje, energie 
și materiale, se va perfecționa tehno
logia de creștere și îngrășare a pă
sărilor.

întreprinderea de stat din Căză- 
nești, județul Ialomița, profilată pe 
creșterea și îngrășarea porcilor, a rea
lizat de la înființare și pină în pre
zent. așa cum arăta în cuvîntul său 
Onoriu lacomi, cantități de carne 
mult mai mari fată de prevederile de 
plan. In primul an ai actualului con

cinal s-au produs peste plan 2100 
tone came, reușindu-se ritmicizarea 
livrărilor la o medie de 1 300 tone 
carne pe lună. Argumentând eficienta 
•lucrărilor de modernizare, vorbitorul 
a arătat că este necesară o mai mare 
elasticitate din partea organelor în 
drept în deschiderea si susținerea fi
nanțărilor, luînd poziție critică față 
de o serie de neajunsuri manifestate 
pe acest plan, care au întârziat lucră
rile cu 3—4 ani.

Reprezint la acest mare forum al 
agriculturii românești pe crescătorii 
de animale de la I.A.S. Iemut, ju
dețul Mureș, români, maghiari și de 
alte naționalități, a spus în cuvîntul 
său Vasilică Hențeș, lngrijitor-mulgă- 
tor. Ei mi-au dat mandatul să asigur 
conducerea partidului și statului, pe 
stimatul și Iubitul președinte al tării 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că pentru noi dorința cea mai arză
toare este ca. înfrățiți prin muncă, să 
înfăptuim exemplar sarcinile stabili
te de Congresul al XI-lea a-1 P.C.R. 
Anul trecut, bunăoară, de la grupa 
mea de 20 de vaci am obținut o pro
ducție medie de 6 433 litri de lapte, 
ceea ce mi-a permis să predau, peste 
plan. 30 600 litri de lapte.

După ce a evidențiat condițiile 
bune create de partid pentru valori
ficarea deplină, eficientă a întregului 
potential de care dispun unitățile a- 
gricole de stat din județul Bacău, Va
lerian Negoită a raportat conferinței 
angajamentul lucrătorilor din secto
rul zootehnic de a obține, în acest an, 
cite 4 000 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, atingînd astfel cu trei ani 
mai devreme nivelul prevăzut pen
tru 1980. Vorbitorul a solicitat spri
jinul departamentului în aplicarea 
celor mai bune soluții de organizare 
a teritoriului, de realizare a con
strucțiilor și utilajelor pentru meca
nizare care să asigure o înaltă pro

ductivitate în zootehnie. In acest 
sens, el a propus organizarea, în ju
deț, a cîtorva ferme-model pentru 
creșterea și exploatarea vacilor .cu 
lapte, în dotarea cărora să se ma
terializeze tot ceea ce există mai nou 
în țările cu agricultură avansată.

Tovarășa Antoaneta Cîrlioru. șefa 
fermei de îngrășare a mieilor a I.A.S. 
Baldovinești, județul Brăila, a arătat 
printre altele că anul trecut ferma 
și-a încheiat activitatea cu beneficii, 
ceea ce constituie o bază solidă pen
tru noi succese. Vorbitoarea a for
mulat propuneri privind îmbunătăți
rea sistemului de asigurare a fura
jelor, precum și a calității acestora, 
a modului de recepționare a anima
lelor livrate și altele.

Lucrătorii fermei Dancu, din ca
drul I.A.S. Iași, urmași demni ai ce
lor ce s-au ridicat împotriva asupri
rii și exploatării în 1907 pe melea
gurile Moldovei, au învățat să 
practice o agricultură modernă, de 
înalt randament, a spus în cu
vîntul său Vaslle Hrițcu. Ferma a 
realizat anul trecut o producție me
die de 6 005 litri de lapte de la un 
efectiv de peste 400 de vaci. Bene
ficiind an de an de fonduri însem
nate pentru modernizări, am reușit 
să mecanizăm în întregime mulsul, 
adăpatul și evacuarea gunoiului și in 
mare parte administrarea furajelor, 
efectul nemijlocit al acestor acțiuni 
fiind reducerea Cu 50 la sută a con
sumului de muncă pentru producerea 
unui hl de lapte.

Numeroși vorbitori s-au referit în 
cuvîntul lor la măsurile ce se impun 
a fi luate pentru folosirea mai judi
cioasă a bazei tehnico-materiale, în 
primul rând a tractoarelor și mași
nilor agricole, creșterea rentabilității 
producției și îmbunătățirea organizării 
muncii, astfel incit activitatea între
prinderilor agricole de stat să se si
tueze la nivelul cerințelor și exi
gențelor formulate de partid, să re
prezinte un model pentru toate uni
tățile agricole din tară. Referindu-se 
la rezultatele economice, vorbitorii 
au arătat că obiectivul prioritar tre
buie să-l constituie reducerea costu
rilor de producție, în special a chel
tuielilor materiale, introducerea unui 
regim sever de economii, folosirea 
rațională a forței de muncă și a 
timpului de lucru. întărirea ordinii 
și disciplinei, atingerea unei înalte 
productivități a muncii. Conducerea 
după principii economice a activității 
de producție va trebui să devină 
principalul atribut profesional al șe
filor de fermă, al conducătorilor de 
întreprinderi. ,

Avem cu toți proaspăt în minte și 
în inimi ecoul expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al cărei conținut 
de idei reprezintă o nouă și valoroa
să contribuție pentru munca între
gului popor și dovedește grija pen
tru destinele agriculturii, ramură de 
bază a economiei noastre socialiste, 
a arătat în cuvîntul său tovarășul 
Richard Winter. O problemă impor
tantă a întreprinderilor agricole din 
județul Sibiu o reprezintă rentabi
lizarea lor. Anul trecut, a arătat vor
bitorul, deși planul a fost îndeplinit 
la majoritatea indicatorilor, nu s-au 
realizat beneficiile prevăzute. între
prinderile agricole de stat închein- 
du-și activitatea cu pierderi. Comi
tetul județean de partid, analizind 
această situație, a stabilit un 
plan de măsuri complex, care va a- 
sigura cu certitudine rentabilizarea 
întreprinderilor. Avem în vedere sta
bilirea unui plan de culturi rentabi
le. strict legate de profilul fiecărei 
unități, reducerea substanțială a 
cheltuielilor, concomitent cu sporirea 
producției. în special în zootehnie. 
Trebuie luate măsuri in vederea va

lorificării superioare a fructelor, pu- 
nînd un accent deosebit pe mai buna 
depozitare a acestora.

Problema principală a activității e- 
conomice în I.A.S. din județul Ti
miș este aceea de a găsi căile și 
mijloacele tehnice care să asigure 
producții mari, competitive, la cos
turi cît mai reduse, a spus tovarășul 
Petre Marinescu. Putem raporta cu 
mîndrie că angajamentul luat de a 
obține o productivitate de 105 000 lei, 
în medie, pe un lucrător pe ansam
blul trustului a fost realizat și de
pășit. Totuși, cheltuielile efectuate nu 
se justifică întotdeauna prin sporu
rile de producție realizate. Recunoaș
tem că cei care lucrează în compar
timentul financiar-contabil se lasă 
copleșiți de tot felul de așa-zise ar
gumente tehniciste, care au condus 
la încălcarea disciplinei de plan și 
financiare. Ca atare, se simte nevoia 
îmbunătățirii evidentei economice. în 
sensul că elementele principale de 
costuri și producție să poată fi cu
noscute mai operativ, creîndu-se ast
fel posibilitatea aprecierii imediate a 
rezultatelor muncii și a măsurilor ce 
se impun a fi luate.

Vorbitorii au subliniat, de aseme
nea. că acordul global trebuie să 
constituie unica formă de organiza
re si retribuire a muncii, de la e- 
chipele constituite în cadrul ferme
lor pînă la conducerea departamen
tului. Aceasta înseamnă că aparatul 
tehnico-administrativ trebuie să fie 
pregătit să participe efectiv la lu
crările agricole pentru realizarea pro
ducției. Pentru aceasta. Departamen
tul agriculturii de stat va trebui să 
stabilească un program de instruire 
pentru ca. în următorii ani. între
gul personal tehnic de la ferme. în
treprinderi. trusturi și departament 
să cunoască exploatarea tractoarelor 
și utilajelor din dotare și aplicarea 
celor mai moderne tehnologii.

Scoțînd în evidentă rezultatele bune 
obținute de Centrala pentru produc
ția avicolă în acțiunile de coopera
re dintre întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole în creș
terea păsărilor si sporirea producției 
de ouă. tovarășul Stan Țirlea a re
levat în cuvîntul său preocupările 
specialiștilor și lucrătorilor din acest 
sector pentru extinderea cooperării 
pe noi planuri, pentru extinderea 
continuă a tehnologiilor moderne de 
producție.

Participantii la dezbateri au cri
ticat stilul de muncă al conducerii 
trusturilor I.A.S., precum și a De
partamentului agriculturii de stat, 
care uneori nu manifestă operativi
tate în solutionarea unor probleme 
pentru care se solicită sprijin, pen
tru deficiente în așezarea planului, 
tendințe' de complicare a evidenței.

*
Consiliile oamenilor muncii din în

treprinderile agricole de-stat. Întruni
te in conferința organizată în cadrul 
prunului Congres al întregii agricul
turi, iși exprimă adeziunea deplină 
fată de expunerea magistrală prezen
tată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
se angajează să-și mobilizeze toate 
energiile pentru a asigura îndeplini
rea neabătută a obiectivelor stabilite 
agriculturii de stat de către Congre
sul al XI-lea al partidului.

Conferința hotărăște ca toti oamenii 
muncii din agricultura de stat să-și 
intensifice, in continuare, eforturile 
pentru înfăptuirea următoarelor o- 
biective : creșterea producției de ce
reale. îndeosebi de porumb î realiza
rea unor niveluri de producție si pro
ductivitate superioare, similare celor 
atinse în țările cu agricultură avan
sată ; creșterea eficienței economice 
în toate sectoarele de activitate pen
tru rentabilizarea tuturor unităților ; 
modernizarea tuturor fermelor si me
canizarea completă a proceselor de 
producție și de muncă ; organizarea 
întregii activități în creșterea anima
lelor pg formații de lucru alcătuite 
numai din mecanici zootehniști ; în
deplinirea cu un an mai devreme a 
nivelurilor de producție prevăzute 
pentru anul 1980.

Pentru infăptuirea acestor obiective 
vor fi luate următoarele măsuri :

ÎN PRODUCȚIA VEGETALA se va 
acționa în vederea folosirii raționale 
a pămîntului și creșterii suprafețelor 
arabile, se vor executa, pină in 1980, 
lucrări agroameliorative si de îmbu
nătățiri funciare pe o suprafață de 
1 610 000 hectare. Suprafața amenaja
tă pentru irigații în actualul cincinal 
va crește cu 70 Ia sută, ajungind. in 
anul 1980, Ia 760 000 hectare, în sco
pul creșterii producției de cereale se 
va acționa mai hotărât pentru promo
varea tehnologiilor avansate. Vor fi 
luate măsuri de creșterea ponderii 
culturii porumbului în zonele favora
bile si, îndeosebi, pe suprafețele ame
najate pentru irigat ; în fiecare uni
tate vor fi folosiți 2—3 hibrizi care să 
asigure randamente superioare la hec
tar. precum și eșalonarea perioadei 
de recoltare ; se vor asigura densi
tăți de cel puțin 60 000 plante recol- 
tabile la hectar, in teren irigat, și 
40 000 pe suprafețele neirigate ; res
pectarea cu strictețe a tehnologiei 
stabilite pentru fiecare microzonă ; 
organizarea temeinică a campaniei de 
recoltări, astfel ca. în orice condiții 
climatice, întreaga recoltă să fie 
strânsă la timp și fără pierderi, depo
zitată și conservată în mod corespun
zător.

Pentru sporirea producțiilor de 
struguri și fructe se vor moderniza 
pînă la sfirsitul acestui cincinal 
17 400 hectare vii și 11 200 hectare li
vezi și se vor efectua plantări noi de 
pomi pe 16 000 hectare si de vie pe 
11 000 hectare.

ÎN PRODUCȚIA ANIMALA : în 
perioada 1977—1980, efectivele de ani
male trebuie să sporească cu aproape 
200 000 vaci si juninci, 50 000 scroafe 
și 110 000 oi-mame. în acest scop, se 
va acționa pentru creșterea indicelui 
de natalitate cu 5—6 la sută, reduce
rea pierderilor prin mortalități și sa
crificări de necesitate, precum si îm
bunătățirea valorii biologice a efecti
vului matcă, prin generalizarea însă- 
mînțărilor artificiale si creșterea efec
tivului de tineret femei de reproduc
ție în ferme specializate.

în scopul sporirii producției zooteh
nice se va acționa în vederea îmbu
nătățirii calității efectivelor matcă 
prin folosirea de reproducători do 
mare valoare. Îndeosebi în fer
me de elită; se 
țeaua de ferme 
tru toate speciile ; 
țla de furaje de 
și calitativ ; pină

va extinde re
de elită pen- 

va crește produc- 
volum, cantitativ 
la sfirșitul cinci

nalului actual va fi finalizată acțiu
nea de modernizare și mecanizare a 

neajunsuri în exercitarea muneîf da 
îndrumare și control al unităților si 
altele. Ei au abordat, de asemenea, 
probleme legate de organizare, con
ducere. retribuire, preturi, valorifica
re. reglementări economico-financia
re etc., care urmează să fie exami
nate de organele de sinteză în ve
derea soluționării lor.

Problemele sporirii producției șl 
creșterii eficientei economice, tradu
cerii în viată a sarcinilor cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. precum și o serie de cri
tici privind activitatea în unele 
I.A.S. și ferme, însoțite de propu
neri pentru înlăturarea lor. s-au re
găsit și in cuvîntul tovarășilor Mihai 
Maurer. Augustin Sandor. Gheorghe 
Lozoveanu. Mihai Popa. Florentin 
Cîrpan, precum și în intervențiile a 
numeroși vorbitori din cadrul ședin
țelor pe secțiunile de lucru ale con
ferinței.

Manifestîndu-și dragostea nețărmu
rită fată de patrie, atașamentul fată 
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru. Ioan Toma, 
directorul I.A.S. Prejmer, județul 
Brașov, numeroși alti vorbitori au 
arătat că în tara noastră oamenii 
muncii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, beneficiază 
de toate drepturile și libertățile și, 
ca buni patrioți, ei își construiesc, 
în deplină egalitate și frăție, o viată 
mai bună, fericită, în cadrul noii o- 
rinduiri socialiste. Totodată, ei au 
înfierat activitatea dușmănoasă des
fășurată de oficine de propagandă 
aflate in slujba celor măi reacționare 
cercuri imperialiste, care. în numele 
unui fals umanitarism, instigă la dez
rădăcinări de pe pămîntul natal, 
caută să racoleze specialiști, să pro
cure forță de muncă ieftină celor 
care îi finanțează, au condamnat cu 
hotărîre actele potrivnice țării noas
tre, subliniind că poporul nostru știe 
bine cine sînt și ce doresc, de fapt, 
acești așa-ziși „campioni ai libertă
ții" și^ respinge cu repulsie propa
ganda ostilă orînduirii și realizări
lor poporului nostru.

In numele colectivelor pe care le 
reprezintă, vorbitorii au asigurat 
conducerea partidului și statului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că lu
crătorii din întreprinderile agricole 
de stat vor depune toate eforturile 
pentru realizarea exemplară a sarcini
lor de răspundere ce le revin din do
cumentele Congresului al XI-lea, 
din recenta expunere a secretarului 
general al partidului, că vor acționa 
cu fermitate pentru îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare a agriculturii, 
creșterea producției agricole, sporin- 
du-și astfel contribuția la progresul ge
neral al tării, la ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor.

★
unităților zootehnice $1 se va trece 
in toate fermele la sistemul de orga
nizare a muncii pe formații de lucru 
cu mecanici zootehniști.

FOLOSIREA BAZEI TEHNICO- 
MATERIALE : In actualul cincinal, 
agricultura de stat va fi dotată cu 
încă 21 mii tractoare, 1800 combine 
și alte mașini și utilaje agricole, «e 
vor construi 186 000 locuri în com
plexe de vaci și ingrăsătorii de bo
vine. noi capacități de îngrășare a 
porcilor și de creștere a puilor pen
tru carne. Conducerile trusturilor, în
treprinderilor1 și fermelor vor lua 
măsuri pentru creșterea indicilor de 
utilizare a tuturor capacităților de 
producție, pentru exploatarea inten
sivă a acestora și realizarea parame
trilor proiectați. Se va pune accentul 
pe extinderea și diversificarea lucră
rilor mecanizate, pe folosirea de 
agregate complexe pentru realizarea 
mai multor lucrări la o singură tre
cere. în campaniile agricole, specia
liștii din unități vor lucra efectiv un 
număr de zile pe tractoare și alte 
utilaje. In zootehnie se va urmări 
popularea integrală și ritmică a tu
turor locurilor de cazare și îngră
șare. precum și intensificarea folosirii 
spațiilor construite.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
ECONOMICE : Obiectivul prioritar 
va trebui să-1 constituie reducerea 
pe toate căile a cheltuielilor mate
riale prin gospodărirea cit mai judi
cioasă a resurselor materiale și bă
nești, introducerea unui regim sever 
de economii în toate sectoarele, fo
losirea integrală a capacităților de 
producție si înlăturarea oricărui 
fenomen de risipă. Acordul global va 
trebui să devină, in toate fermele si 
întreprinderile agricole de stat, prin
cipala formă de organizare si retri
buire a muncii, dindu-se toată aten
ția desfășurării activității in echipe.

APLICAREA ÎN PRODUCȚIE A 
REZULTATELOR CERCETĂRII ȘTI
INȚIFICE va constitui în această e- 
tapă o preocupare permanentă a tu
turor specialiștilor din ferme și în
treprinderi, se va urmări îmbunătă
țirea tehnologiilor și promovarea pro
gresului tehnic, care să asigure reali
zarea nivelurilor de producție stabilite, 
în acest scop, in colaborare cu insti
tutele și stațiunile experimentale, re
zultatele cercetării vor fi aplicate, ve
rificate și definitivate în fermele eta
lon, iar apoi generalizate în toate în
treprinderile agricole de stat. Se vor 
organiza loturi demonstrative în fie
care unitate, sub conducerea directă 
a inginerului șef. ’

PREGĂTIREA și perfecționa
rea CADRELOR. Departamentul *- 
griculturii de stat va stabili un pro
gram de instruire pentru ca în urmă
torii ani, întregul personal tehnic de 
la ferme, întreprinderi, trusturi și de
partament să cunoască exploatarea 
tractoarelor și utilajelor din dotare și 
aplicarea celor mai modeme tehno
logii ; inginerii stagiari vor lucra un 
ciclu de producție in fermele etalon, 
pentru însușirea temeinică a tehnolo
giilor modeme, conducerea și exploa
tarea mașinilor agricole, organizarea 
producției și a muncii, după care vor 
putea prelua ferma de producție ; vor 
continua acțiunile de ridicarea pregă
tirii profesionale și policalificarea 
muncitorilor la toate locurile de mun
că ; în creșterea animalelor se va ter
mina, in trei ani, instruirea și califi
carea mecanicilor zootehniști.

Conferința consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderile agricole de 
stat se angajează solemn, în fața con
ducerii de partid și de stat, a secre
tarului general al partidului, ca toți 
lucrătorii, în frunte cu comuniștii, să 
muncească fără preget, cu întreaga e- 
nergie, pricepere și dăruire pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe 1977, a obiectivelor actualu
lui plan cincinal, pentru înflorirea »- 
griculturii noastre socialiste.
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CONFERINȚA CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
DIN STAȚIUNILE PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII

în raportul prezentat se spune : 
Congresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, or
ganizat din inițiativa secretarului 
general al partidului, și, în cadrul 
acestui mare forum. Conferința con
siliilor oamenilor muncii din sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii, își desfășoară lucrările sub 
impresia puternică a magistralei ex
puneri a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Datorită politicii juste de industria
lizare socialistă a țării, promovată cu 
consecvență de partidul și statul nos
tru, stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii sînt înzestrate cu tractoare 
si mașini agricole din ce in ce mai 
moderne, mai complexe, cu capacități 
sporite de lucru. Valoarea fondurilor 
fixe ale S.M.A. a crescut în 1976 față 
de 1971 cu peste 61 la sută. Pentru 
anul în curs și perioada următoare 
sînt prevăzute importante fonduri și 
se află în curs de realizare progra
mul de dezvoltare și modernizare a 
parcului de tractoare și mașini agri
cole. astfel încît pînă la finele cinci
nalului să se asigure încheierea pro
cesului de mecanizare a lucrărilor în 
toate sectoarele de activitate ale a- 
griculturii.

în continuare, au fost subliniate 
măsurile stabilite recent de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind îmbunătățirea organizării și 
dezvoltării activității consiliilor in- 
tercooperatiste. menite să asigure ca
drul adecvat perfecționării continue 
a raporturilor dintre cooperativele a- 
gricole și stațiunile de mecanizare, 
creșterii contribuției și răspunderii 
acestora în întreaga activitate ce se 
desfășoară în scopul sporirii produc
ției vegetale și animaliere.

Evidențiind p€ larg rezultatele bune 
obținute in sporirea recoltelor ca ur
mare a introducerii și utilizării cu e- 
ficacitate sporită a mijloacelor meca
nice. raportul a arătat că acestea nu 
reflectă decît în parte potențialul 
solurilor, iar una din marile rezerve 
de sporire a recoltelor o constituie 
îmbunătățirea calității lucrărilor, a- 
plicarea corectă a tehnologiilor fie
cărei culturi. Conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal au criticat lipsurile care există în 
ce privește calitatea unor lucrări de 
arături. însămîntare și recoltare, dare 
se concretizează în golurile din cul
turi. densități reduse de plante re- 
coltabile la hectar. Avem datoria și 
vom pune în centrul preocupărilor 
noastre. în mai mare măsură decît 
pînă în prezent, respectarea calității 
lucrărilor agricole.

Raportorul s-a oprit, apoi, pe larg 
la neajunsurile și lipsurile manifesta
te în exploatarea. întreținerea și repa
rarea mașinilor și utilajelor, mecani
zarea lucrărilor pe terenurile în pan
tă și a celor din sectorul hortiviticol. 

subliniind măsurile concrete ce se 
impun a fi luate pentru folosirea 
completă a sistemelor și utilajelor 
specifice, repartizarea judicioasă a 
acestora și organizarea formațiilor 
permanente care să execute lucrările 
mecanizate prevăzute în tehnologii.

Așa cum a rezultat din expunerea 
prezentată la acest congres de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, a spus vorbitorul în continuare, 
sarcini deosebite revin mecanizării 
lucrărilor în sectorul de producere a 
furajelor și în fermele de animale și 
păsări. Extinderea mecanizării lucră
rilor în zootehnie este o sarcină ma
joră care va trebui să stea permanent 
în fata noastră. între obiectivele a- 
nului 1977 în acest domeniu se în
scriu cele referitoare la realizarea a 
21 milioane tone semisiloz. Această 
sarcină impune generalizarea lucru
lui în formații specializate, îmbună
tățirea activității echipelor de mon
tai. care să activeze pe baza unor 
programe concrete de lucru, stabilite 
pe fiecare unitate agricolă coopera
tistă și angajarea de răspunderi di
recte pentru asigurarea funcționării 
utilajelor existente în ferme.

Exprimăm recunoștința noastră 
fierbinte față de conducerea parti
dului. personal față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija șî 
sprijinul dat dezvoltării bazei tehni- 
co-materiale a agriculturii și. totoda
tă. întărim angajamentul ferm al lu
crătorilor din stațiunile de mecani
zare de a munci cu șl mai multă 
hotărîre pentru a traduce In viață 
sarcinile ce le revin în sporirea con
tinuă a producției agricole necesare 
creșterii nivelului de trai al ponoru
lui — obiectiv fundamental al între
gii politici a partidului nostru.

★
Dominate de bogăția de idei și 

mărețele obiective ale programului 
unitar de dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste, formulate cu clar
viziune științifică de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea pre
zentată congresului, dezbaterile care 
au avut loc, în cadrul lucrărilor con
ferinței. pe marginea raportului și a 
proiectului de hotărîre, s-au carac
terizat printr-o analiză profundă, 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate comunistă, a sarcinilor ce revin 
mecanizatorilor. în unanimitate, vor
bitorii și-au manifestat totala ade
ziune la înțeleaptă politică internă 
și externă a partidului, recunoștința 
fierbinte fată de Partidul Comunist 
Român și față de secretarul său ge
neral, care a făcut totul pentru înflo
rirea agriculturii românești, hotărîrea 
lor nețărmurită de a nu precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
exemplară si neabătută a programu
lui de dezvoltare economico-socială 
a satului românesc.

In numele comitetului Uniunii 

sindicatelor din agricultură și in
dustria alimentară, a celor peste 
700 000 de membri de sindicat din 
această ramură, spunea în cuvîntul 
său Constantin Herescu, exprim acor
dul și întreaga adeziune fată de stră
lucita expunere prezentată de secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. care 
constituie o nouă expresie a înaltei 
responsabilități și a fermității cu care 
partidul nostru, în frunte cu secre-

Evidențiind existența unei puternice baze tehnico-mate- 
riale a agriculturii, a unor înseninate rezerve și posibilități 
de creștere în continuare a producției, a productivității 
muncii și a eficienței activității unităților de mecanizare, 
delegații au subliniat necesitatea de a se acționa neobosit 
pentru încheierea procesului de mecanizare a lucrărilor în 
toate domeniile de activitate ale agriculturii, așa cum a fost 
stabilit de Congresul al XI-lea al partidului.

tarul său general, a analizat trecutul, 
prezentul și viitorul agriculturii 
noastre.

Aceleași sentimente au împărtă
șit conferinței și Dumitru Săraru, 
Gheorghe Mustețea. Constantin Va- 
tau. Alexandru Roșu, Vasile Lăpuste. 
Dragos Toma. Pantclimon Novac. Ex
prim aici, la înalta tribună, a spus 
Ilie Grozăvescu. calda recunoștință a 
tuturor mecanizatorilor din județul 
Mehedinți față de sprijinul multila
teral ce ne este acordat, adeziunea 
totală la politica înțeleaptă a parti
dului. dragostea nețărmurită ce o 
purtăm secretarului său general, 
neobosit luptător pentru binele și fe
ricirea poporului — promotor neclin
tit al înaltelor principii și norme ale 
vieții și muncii comuniștilor. Dînd 
glas gîndurilor și sentimentelor de 
dragoste și caldă recunoștință ale to
varășilor săi de muncă, români și 
maghiari, pentru grija deosebită pe 
care o acordă conducerea; partidului 
și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. dezvoltării agriculturii, 
îmbunătățirii vieții materiale și spi
rituale a lucrătorilor ogoarelor, a în
tregului popor. Arpad Bege a relevat 
deplinul acord la politica partidului 

nostru. Este o politică realistă, sub
linia el. profund științifică pe care 
o urmează toți locuitorii satelor — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — ea răspunzind pe de
plin intereselor și năzuințelor tuturor 
celor ce muncesc pe ogoare.

Mulțumind pentru grija permanentă 
și sprijinul acordat dezvoltării și mo
dernizării bazei tehnice a stațiunilor 
de mecanizare a agriculturii, prin care 
statul nostru socialist asigură mecani
zarea lucrărilor în agricultura coope

ratistă, numeroși vorbitori, printre 
care Virgil Grobel, Nicolae Chiper, 
Petre Leca, Andrei Dzamba, Iuliu 
Moise, Viorel Radu, Marin Albu, A- 
lcxandru Hortaver, Gheorghe Tonie, 
Carol Fisoler, Visarion Diaconu, Stan 
Mereuță, au școs în evidență faptul 
că în anul trecut unitățile agricole 
au obținut cea mai mare recoltă 
cunoscută în istoria țârii noastre. Ca 
urmare a aplicării unor tehnologii 
adecvate în care mecanizarea lucră
rilor a avu,t un rol important, spunea 
Gheorghe Mareș, au crescut consi
derabil producțiile la toate culturile 
principale pe ogoarele cooperative
lor agricole de producție din raza 
Consiliului intercooperatist Măgurele. 
Astfel, am realizat in anul 1976 o 
producție medie de 3 377 kg grîu la 
hectar și 3 625 kg porumb boabe la 
hectar, sarcini ce erau prevăzute în 
zona noastră colinară pentru sfîrși- 
tul cincinalului 1976—1980.

însușindu-și pe deplin -critica 
adresată în expunerea sa de tovară
șul Nicolae Ceaușescu privind mo
dul cum se folosește parcul actual 
de mașini și utilaje, perfecționarea 
organizării reparațiilor și a întregii 
activități, aplicarea corectă a tehno

logiilor și executarea la ''timp și de 
bună calitate a tuturor lucrărilor 
agricole, vorbitorii Ion Dan, Delia 
Mărculcscu, Iosif Dezsi, Karoly Ko- 
dra, Nicoiae Chiriac au relevat 
în cuvîntul lor o serie de mă
suri pe care sint hotărîți să 
le ia ■pentru a realiza producții co
respunzătoare nivelului de dotare, 
potențialului productiv al pămîntu- 
lui. priceperii și hărniciei mecaniza
torilor si membrilor cooperatori. în 
tot ceea ce am realizat pînă în pre-

zent, sublinia Vasile Huma, de un 
real folos ne-au fost hotăririle con
ducerii superioare de partid si de stat 
privind îmbunătățirea permanentă a 
formelor de organizare a agricultu
rii prin îmbunătățirea activității con
siliilor intercooperatiste, ridicînd la 
rang de principiu cooperarea intre 
unitățile agricole prin crearea și con
solidarea asociațiilor economice in
tercooperatiste. unități model de ex
ploatare rațională și eficientă a pă- 
mîntului si animalelor. . ,

Conștienți de marile sarcini ce re
vin S.M’.A.-urilor in acest cincinal, 
mulți vorbitori, printre care Gheorghe 
Brehuiescu. Vasile Stanciu, Nicolae 
Carabăț. Constantin Tudorică, Ion 
Nenciu, Marin Purcărea, Mihai Du
mitru, Martin Fillop, Lucian Butoi, 
au subliniat necesitatea permanenti
zării preocupărilor privind creșterea 
continuă a eficienței economice, la
tură inseparabilă de maximă impor
tanță a întregii activități desfășu
rate de S.M.A. în acest sens, s-au 
luat valoroase angajamente menite să 
conducă la reducerea consumului de 
produse petroliere, mai buna gospo
dărire a fondului de piese de schimb 

și extinderea recondiționării lor, ge
neralizarea experienței avansate pri
vind autodotarea, buna întreținere a 
utilajelor, antrenarea tuturor lucrăto
rilor din stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii în acțiunea de perfec
ționare a pregătirii profesionale.

Avînd mandatul tuturor lucrătorilor
★

Conferința consiliilor oamenilor 
muncii din stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii, se spune în hotă- 
rirea adoptată la încheierea lucrări
lor, analizind sarcinile reieșite din 
ampla expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al par
tidului, exprimă voința unanimă a 
participanților de a milita neobosit 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii noastre socialiste, de a 
mobiliza toate forțele in vederea exe
cutării lucrărilor de cea mai bună 
calitate și în perioadele agrotehnice 
optime, de a subordona întreaga acti
vitate creșterii, an de an, a producții
lor în unitățile agricole cooperatiste.

Evidențiind existența unor însem
nate rezerve și posibilități de crește
re în continuare a producției, a pro
ductivității muncii și a eficienței ac
tivității unităților de mecanizare, 
conferința a subliniat necesitatea de 
a se acționa neobosit pentru încheie
rea procesului do mecanizare a lucră
rilor in toate domeniile de activitate 
ale agriculturii, așa cum a fost sta
bilit de Congresul al XI-lea al par
tidului.

In acest sens, se va asigura cu fer
mitate, in spiritul hotăririi Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., legarea directă a activității 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii de rezultatele de producție 
și economico-financiare ale unități
lor agricole cooperatiste.

Prevăzînd extinderea acordului glo
bal în organizarea muncii mecaniza
torilor și preluarea de către aceștia a 
unor răspunderi concrete, hotărîrea 
stabilește să se asigure — așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din decembrie 
1976 — realizarea integrală a progra
mului privind calitatea lucrărilor a- 
gricole, creșterea răspunderii mecani
cilor agricoli și cointeresarea acestora 
în depășirea producțiilor la toate cul
turile. în acest scop, conferința sta
bilește ca sarcină obligatorie genera
lizarea acțiunii de recepționare a fie
cărei sole înainte de semănat, iar la 
recepția prășitului mecanic, odată cu 
aprecierea calității lucrării, în proce
sul verbal Se va înscrie, în mod obli
gatoriu, densitatea plantelor recolta- 
bile. Hotărîrea prevede apoi o serie 
de răspunderi concrete ce revin me
canizatorilor pentru executarea în 
timp optim a tuturor lucrărilor.

Conferința, se subliniază în conti- 

din. secțiile, stațiunile și trusturile 
pentru mecanizarea agriculturii pe 
care i-au reprezentat la conferință, 
vorbitorii s-au angajat să muncească 
cu dăruire și abnegație pentru înfăp
tuirea neabătută în practică a pre
țioaselor indicații cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

★
nuare, analizind rezultatele obținute 
de stațiunile de mecanizare etalon, 
de unele unități model și pe loturile 
demonstrative cu mecanizare totală, 
consideră necesar ca această acțiune 
să fie permanent îmbunătățită, să se 
urmărească rezultatele ■ obținute la 
fiecare cultură în parte și să se ex
tindă sistemele de lucru și tehnolo
giile care au dat cele mai bune re
zultate.

în legătură cu sarcina privind re
ducerea cheltuielilor materiale în toa
te domeniile de activitate, conferința 
a hotărît să se acorde o mai mare a- 
tenție folosirii puterii tractoarelor 
prin formarea corespunzătoare a a- 
gregatelor. realizarea dintr-o singură 
trecere a mai multor lucrări agricole, 
utilizarea celor mai corespunzătoare 
metode de deplasare a agregatelor 
pentru reducerea curselor în gol și 
înlăturarea hotărită a risipei de pro
duse petroliere.

Do asemenea, au fost stabilite mă
suri corespunzătoare privind asigura
rea unor condiții bune de muncă cu 
respectarea tuturor regulilor de pro
tecție a muncii, întărirea ordinii și 
disciplinei, precum șl perfecționarea 
cadrelor de mecanizatori, creșterea 
conștiinței lor de muncitori înaintați 
ai ogoarelor, în spiritul hotărîrilor a- 
doptate de Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste.

în aceste clipe deosebite, se subli
niază în încheierea hotăririi, cînd în
tregul popor se află angrenat în li
chidarea urmărilor cutremurului din 
4 martie și în dezvoltarea în conti
nuare a economiei naționale, con- 
ștfenți de faptul că realizarea sarci
nilor anului 1977 are o importanță 
hotărîtoare pentru îndeplinirea între
gului cincinal, lucrătorii din stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
își exprimă ferma hotărîre ca, în cin
stea marilor evenimente din acest an 
— Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, aniversarea cente
narului Independenței de stat a 
României și a trei decenii de la pro
clamarea republicii — să intensifice 
întrecerea socialistă pentru depășirea 
angajamentelor asumate cu privire 
la sporirea producțiilor în unitățile 
agricole cooperatiste. în felul acesta, 
mecanizatorii vor pune noi și puter
nice temelii progresului agriculturii, 
vor contribui la ridicarea bunăstării 
materiale a întregului popor — țel 
suprem al politicii partidului înscris 
cu litere de aur în Programul adop
tat de Congresul al XI-lea,

NECOOPERA TWZA TE
Raportul prezentat a reliefat că 

această consfătuire are menirea 
de a analiza și dezbate. în lumina 
obiectivelor programatice stabili
te de Congresul al XI-lea al 
partidului, în spiritul celui mai 
larg democratism, propriu orîndui- 
rii noastre socialiste, rezultatele 
obținute în acest sector al agricultu
rii și măsurile ce trebuie adoptate 
pentru a ridica pe trepte superioare 
contribuția țărănimii la edificarea so
cietății noastre socialiste multilateral 
dezvoltate, la creșterea continuă a 
nivelului de trai al întregului popor, 
în acest sens, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la deschi
derea forumului țărănimii, reprezintă 
un strălucit model de abordare teo
retică și practică a obiectivelor con
crete ale construcției socialiste in pa
tria noastră, magistrală și însufleți- 
toare analiză a drumului parcurs de 
agricultura românească în cei 15 ani 
care au trecut de la încheierea coo
perativizării. și deschide perspective 
grandioase, sintetizînd. cu o mare 
forță mobilizatoare, sarcinile ce revin 
agriculturii în viitor.

Raportul a prezentat apoi rezulta
tele deosebite obținute în toate do
meniile agriculturii, producțiile mari 
din sectorul vegetal si animal, efor
turile pentru mecanizarea, chimiza
rea, modernizare generală a agricul
turii. în acest cadru, un loc deosebit 
a revenit sectorului necooperativizat 
al agriculturii, care și-a adus contri
buția la creșterea efectivului de ani
male și a producției agroalimentare.

Acțiunile și măsurile inițiate de 
partid, cuprinse în planul național 
unic de dezvoltare economică și so
cială a României, subliniază raportul, 
contribuie nemijlocit la înflorirea co
munelor și satelor din zona necoope- 
rativizată, la antrenarea populației la 
activitățile agricole propriu-zise, de 
industrializare și semiindustrializare 
a produselor agricole. Gospodarii din 
localitățile necooperativizate primesc 
din partea statului un sprijin puter
nic pentru sporirea producției și va
lorificarea acesteia, pentru satisface
rea nevoilor lor de aprovizionare cu 
produse industriale. Totodată, ra
portul a relevat preocuparea parti
dului și statului de a veni în spri
jinul agricultorilor din localitățile 
necooperativizate prin acordarea unor 
avantaje de ordin economic, a asis
tenței zooveterinare și tehnice, prin 
asigurarea de soiuri noi, de mare 
productivitate pentru pomicultură, 
prin măsuri de ameliorare a raselor 
de animale și acțiuni de combatere a 
bolilor și dăunătorilor din livezi.

Agricultorii din localitățile necoo
perativizate au astfel posibilitatea de 
a-și îmbunătăți veniturile, de a urca 
pe noi trepte de bunăstare și civili
zație. La toate acestea se adaugă — 
ca o nouă și grăitoare manifestare a 
grijii permanente a partidului, per
sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de toți cei ce muncesc în agri
cultură, recentele măsuri aprobate de 

. Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la organizarea 
unui sistem de pensii și acordarea 
unor drepturi de asigurări sociale ță
ranilor din zona necooperativizată.

După ce trece în revistă rezultatele 
«bținute de agricultorii cu gospodării 
individuale in domeniul creșterii ani

malelor. al pomiculturii. raportul re
liefează sarcinile de sporire a produc
ției acestui sector în următoarea eta
pă, precum și necesitatea ca produ
cătorii din localitățile necooperativi
zate să contribuie cu cantități mult 
sporite de carne, lapte, lînă. fructe 
și alte produse la formarea fondului 
de stat.

Pentru înfăptuirea acestor sarcini, 
se arată în raport, e nevoie să se ac
ționeze mai ferm în direcția dotării, 
aprovizionării tehnico-materiale. pre
cum și promovării de forme organi
zatorice. care să faciliteze «si să facă 
posibilă creșterea eficienței sprijinu
lui acordat de stat agricultorilor din 
localitățile necooperativizate.

în încheiere, raportul subliniază că 
măsurile propuse vor crea condiții ca 
fiecare palmă de pămînt să rodească 
mai îmbelșugat, să dea •producții 
maxime, punînd în aplicare. în acest 
scop, tot ceea ce recomandă știința 
agricolă, vor contribui la creșterea 
efectivelor de animale și a producți
ilor pomicole, livrindu-se la stat can
tități tot mai mari de carne, lapte, 
lînă și fructe. în felul acesta, țăranii 
cu gospodărie individuală vor răspun
de prin fapte grijii ce le-o poartă 
conducerea partidului și statului, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vor participa mai susținut la dezvol
tarea și înflorirea patriei noastre so
cialiste.

★
Consfătuirea agricultorilor din lo

calitățile necooperativizate. care a 
avut un pregnant caracter de lucru, 
a dezbătut. în lumina documentelor 
programatice ale celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, a amplei ex
puneri a secretarului general al parti
dului. prezentată la acest forum al 
țărănimii, rezultatele obținute în a- 
cest sector, precum și măsurile ce 
trebuie luate în viitor pentru spriji
nirea și îndrumarea gospodăriilor 
populației din localitățile necoopera
tivizate în vederea creșterii producției 
vegetale și animale.

în cursul dezbaterilor, desfășurate 
în spiritul celui mai larg democra
tism, toți vorbitorii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — și-au exprimat sentimentele 
de profund atașament și recunoștință 
față de partid, satisfacția lor pentru 
dezvoltarea necontenită a întregii a- 
griculturi. de înflorire a tuturor sa
telor patriei, au subliniat activitatea 
neobosită și rolul hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in. 
fundamentarea politicii interne și ex
terne a partidului si statului nostru, 
în transpunerea acesteia în viață, în 
interesul întregii națiuni, al bunăstă
rii sale, al progresului șl înfloririi 
României, al cauzei socialismului și 
păcii.

în cuvîntul său, George Telcean a 
subliniat : Trăiesc sentimentul de 
profundă mîndrie și emoție că de la 
această înaltă tribună am prilejul să 
transmit adeziunea unanimă a țăra
nilor de pe valea Zăgrii, ca și din 
întregul județ Bistrița-Năsăud. la po
litica internă și internațională a 
partidului si statului nostru, bucuria 
nemărginită că avem în fruntea țării 
un conducător atît de strălucit cum 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care și-a consacrat șl iși consacră 
întreaga sa viată și activitate slujirii 

cu devotament a patriei și poporu
lui din care s-a născut.

Acei dintre dumneavoastră, spunea 
Dragoș Măgureanu, care ați drume- 
țit prin Țara de Sus, către Vatra 
Dornei și Rarău, trecînd prin satele 
bucovinene, ați băgat de seamă, de
sigur, schimbările înnoitoare, prefa
cerile in bine care au avut loc în a- 
șezările și viața oamenilor de pe 
acolo. Toate acestea oglindesc grija 
pe care ne-o poartă partidul, iubitul 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru care mulțumim 
din inimă și sîntem gata ca prin 
munca și hărnicia noastră să răs
pundem și în continuare cu fapte a- 
cestei griji părintești.

In unanimitate, vorbitorii au dat 

Locuitorii comunelor cuprinse în zonele necooperativi
zate ale agriculturii se angajează să participe cu toate 
forțele și cu toată priceperea la îndeplinirea planurilor de 
producție ce revin fiecărei localități, să-și intensifice 
activitatea pentru a pune în valoare marile rezerve existente 
în direcția creșterii efectivelor de animale și sporirii pro
ducției de carne, lapte, lînă și ouă, a lărgirii bazei pomicole 
și a celorlalte culturi specifice zonei de deal și munte.

o înaltă apreciere magistralei expu
neri a secretarului general al parti
dului la acest forum al lucrătorilor 
ogoarelor patriei. Cu toții — sub
linia Gheorghe Vinereanu — am 
ascultat cu sentimente de adlncă 
mîndrie patriotică magistrala expu
nere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ce prezintă într-un tabloil pe cit de 
luminos, pe atît de convingător per
spectivele dezvoltării agriculturii, 
ale înaintării neabătute a Româ
niei pe calea progresului și ci
vilizației, ale îmbunătățirii vieții 
materiale și spirituale a întregului 
popor. întruchipînd cele mai înalte 
virtuți ale neamului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă pentru 
noi. toți comuniștii, omul de cea mai 
aleasă omenie care-și consacră, ca ni
meni altui, întreaga muncă și viață 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului său. La rîndul său, Gheorghe 
Avram a ținut să arate : Nutresc 
aceleași sentimente de mîndrie și în
credere în prezentul și viitorul lu
minos al patriei și poporului nostru 
ca toți ceilalți participanți la acest 
reprezentativ forum al agriculturii 
noastre. De asemenea, Nicolae 
Gheorghescu a arătat : Expunerea 
prezentată la acest forum de se
cretarul general al partidului con
stituie ' un prețios îndreptar în 
vederea creșterii contribuției în
tregii țărănimi la înfăptuirea politicii 
partidului, la realizarea obiectivelor 

economico-sociale de ridicare pe noi 
coordonate a satului românesc.

Totodată, mulți vorbitori — gospo
dari din localitățile necooperativi
zate — printre care Dumitru Toma, 
Teodor Marinescu. Maria Moisan, 
Teodor Vasilache, Gheorghe Miloș, 
Alexandru Crăiuț, Stan Troneci. și-au 
exprimat bucuria de a participa ală
turi de reprezentanții unităților agri
cole socialiste la acest mare forum 
al țărănimii, satisfacția de a avea 
prilejul să înfățișeze experiența 
dobindită de ei, de a dezbate 
căile . cele mai bune și măsurile 
menite să impulsioneze progresul a- 
griculturii în aceste zone. în acest 
sens, vorbitorii au dat o înaltă 
apreciere înființării, din Inițiativa 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, a Co
misiei centrale a agricultorilor din lo
calitățile necooperativizate. pentru 
antrenarea directă a țărănimii din a- 
ceste localități la realizarea unei a- 
griculturi intensive, moderne, de mare 
productivitate, pentru creșterea bună
stării gospodarilor din aceste zone.

în cadrul consfătuirii a fost pre
zentată experiența unor asociații ale 
producătorilor individuali și au fost 
supuse examinării și dezbaterii pro
iectele de statute privind organizarea 
asociațiilor pomicultorilor și crescăto
rilor de animale. în acest sens. Ion 
Popa a reliefat rezultatele bune ob
ținute de cele 2 900 de gospodării ale 
comunei Valea Doftanel, județul Pra
hova, unite într-o asociație pentru 
creșterea animalelor, cu o secție eco
nomică de prelucrare a produselor 
animaliere, de pe urma cărora 
s-au obținut importante venituri bă
nești. Avantajele acestor forme de 
organizare au fost scoase in relief 
și de Nicolae Dimulescu, Ion Hașe- 
gan, Maria Gliga, Petru Oniță și Vir
ginia Forțofoi.

Analizind. în lumina orientărilor și 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, posibilitățile exis
tente în localitățile necooperativiza
te privind sporirea producției agri
cole și, pe această bază, a contribu
ției la aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare și a indus
triei cu materii prime, participanții 

la dezbateri au reliefat marile re
zerve existente pentru valorificarea 
mai bună a pămîntului. intensificarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare și 
de ameliorare a pajiștilor, dezvol
tarea pomiculturii și creșterii anima
lelor. în acest sens, numeroși vorbi
tori. printre care Mihai Panaitescu, 
Vasile Tont. Smaranda Cruceanu, 
Cornelia Cosma și loan Crăciun, au 
solicitat mai mult sprijin din partea 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, a altor ministere, insti
tuții centrale, din partea organelor a- 
gricole județene. La rîndul lor. Ion 
Bălan. Cornel Benda, Toader Pica, 
Vasile Nacu. Vaier Bara, Berta Bo- 
dor. Adrian Mocan au făcut nu
meroase propuneri privind introdu

cerea unor tehnologii moderne, îm
bunătățirea dotării cu mașini și u- 
tilaje specifice zonei, cu îngrășămin
te chimice și cu semințe si mate
rial săditor de calitate superioară, in
tensificarea selecției și ameliorării a- 
nimalelor și eliminarea unor neajun
suri în preluarea produselor.

în unanimitate, participanții Ia 
consfătuire și-au manifestat în cu
vinte de caldă și profundă mulțu
mire recunoștința pentru hotărîrea 
de a se institui, pentru prima oară 
în tara noastră, un sistem de pen
sionare a agricultorilor din localită
țile necooperativizate. în cuvîn
tul său. Emilian Urs a arătat :

Această măsură este una dintre cele 
mai omenești, căci ce altceva poate 
să însenineze mai mult bătrînețea u- 
nui om decît siguranța zilei de mîine. 
Acordarea de pensii de bătrînețe ce
lor care o viață întreagă au muncit 
ca să pună in valoare tot ceea ce 
poate da pămîntul nostru de deal este 
o nouă dovadă a grijii ce ne-o poartă 
partidul. La rîndul său. loan Bol
ea a subliniat: Apropierea trep
tată a condițiilor de viață a tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și sate 
se va realiza într-un timp mai scurt 
prin înființarea sistemului de acor
dare a pensiei țăranilor din localită
țile necooperativizate. Aceasta va 
contribui la creșterea interesului ță
rănimii de a lucra mai bine, de a 
obține și livra mai multe produse la 

fondul de stat. Aceleași gînduri le-au 
exprimat Corvin Șerban, Valeria Mo- 
rărescu, Maria Faur, Ilieș Ciocan, 
Magdalena Popovici și Paraschiva Ji- 
vulescu.

Numeroși vorbitori s-au referit pe 
larg la transformările înnoitoare pe
trecute în viața țârii noastre, a sate
lor patriei, la condițiile ce au fost 
create,, prin grija partidului, tuturor 
locuitorilor ogoarelor — români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — de a munci și trăi liberi, în
frățiți pe pămîntul României socia
liste. în cuvîntul său, Maria Liegel a 
subliniat : Populația de naționalitate 
germană este parte integrantă a so
cietății românești. Ca orice german 
cinstit din România care-și face da
toria la locul său de muncă condamn 
cu hotărîre activitatea cercurilor fas
ciste din străinătate care vor să cîș- 
tige mină ieftină de lucru, ademenind 
oamenii la părăsirea patriei iubite, 
Românîa socialistă, singura noastră' 
patrie a șvabilor bănățeni. Gizela 
Pall a spus : înfierăm din adîncul su
fletelor noastre clevetirile celor care 
încearcă să ademenească pe unii din
tre fiii acestei țări. Tuturor acestor

★
Cunoscind sarcinile de mare însem

nătate trasate agriculturii de Con
gresul al XI-lea al partidului, avind 
ca îndreptar remarcabila expunere 
prezentată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la deschiderea Congresu
lui consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al întregii 
țărănimi — se subliniază în hotărîre 
— locuitorii comunelor cuprinse in 
zona necooperativizată a agriculturii 
se angajează să participe cu toate 
forțele și ou toată priceperea la în
deplinirea planurilor de producție ce 
revin fiecărei localități. în acest scop, 
gospodarii din localitățile necoopera
tivizate își vor intensifica activitatea 
pentru a pune in valoâre marile re
zerve existente in direcția creșterii 
efectivelor de animale și sporirii pro
ducției de carne, lapte, lină si ouă, 
precum și în direcția lărgirii bazei 
pomicole și a celorlalte culturi speci
fice zonei de deal și munte, în vede
rea creșterii producțiilor. Noul cadru 
organizatoric creat prin înființarea 
asociațiilor de crescători de animale 
și de producători pomicultori, spriji
nul pe care statul il acordă gospoda
rilor din zona necooperativizată in a- 
sigurarea bazei furajere și a materia
lului biologic — vegetal și animal — 
asistentă tehnică șl de specialitate, ca 
și importantele avantaje economice 
create in valorificarea' producției 
prin contractări și achiziții vor crea 
posibilitatea ca în fiecare gospodărie 
să se producă cantități tot mai mari 
de carne, lapte, lină, ouă și fructe, 
astfel încît să se poată vinde și sta
tului, prin contracte și la achiziții, cit 
mai multe produse agroalimentare.

Subliniind rolul important pe care 
crescătorii de animale din zonele ne
cooperativizate îl au in asigurarea 
fondului centralizat cu unele produse 
animaliere, hotărirea pune ca princi
pală sarcină in fața tuturor gospoda
rilor din aceste localități creșterea 
substanțială a tuturor efectivelor de 
animale. Un accent deosebit se va 

răuvoitori și răufăcători, ca și celor 
care-și trădează patria și poporul, 
noi le răspundem in mod demn prin 
muncă și realizări, prin activitatea 
constructivă de înflorire a tării noas
tre. pentru ca România să-și conso
lideze locul de frunte în rîndul. na
țiunilor globului. De aceea sîntem 
mindri că destinele României socia
liste sînt încredințate partidului co
muniștilor, ale cărui țeluri și idea
luri se identifică cu cele ale între
gului popor.

Manifestîndu-și deplina adeziune 
la pohtica internă și externă a par
tidului și dînd o înaltă apreciere ma
gistralei expuneri prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la con
gresul țărănimii, participanții la dez
bateri și-au exprimat unanim hotări
rea de a depune toate eforturile pen
tru înfăptuirea exemplară a obiecti
velor programatice ale Congresului 
al XI-lea al partidului, a orientări
lor și indicațiilor date de secretarul 
general il partidului, de a contribui 
împreună cu toți lucrătorii ogoarelor 
la înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare a agriculturii, de înflorire 
a satului românesc.

. ★

pune pe mărirea numărului de bovi
ne. ovine și porcine, care pînă 
în anul 1980 trebuie să crească 
cu 33—80 Ia sută. în acest scop vor 
fi luate măsuri energice în direcția 
ameliorării efectivelor, prin dotarea 
stațiunilor de montă cu reproducă
tori de înaltă valoare zootehnică și 
extinderea insămințărilor artificiale.

Producătorii pomicultori din locali
tățile necooperativizate — se subli
niază in hotărîre — iși vor intensifi
ca eforturile pentru a spori produc
ția pomilor și arbuștilor fructiferi, 
astfel încît întreaga zonă să produ
că. la nivelul anului 1980, peste 
650 000 tone de fructe. în acest scop, 
vor fi înființate plantații noi. care 
vor fi sădite cu pomi din soiurile 
noi și speciile recomandate de cer
cetarea științifică.

în conformitate cu legile tării, ce 
arată în hotărîre. toți locuitorii din 
zona necooperativizată sînt datori să 
vegheze cu fermitate la buna gospo
dărire si folosire deplină a fiecărei 
palme de pămînt, să pună capăt ori
cărei forme de risipă de teren, să 
participe cu însuflețire la toate ac
țiunile de masă organizate în scopul 
îmbunătățirii fertilității solului.

Cu hărnicia, spiritul gospodăresc și 
priceperea dobîndite de-a lungul 
veacurilor. însuflețiți de documente
le Congresului al XI-lea al partidu
lui. se spune în încheierea hotăririi, 
țăranii din localitățile necooperativi
zate Vor răspunde sprijinului perma
nent de care se bucură din partea 
conducerii partidului și statului, 
personal din partea tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
în acest scop. în toate localitățile din 
zona necooperativizată va fi inten
sificată acțiunea de contractare, în 
vederea creșterii simțitoare a canti
tăților de carne, lapte, lînă. ouă. 
fructe si alte produse vindute statu
lui. contribuind în mai mare măsură 
Ia formarea fondului centralizat de 
produse agroalimentare și satisfa
cerea cerințelor de consum ale popu
lației și industriei.
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Cuvintul tovarășului 
loan Foriș

Noi, cei ce trăim și mun
cim pe meleagurile sătmă
rene, români, maghiari și de 
alte naționalități, știm bine 
ce a însemnat, ce urmărea și la 
ce rezultate a dus politica cla
selor exploatatoare, indiferent 
de naționalitate : la dezbinare, 
șovinism, naționalism, tendințe 
iredentiste, care în timpul ocu
pației horthyste au adus pentru 
toți cei ce apărau demnitatea o- 
mului, afirmarea personalității 
sale, drepturile democratice, in
diferent. dacă erau români sau 
maghiari, un val de violență și 
ură, teroare, închisori și asasi
nate. Naționalitatea victimelor 
nu-i interesa pe ocupanți, nici 
dacă erau muncitori, nici dacă 
erau țărani sau intelectuali.

Grație politicii științifice mar- 
xist-leniniste a partidului nos
tru, toate acestea sint doar triste 
amintiri, aparținind trecutului. 
Profund recunoscători partidu
lui, secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
noi, toți sătmărenii, români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități, prețuim ceea ce s-a 
realizat pentru noi ; egalitatea 
deplină, libertatea, dreptatea, 
unitatea făurite de partidul nos
tru comunist in fooul bătăliilor 
de clasă, consolidate în procesul 
muncii, umăr la umăr, pentru 
continua dezvoltare a României 
socialiste.

Perioada ultimelor cincina
le a demonstrat cu prisosință 
înalta eficientă a orientări
lor statornice, promovate de 
congresele al IX-lea, al X-lea 
șt al XI-lea ale partidului, pre
cum și aportul decisiv al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea, fundamentarea și 
aplicarea strategiei partidului 
pentru accelerarea progresului 
economic și social, deschizind și 
pentru agricultură o nouă epocă 
de înflorire multilaterală.

In acest mod a fost posi
bil să se asigure si in județul 
nostru o bogată bază tehnică 
de mecanizare. Mari inves
tiții au fost alocate pentru 
lucrări hidroameliorative, în
deosebi pentru desecări și în
diguiri, inlăturîndu-se în bună 
parte stagnările de ape care 
afectau practic două treimi 
din suprafața agricolă a județu
lui. S-au întreprins, totodată, 
acțiuni de mare eficiență in ve
derea redării în circuitul econo
mic a -unor terenuri erodate sau 
nisipoase. In aceste ;condiții a 
fost posibil ca și pe meleagurile 
noastre să se obțină însemnate 
sporuri de producție la hectar 
și pe animal. In anul trecut,

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Dăscălescu

La dezbaterile care au avut 
Ioc în plenul Congresului al 
III-lea al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. precum și in secțiunile de 
lucru s-au înscris 640 tovarăși și 
au luat cuvîntul 304.

Exprimind. în unanimitate, a- 
deziunea deplină la politica in
ternă si externă a partidului și 
statului, vorbitorii au dat o înal
tă apreciere contribuției remar
cabile a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, la elabo
rarea și transpunerea in viață a 
Programului adoptat de Congre
sul al XI-lea al P.C.R. de luu- 
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism. Ca ex
ponent al celor mai înalte aspi
rații spre progres ale națiunii 
noastre, secretarul general al 
partidului a prezentat și de a- 
ceastă dată. în magistrala sa ex
punere. idei, concluzii si indica
ții de excepțională însemnătate 
teoretică și practică, constituind 
un autentic si valoros program 
menit să determine dezvoltarea 
în ritm mai rapid a agriculturii, 
sporirea aportului acesteia la 
ridicarea economico-socială a în
tregii țări.

In spiritul expunerii, vorbitorii 
au analizat cu competentă și răs
pundere. in mod critic și auto
critic. activitatea desfășurată in 
ultimii cinci ani de organele de 
conducere ale unităților agricole 
cooperatiste, de întreaga țărăni
me cooperatistă. Ei au scos in 
evidentă că rezultatele bune de 
pină acum nu sint însă pe mă
sura experienței dobindite. a e- 
fortului apreciabil de investiții 
făcut de stat pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agri
culturii. <

însușlndu-și în întregime te
zele. concluziile și indicațiile din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. delegații la congres 
s-au angajat să militeze cu per
severență pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce revin agriculturii 
cooperatiste din programul uni
tar privind dezvoltarea în an
samblu a agriculturii în cincina
lul 1976—1980. precum și a pro
gramelor speciale, pe sectoare, 
subramuri, grupe de culturi și 
specii de animale. Forțele vor fi 
orientate prioritar spre asigura
rea tuturor condițiilor ca actua
lul cincinal să se afirme și in 
agricultură drept cincinalul re
voluției științifice și tehnice.

Atentie deosebită s-a acordat 
dezbaterii problemelor referitoa
re la folosirea bazei tehnico-ma
teriale și. îndeosebi, la apărarea 
și folosirea fondului funciar. 
Delegații și-au manifestat hotâ- 
rirea de a acționa cu toată fer
mitatea pentru cultivarea in 
cele mai bune condiții a întregii 
suprafețe agricole, realizarea in
tegrală și la timp a amenajări
lor pentru irigații, exploatarea 
rațională, pe baza tehnologiilor 
moderne, a suprafețelor irigate, 
executarea întregului volum de 
lucrări de îmbunătățiri funciare 
prevăzute, urmărind cu perseve
rentă ca investițiile mari făcute 
in acest domeniu să se regăseas

comparativ cu media perioadei 
1971—1975, creșterea producției 
la hectar a fost de 27 la sută la 
griu, peste 30 la sută la porumb 
și legume, 44 la sută la sfeola 
de zahăr, 64 la sută la fructe. 

. Desigur, sintem conștienți că 
rezultatele obținute pină acum 
nu oglindesc întru totul posibi
litățile și resursele de care dis
pun unitățile noastre. Continuă 
să existe și la noi unități cu 
condiții similare — dar cu pro
ducții medii mult diferite. S-au 
manifestat unele neajunsuri în 
organizarea muncii, unele gre
șeli în aplicarea tehnologiilor de 
producție.

Expunerea programatică a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
va constitui, fără îndoială, și 
pentru lucrătorii din domeniul 
agriculturii județului nostru un 
îndreptar de căpătîi pentru a da 
un nou și important impuls dez
voltării acestei importante ra
muri a economiei sătmărene. Pe 
baza unui program concret de 
acțiune se vor intensifica lucră
rile de scarificare și amendare 
a solurilor podzolice și se vor 
pune deplin în valoare, pină în 
1980—1985, cele 16 000 ha tere
nuri nisipoase ce vor fi plantate 
în principal cu pomi fructiferi 
și cu viță de vie. In zootehnie 
se va adinei procesul de concen
trare și specializare a produc
ției.

în încheiere, în numele locui
torilor sătmăreni, îngăduiți-mi 
să exprim adeziunea noastră de
plină față de întreaga politică 
externă a partidului, intru totul 
conformă cu aspirațiile funda
mentale ale poporului nostru, 
să dau glas înaltei aprecieri, 
prețuirii de care se bucură cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru activitatea desfășurată în 
elaborarea și promovarea politi
cii externe a partidului și statu
lui nostru, de colaborare și pace 
cu toate statele, pentru afirma
rea României ca țară indepen
dentă și suverană în lume.

Doresc să vă asigur, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din agricul
tura sătmăreană, toți locuitorii 
acestui străbun meleag, înfrățiți 
în muncă și idealuri, vor face 
în continuare dovada patriotis
mului revoluționar care îi ani
mă și vor munci cu toată abne
gația, după înaltul și nobilul 
dumneavoastră .exemplu, pentru 
înfăptuirea Programului ■ ..parti
dului. • a obiectivelor ridicării 
României pe trepte superioare 
de progres și prosperitate.

că în sporuri corespunzătoare 
de producție.

Participantii la dezbateri au 
analizat pe larg problemele dez
voltării zootehniei, au propus 
soluții și măsuri pentru crește
rea continuă a ponderii acestei 
ramuri în ansamblul producției 
agricole. In acest sens s-a rele
vat necesitatea generalizării 
metodelor de muncă ale coope
rativelor care obțin, an de an, 
fezultate bune, a dezvoltării fer
melor și complexelor moderne 
de creștere a animalelor și pă
sărilor. De asemenea, a fost cri
ticat faptul că, în unele coope
rative, consiliile de conducere 
nu se ocupă corespunzător de 
realizarea efectivelor planifica
te și de asigurarea furajelor. 
Vorbitorii și-au exprimat hotă- 
rîrea de a acționa cu toată răs
punderea pentru eliminarea de
ficientelor manifestate.

Subliniind importanta pe care 
o are valorificarea producției 
pentru creșterea veniturilor uni
tăților și satisfacerea necesități
lor economiei naționale, vorbito
rii s-au angajat în numele co
operatorilor să vîndă la fondul 
de stat cantități tot mai mari 
de produse. în același timp, ei 
au scos în evidentă unele defi
ciente în activitatea de prelua
re a produselor și au cerut lua
rea de măsuri pentru respecta
rea cu strictețe a obligațiilor re
ciproce prevăzute în contracte.

Participantii la dezbateri au 
subliniat datoria organelor agri
cole. a fiecărui conducător de 
unitate, specialist, cooperator și 
mecanizator de a se preocupa 
mult mai intens de creșterea 
neîncetată a eficientei economi
ce. evitarea oricăror cheltuieli 
neeconomicoase, echilibrarea ve
niturilor cu cheltuielile în toa
te unitățile.

Documentele dezbătute în con
gres, discuțiile din plen și din 
secțiuni au reliefat că principala 
cauză care a făcut ca. în fie
care an, unele unități să piardă 
cantități importante de produse 
a fost organizarea necorespun
zătoare a muncii. A ieșit în e- 
videntă că nu s-a acționat pes
te tot cu suficientă hotărire 
pentru întărirea rolului echipei, 
pentru urmărirea permanentă a 
modului cum se achită fiecare 
cooperator și mecanizator de an
gajamentul asumat în cadrul a- 
cordului global, de obligația de 
a executa la timp, în cele mai 
bune condiții și cu cheltuieli mi
nime lucrările agricole. Conclu
zia unanimă a fost că respecta
rea neabătută a principiilor și 
normelor înscrise în Legea re
tribuirii muncii în unitățile a- 
gricole cooperatiste trebuie să 
constituie o preocupare de bază 
a uniunilor, consiliilor interco- 
operatiste, a tuturor consiliilor 
de conducere.

Lucrările congresului au rele
vat necesitatea ca uniunile și 
organele agricole județene, con
siliile intercooperatiste să acor
de un sprijin mai susținut co
operativelor pentru constituirea 
de asociații economice interco
operatiste ; s-a criticat, totodată, 
că nu s-au depus suficiente e- 
forturi pentru dezvoltarea co
operării și asocierii dintr» co

Cuvîntul participanților la dezbateri
operativele agricole și unități 
agricole și industriale de stat sau 
ale cooperației de consum și 
s-a arătat necesitatea intensifi
cării și diversificării acțiunilor 
în acest sens.

în lumina sarcinilor^ reieșite 
din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la 
întărirea democrației cooperatis
te, delegații la congres s-au an
gajat în unanimitate să militeze 
cu răspundere pentru creșterea 
rolului adunărilor generale ale 
cooperatorilor, pentru aplicarea 
si respectarea cu consecventă a 
principiului muncii și conducerii 
colective în fiecare cooperativă si 
asociație, pentru promovarea în 
funcții de răspundere a unui 
număr cit mai mare de femei.

Participantii la discuții au re
liefat că îndeplinirea exemplară 
a marilor sarcini ce revin agri
culturii cooperatiste în acest cin
cinal este nemijlocit legată de 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
de îmbunătățirea muncii de edu
cație politică, patriotică și mo
rală a țărănimii. Ei s-au anga
jat să acționeze cu energie pen
tru înfăptuirea Programului a- 
doptat de Congresul educației 
politice și al culturii socialiste.

Delegații la congres au aprobat 
în unanimitate propunerile de 
îmbunătățire a unor prevederi 
ale statutelor organizațiilor co
operatiste. Vorbitorii au apre
ciat că îmbunătățirile aduse sta
tutelor reflectă pe deplin stadiul 
și cerințele perfecționării orga
nizării producției și a muncii, a 
conducerii agriculturii coopera
tiste, ale adincirii democrației 
socialiste, asigurind un cadru 
mai prielnic pentru buna des
fășurare a 'întregii activități.

Pe baza orientărilor și a indica
țiilor din expunerea secretarului 
general al partidului, a dezbate
rilor și propunerilor făcute in 
plen si în secțiunile de lucru, 
delegații au adoptat în unanimi
tate Hotărirea Congresului al 
III-lea al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Vorbitorii și-au manifestat, 
totodată, deplinul acord cu pre
vederile proiectului hotăririi și 
ale chemării Congresului consi
liilor de conducere ale unități

Cuvîntul tovarășului 
Marin Nisipașu

Lucrările acestui înalt forum 
al oamenilor muncii din agri
cultură, care poartă amprenta 
puternică a excepționalei dum
neavoastră expyneyi, Pipit iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne 
prilejuiesc cunoașterea și gene
ralizarea. in toate județele 
noastre, a experienței agricole 
înaintate, ne oferă posibilitatea 
să stabilim noi măsuri care să 
determine creșterea pe mai de
parte a producției vegetale și 
animale.

Ca urmare a unor eforturi 
materiale și umane îndelungate, 
ne prezentăm astăzi cu un bilanț 
bogat. Puse față in față, cifrele 
producțiilor medii din primul an 
al cooperativizării în Teleorman 
și cele din ultimii ani relevă cu 
putere justețea politicii agrare 
a partidului nostru, aplicată 
neabătut de către comuniști și 
ceilalți lucrători din agricultura 
județului Teleorman. In 1976, 
producția medie de griu și orz 
la hectar a sporit de peste trei 
ori, de porumb de aproape trei 
ori, la sfecla de zahăr de peste 
patru ori față de anul 1950.

Lucrătorii din agricultura ju
dețului Teleorman au satisfac
ția să raporteze conducerii parti
dului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, că răspun- 
zînd grijii și sprijinului perma
nent acordate țărănimii de parti
dul și statul nostru pentru dez
voltarea și modernizarea acestei 
ramuri de bază a economiei na
ționale, au livrat anul trecut, la 
fondul central, cu 71 000 tone ce
reale, 12 000 tone floarea-soare- 
lui, 26 000 tone sfeclă de zahăr, 
255 000 hi lapte și 13 400 tone 
carne mai mult decît în 1975. 
De asemenea, au crescut necon
tenit veniturile cooperatorilor, 
retribuția în produse și în bani 
fiind aproape de trei ori mai 
mare în 1976 față de anul 1971.

Indicațiile și sfaturile pre-

Cuvîntul 
Aurica

Doresc mai întîi să exprim 
conducerii partidului, personal 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, din iniția
tiva căruia s-a organizat acest 
înalt forum al agriculturii noas
tre socialiste, recunoștința și 
prețuirea tuturor cooperatorilor 
din comuna noastră pentru 
grija pe care o poartă țărănimii 
cooperatiste, condițiilor lor de 
muncă și de viață.

Am mandatul să exprim de 
la această. înaltă tribună acor
dul deplin cu tot ceea ce s-a 
hotărît la recenta ședință comu
nă în care s-au dezbătut sarci
nile ce ne stau în față pentru 
înlăturarea cit mai grabnică a 
urmărilor cutremurului catastro
fal din 4 martie. Vor rămîne 
pentru totdeauna înscrise în 
inima și conștiința noastră, a 
întregului popor, profundul pa
triotism, înalta dăruire și ener
gia neînfricată cu care tovară
șul Nicolae Ceaușescu a condus 
direct lupta aprigă pentru sal
varea oamenilor, pentru ajuto
rarea sinistraților, pentru re
construcție și normalizarea în
tregii vieți economice și socia
le. Pentru .recuperarea pagube
lor. pentru ajutorarea. sinistra- 
tilor, cooperativele agricole din 
județul Dîmbovița au depus în 
fondul omeniei suma de pește 
1,8 milioane lei, 71 tone griu, 
17 tone porumb. 300 tone carne 
și alte produse agroalimentare.

După ce a arătat rezultatele 
obținute dd cooperativa din 
Comișeni, vorbitoarea a subli
niat importanta pe care o are 
în consolidarea economică și

lor agricole socialiste, al întregii 
tărănimi. exprimîndu-și hotări
rea de a acționa cu toată răs
punderea pentru înfăptuirea a- 
cestora.

In numele țărănimii coopera
tiste. participantii la dezbateri 
și-au exprimat profunda satis
facție fată de programul de mă
suri aprobat recent de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătă
țirea sistemului de pensii și in
demnizații de asigurări sociale 
și majorarea pensiilor. In cu
vinte pline de emoție si adincă 
recunoștință, vorbitorii au mul
țumit din inimă conducerii de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru sta
tornica preocupare fată de ridi
carea nivelului de viață al celor 
de la sate și au exprimat hotă
rirea de a răspunde acestei griji 
printr-o muncă și mai spornică 
în vederea creșterii necontenite 
a rodniciei ogoarelor patriei.

Din expunerea dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. am desprins 
numeroase concluzii și invătă- 
minte, precum și direcțiile 
fundamentale ale activității 
uniunilor, a tuturor cooperative
lor agricole. Ne angajăm solemn 
că organele de conducere alese 
de congres - vor acționa perma
nent pentru a transpune în 
viată inestimabilele indicații pe 
care ni 'le-ati dat. că își vor 
perfecționa necontenit stilul și 
metodele de muncă, astfel ca 
activitatea noastră să se ridice 
la nivelul sarcinilor de mare 
răspundere pe care ni le-ati în
credințat.

Cu ferma convingere că ex
prim hotărirea tuturor coopera» 
terilor, asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că strîns 
uniți în jurul partidului vom 
munci cu dăruire și răspundere, 
intr-un spirit de desăyîrșită or
dine si disciplină, pentru ca 
țărănimea, alături de clasa 
muncitoare, de întregul nostru 
popor, să-și aducă deplina con
tribuție la înfăptuirea neabătută 
a Programului partidului de în
florire piultilaterală a patriei 
noastre socialiste.

țioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul sărbători
rii Zilei recoltei în Teleorman 
și a vizitelor de lucru la Dră- 
gănești-Vlașfa. Purapi,.. Putineiu 
și alte localități ale județulpi 
ne-au ajutat ‘ să apropiem ' tot 
mai mult producțiile de sarcinile 
stabilite de Congresul al XI-lea. 
Dar, așa cum secretarul general 
al partidului a arătat în repe
tate rînduri, agricultura jude
țului nostru dispune încă de 
mari rezerve nevalorificate. 
Alături de cooperative agricole 
cu producții mari există si altele 
cu producții mici, și deci ,cu 
venituri reduse în raport cu 
condițiile de care dispun.

Vorbitorul a solicitat ministe
relor de resort un sprijin sporit 
pentru asigurarea întregii game 
de mașini și utilaje necesare 
pentru afînarea solului, recolta
tul sfeclei de zahăr, plantatul și 
recoltatul cartofilor, strîngerea 
furajelor, descărcarea produse
lor la bazele de recepție și silo
zuri, precum și pentru asigura
rea spațiilor de depozitare pen
tru cereale.

După cum este cunoscut, cu
tremurul de la 4 martie a adus 
județului nostru mari pagube. 
Permiteți-mi, mulț stimate to
varășe secretar general, să 
vă adresez, și cu acest pri
lej, în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor Teleormanu
lui, cele mai calde mulțumiri și 
întreaga noastră recunoștință, 
pentru ajutorul imens acordat 
județului nostru, îndeosebi ora
șului Zimnicea, în vederea re
facerii după cutremur. Oamenii 
muncii din județul nostru, mo
bilizați de îndemnurile dum
neavoastră, au înțeles necesita
tea de a acționa energic, cu 
toată fermitatea, pentru a în
vinge greutățile și a asigura re
alizarea integrală a sarcinilor 
actualului cincinal.

tovarășei 
Păduroiu

organizatorică a cooperativei 
dezvoltarea democrației coope
ratiste. creșterea rolului adună
rii generale, ca singurul organ 
in drept să hotărască asupra în
tregii activități economice, fi
nanciare și organizatorice a 
unității.

Consiliul de conducere al co
operativei noastre obișnuiește 
să se consulte cu regularitate cu 
brigadierii, cu șefii de ferme și 
de echipe, cu masa largă de co
operatori. cărora le cere păre
rea și îi antrenează în soluțio
narea problemelor legate de 
bunul mers al cooperativei. Ne 
preocupăm permanent de întă
rirea muncii colective și creș
terea răspunderii pentru trebu
rile obștești, nu numai a mem
brilor consiliului de conducere, 
ci și a cooperatorilor. A intrat 
în obișnuința noastră ca adună
rile generale să fie precedate 
de informarea cooperatorilor în 
privința înfăptuirii hotărîrilor 
din adunările anterioare. Vor
bind deschis oamenilor, antre- 
nîndu-i la muncă și la condu
cere, am putut să sporim presti
giul consiliului de conducere și 
să avem asigurată aproape în 
tot cursul anului forța de mun
că necesară.

Permiteți-mi să asigur condu
cerea de partid și de stat că 
toți cooperatorii din Comișani — 
Dîmbovița nu-și vor precupeți 
forțele și vor realiza în mod 
exemplar sarcinile ce le revin 
din hotărîrilș prezentului con
gres, convinși fiind că hărni
cia. munca responsabilă repre
zintă temelia bunăstării noastre.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Ceaușescu

Prin complexitatea probleme
lor pe care și le-a propus să le 
dezbată Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole 
socialiste — înalt forum al răs
punderii și competenței întregii 
noastre tărănimi muncitoare — 
este menit să marcheze un au
tentic salt calitativ în sporirea 
contribuției agriculturii la pro
gresul general al societății noas
tre.

Semnificațiile congresului nos
tru sint amplificate de fap
tul că el își desfășoară lucră
rile in contextul marilor eveni
mente politice și sociale pe care 
le aniversează întregul nostru 
popor — centenarul independen
tei de stat a României și împli
nirea a 70 de ani de la marile 
răscoale țărănești din 1907.

înfăptuirea consecventă a po
liticii de cooperativizare a agri
culturii — opera istorică a Parti
dului Comunist Român — a 
marcat izbînda deplină a socia
lismului in România, a creat 
premisele dezvoltării în ritm ac
celerat a întregii noastre econo
mii naționale.

Astăzi, la 15 ani de la înche
ierea cooperativizării agricultu
rii. putem privi cu îndreptățită 
mindrie drumul parcurs, marile 
izbînzi în organizarea socialistă 
a agriculturii românești. în dez
voltarea armonioasă a tuturor 
ramurilor producției materiale.

Hortiviticultura. ramură cu 
vechi și binecunoscute tradiții 
în ansamblul agriculturii româ
nești, s-a bucurat întotdeauna 
de o mare atentie din partea 
conducerii partidului si sta
tului nostru. Prin prevede
rile programului de dezvol
tare a agriculturii. în gene
ral. și al hortiviticulturii, în, 
special, se are in vedere o creș
tere substanțială a consumului 
pe locuitor, care se va înscrie 
alături de cele atinse de tarile 
cele mai avansate din punct de 
vedere economic.

Ne este plăcut să amintim și 
in acest înalt sfat al țărănimii 
noastre că, sub directa îndruma
re a secretarului general al 
partidului, pentru cincinalul 
1976—1980, dezvoltarea hortiviti
culturii se face pe temeiul unor 
programe speciale, fundamenta
te științific, care înmănunchea
ză experiența cîștigată de-a lun
gul vremurilor de către lucrăto
rii din acest importanLot^esfftf;v 
de activitate al agriculturii. Trc.-, 
buie să amintim că, în ultimii 
ani, s-a trecut la dezvoltarea 
culturii legumelor, cartofilor, 
pomiculturii și viticulturii, pe 
baza unor programe unitare a- 
nuale și de perspectivă. în pro
fil teritorial, pină la nivelul fie
cărei unități de producție. Au 
fost luate măsuri ca în fiecare 
județ să se asigure o bază pro
prie de aprovizionare cu legu
me și cartofi. Pentru prima oară 
producția de cartofi a fost ex
tinsă și în zonele de cîmpie, so
cotite în trecut improprii aces
tei culturi. Toate aceste măsuri 
au contribuit la sporirea produc
ției medii și totale, obtinîndu-se, 
pentru prima oară in tara noas
tră, recolte de 60—70 tone toma
te, 40—45 tone cartofi. 80 tone 
varză, 25—30 tone fructe, 22—24 
tone struguri la hectar în con
diții -de producție într-un număr

Cuvîntul tovarășului
Constantin Bădiță

Congresul consiliilor de condu
cere ale unităților agricole, or
ganizat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, își desfă
șoară lucrările într-un moment 
cînd întreaga noastră națiune se 
găsește in plină efervescență și, 
în același timp, desfășoară o 
muncă asiduă pentru a trans
pune in viață prevederile în
scrise în Programul partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, 
în istorica sa expunere la acest 
congres, este evident pentru 
fiecare om al muncii că reali
zarea obiectivelor trasate de 
Congresul al XI-lea al partidului 
privind dezvoltarea economico- 
socială a țării și ridicarea ni
velului de trai al întregului 
popor sînt nemijlocit legate de 
creșterea substanțială a eficien
ței economice în toate dome
niile.

în ceea ce ne privește, noi am 
înțeles că acordarea titlului de 
„Erou ai Muncii Socialiste" și 
a medaliei de aur „Secera și 
Ciocanul" unității noastre pen
tru producția de grîu realizată 
in anul 1975 constituie nu nu
mai o inaltă apreciere dată 
muncii noastre, dar și un pu
ternic îndemn de a munci mai 
bine, cu mai multă răspundere, 
de a obține mereu mai mult, pe 
măsura posibilităților și rezer
velor de care dispunem. Astfel, 
în 1976 de pe întreaga supra
față de 828 hectare pe care o 
cultivăm cu griu am recoltat o 
producție medie de 5 335 kg la 
hectar, iar la cultura porumbu
lui în sistem neirigat s-au ob

Cuvîntul tovarășului general- 
locotenent Ion Hortopan

Vă rog să-mi îngăduiți ca. în 
numele întregului personal al 
armatei, să exprim totala ade
ziune față de magistrala expu
nere făcută în deschiderea lu
crărilor Congresului consiliilor 
de conducere ale unităților a- 
gricole de către secretarul ge
neral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Prin 
valoroasele teze, idei și orien
tări pe care le cuprinde, acest 
document constituie un îndrep
tar de excepțională însemnătate 

tot mai mare de unități socia
liste.

Beneficiind de orientări noi, 
date direct de conducerea de 
partid, de indicațiile primite în 
cadrul discuțiilor avute cu se- • 
cretarul general al partidului cu 
specialiștii din unitățile de pro
ducție, cercetare și învătămînt, 
am trecut la modernizarea plan
tațiilor de vii si pomi, respectiv 
transformarea acestora din plan
tații clasice in plantații, moder
ne. intensive, de mare ' randa
ment. precum și la înființarea 
de noi plantații superintensive.

Prin programele de dezvoltare 
a hortiviticulturii. ani trecut la 
construirea unor noi complexe 
de sere, la extinderea suprafe
țelor de solarii. Pe baza indica
țiilor conducerii partidului, ne 
preocupăm de acordarea unui 
permanent sprijin tehnic și ma
terial gospodăriilor populației 
din zone cooperativizate, precum 
și celor din zone necooperativi- 
zate, pentru ca acestea să pro
ducă cantități din ce in ce mai 
mari de legume, cartofi și 
fructe.

Cu toate progresele înregistra
te in dezvoltarea hortiviticultu
rii. există încă în acest sector 
mari rezerve care trebuie din 
plin valorificate. Va trebui să 
amplificăm și. să dezvoltăm, pe 
baza experienței dobindite pină 
în prezent, rezultatele bune ob
ținute în fiecare unitate de pro
ducție pentru a asigura, in con
tinuare. o abundentă de legu
me. cartofi, fructe și struguri.

Pentru traducerea în viață a 
acestor mari obiective ale hor- 
t'viticulturii. beneficiem de con
cepția proprie a partidului nos
tru privind integrarea cercetării 
cu producția și învățămintul. In 
acest an, institutele și stațiunile 
de cercetare din domeniile legu
micultorii. culturii cartofului, 
viticulturii și pomiculturii s-au 
integrat organic în sectoarele 
productive, preocupindu-se ne
mijlocit atît de problemele cer
cetării. cit și de producție.

Pornind de la realizările de 
pină acum, conducerea ministe
rului, a Centralei legumelor și 
fructelor. - a Centralei viei. a 
Centralei cartofilor, toti specia
liștii avem datoria să ne inten
sificăm eforturile pentru însuși
rea și aplicarea ultimelor cuce
riri ale științei și tehnicii con
temporane. să organizăm mai 
temjșinic munca, șă. ne .deplpsăm 
mai mult în .teren, , acolo. unde 
se realizează produsele, pentru 
a acorda o îndrumare competen
tă lucrătorilor din fiecare uni
tate. astfel incit obiectivul final 
de a obține producții tot mai 
ridicate să fie atins si depășit 
cu prisosință.

Angajamentul nostru, al tutu
ror lucrătorilor din acest însem
nat sector al agriculturii. în fata 
conducerii partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. este de 
a fi permanent în mijlocul oa
menilor, de a-i ajuta la realiza
rea și depășirea sarcinilor puse 
de Congresul al XI-lea al parti
dului cu privire la dezvoltarea 
legumicultorii, culturii cartofu
lui. pomiculturii și viticulturii, 
contribuind astfel la ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din scumba 
noastră patrie. Republica Socia
listă România.

ținut peste 5 100 kg porumb 
boabe la hectar. în prezent, in 
Salcia, zootehnia realizează pes
te 55 la sută din volumul pro
ducției globale planificate.

Anul trecut am vîndut statu
lui pe bază de contract 9 500 hl 
de lapte, 10 000 kg lină și a- 
proape 1 250 tone de carne.

Sintem însă convinși că nive
lurile de producție pe care le 
realizăm atit in sectorul vege
tal. cit și în cel zootehnic pot fi 
cu mult depășite.

Ca urmare a realizării în Me
hedinți a două mari sisteme de 
irigații. în 1980 cooperativa agri
colă din Salcia va iriga aproape 
90 la sută din suprafața arabilă.

Am luat cunoștință de faptul 
că din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Comitetul 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român a adoptat un program 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
sistemului de pensii și indem
nizații de asigurări sociale ale 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție și pentru ma
jorarea pensiilor acestora. Ur
mărind acum in amănunt 
principalele propuneri de îmbu
nătățire. și îndeosebi pe cele 
privitoare la constituirea fondu
rilor Casei de pensii și asigurări 
sociale, ne-am dat seama că și 
în această direcție principalul 
efort va. aparține statului nos
tru. Iată de ce în numele celor 
pe care îi reprezint asigur 
partidul, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că vom 
munci cu hărnicie pentru a 
face ca rodul pămîntului să fie 
tot mai bogat, că vom răspun
de prin fapte condițiilor minu
nate de viață ce ne sînt create.

în munca pentru îndeplinirea 
mărețelor obiective stabilite în 
Programul partidului și în cele
lalte documente ale Congresului 
al XI-lea cu privire la dezvol
tarea agriculturii.

Fără îndoială că deciziile a- 
cestui congres, întemeiate pe 
insuflețitorul Program al parti
dului nostru, vor fi transpuse 
cu consecvență în viață, convin
gere care decurge firesc din 
faptul că, în strînsă alianță cu 
clasa muncitoare, intelectuali

tatea șl celelalte categorii de 
oameni ai muncii, țărănimea a 
contribuit și contribuie activ la 
înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare multilaterală a 
patriei, de consolidare și apă
rare a cuceririlor socialiste ale 
poporului român.

Această contribuție perpetu
ează și îmbogățește o tradiție 
glorioasă a poporului nostru. 
Masele țărănești au alcătuit, se
cole de-a rîndul, oastea cea 
mare a țării, reazemul de nă
dejde al neatîrnării și au dat 
nenumărate jertfe în toate lupte
le pentru libertatea națională și 
dreptate socială. încercăm pu
ternice sentimente de emoție la 
gindul că mulți dintre partici
pantii la acest congres sînt des- 
cendenți ai celor care au dat 
nemuritoarele asalturi de la 
Plevna, Rahova și Vidin, ai ce
lor care au aprins flăcările răs
coalei din 1907 și au barat di
viziile cotropitorilor la Mărăști, 
Mărășești și Oituz. La rindul lor, 
ei s-au ridicat, la chemarea 
partidului, în bătăliile insurec
ției armate din august 1944 și 
ale războiului antihitlerist, ca și 
în cele din epopeea revoluției și 
construcției socialiste.

Totodată, ca participantă ac
tivă la viața economico-socială 
â țării, armata noastră își aduce 
contribuția la dezvoltarea forțe
lor de producție și creșterea a- 
vuției naționale, participă, umăr 
la umăr cu oamenii muncii, la 
înălțarea unor importante obiec
tive industriale, la realizarea 
amplului program de îmbună
tățiri funciare și irigații, în 
scopul sporirii rodniciei ogoare
lor. al creșterii aportului agri
culturii la dezvoltarea econo
miei naționale, la ridicarea ni
velului de trai al poporului.

Dacă in perioada cincinalului 
1971—1975 armata a executat —

Cuvîntul tovarășului 
Vintilă Gherman

Reprezint Ia acest înalt fo
rum pe mecanizatorii si țăranii 
cooperatori care își desfășoară 
activitatea in unitățile aparți
nătoare consiliului intercoopera- 
tist Cimpia Turzii și. in nume
le lor, vă rog să-mi îngăduiți 
să dau glas sentimentelor de 
adincă mulțumire pentru spri
jinul pe care agricultura coope
ratistă il primește din partea 
conducerii partidului, a secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae,. Ceaușescu.

La fel ca toate unitățile de 
acest profil, stațiunea noastră 
de mecanizare dispune de un 
parc puternic și diversificat de 
tractoare și mașini agricole cu 
care asigurăm cea mai mare 
parte a lucrărilor agricole din raza 
noastră de activitate. Statistici
le vremii ne arată negru pe alb 
că înainte de eliberare nici nu 
putea fi vorba de tractoare pe 
meleagurile noastre. Comparînd 
această situație cu prezentul 
apare și mai evidentă justețea 
politicii partidului și statului 
nostru de industrializare socia
listă a. tării.

Anul 1976 a însemnat și pen
tru agricultorii din unități
le aparținătoare consiliului in- 
tercooperatist Cimpia Turzii un 
an record în producția de cere
ale. S-au obținut 3 710 kg griu 
la ha. 4100 kg porumb ; pro
ducția de sfeclă obținută la hec
tar a fost cu 5 000 kg mai mare 
față de cea planificată. Sînt re
zultate care ne fac cinste, dar 
care nu exprimă întregul nostru 
potential. Spun aceasta deoare
ce. analizînd cu simț de răspun
dere activitatea noastră în lu
mina sarcinilor ce se desprind 
din documentele celui de-al XI- 
lea Congres al P.C.R., din ampla 
expunere a tovarășului Nicolae

Cuvintul tovarășului
Mihail Florescu

Ampla expunere prezentată în 
fața congresului de către tova
rășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu înfățișează cuprinză
tor realizările din această im
portantă ramură a economiei 
naționale și stabilește liniile di
rectoare ale activității, pentru 
perioada imediat următoare și 
de perspectivă. Expunerea va 
constitui un ghid hotărîtor în 
desfășurarea tuturor acțiunilor 
legate de dezvoltarea agricultu
rii noastre socialiste.

După cum vă este cunoscut, 
pentru realizarea programului 
de dezvoltare a agriculturii, ela
borat la Congresul al XI-lea al 
partidului, s-au prevăzut, în ca
drul planului cincinal, mijloace 
importante, financiare și tehni
co-materiale. Este edificator 
faptul că un sfert din lucrările 
de investiții din chimie este des
tinat realizării obiectivelor din 
domeniul îngrășămintelor chi
mice. pesticidelor, produselor 
destinate zootehniei.

în 1977. industria chimică ur
mează să livreze unităților agri
cole peste 1 600 000 tone îngră
șăminte chimice calculate in 
substanță activă, ceea ce repre
zintă 160 kg la hectarul de teren 
arabil, cu peste 45 la sută mai 
mult decît anul trecut.

în directivele Congresului al 
XI-lea este prevăzut ca indus
tria chimică să realizeze în a- 
nul 1980 o producție care să a- 
sigure 280 kg îngrășăminte la 
hectar, calculate în substanță 
activă, fată de 112 kg realizate 
în 1975, respectiv de 2,6 ori mai 
mult.

Se vor ■ livra agriculturii circa 
2 900 000 tone îngrășăminte chi
mice în substanță activă. Acest 
nivel va fi asigurat de unitățile 
care urmează să intre în func
țiune în 1977 și 1978, ceea ce 
arată că există premisele pen
tru atingerea nivelului prevă
zut în planul cincinal.

In același timp, ne preocupăm 
de lărgirea sortimentelor și de 
trecerea la producția de îngră
șăminte cu microelemente. Pen
tru culturile din sistemele de 

în cadrul sistemelor Carasu, 
Terasa Brăila, Mostiștea, Giur
giu—Răzmirești, Pietroiu—Ște
fan cel Mare, Gălățui—Călărași 
— lucrări de irigații pe o supra
față de 262 000 hectare, depășind 
cu 30 la sută sarcinile de plan, 
în actualul cincinal avem sar
cina de onoare de a contribui 
la realizarea sistemului național 
de irigații cu 350 000 hectare, 
dintre care 76 000 hectare au și 
fost executate în anul 1976. Tot
odată, ostașii sînt o prezentă 
activă în campaniile agricole, 
dau ajutor cu elan și hărnicie 
pentru ca recolta să fie strînsă 
la timp și fără pierderi.

în zilele grele de după cu
tremur, militarii forțelor noas
tre armate au participat cu 
toată dirzenia-, perseverența și 
spiritul de sacrificiu în uriașul 
efort de salvare a supraviețui
torilor catastrofei, de demolare 
a imobilelor prăbușite, de re
construcție și normalizate a 
vieții sociale.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe comandant suprem, că 
armata noastră va fi in toate 
împrejurările alături de poporul 
din care face parte, va acționa 
cu toată forța, hotărirea și ab
negația pentru a-i apăra cuce
ririle revoluționare, independen
ta și suveranitatea.

Dind glas celor mai ales»
ginduri și sentimente ale în
tregului personal al armatei,
reafirm hotărirea de neclin
tit a ostașilor, de la soldat la 
general, de a-și consacra toate 
forțele, energia și capacitatea 
înfăptuirii politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, ridicării necontenite a 
capacității combative a armatei, 
creșterii contribuției sale la rea
lizarea mărețului program de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Ceaușescu, ne dăm seama că în 
activitatea noastră, a mecaniza
torilor. persistă multe neajun
suri. Mai avem rezerve nevalo
rificate în domeniul folosi
rii mașinilor, al ridicării e- 
ficientei lor în exploatare, 
ca și al creșterii produc
tivității muncii. Sint încă frec
vente situațiile cînd utilajele 
stau imobilizate zile în șir din 
cauza lipsei unor piese de 
schimb, a neîngrijirii la timp a 
tractoarelor ; ‘se risipesc com
bustibili și materiale.

în vederea lichidării acestor 
deficiente. încă de la începutul 
anului. împreună cu conducerile 
cooperativelor agricole de pro
ducție am luat măsuri de re
partizare judicioasă a volumului 
de lucrări, astfel incit să asigu
răm încărcarea completă a agre
gatelor și utilajelor, îmbunătă
țirea indicilor de folosire a aces
tora.

Contribuția stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii din ju
dețul Cluj, a tuturor unităților 
oin zona colinară ar spori sub
stantial dacă ar fi dotate cu uti
lajele necesare efectuării lucră
rilor pe pante. Propun. în aoest 
scop, ca industria să grăbească 
introducerea în fabricația de se
rie a tractoarelor de 80 CP pe 
șenile, ca și a mașinilor afe
rente.

Concluziile și învățămintele 
desprinse din magistrala expu
nere a tovarășului secretar ge
neral al partidului ne-au otelit 
voința de a munci cu și mai 
mare avînt pentru a asigura re
colte sporite, atît de necesar», 
refacerii economiei naționale, 
aprovizionării din belșug a 
populației cu produse agroali
mentare.

irigat vom fi în măsură să li
vrăm îngrășăminte lichide cu 
conținut ridicat în substanțe ac
tive și microelemente.

Așa cum a subliniat în expu
nerea sa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să asigurăm 
agricultura cu cantități tot mai 
mari de îngrășăminte chimice, 
astfel îneît spre sfîrșitul cinci
nalului țara noastră să se si
tueze din punct de vedere al 
consumului de îngrășăminte la 
nivelul țărilor cu o agricultură 
dezvoltată.

Programul de protecție a plan
telor prevede dezvoltarea pro
duselor pentru combaterea boli
lor, dăunătorilor și buruienilor, 
în așa măsură incit în 1980 in
dustria chimică să livreze agri
culturii aproape de 3 ori mai 
multe pesticide decît în 1975, și 
de 4 ori mai multe erbicide. în 
anul 1980, livrările vor asigura 
93 la sută din necesarul de pes
ticide și 91 la sută din nece
sarul de erbicide.

Din cele 79 sortimente pre
văzute a fi utilizate in comba
terea dăunătorilor, urmează să 
se realizeze în producția pro
prie 48 produse și în colaborare 
cu țările socialiste, pe baza 
schimburilor reciproce, încă 19 
produse. Dezvoltarea cea mai 
importantă o vor cunoaște erbi- 
cidele.

Industriei chimice îi revine, de 
asemenea, un rol important în 
asigurarea mijloacelor moderne 
pentru dezvoltarea zootehniei, 
pentru a putea realiza crește
rea în proporție de masă a e- 
fectivelor de animale și păsări, 
îmbunătățirea calității produ
selor alimentare, a productivi
tății muncii și scăderea costu
rilor. Este vorba de substanțe 
active pentru furajarea inten
sivă și îndeosebi : aminoacizi, 
vitamine, enzime și alte produse 
active destinate realizării fura
jelor necesare tuturor categorii
lor de păsări și animale. Reali
zarea furajelor proteice pe ca
le industrială, prin tehnologii
(Continuare în pag. a VlI-a)
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microbiologice și uzina care se 
construiește ia Curtea de Argeș 
vor asigura în viitor în cantități 
însemnate unul dintre elemen
tele cele mai importante în fu
rajarea animalelor și păsărilor.

în afară de aceasta, industria 
chimică livrează zootehniei peste 
190 medicamente. în principal 
antibiotice, vitamine, anestezice, 
Cardiotonice și altele.

Activitatea în domeniul fura
jării și medicamentației din 
zootehnie constituie una din 
sarcinile principale ale chimiei 
de sinteză fină, tehnologiile fi
ind realizate de colectivele In
stitutului central de cercetări 
chimice.

Industria chimică livrează a- 
griculturii, după cum știți, im
portante cantități de materiale 
plastice și îndeosebi folii de po
lietilenă pentru solarii și sere, 
țevi pentru irigații, o gamă lar
gă de produse destinate conser
vării și ambalării fructelor și 
legumelor. în 1977 vom livra 
cu 40 la sută mai multe mate
riale plastice decît in 1976, 
sîntem in curs, să elaborăm 
tehnologii și să realizăm insta
lații pentru noi produse supe
rioare.

Cuvîntul tovarășului
Marin Capisizu

Lucrările Conferinței consilii
lor oamenilor muncii din între
prinderile agricole de stat, des
fășurate în plen și pe secții, au 
evidențiat angajamentul unanim 
al part.icipanților de a aplica 
neabătut in viață mărețele sar
cini reieșite din magistrala ex
punere a tovarășului Nicolae 
CwLașescu.

Ana.lizînd bilanțul activității 
anului 1976 — primul an al cin
cinalului revoluției tehnico- 
științifice — Conferința consi
liilor oamenilor muncii. din în
treprinderile agricole de stat 
raportează conducerii partidu
lui, tovarășului secretar general, 
că a fost îndeplinită sarcina dată 
de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, ca anul 1976 
să fie an de îmbunătățire cali
tativă a activității economice și 
de producție. Aceasta reiese din 
faptul că, în anul trecut, agri
cultura de stat, a realizat în to
talitate indicatorii sintetici, sar
cinile de livrare a principalelor 
produse la fondul central, pre
cum și beneficiile planificate. 
Față de anul 1975, producția 
globală totală a sporit cu 18 la 
sută, producția marfă — cu 21 
la sută, livrările la export — cu 
25 la sută, iar volumul de' in
vestiții — cu 18 la sută.

Dezbătînd în spirit critic și 
autocritic activitatea desfășura
tă, participanții s-au referit la 
faptul că baza tehnico-materia- 
lă, forța de muncă, fondurile 
materiale și bănești nu au fost 
în totalitate folosite cu eficiență 
și au scos în evidență existența 
unor însemnate 'rezerve de creș
tere a producției, a productivi
tății muncii și de reducere a 
cheltuielilor materiale.

Conferința consiliilor oameni
lor muncii din •întreprinderile- 
agricole de stat a aprobat pro
gramul de dezvoltare a agricul
turii de stat pentru perioada 
1977—1980 și a adoptat totodată 
hotărîrea ca nivelurile de produc
ție prevăzute pentru anul 1980 
să fie îndeplinite cu un an mai 
devreme, respectiv in anul 1979.

în scopul folosirii cit mai ju
dicioase a pămîntului, un ac
cent deosebit s-a pus pe reali
zarea programului de lucrări a- 
groameliorative care să asigure 
cultivarea integrală a suprafețe
lor agricole și sporirea continuă 
a potențialului de producție a 
acestora.

S-au făcut aprecieri cu pri
vire la contribuția industriei 
constructoare de mașini prin 
sprijinul acordat la moderniza
rea continuă a bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, făcîn- 
du-se în același timp apel pen
tru a se acorda mai mare aten
ție îmbunătățirii calității utila
jelor, diversificării acestora, 
precum și asigurării pieselor de 
schimb.

O problemă larg dezbătută de 
particîpanți a fost asigurarea 
creșterii efectivelor de animale 
și îndeosebi a efectivelor matcă, 
in paralel cu Îmbunătățirea ca
lității acestora. In această pri
vință s-au făcut numeroase pro
puneri privind necesitatea dez
voltării și consolidării fermelor 
de selecție, pentru toate speciile 
de animale.

Pe linia îmbunătățirii activi- 
' ții de producere a furajelor, 

participanții au prezentat soluții 
valoroase privind asigurarea u- 
neî mai bune structuri a cultu
rilor furajere, extinderea cultu
rilor duble, îndeosebi pe terenu
rile irigate, generalizarea .recol
tării și depozitării furajelor de 
volum, de valorificare pe scară 
largă a produselor secundare.

Cuvîntul tovarășei 
Cristița Dinu

Am ascultat , și eu. ca și dum
neavoastră. ca și tara întreagă, 
cu deosebită atenție, expunerea 
prezentată congresului nostru 
de către secretarul general al 
partidului, tovarășul • Nicolae 
Ceaușescu, document care direc- 
tionează in chip strălucit dez- 
volltarca și modernizarea agri
culturii noastre socialiste. Și de 
această dată, ca și la sesiunea 
comună a C.C. al P.C.R., a Ma
rii Adunări Naționale, a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale au fost a- 
nallizate cu clarviziune științifi
că, în spirit revoluționar, pro
bleme vitale pentru progresul 
necontenit al patriei noastre, sta- 
bilindu-se soluții și orientări de 
mare valoare teoretică și prac
tică pentru înfăptuirea neabătu
tă a Programului adoptat de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui.

Nu pot să nu folosesc acest 
prilej pentru a sublinia că, ase
menea întregii națiuni, oamenii 
muncii din județul Buzău dau 
o inajtă apreciere activității 
neobosite desfășurate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care, în 
zilele grele de după seismul din 
martie, a fost promotorul tu
turor măsurilor care au asigu
rat normalizarea rapidă a în
tregii vieți economice și sociale.

Munca hotărîtă pentru înfăp
tuirea politicii agrare a partidu
lui, a programului partidului de 
ridicare a țării pe noi culmi de 
bunăstare, progres și civilizație 
este cel mai fierbinte omagiu pe

• Vom realiza, după indicațiile 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
anvelope fără cameră pentru 
mașini agricole, care vor ușura 
activitatea în cîmp a mecaniza
torilor, precum și anvelope de 
construcție specială care vor 
putea face față solicitărilor la 
muncile agricole dificile și vor 
asigura continuitatea activității 
mașinilor în cîmp în mai bune 
condiții decît pînă acum.

Programul elaborat pe baza 
Directivelor Congresului al 
XI-lea și a indicațiilor tovară
șului secretar general Nicolae 
Ceaușescu acordă o atenție de
osebită asigurării agriculturii cu 
mijloace moderne de chimizare 
și va permite în continuare o 
creștere substanțială a recolte
lor, o producție ridicată de fruc
te și legume, o gamă largă de 
produse alimentare rezultate din 
zootehnie.

Lucrătorii din industria chi
mică asigură participanții Ia 
congres că nu vor precupeți 
nici un efort pentru realizarea, 
sarcinilor stabilite de partidul 
nostru, de guvern, legate de 
desfășurarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor din agri
cultura socialistă.

Criticînd neajunsurile exis
tente în mecanizarea recoltatu
lui porumbului, u.nde se înre
gistrează încă mari pierderi de 
recolte, s-a solicitat institutelor 
de cercetări de profil, precum și 
industriei constructoare de ma
șini să aducă de urgență îmbu
nătățiri sistemei actuale de ma
șini care să corespundă nivelu
rilor de producție ce se realizează 
în prezent.

în domeniul investițiilor s-au 
adus numeroase critici privind 
calitatea unor proiecte care pre
văd consumuri ridicate de ma
teriale, cu soluții constructive 
greu adaptabile la modernizări.

S-a propus în această privin
ță să se dea o nouă orientare 
concepției de proiectare și exe-, 
cuție, așa cum dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, ați in
dicat, care să asigure soluții 
tehnologice complet mecanizate 
și cu eficiență economică ridi
cată.

S-a relevat faptul că în etapa 
actuală forma de organizare a 
agriculturii de stat corespunde 
pe deplin, solicitîndu-se să nu 
se mai. facă reorganizări fără 
consultarea cadrelor din unită
țile de producție. Este necesar 
să se întărească în continuare 
rolul fermei — ca unitate de 
bază a producției — întărirea 
răspunderii șefilor de fermă in 
folosirea bazei tehnico-materia- 
le pentru realizarea producțiilor 
angajate.

S-a apreciat că acordul global 
trebuie să constituie unica for
mă de organizare și retribuire 
a muncii în care să fie angajat 
întregul personal de Ia echipele 
constituite in cadrul fermelor, 
pină la conducerea dbțiărtamch- 
tului.

în scopul creșterii răspunderii 
unitare in realizarea producției, 
al sporirii eficienței economice, 
s-a insistat pentru adîncirea 
procesului de integrare, prin 
trecerea fabricilor de nutrețuri 
combinate la întreprinderile de 
creșterea porcilor și păsărilor, 
precum și asupra extinderii in
dustrializării produselor aces
tora. De asemenea, s-a propus 
realizarea unor noi capacități de 
depozitare și păstrare a fructe
lor la locul de producție, care 
să permită o valorificare supe
rioară a produselor.

în luările de cuvint s-au adus 
și critici stilului de muncă al 
conducerii departamentului și 
trusturilor, care au manifestat 
uneori lipsă de operativitate în 
soluționarea unor probleme pen
tru care se solicită sprijin ; de
ficiențe în așezarea planului, în 
exercitarea controlului și îndru
marea unităților și tendințe de 
complicare a evidenței.

Pe baza propunerilor și su
gestiilor făcute de participant, 
în secțiile de lucru și în plenul 
conferinței, a fost adoptată o 
hotărîre care, prin măsurile și 
acțiunile ce urmează a fi apli
cate, angajează întregul aparat 
al departamentului și trusturi
lor, colectivele de muncitori din 
întreprinderi și ferme, să se mo
bilizeze cu întreaga capacitate 
și energie pentru realizarea o- 
biectivelor stabilite.

Conferința consiliilor oameni
lor muncii asigură conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți lucră
torii din agricultura de stat se 
vor mobiliza pentru realizarea 
în mod exemplar a sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin 
prin hotărîrile Congresului al 
XI-lea al partidului.

care harnicii țărani din Aldeni 
și Balta Albă, din Greabănu sau 
Cilibia, din Pătîrlagele, Oreavu 
sau din Pogoanele, care cu șapte 
decenii în urmă au cunoscut 
din plin focul aprigelor lupte 
de 'clasă, din toate satele înti
nerite și înnoite in anii con
strucției socialiste; alături de 
toți oamenii muncii din județul 
Buzău îl aduc celor care in 1907 
au căzut pentru cauza sfîntă a 
dreptății sociale, întregii țără- 
nimi care a purtat cu vitejie și 
eroism, timp de secole, prin 
lupte fără pregete, flacăra pro
gresului pe pămîntul patriei.

Ca șj în alte zone ale țării, 
ponderea forței de muncă in 
unitățile cooperatiste și alte 
sectpare ale producției agricole 
din județul Buzău — peste 65 
la sută — o dețin femeile, care, 
prin eforturile și rezultatele ob
ținute, demonstrează puternica 
lor adeziune la politica internă 
și externă a.partidului și statu
lui nostru socialist.

Pornind de la aceste realități, 
desfășurăm o amplă activitate 
în spiritul thotărîrilor conduce
rii partidului, pentru promova
rea femeilor în organele colec
tive de conducere. în comitetele 
de partid și birourile organiza
țiilor de bază din agricultură, 
femeile reprezintă peste 33 la 
sută, iar în organele colective 
de conducere din cooperativele 
agricole, în conducerea ferme
lor, brigăzilor și echipelor acțio
nează cu bune rezultate peste 
3 000 de femei. Ne-am îngrijit 

și ne îngrijim permanent de 
afirmarea femeilor în întreaga 
viață economfco-socială din ju
deț, de creșterea vieții lor spi
rituale, de sprijinirea lor în 
creșterea și îngrijirea copiilor. 
Trebuie să o spunem însă des
chis și chiar în mod autocritic că 
mai avem încă mult de făcut 
pentru ușurarea muncii femeilor 
in gospodărie, mai ales prin 
dezvoltarea în fiecare localitate 
a prestărilor de servicii.

Vorbitoarea a subliniat ne
cesitatea ca Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, 
împreună cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini,

Cuvîntul tovarășului 
losif Uglar

Am ascultat cu viu interes 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prezentată în fața 
Congresului consiliilor de condu
cere din unitățile agricole, do
cument de înaltă ținută științi
fică, teoretică și practică, care 
ne-a înfățișat argumentat, pe 
baza unei analize multilaterale, 
profund ancorat in realitățile 
vieții oamenilor de Ia țară, re
zultatele remarcabile obținute 
în dezvoltarea economico-socia- 
lă a satelor, precum și sarcinile 
ce ne revin în anii viitori pen
tru dezvoltarea unei agriculturi 
intensive și mobilizarea ’ între
gului potențial uman și mate
rial la înflorirea continuă și 
dezvoltarea satului socialist, in 
vederea înfăptuirii Programului 
istoric adoptat de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

în ampla activitate desfășu
rată pentru dezvoltarea econo- 
mico-socialâ a satelor și trans
formarea agriculturii într-o ra
mură modernă a economiei 
noastre naționale, un rol însem
nat îl au consiliile populare, or
gane locale ale puterii de . stat, 
care, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, se 
ocupă de organizarea vieții sa
tului și a cetățenilor, participă 
la mobilizarea tuturor resurse
lor umane și materiale în vede
rea creșterii puterii economico- 
financiare a unităților agricole, 
acționează pentru creșterea gra
dului de civilizație materială și 
spirituală a țărănimii noastre 
muncitoare.

Un loc deosebit de important 
în activitatea consiliilor popu
lare, in îmbunătățirea perma
nentă a stilului și metodelor de 
muncă îl are legătura nemijlo
cită și permanentă cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
țării, care, în mod sistematic și 
permanent, se întilnește în ca
drul vizitelor de lucru efectuate 
în județe, municipii, orașe și co
mune, cu. membrii comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare, birourile executive, cu 
deputății, cu toți cetățenii, 
In acest cadru s-a analizat de 
fiecare dată în profunzime, por- 
nindu-se de la cunoașterea rea
lităților vieții economico-sociale 
a satului, problematica activită
ții consiliilor populare, s-au in
dicat modalitățile 'Concrete pen
tru rezolvarea sarcinilor ce le 
re vi ni Aceste, vizite s-au trans
format întotdeauna intr-o înaltă 
școală de instruire și de exem
plu comunist pe care trebuie 
să-l urmeze consiliile populare, 
pentru a servi cu devotament și 
spirit revoluționar masele mun
citoare.

Nu o dată aceste vizite ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în diferitele județe ale țării 
s-au soldat cu elaborarea unor 
proiecte de legi, decrete, hotă- 
riri ale conducerii partidului, 
expresie clară a legăturii inse
parabile dintre popor, partid și 
conducere a unei adevărate de
mocrații socialiste care guver
nează viața țării noastre. E- 
xemplul însuflețitor al secreta
rului general al partidului nos
tru. care este acolo unde viața 
o cere, și la bine și la necaz, și 
la luarea hotăririlor, precum și 
la aplicarea acestora cu consec
vență, dinamism și pasiune re- 
voluționară, constituie adevăra
tul stil de muncă, comunist, pă
truns de răspundere, demn de 
urmat de întregul nostru partid.

în acest spirit, consiliile popu
lare trebuie să mobilizeze în
treaga suflare, deputății și bi
rourile executive, intelectualii 
comunei, toți cetățenii, pent.ru 
aplicarea hotăririlor partidului, 
a legilor țării, garanția cea mai 
sigură că programul de dezvol
tare a localităților va fi înde
plinit cu succes.

Profunde transformări sociale 
și economice au avut loc în 
toate satele, așa cum ați auzit 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ele reflectă crește
rea nivelului material și spiri
tual al țărănimii, expresie a 
grijii partidului, a conducerii 
sale față de viata celor ce mun
cesc. Este deosebit de edifica
tor. în această direcție, faptul 
că numai în ultimii zece ani — 
cei mai fertili âni in înfăptuiri 
din istoria României — la 
sate au fost construite peste 
800 000 de locuințe, 25 500 săli de 
clasă, un număr mare de creșe, ' 
grădinițe, cămine culturale, dis
pensare și alte obiective social- 
culturale.

S-a dezvoltat și îmbunătățit 
rețeaua de aprovizionare a popu
lației de la sate cu produse 
agroalimentare, bunuri de larg 
consum, de uz casnic, prestări 
de servicii. în unele comune 
din țară funcționează în prezent 
sisteme de alimentare cu apă, 
de canalizare, băi publice. S-a 
îmbunătățit și modernizat re
țeaua de drumuri și artere de 
circulație, a fost organizat trans
portul în comun cu mijloace 
moderne. Peste 91 la sută din 
totalul satelor țării sînt electri
ficate.

După cum se știe, Programul 
partidului prevede în continua
re o dezvoltare multilaterală 
puternică și in acest cincinal. în 
comune și sate, așa cum a re
ieșit din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se vor rea
liza în această perioadă din 
fondurile statului și ale popu

Cuvîntul tovarășului 
Angelo Miculescu

Agricultura patriei noastre 
trăiește. în aceste zile, unul din 
marile sale evenimente istorice. 
La chemarea partidului — a 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — s-au 
strîns. sub această imensă bol
tă. reprezentanții de frunte ai 
tuturor celor ce muncesc în a- 
gricultură. de pe toate plaiurile 

să urgenteze dotarea unităților 
cultivatoare de legume cu ma
șini și Unelte specifice într-o 
gamă cit mai variată. Asemenea 
măsuri se impun a fi luate și 
pentru ușurarea muncii cultiva
torilor de tutun.

Exprimind încă o dată, !n 
numele celor pe care îi reprezint 
la acest forum, totala adeziune 
la politica partidului și statului 
nostru — a spus vorbitoarea — 
ne angajăm că vom consacra 
întreaga capacitate de muncă 
pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor de importanță isto
rică stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.

lației încă circa 300 000 de lo
cuințe și alte obiective și dotări 
social-culturale, școli, dispen
sare, magazine, rețele de cana
lizare, de apă, băi publice, și va' 
continua modernizarea trasee
lor noastre de circulație.

în această mare operă, sarcini 
deosebit de mobilizatoare revin 
consiliilor populare. Ele sînt 
chemate să asigure amplasarea 
tuturor acestor obiective în ca
drul unor centre civice bine 
conturate ce vor constitui nu
cleul viitoarelor localități mo
derne. în ampla acțiune, care 
înscrie și sarcina deosebit de 
însemnată ca pînă în 1980 un 
mare număr de comune să de
vină orășele industriale sau 
agroindustriale, consiliile popu
lare vor trebui să acționeze cu 
întreaga lor capacitate pentru 
întocmirea ți prezentarea in 
timpul optim a schițelor și ma
chetelor de sistematizare, cars 
să facă posibilă îndeplinirea în 
termenul stabilit de partid a 
programului de dezvoltare eco
nomică și socială a satelor 
noastre. în acest cadru, trebuie 
din nou să subliniez că s-a 
hotărit de conducerea partidului 
ca in localitățile in care in anul 
1907 au avut loc lupte ale ță
ranilor răsculați să se ampla
seze noi obiective economice și 
social-culturale și un mare nu
măr de locuințe, care vor asi
gura trecerea acestor comune 
în rîndul localităților urbane.

Consiliile populare vor trebui 
să se îngrijească ca întreaga 
activitate de construcții și dez
voltare să se desfășoare și să 
fie înfăptuită potrivit progra
mului partidului de . sistemati
zare a tuturor localităților pa
triei noastre și a prevederilor 
legii de sistematizare, să Ve
gheze la respectarea strictă a 
perimetrelor construibile apro
bate, astfel ca nici o palmă da 
pămînt din terenul agricol să nu 
fie risipit în zadar. Și aici in
dicațiile prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date la fața 
locului. precum' și cu prilâjul 
examinării schițelor de sistema
tizare și a machetelor, ne-au 
călăuzit întreaga activitate des
fășurată pentru îmbunătățirea 
activității noastre in domeniul 
sistematizării.

în aceste mari acțiuni, con
siliile "populare vor desfășura o 
ampla activitate pentru antre
narea tuturor deputaților. a ma
selor largi de cetățeni, a lucră
torilor din agricultură, a inte
lectualilor din comune și sate, 
in spiritul unei adevărate și 
adinei munci colective, care ca
racterizează societatea noastră, 
pentru adoptarea hotăririlor 
care privesc obștea, pentru cu
noașterea și aplicarea legilor 
țării, in . vederea coordonării 
eforturilor în direcția înfăptui
rii obiectivelor ce ne-au fost 
trasate.

în același timp, tovarăși, vom 
acționa pentru ca toți lucrăto
rii consiliilor populare, toți 
deputății comunali, în frunte cu 
primarii, să fie mai bine mobi
lizați, mai bine legați și mai 
bine simțiți și prezenți în mij
locul cooperatorilor, al lucrăto
rilor. din întreprinderile agricole 
de stat și mecanizatorilor, al 
țăranilor cu gospodării indivi
duale. pentru înlăturarea lipsu
rilor și neajunsurilor semnalate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
constituind pentru toată lumea 
un exemplu de activitate. J

Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare, organ de 
partid și stat, împreună cu con
siliile populare vor concentra 
în mai mare măsură atenția 
pentru realizarea întregului 
program de dezvoltare economi
că socială și de construcții de 
locuințe, dotări social-culturale. 
prevăzute în plan, pentru apli
carea indicațiilor conducerii su
perioare de partid privind mo
bilizarea întregii noastre popu
lații în acțiunea de construire, 
administrare și gospodărire ju
dicioasă a satelor.

Dispunem de o bâză tehnică 
materială, un cadru organiza
toric adecvat specificului mun-' 
cii și activității țării noastre, de 
un program amplu și multilate
ral care oferă perspective lumi
noase de dezvoltare a patriei, 
avem un partid care și-a dovedit 
din plin tăria, capacitatea de 
mobilizare a maselor in condi
țiile cele mai grele, de a învin
ge orice greutăți, un partid care 
se bucură de adeziunea deplină 
a maselor de oameni ai muncii» 
fără deosebire de naționalitate.

Avem în fruntea noastră pe 
cel mai iubit fiu al poporului 
român. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, prin acțiunea 
sa dinamică, pătrunsă de un 
înalt eroism muncitoresc, de pa
siune și dăruire revoluționară, 
de responsabilitate comunistă, 
inflăcărează întregul partid, în
tregul popor, ne dă certitudinea 
că vom înfăptui. în cele mai 
bune condiții, tot, ce. am ho
tărit, pentru binele și progresul 
patriei noastre socialiste.

Iată de ce. tovarăși. îmi ex
prim încă o dată întreaga mea 
adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, la ideile mobilizatoare 
și la sarcinile de mare perspec
tivă cuprinse în expunerea Pre
zentată în fața congresului de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tării, pentru a sărbători cei 15 
ani de cind țărănimea a spus, 
prin fapte, un răsunător „Da“ 
socialismului și pentru a come
mora, cum se cuvine, cei 70 de 
ani de la marile răscoale țără
nești ale anului 1907 ; în același 
timp și pentru a dezbate si ho
tărî angajarea sa. și mai fer
mă. pe calea realizării progra

mului măreț al dezvoltării so
cialiste multilaterale a patriei, si 
prin aceasta, făurirea’unei agri
culturi moderne, de înaltă pro
ductivitate și eficientă eco
nomică.

Sînt si vor rămîne. în mintea 
și inimile noastre, ale celor ce 
lucrăm în agricultură și pen
tru întreaga tară, vii și de 
neșters, cuvintele dumneavoas
tră. tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. rostite la a- 
cest congres. Profunda analiză 
a complexului proces politic, e- 
conomic și social pe care l-a 
străbătut țărănimea tării noas
tre. de-a lungul zbuciumatei sale 
istorii și pînă azi. rezultatele 
deosebite obținute în perioada, 
istoricește scurtă, de dezvoltare 
socialistă. îndemnurile si tot
odată criticile. intru totul în
dreptățite. pentru mersul spre 
mai bine, ne-au arătat, deosebit 
de limpede., calea de urmat. în 
continuare, pe drumul de mun
că și succese, al socialismului.

Este cunoscut azi. bine, de 
noi toii că am avut o perioa
dă în care agricultura a fost 
considerată ca o ramură secun
dară. menită să-și piardă trep
tat din importantă, pentru eco
nomia tării și ca urmare negli
jată si dirijată spre o dezvol
tare extensivă, fără prea multe 
investiții și cu productivități 
scăzute, menite șă confirme. în 
fapt, această teorie.

Este meritul conducerii parti
dului, dar cu totul deosebit al 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu. care perso
nal a depus o muncă uriașă în 
schimbarea concepției politice 
despre dezvoltarea agriculturii 
în țara noastră,, care ne-a în
drumat. cu o clarviziune deose
bită și într-o concepție nouă, 
proprie țării noastre. în stabi
lirea orientărilor noi. moderne, 
de dezvoltare intensivă, de înal
tă productivitate și eficientă 
economică a agriculturii.

In folosirea pămîntului. supre
mul nostru bun national, trebuie 
ca noi, cei ce lucrăm în agricul
tura'țării noastre azi, să punem 
ordine desăVîrșită, să respectăm 
strict legile țării, să-i facem și 
pe alții să le respecte.

în executarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, și în pri
mul rînd a irigațiilor, va trebui 
să acționăm mai energic, pen
tru a realiza. în întregime, pro
gramul stabilit de Congresul al 
XI-lea al partidului, luînd mă
suri de înlăturare a lipsurilor, 
existente încă. în proiectarea și 
execuția acestor lucrări și, în 
continuare, în exploatarea lor. 
pentru a realiza producțiile și 
rezultatele economice prevăzute 
în aceste programe.

în obținerea recoltelor mari șl 
creșterea totodată a economici
tății acestora, un rol deosebit il 
are folosirea. în cît mai .mare 
măsură, a fertilității naturale a 
solurilor noastre.

Avem rezerve mari In ț ri
dicarea fertilității naturale a so
lului, la potențialul său real, 
afinîndu-1 mai adine, îmbogățin- 
du-1 cu gunoi, corectindu-i aci
ditatea Si alcalinitatea. Numai în 
completarea acestor măsuri, pe 
baza analizelor agrochimice, in- 
grășămintele chimice se pot fo
losi economic, obținîndu-se spo- 
rtiri maxime de producție.

Apreciind sprijinul Ministeru
lui Industriei Chimice în dota
rea agriculturii cu îngrășăminte 
și pesticide, sîntem convinși că 
acesta ne va ajuta, în viitor, mai 
mult,, în livrarea acestora, la 
timp și în cantitățile prevăzute 
în programele noastre comune.

Sarcina de a crește producția 
de cereale la 22—23 milioane 
tone și în continuare la 30 mili
oane tone, după rezultatele ob
ținute în anul trecut, pe tară, 
după exemplul numeroaselor u- 
nităti fruntașe, este pe deplin 
realizabilă.

Trebuie să recunoaștem că in 
realizarea sarcinilor de intensi- 
vizare a producției agricole ve
getale avem mari rezerve, am 
făcut încă puțin pentru valori
ficarea lor. Toți știu azi că den
sitatea este una din măsurile 
principale de creștere a produc
ției ne unitatea de suprafață. 
Majoritatea unităților nu pot 
contesta că. deși a crescut mult 
potențialul de producție al pă- 
minturilor noastre, totuși avem 
și azi multe unități cu un nu
măr încă redus de plante, la rer 
coltat. pe hectar. Fată de aceste 
neajunsuri, trebuie să trecem, 
așa cum ne-a indicat secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. hotărit si 
imediat, la creșterea densității 
cu 50 la sută, iar în culturile 
Irigate pînă la dublarea acesteia.

De asemenea. în dotarea și fo
losirea economică a mijloacelor 
mecanice avem mari rezerve. 
Multi specialiști cer. în perma
nență. noi mijloace -mecanice, 
pentru a-si executa lucrările. Să 
nu uităm un lucru, că acestea 
au o pondere din ce in ce mai 
mare în cheltuielile de produc
ție. ajungînd să reprezinte 35—40

Cuvîntul
Maria

Am' ascultat. împreună cu în
treaga tară, magistrala expune
re prin care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a înfățișat cu pa
tos revoluționar și înaltă prin
cipialitate comunistă, cu senti
mentul inaltei răspunderi pa
triotice fată de prezentul și vii
torul poporului român, un cu
prinzător tablou al mărețelor 
realizări obținute în dezvoltarea 
economico-socială, in moderni
zarea agriculturii și a adus un 
vibrant . omagiu bătăliilor duse 
de-a lungul veacurilor de țără
nime. de întregul popor. împo
triva exploatării și oprimării, 
pentru libertatea și neatirnarea 
patriei noastre.

Părtașe active 1a bătăliile glo
rioase purtate de poporul ro
mân pentru apărarea pămîntu
lui străbun, a ființei si demni
tății naționale, a limbii, a por
tului. a obiceiurilor strămoșești, 
milioanele de tărănci. cele mai 
asuprite dintre asupritii acelor 
vremuri, au demonstrat o dată in 
plus, în uriașul val de flăcări 
ale răscoalei din 1907. marea lor 
dragoste de patrie, spiritul de 
sacrificiu, setea lor de dreptate 
si de pămînt.

Pentru noi este un prilej de 
adîncă satisfacție de a putea 
arăta că în perioada profunde
lor prefaceri revoluționare care 
au avut loc în viata tării, răs- 
punzînd chemării partidului și 
sub conducerea sa directă, orga
nizațiile de femei au participat 
Ia marile acțiuni pentru înfăp
tuirea reformei agrare si coope
rativizarea agriculturii, contri
buind la alfabetizarea ei cultu
ralizarea sătencelor. ridicarea 

la sută din valoarea lor. Și de 
aici necesitatea folosirii chibzui
te. pentru a ridica în primul 
rînd productivitatea actualei do
tări mecanice.

Deși am obținut unele rezul
tate bune în creșterea animale
lor, totuși avem și în această 
activitate încă, mari rezerve, 
este nevoie să înlăturăm încă 
numeroase lipsuri. Indicațiile 
secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de folosire mai in
tensivă a spațiilor de producție 
existente. își găsesc o largă apli
cabilitate si in agricultură. Ast
fel, în zootehnie, în spațiile 
adăposturilor mai vechi, cît și 
în cele ale complexelor va trebui 
să intensificăm ritmul' introdu
cerii bateriilor multietajate. in 
producția de carne de pasăre, de 
ouă și în producerea cărnii de 
porc, ceea ce va permite dubla
rea producției si productivității 
muncii, fată de realizările cin
cinalului trecut ; iar dezvoltarea 
producției intensive a cărnii de 
bovină și ovină, pe grătare și 
compartimentări pe virată va 
permite folosirea mai intensivă 
a spațiului și creșterea produc
ției și productivității muncii cu 
50 la sută pe aceleași suprafețe 
construite.

în creșterea vacilor si oilor
— așa cum s-a arătat în 
expunere — avem încă mari 
lipsuri. Trebuie să ne ocu
păm. cu toate forțele, prac
tic și direct, de moderniza
rea fermelor, de creșterea pro
ducției și efectivelor-matcă de 
vaci și oi. baza producției de 
lapte, carne, lină si piei, pen
tru nevoile economiei noastre. 
O atenție mai mare va trebui 
să acordăm și dezvoltării agri
culturii din localitățile necoope- 
rativizate.

în toate acțiunile de mecani
zare am fost ajutați susținut de 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini. Acesta va tre
bui însă, în continuare, să ne 
sprijine și mai mult in dotarea 
unităților cu tractoarele și ma
șinile agricole prevăzute în 
programele comune, dintre care 
unele au importante restanțe.

în stilul de muncă al Ministe
rului Agriculturii, al conducerii 
acestuia și al organelor sale a- 
gricole — a spus vorbitorul — ar 
vem încă numeroase lipsuri, așa 
cum au fost ele arătate și criti
cate, pe bună dreptate, aici. Lu
crăm cu prea multe hîrtii. Nu 
asigurăm încă, suficient, îndru
marea și controlul realizării sar
cinilor, nu tragem la răspundere 
pe cei care se abat de la sarci
nile și normele de execuție, sta
bilite de minister. Analizele de 
producție și economice, de la 
fermă și pînă la minister, nu au 
căpătat încă un caracter siste
matic și permanent.

în lumina recentei hotăriri a 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., privind îmbună
tățirea organizării și dezvoltarea 
activității consiliilor intercoope- 
ratiste, va trebui să acționăm, ho
tărit pentru creșterea rolului și 
răspunderii acestora. în consoli
darea economico-organizatorică 
a fiecărei cooperative agricole 
componente, pentru ridicarea tu
turor unităților la nivelul celor 
mai bune.' ■■

Avînd în răspundere directă 
pregătirea oamenilor muncii din 
agricultură, a specialiștilor în 
școli, licee și facultăți, va trebui 
să ne ocupăm, mai perseverent, 
de realizarea unei instruiri te
meinice, bazată pe pregătirea în 

. condiții de producție.
Unitățile noastre de perfecțio

nare, în condiții de producție. în
ființate la indicația tovarășu
lui secretar general Nicolae 
Ceaușescu — unități etalon în 
profilele de producție respective
— vor asigura reciclarea siste
matică și permanentă a lucrăto
rilor, din agricultură, pentru a-i 
pregăti să facă față progresului 
tehnic și economic, permanent, 
pe care trebuie să-l realizăm în 
agricultură.

Va trebui să luăm, imediat, 
măsuri, să restrîngem numărul 
specialiștilor ocupați în alte ac
tivități. decît cele direct produc
tive, să-i dirijăm către unitățile 
de producție. Tot personalul teh
nic. economic și administrativ 
din unități va trebui să învețe 
în acest semestru conducerea 
tractorului și mașinilor agricole 
folosite în ferme și brigăzi și să 
lucreze 80—100 zile pe an, efec
tiv. în cadrul echipelor de pro
ducție. ca obligație normală de 
serviciu.

Asigur congresul, conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. că 
noi, cei ce lucrăm în agricultură, 
strînși uniți în jurul partidului, 
manifestindu-ne totala adeziune 
la politica sa internă și externă, 
vom aolica neobosit, cu toată 
răspunderea, indicațiile dumnea
voastră, pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor Progra
mului partidului, a Sarcinilor 
Înscrise în planul cincinal.

tovarășei 
Ciocan
conștiinței lor politice, la înțe
legerea de către ele a necesită
ții participării tot mai active, 
împreună cu muncitoarele din 
întreprinderi și femeile intelec
tuale. la construirea noii socie
tăți socialiște.

înaltele aprecieri adresate de 
secretarul general al partidului 
muncii și rolului hotăritor pe 
care îl au femeile în înflorirea 
satelor și agriculturii socialista 
constituie pentru cele, peste două 
milioane de femei care lucrează 
în întreprinderile agricole de 
stat. în cooperativele agricole. în 
institutele de cercetări. în cele
lalte unități din agricultură, 
pentru toate femeile de la sate, 
un puternic îndemn mobilizator 
de a fi mereu în primele rîh- 
duri pentru realizarea hotăriri
lor istorice ale Congresului al 
XI-lea al partidului.

Direcțiile prioritare privind 
modernizarea agriculturii rezul
tate din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu impun o îm
bunătățire simțitoare a stilului 
și metodelor de muncă, a acti
vității politico-educative des
fășurate de Consiliul Național, 
de comitetele și comisiile femei
lor în rîndul femeilor de la sate.

Este un fapt de necontestat că 
transformările economice, socia
le, culturale și edilitar-gospodă- 
rești. grija pentru ocrotirea să-, 
nătății. pentru ocrotirea mamei 
și copilului creează femeii, tu
turor oamenilor muncii de la 
sate un cadru de viață tot mai 
civilizat. Rămîne însă în conti
nuare necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor factorilor res
ponsabili, inclusiv organizația de 

femei, pentru aplicarea cu mai 
multă fermitate a măsurilor sta
bilite de conducerea partidului 
în direcția îmbunătățirii continue 
a condițiilor de muncă și de via
ță ale femeilor.

Desfășurindu-șl întreaga acti
vitate sub conducerea nemijlo
cită a partidului, bucurindu-se 
de îndrumările permanente ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, de 
îndemnurile sale mobilizatoare 
la acțiune și inițiativă, mișcarea 
de femei va aduce o contribuție 
tot mai importantă la antrenarea 
milioanelor de femei de la ora
șe și sate, românce, maghiare, 
germane și de alte naționalități, 
la vasta activitate desfășurată de

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Manciu

Conferința consiliilor oameni
lor muncii din stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii și-a 
desfășurat lucrările sub impre
sia puternică a expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu — 
emoționantă evocare istorică a 
evenimentelor petrecute în viata 
țărănimii, amplă analiză a mo
dului de rezolvare de către par
tid a marilor probleme agrare, 
a rezultatelor obținute în crește
rea producției agricole, vast 
program concret de acțiune pen
tru dezvoltarea în continuare si 
modernizarea agriculturii noas
tre socialiste.

Conferința a reunit peste 2 500 
de participant. s-au înscris la 
cuvînt 71 și au vorbit 38. în 
unanimitate, tovarășii care au 
luat cuvîntul si-au exprimat a- ■ 
deziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului ■ nostru, hotărîrea fermă 
de a-si aduce întreaga contri
buție la înfăptuirea sarcinilor 
reieșite din expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu.

Intr-un spirit de înaltă exi
gență și responsabilitate au fost 
dezbătute pe larg problemele 
stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii și măsurile ce tre
buie întreprinse în continuare 
pentru integrarea acestora în ac
tivitatea cooperativelor agricole, 
pentru realizarea si depășirea 
planului pe acest an si pe în
tregul cincinal in agricultura co
operatistă.

în intervențiile lor. tovarășii 
care au luat cuvîntul în cadrul 
conferinței au subliniat că, folo
sind cu chibzuință întreaga bază 
materială de care dispun, sta
țiunile pentru mecanizarea agri
culturii au reușit să-și îmbună
tățească simțitor activitatea.

Majoritatea vorbitorilor au 
subliniat creșterea preocupării 
tuturor stațiunilor pentru îmbu
nătățirea organizării si dezvol
tării activității consiliilor inter- 
cooperatiste. a creșterii contri
buției și răspunderii stațiunilor, 
în întreaga activitate in scopul 
sporirii producției vegetale și a- 
nimale. întăririi economico-or- 
ganizatorice a unităților coope
ratiste.

S-au reliefat, totodată, princi
palele neajunsuri ce mai persis
tă încă în unele unități în do
meniul folosirii tractoarelor si 
mașinilor agricole la întreaga lpr 
capacitate. în executarea lucră
rilor la timp și de‘calitate. în 
gospodărirea combustibililor si 
lubrifianților, cauzele care le-au 
generat, accentul principal fiind 
pus pe măsurile ce se vor lua 
pentru lichidarea lipsurilor și 
îmbunătățirea întregii activități 
a stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii.

înlăturarea neajunsurilor care 
mai persistă în activitatea con
siliilor oamenilor muncii jlin

Cuvîntul tovarășului
George Homoștean

Consfătuirea țăranilor din lo
calitățile necooperativizate. parte 
integrantă a Congresului consi
liilor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii ță- 
rănimi. convocat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, expri
mind dragostea și recunoștința 
întregii tărănimi față de partid, 
fată de secretarul său general, 
pentru grija permanentă acorda
tă progresului acestei ramuri e- 
sențiale a economiei naționale, 
dezvoltării armonioase a tuturor 
zonelor și localităților.

Hotăriti să lupte fără preget 
pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor programatice stabi
lite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., participanții la consfă
tuire — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
îndeplinind mandatul încredințat 
de toți locuitorii comunelor ne
cooperativizate. își exprimă de
plina și totala adeziune fată de 
politica internă și externă a 
partidului și statului, cea mai 
înaltă expresie a intereselor su
preme ale poporului nostru.

Participanții la consfătuire au 
aprobat cu însuflețire hotărirea 
de a se crea, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comisia centrală a agricultori
lor din localitățile necooperativi- 
zate. ca for reprezentativ în a- 
gricultură și în viata economică 
și socială a țărănimii, prșeum și 
a comisiilor comunale si jude
țene ale acestor agricultori.

In cadrul amplelor dezbateri 
desfășurate în consfătuire, parti
cipanții au apreciat în unanimi
tate că in zonele necooperativi
zate sînt create toate premisele 
pentru valorificarea mai bună a 
condițiilor naturale, a patrimo
niului de pricepere și hărnicie 
al gospodarilor individuali, in 
vederea creșterii contribuției lor 
la îndeplinirea obiectivelor ac
tualului cincinal, prin sporirea 
mai puternică a producției ve
getale și animale în gospodăriile 
lor. S-a propus ca indus
tria să asigure o gamă mai 
.largă de mașini adecvate, parti
ciparea mai mare a stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii 
la executarea unor lucrări și la 
organizarea de centre pentru re
pararea mașinilor și uneltelor 
gospodarilor individuali.

Participanții la dezbateri s-au 
angajat să asigure dezvoltarea, 
în continuare. în ritm mai rapid, 
a sectorului zootehnic, să înfăp
tuiască fără întîrziere indicațiile 
date de conducerea de partid, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ca fiecare familie de 
Ia sate să crească un număr cît 
mai mare de animale si păsări. 
S-a remarcat necesitatea parti
cipării tuturor cetățenilor la lu

poporul nostru pentru realizarea 
cu succes a marilor obiective ale 
Cincinalului revoluției țehnico- 
științifice, pentru înfăptuirea ho
tăririlor partidului privind creș
terea rolului femeii în viața eco
nomică. politică și socială a tării.

Vă rugăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, stima
tă și iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu. să primiți omagiul 
fierbinte și înalta cinstire a fe
meilor acestui pămînt românesc, 
odată cu angajamentul lor ferm 
de a nu-și precupeți eforturile, 
punîndu-și întreaga lor capaci
tate în munca pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului.

stațiuni, trusturi și centrală, 
preocuparea pentru perfectio
narea continuă a stilului și me
todelor de muncă, creșterea răs
punderii tuturor cadrelor care 
lucrează în domeniul mecaniză
rii agriculturii au fost dezbătu
te temeinic de participanții la 
conferință.

în același timp, au fost făcu
te unele observații critice la a- 
dresa unor unităti constructoare 
de mașini care nu acordă întot
deauna atenția necesară calită
ții utilajelor livrate agriculturii 
si în mod deosebit asigurării 
pieselor de schimb.

De asemenea, trebuie să »e o- 
cupe cu mai multă răspundere 
și cu metode mai eficiente de 
calificarea și perfecționarea pre
gătirii cadrelor, de creșterea 
conștiinței acestora pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în spi
ritul hotăririlor adoptate de Con
gresul al XI-lea al partidului.

Evidențiind atît rezultatele 
bune obținute, cît s.l neajunsu
rile existente în activitatea 
noastră, delegații la prima con
ferință a consiliilor oamenilor 
muncii din stațiunile pentru me
canizarea agriculturii au hotărit 
să militeze neobosit pentru în
cheierea procesului de mecaniza
re a lucrărilor în toate domeniile 
de activitate ale agriculturii. 
Arît în producția vegetală, cît și 
în zootehnie să generalizeze or
ganizarea muncii în acord glo
bal. preluînd în răspundere di
rectă suprafețele cultivate cu ce
reale păioase și prăsitoare pen
tru care sînt asigurate erbici- 
darea și mijloacele de recoltare, 
sporind astfel cointeresarea me
canizatorilor în realizarea si de
pășirea sarcinilor de producție. 
Alăturîndu-se eforturilor oame
nilor muncii din patria noastră 
pentru reducerea cheltuielilor 
materiale — sarcină de seamă 
subliniată de secretarul general 
al partidului — mecanizatorii 
vor acorda o atenție sporită a- 
plicării unor măsuri eficiente 
de reducere a consumurilor de 
combustibil, piese de schimb și 
materiale.

în numele participanților la 
conferința noastră, a tuturor 
mecanizatorilor din agricultu
ră. vă mulțumim din inimă, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ceea ce 
ați făcut pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii și exprimăm angajamen
tul ferm al lucrătorilor din sta
țiunile de mecanizare de a 
munci neobosit și cu întreaga 
responsabilitate pentru a tradu
ce în viață sarcinile ce ne re
vin in scopul sporirii producției 
agricole, necesare creșterii ni
velului de trai al poporului, o- 
biectiv fundamental al întregii 
politici a partidului și statului 
nostru.

crări de îmbunătățire a pajiști
lor și tinetelor naturale din, 
zonă, la efectuarea sistematică 
a unui volum mai mare de lu
crări ameliorative și de fertili
zare. precum și a efectuării, 
potrivit legii, a unor schimburi 
de pășune intre sectorul fores
tier si comunele respective.

în cadrul consfătuirii, partici- 
pantii au subliniat avantajele e- 
conomice deosebite pe care le 
oferă valorificarea produselor 
agricole prin contracte încheiate . 
cu statul. Subliniind că sînt încă 
mari rezerve de produse agro
alimentare nevalorificate în sec
torul gospodăriilor individuale, 
participanții și-au exprimat ho
tărîrea fermă de a extinde mai 
mult contractările cu statul, de 
a livra la fondul centralizat can
tități mai mari de carne, lapte, 
lină. ouă. fructe și alte produse 
agricole. în acest sens, apreci- 
indu-se ajutorul dat de stat ce
lor care contractează livrarea de 
animale pe bază de contracte, 
s-a remarcat și necesitatea creș
terii operativității în respectarea 
clauzelor din contract, precum 
și în preluarea produselor.

Cu privire la dezvoltarea no- 
miculturii. vorbitorii ău subli
niat necesitatea extinderii și 
modernizării suprafețelor culti
vate cu pomi fructiferi potrivit 
Programului de dezvoltare a 
pomiculturii pentru etapa 1976— 
1980. elaborat din indicația 
secretarului general al parti
dului.

Participanții la consfătuire au 
formulat și alte propuneri pri
vind înlăturarea unor neajun
suri ivite în activitatea produc
tivă a gospodarilor individuali, 
propuneri care au fost consem
nate de organele în-drept în ve
derea găsirii soluțiilor optime.

Participanții au primit cu 
profundă satisfacție si cu deose
bit entuziasm hotărirea de a in
stitui. pentru prima oară în Is
toria țărănimii noastre, un sis
tem de acordare a pensiei de bă- 
trinețe pentru agricultorii din lo
calitățile necooperativizate. ceea 
ce reprezintă o nouă si elocven
tă dovadă a grijii fată de om pe * 
care o manifestă cu consecventă 
partidul și statul nostru.

Dind o înaltă apreciere 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fața congresului, 
însușindu-si pe deplin sarcifiile 
ce le revin din acest important 
document programatic, partiei- 
panții la consfătuire s-au anga
jat solemn să muncească în con
tinuare cu abnegație si dăruire 
pentru a pune mai bine în va
loare potențialul productiv al 
gospodăriilor individuale, a spo
ri mai puternic aportul lor la 
fondul de produse agricole al 
statului, la progresul economic 
și social al României socialiste.

pent.ru
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Pentru dezvoltarea largă, neîngrădită 
a cooperării între toate statele
SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE A O.N.U. 

PENTRU EUROPA
GENEVA 20 (Agerpres). — La Geneva au continuat dezbaterile generale 

in cadrul celei de-a 32-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa.

Luînd cuvîntul. șeful delegației 
României, Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. a arătat că tara noastră con
sideră că pe prim plan trebuie pusă 
dezvoltarea largă, neîngrădită a coo
perării în toate domeniile si între 
toate țările membre, pe baza deplinei 
egalități Si a avantajului reciproc. în 
măsură să contribuie la depășirea 
divizării artificiale a continentului și 
la realizarea vocației unitare a Eu
ropei. în acest sens, vorbitorul a re
levat necesitatea promovării unor 
raporturi care să favorizeze dezvol
tarea economică independentă a 
fiecărei națiuni, eliminării restricții
lor. a discriminărilor și obstacolelor 
din calea schimbului liber, reciproc 
avantajos de bunuri materiale, care 
să permită accesul tuturor țărilor, 
îndeosebi al celor în curs de dez
voltare, Ia cuceririle științei și teh
nicii.

în vederea stimulării contactelor 
bilaterale si multilaterale în proble
me de interes comun, România a- 
preciază că ar fi oportună organiza
rea unei reuniuni, cu participarea

tuturor statelor europene, consacrată 
cooperării economice, schimburilor 
de tehnologie, informării reciproce 
asupra rezultatelor cercetării știin
țifice si tehnice și altor domenii. 
S-a subliniat, de asemenea, că 
sînt actuale și, totodată, necesare 
solutionarea problemelor de interes 
major prin eforturi comune, realiza
rea unor ample acțiuni de interes 
general european.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
este necesar să se ajungă la un 
acord al țărilor europene privind 
adoptarea unei poziții comune în 
vederea creșterii contribuției lor la 
lichidarea subdezvoltării si la instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale. După părerea 
noastră, ar fi foarte important ca 
această problemă să fie evocată in 
cadrul reuniunii de la Belgrad și să 
se ajungă la acorduri și Ia soluții 
pozitive, la schițarea unui program 
de acțiune din partea tuturor țărilor 
europene în această direcție funda
mentală pentru cauza păcii si coope
rării internaționale.

Preocupări actuale 
ale construcției socialiste 

in R. S. Vietnam
O cuvîntare a tovarășului 

Le Duan

HANOI 20 (Agerpres). — într-o 
expunere cu privire la sarcinile ime
diate și de perspectivă ale edificării 
socialismului în R. S. Vietnam făcută 
in fata intelectualității. Le Duan. 
secretar general al C.C. aj P.C. din 
Vietnam, a relevat că industrializarea 
socialistă constituie obiectivul central 
al întregii perioade de tranziție. în 
același timp, se impune. concentrarea 
eforturilor pentru dezvoltarea pro
ducției agricole, care să asigure solu
ționarea problemei alimentelor — și. 
în același timp, punerea in valoare a 
resurselor materiale și umane ale 
țării. Va trebui — a spus Le Duan 
— să consacram un deceniu pentru 
solutionarea problemei esențiale a 
hranei, locuințelor și învătămintului 
și un alt deceniu pentru edificarea 
unei industrii suficient de complete 
in ramuri-cheie ca cea a construc
țiilor de mașini modeme, petrolului, 
otelului, care au o bază suficientă 
de materii prime și combustibili.

Pentru a materializa linia politică 
a partidului și a contribui la edifi
carea cu succes a socialismului în 
R. S. Vietnam, a declarat Le Duan, 
intelectualității îi revine rolul de a 
contribui activ la realizarea revolu
ției în raporturile de producție, în 
știință și tehnică, în ideologie și 
cultură.

Excelenței Sale Sir DAWDA KAIRABA JAWARA
Președintele Republicii Gambia

Cu prilejul instalării dumneavoastră ca președinte al Republicii Gambia, 
pentru o nouă perioadă de cinci ani, vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări.

îmi exprim Încrederea că relațiile dintre țările noastre vor continua să 
se dezvolte. în folosul popoarelor român și gambian, al păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Delegația Marii Adunări Naționale 
primită de primul ministru al Malayeziei

KUALA LUMPUR 20 (Agerpres). — 
în cadrul vizitei pe care a între
prins-o în Malayezia, la invitația 
parlamentului acestei țări, delegația 
Marii Adunări Naționale, condusă de 
loan Ceterchi, președintele Consiliu
lui legislativ, a fost primită de pri
mul ministru al Malayeziei, Datuk 
Hussein Onn.

Cu acest prilej, primul minis
tru malayezian a rugat să se trans
mită președintelui Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un călduros salut, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, precum și de prosperitate 
și pace poporului român.

în cursul întrevederii s-a proce
dat la un schimb de vederi cu pri
vire la stadiul actual al relațiilor 
româno-malayeziene, * evidențiindu-se 
dorința comună pentru continua lor 
dezvoltare.

În sprijinul unor măsuri efective 
în direcția dezarmării 

Declarația Guvernului R. P. Polone

Conferința UNESCO de la Helsinki

Sînt necesare noi acțiuni pentru intensificarea 

schimburilor cultural-științifice între țările europene

SPANIA

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STAȚULUIJSRAEL

Excelenței Sale Domnului EPHRAIM KATZIR
Președintele Statului Israel

Cu prilejul Zilei naționale a Statului Israel, adresez cordiale felicitări șl 
urări de pace și bunăstare poporului israelian. iar dumneavoastră personal — 
multă fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Astăzi, Israelul sărbătorește Ziua națională. In fotografie: imagine din Haita

HELSINKI 20 (Agerpres). — La 
Helsinki. în cadrul lucrărilor celei 
de-ă VH-a Conferințe a comisiilor 
naționale pentru UNESCO din 
regiunea europeană, au continuat dez
baterile pe marginea raportului pre
zentat de delegația română în legă
tură cu transpunerea în viată a reco
mandărilor ultimei conferințe a co
misiilor naționale europene pentru 
UNESCO, care a avut loc la 
București în anul 1972.

Prezentînd acest document, dele
gatul român, referindu-se la faptul 
că reuniunea de la București a repre
zentat un pas important pe calea dez
voltării cooperării europene, a subli
niat necesitatea identificării de noi 
căi și mijloace menite sa ducă la 
lărgirea și diversificarea cooperării 
între comisiile europene pentru 
UNESCO.

Au început, de asemenea, dezbate
rile pe marginea punctului de pe or
dinea de zi privind dezvoltarea co
operării dintre comisiile europene în 
cadrul UNESCO în lumina Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

Delegatul român a evidențiat im
portanta principiilor înscrise în Actul 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și a metodelor 
democratice de lucru ale conferinței, 
insistind asupra necesității dezvoltă-

rii contribuției comisiilor naționale 
pentru UNESCO la intensificarea 
cooperării europene în domeniile 
educației, științei, culturii. în acest 
context, el s-a referit la importanta 
pe care ar avea-o organizarea, pe 
plan european, cu sprijinul comisiilor 
pentru UNESCO, a unor acțiuni în 
diferite domenii ale culturii, cum ar 
fi reuniuni științifice, festivaluri, ex
poziții. întîlniri ale tinerilor, mese 
rotunde etc.

Legalizarea unor noi 
formațiuni politice

MADRID 20 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Interne din Spania a 
hotărât legalizarea a încă 13 forma
țiuni politice, in rîndul cărora se nu
mără partidele regionale ale Țării 
Bascilor. Galiciei. Valenciei și Gra
nadei. Astfel, numărul total al for
mațiunilor politice legalizate se ri
dică la 139.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Cea 
mai importantă si cea mai urgentă 
sarcină a întregii comunități interna
ționale este incetarea cursei înarmă
rilor și realizarea unor acorduri efec
tive de dezarmare, se spune in De
clarația Guvernului R. P. Polone cu 
privire la convocarea sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. în problemele dezarmării. Do
cumentul. difuzat de agenția P.A.P.,

subliniază că R. P. Polonă a susținut 
și susține toate inițiativele și propu
nerile realiste care ar putea contri
bui la completarea destinderii poli
tice cu destinderea militară. Decla
rația precizează că problemele dezar
mării trebuie abordate în strînsă co
nexiune cu problemele dezvoltării e- 
conomice și ale restructurării relații
lor economice internaționale.

„America Latină trebuie să devină o zonă denuclearizată“
CARACAS 20 (Agerpres). — în 

discursul pronunțat la deschiderea lu
crărilor celei de-a V-a sesiuni or
dinare a Conferinței generale pentru 
interzicerea producerii si folosirii ar
melor nucleare în America Latină, 
ministrul de externe venezuelean, 
Ramon Escovar Salom, a evidențiat

necesitatea ca „tratatele semnate să 
fie însoțite de o voință politică a- 
decvată pentru concretizarea preve
derilor acestora". El a menționat, in 
context, că aspirația latino-americană 
de a se crea în această regiune o 
zonă lipsită de arme nucleare consti
tuie un obiectiv ce trebuie să fie 
atins cit mai curînd.

BBBBBDHD B O B B B

Resursele naționale in
slujba propriei dezvoltări

Concluziile unui raport 
Întocmit sub egida O.N.U., 

consacrat problemelor țărilor 
africane

NEW YORK 20 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru planificarea 
dezvoltării subliniază. într-un raport, 
necesitatea ca politica economică a 
statelor în curs de dezvoltare să 
le asigure valorificarea. în interesul 
propriei dezvoltări, a resurselor de 
care dispun.

în referirile cu privire la tarile în 
curs de dezvoltare din Africa, ra
portul relevă că numai 9 țări afri
cane au reușit să obțină un venit 
anual de peste 300 dolari pe cap de 
locuitor. Dintre acestea, 
exportatoare de petrol 
Gabon. Libia și Nigeria, 
țări sînt Congo, Coasta 
Tunisia, Zambia și Republica Sao 
Tome și Principe.

Numai prin efectuarea unor schim
bări fundamentale urgente în poli
tica economică la nivel național, re
gional și internațional, țările în curs 
de dezvoltare din Africa își vor 
putea asigura progresul lor economic 
și social — conchide raportul.

4 sînt țări 
— Algeria, 
Celelalte 5 
de Fildeș,

agențiile de presă transmit:

Sosirea unei delegații a Partidului Cooperatist 
din Marca Britanie

Miercuri seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Cooperatist din 
Marea Britanie. formată din John 
Parkinson, președinte, și Leslie Goo
drum, secretar național adjunct, care. 
Ia invitația C.C. al P.C.R.. face o vi
zită de prietenie in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții britanici au fost întâmpinați

Cronica

de tovarășii Iosif Banc, membru «su
pleant al Comitatului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Mihal, membru al Colegiu
lui Central de Partid, președinte al 
Centrocoop.

Au fost prezenți reprezentanți al 
Ambasadei Marii Britanii la Bucu
rești.

zilei

Colaborarea româno-so- 
vietică în domeniul cine
matografiei. La Moscova a avut 
loc semnarea înțelegerii cu privire la 
colaborarea în domeniul cinemato
grafiei între Consiliul Culturii și E- 
ducgtiei Socialiste din tara noastră și 
Comitetul de stat pentru cinemato
grafie al U.R.S.S. pe anii 1977—1980, 
precum și a planului de lucru privind 
colaborarea in domeniul cinemato
grafiei pe aceeași perioadă. în docu
mente se prevăd acțiuni pentru mar
carea importantelor evenimente din 
viața poporului român și a popoare
lor. sovietice prin organizarea de ma
nifestări cinematografice specifice. 
La semnare a fost prezent Gheorghe 
Badrus, ambasadorul României în U- 
niunea Sovietică.

întîlnire. Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a avut 
la Varșovia o intîlnire cu Aarne Saa
rinen, președintele Partidului Comu
nist Finlandez, care se află într-o vi
zită în R.P. Polonă. După cum infor
mează agenția P.A.P., au fost discu
tate probleme ale relațiilor dintre 
cele două partide, ale situației inter
naționale actuale și mișcării comu
niste și muncitorești.

Tîrgul do Ia Hanovra. 
Președintele R. F. Germania. Walter 
Scheel, a inaugurat la 20 aprilie cea 
de a 30-a ediție a Tirgului interna
țional de produse industriale de la 
Hanovra. Țara noastră este prezentă 
la acest tîrg prin întreprinderile de 
comerț exterior din domeniul indus
triilor constructoare de mașini, elec
tronică, electrotehnică și metalurgică.

Președintele. Sudanului,
Gaafar El-Nimeiri, a fost desamnat 
în funcția de șef al statului pentru

un nou mandat de șase ani — infor
mează agenția Reuter. Gaafar El- 
Nimeiri a obținut 99,1 la sută din 
voturile exprimate cu prilejul alege
rilor ce au avut loc recent în această 
țară.

pentru condiții de muncă și via
tă mai bune. Greva acestor cate
gorii de muncitori a imobilizat, pină 
în prezent. 40 de nave în porturile 
finlandeze.

1 360 000 șomeri în An
glia. Luînd cuvîntul în cadrul Con
gresului sindicatelor scoțiene, la Ro- 
sethay. Jack Jones, lider al Sindica
tului britanic al lucrătorilor din do
meniul transporturilor, a relevat că 
în Marea Britanie șomajul a atins 
1 360 000 de persoane.

Reuniunea țărilor africa
ne franCOfone. In caPitala Se
negalului au început lucrările celei 
de-a patra reuniuni la nivel înalt a 
țărilor francofone din Africa. Parti
cipă reprezentanți a 19 tari și ai 
teritoriului francez Afar și Issa. La 
reuniune ia parte președintele Fran
ței.

Okinawa și problema ba
zelor ® delegație a Camerei In
ferioare a Parlamentului japonez, for
mată din 18 deputați, reprezentind 
partidul de guvernămint și forma
țiunile politice de opoziție, a sosit 
în orașul Naha. centrul administra
tiv al insulei Okinawa. Deputății se 
vor informa la fața locului asupra 
situației din insulă, unde se află in
stalate peste 60 de baze militare a- 
mericane. Vizita are loc în preajma 
dezbaterii în parlament a .proiectu
lui de lege privind prelungirea drep
tului de folosire a bazelor militare.

Continuă greva declan?ată cu 
cîteva zile 
tehnicieni 
finlandeză.

în urmă de mecanici și 
din marina comercială 
în sprijinul revendicărilor

DE PRETUTINDENI
® PENTRU EGALITATEA 

INTRE OAMENI. Recent- la 
sediul Națiunilor Unite din New 
York s-a desfășurat o festivitate în 
cursul căreia graficianul bulgar 
Peter Petrov a fost proclamat cîș- 
tigător al concursului internațional 
lansat de organizația mondială 
pentru cel mai bun afiș-emblemă. 
El a prezentat o originală lucrare 
militând în favoarea deplinei egali
tăți între oameni : un alb și un 
negru, aflați la extremitățile afi
șului, își dau mina, înfrățindu-se 
prin intermediul simbolului mate
matic de egalitate. O.N.U. are in 
veder.e tipărirea și multiplicarea a- 
fișului pentru difuzarea lui mon
dială, ca o acțiune înscrisă în ca
drul eforturilor de combatere a ra
sismului și înlăturare a inegalități
lor pe motive de rasă,

• LASERUL CONTRA 
MAREELOR NEGRE. Ungr;i>’ 
de cercetători de la institutul „Le
bedev" din Moscova a demonstrat 
că mareele negre, provocate de 
deversări de petrol, pot fi înlătu
rate cu ajutorul laserului. O rază 
laser îndreptată spre maree face 
ca petrolul să se evapore sau, în 
caz extrem, să se aprindă.

• AISBERG GIGANT. 
După ce s-a separat. în 1971, de 
coasta „Princess Martha", un ais
berg uriaș se află pe punctul de a 
trece din Antarctica in Oceanul 
Atlantic. Avînd 74 km lungime, 
40 km lățime și 230—345 metri 
grosime, aisbergul ar putea ali
menta cu apă dulce un oraș de mă
rimea Washingtonului, timp de 
5 000—7 000 de ani. In prezent, gi

gantul de gheață, a cărui depla
sare este urmărită de un satelit, se 
află in dreptul Peninsulei Palmer 
(in vecinătatea Țări? de Foc). Spe
cialiștii de la N.A.S.A. consideră 
că. remorcat pină în California,' 
aisbergul ar putea acoperi consu
mul de apă potabilă al acestui stat 
pe o perioadă de 1 100 de ani. 
Lesne de reperat prin dimensiunile 
sale, muntele de gheață ar deveni 
foarte periculos pentru navigație 
în momentul fracționării sale sub 
efectul apelor mai calde ale Atlan
ticului.

• FESTIVALUL FILMU
LUI ARAB. La Paris s-a desfă
șurat recent yun inedit festival al 
filmului arab. în cadrul căruia opt 
țări — Algeria, Egipt, Irak. Kuweit, 
Liban, Maroc. Siria și Tunisia — 
și-au prezentat cele mai recente 
realizări. Presa franceză relevă ca
litățile deosebite ale cinematogra
fiei arabe militante, subliniind că 
aceasta aduce un val de prospețime 
în peisajul filmului mondial.

• CONGRESUL MON
DIAL AL TRADUCĂTORI
LOR. La mijlocul lunii mai va 
avea loc la Montreal, în Canada, 
sub egida UNESCO, cel de-al 
VIII-lea Congres mondial al Fede
rației internaționale a traducători
lor. Pe ordinea de zi sînt incluse 
probleme legate de statutul tradu
cătorului literar, diferite teorii ale 
traducerii, critica traducerii lite
rare ș.a. ; vor fi, de asemenea, or
ganizate diferite „ateliere" și sim
pozioane consacrate acestei proble
matici.

• „ARHEOLOGIE VIE".
15 cetățeni britanici au început, în 
Anglia de sud, o „călătorie în epocă 
fierului". Șase bărbați, șase fe
mei și trei copii — cel mai 
mare fiind de 6 ani — îmbrăcați in 
haine rudimentar țesute, vor cu
treiera timp de un an o regiune re
zervată lor — deocamdată ținută în 
secret —urmînd să se întrețină din 
vinat, pescuit și lucratul pămîntu- 
lui. Această „excursie" în trecutul 
îndepărtat a fost organizată de So
cietatea britanică de radio și tele
viziune B.B.C., în vederea realizării 
unui film serial cu titlul „Arheo
logie vie".

• AL ȘASELEA SATELIT 
AL PLANETEI URANUS. 
Experți ai Institutului de astro
fizica din orașul Bangalore (India) 
au anunțat că au descoperit un al 
șaselea satelit al planetei Uranus. 
După calculul astronomilor indieni, 
satelitul acum descoperit evoluea
ză, în comparație cu ceilalți cinci,, 
pe orbita cea mai apropiată de pla
netă. Diametrul lui este de circa 
30 km, iar perioada de revoluție — 
aproape 10 ore.

® DUPĂ 2 000 DE ANI.
Boabe de cereale a căror vîrstă 
este apreciată la aproximativ 2 000 
de ani au putut fi făcute să ger
mineze la Muzeul de științe natu
rale din orașul argentinean Men
doza. Semințele, în cantitate de a- 
proximativ o jumătate de kilo
gram, au fost găsite in 1919 intr-o 
grotă, depozitate intr-un recipient 
închis ermetic. Trei din aceste se
mințe, selecționate de specialiști, 
au fost însămînțate și au încolțit.

Comisia Economică și So
cială a O.N.U. pentru Asia 
și Pacific și-a început lucrările 
la Bangkok. Participă delegați din 40 
de state din această zonă a lumii. în 
cadrul reuniunii vor fi studiate căile 
perfecționării mijloacelor de întraju
torare între țările în curs de dezvol
tare din această ;zonă.

Conferință interarahă în 
domeniul minier. La Rabat 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
III-a conferințe arabe privind resur
sele miniere, în cadrul căreia parti- 
cipanții au hotărît crearea unui or
ganism arab privind coordonarea 
eforturilor in acest domeniu, al cărui 
sediu va fi la Rabat, capitala Maro
cului. Totodată, s-au făcut o serie de 
recomandări privind extinderea acti
vității de valorificare a resurselor 
miniere în țările arabe, atît prin in
tensificarea efortului propriu, cit și 
printr-o mai bună cooperare.

Consultări pentru noul 
guvern belgian. Rc§ele Bau- 
douin a continuat consultările în ve
derea formării noului guvern în urma 
alegerilor generale desfășurate dumi
nică în Belgia și a demisiei primului 
ministru Leo Tindemans, în confor
mitate cu prevederile Constituției.

Întrevederi ongolezo-con-
goleze. Președintele Republicii
Populare Angola. Agostinho Neto, a 
sosit la Brazzaville, însoțit de o de

legație oficială. Șeful statului ango
lez a fost primit de președintele Co
mitetului Militar al Partidului Con- 
golez al Muncii, colonelul Joachim 
Yhombi Opango, șef al statului și 
președinte al Consiliului de Miniștri.

întrunirea Comitetului de 
coordonare al Frontului Pa
triotic din Rhodesia.In capi’ 
tala Zambiei — Lusaka — au început 
lucrările reuniunii Comitetului de 
coordonare al Frontului Patriotic din 
Rhodesia, care examinează evoluția 
problemei transferului puterii către 
reprezentanții poporului Zimbabwe. 
Actuala întrunire a fost precedată și 
de întilnirea la nivel înalt de la 
Luanda consacrată problemei rhode- 
siene, la care au fost reprezentate 
Angola, Botswana, Mozambic, Tanza
nia și Zambia, precum și Frontul 
Patriotic.

Negocieri comerciale în
tre S.U.A. și Piața comună. 
La cartierul general al Pieței co
mune de la Bruxelles a început o 
nouă rundă de negocieri între C.E.E. 
și S.U.A. Delegația americană, con
dusă de subsecretarul de stat al 
S.U.A. pentru problemele economice, 
Richard Cooper, vă examina cu re
prezentanții C.E.E. stadiul actual al 
raporturilor comerciale ale S.U.A. cu 
„cei nouă", probleme energetice, 
perspective economice generale.

„Geos" - satelitul științific 
in greutate de 585 kilograme aparți- 
nînd Agenției spațiale (vest-)europe- 
ne — a fost lansat pe orbită cu ajuto
rul unei rachete „Delta" de-construc
ție americană. Satelitul este dotat cu 
echipament pentru îndeplinirea a 
șapte importante experimente în 
magnetosferă — stratul care prote
jează Pămîntul de radiațiile prove
nind din spațiu. Este primul satelit 
dintr-o serie de patru aparținind ace
leiași agenții spațiale ce urmează a 
fi lansați în acest an de N.A.S.A.

Miercuri după-amiază a părăsit 
Capitala Joseph Gampouo, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Congo, care 
și-a încheiat misiunea în tara noas
tră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

tului Israel. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat, miercuri. în Capitală, o 
manifestare culturală. Cu această o- 
cazie. Paul Marin, consilier la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, a 
împărtășit impresii de călătorie din 
această tară. în continuare a fost 
prezentat un program de filme do
cumentare israeliene.

Au participat membri al conduce^ 
rii I.R.R.CrS.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te. oameni de artă și cultură, un 
numeros public. Erau prezenți Sha- 
may Cahana. ambasadorul Israelului 
la București, membri ai ambasadei.

în continuarea turneului pe care îl 
Întreprinde în tara noastră. Teatrul 
„Madâch" din Budapesta a susținut! ■ 
miercuri seara. în sala mică a Tea-* 
trului Național „I. L. Caragiale", un 
nou spectacol. A fost prezentată pie
sa „Izabela, regina Spaniei" de Illes 
Endre, in regia lui Lengyel Gyorgy.

(Agerpres)
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box: „CENTURA DE AUR"

tv
PROGRAMUL I

15,00 Box : turneul internațional „Cen
tura de aur" — aspecte din prima 
gală a semifinalelor

17,05 Pentru timpul dv liber vă reco
mandăm...

17.20 Secvențe israeliene
17,40 Corespondențe lirice. Mihail Jora 

și poezia românească contempo
rană

18,0.0 Consultații medicale
18.20 România pitorească
18,50 Ora tineretului. Emisiune reali

zată în județul Tulcea
19.20 1001 de seri

i

19.30 Telejurnal
19.50 Pe teme internaționale
20,05 Itinerarul Independenței. Glasul 

artileriei de la Islaz. Documentar
20.20 ..Cîntarea României". Festivalul 

creației șl hărniciei. Faza jude
țeană

20.50 Teatru TV : „Consimțămîntul", de 
Emil Poenaru. Premieră pe țară.

21.50 Revista literar-artistică TV.
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL II
20,05 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii.
21,15 Telex
21.20 Un fapt văzut de aproape
21.50 Emisiune de ștjință. Cum au cu

cerit oamenii lumea

Miercuri, in cadrul turneului inter
național de box „Centura de aur", 
■care are loc în Capitală, campionul 
tării noastre la categoria „muscă" 
Ibrahim Faredin a obținut o frumoa
să victorie în fața campionului euro
pean Al. Tkacenko (U.R.S.S.). Rapid 
în loviturile pe contraatac, Faredin 
l-a surprins de multe ori pe valoro
sul boxer sovietic, mai ales în pri
mele două reprize. în urma acestui 
succes, Ibrahim Faredin ș-a calificat 
în semifinale, unde-1 va întîlni pe 
tenacele pugilist Armando Guevara 
(Venezuela), învingător la puncte în 
fața lui Hentchel Furgen (R.D. Ger
mană). La aceeași categorie, repre
zentantul nostru Niță Robu a ter
minat victorios cu o decizie de 5—0 
in fata tunisianului Kamel Bouali. 
El îl va întîlni în semifinale pe cu
banezul Hector Ramirez, care la rîn
dul lui a dispus prin ko de bulgarul 
Zdravko Hristov. Alte rezultate : ca
tegoria pană (57 kg) : M. Ploieșteanu 
(România) b. ab. 3 pe Gh. Oțelea 
(România) ; Tudor Titi (România) 
b.p. Nini Hocine (Algeria) ; K. D. 
Ott (R.F. Germania) b.p. pe Marian 
Lazăr (România) ; C. Buzdugeanu 
(România) b.p. Tr. Ruja (România) ; 
categoria semigrea (81 kg) : I. Gyorfi 
(România) b.p. V. Donici (România) ; 
D. Micu (România) b.ab. 1 pe D. 
Malovici (Iugoslavia) ; G. Despaine 
(Cuba) b.p. M. Turcu (România) ; J. 
Czerniszwski (Polonia) b.p. C. Văran • 
(România).

în gala de aseară, miile de spec
tatori au putut urmări primele întîl
niri ale „greilor". O surpriză a 
furnizat Gică Axente. care l-a învins 
prin abandon, in repriza a 2-a ne 
H. G. Miiller (R. D. Germană). în 
semifinale, Gică Axente îl va întîlni 
pe vicecampionul olimpic Mircea 
Simon. Acesta din urmă l-a scos ra
pid din luptă pe P. Ungureanu. în

vins prin abandon în prima repriză, 
în cea de-a doua semifinală se vor 
întîlni : Igor Visotki (U.R.S.S.) și 
Angel Milian, (Cuba). Visotki a câști
gat prin abandon în repriza a 3-a in 
fața lui N._ Grigore. în timp ce Mi
lian l-a făcut ko in rundul 2 pa 
polonezul Cieminski. O frumoasă vic
torie a repurtat la categoria mijlo- 
ciemică (71 kg) Al. Tirboi (Româ
nia), învingător la puncte în fața cu
banezului Tose Gomez. Alte rezultata 
înregistrate : categoria semimuscă 
(48 kg) : Al Turei (România) b.p, 
Mustafa Gene (Turcia) ; I. Ștefănescu 
(România) b.p. N. Voicilă (România); 
S. Berfold (Cuba) b.ab. 1 pe Săli 
Adem (România) ; R. Cosma (Româ
nia) b.p. pe V. Plakusci ’(U.R.S.S.) ] 
categoria mijlociemică (71 kg) : I, 
Miron (România) b.p. pe Markus In- 
terkofer (R.F. Germania) ; S. Tîrilă 
(România) b.ab. 2 pe G. Schumann 
(R.D. Germană); Gh. Muraru (Româ
nia) b. neprezentare pe V. Didea 
(România), oprit de medic.

Astăzi, de la ora 15 și respectiv 19, 
au loc alte două gale. Din program 
se desprind meciurile : N. Butiseacă 
(România) — V. Sorokin. (U.R.S.S.), 
C. Cutov (România) — I. Paisan (Ve
nezuela) ; S. Măriei (Iugoslavia) — I. 
Budusan (România) ; S. Cutov 
(România) — E. Miiller (R.F. Ger
mania) și M. Jassman (R.F. Germa
nia) — Luis Felipe Martinez (Cuba);

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 20 APRILIE 1977

EXTRAGEREA I : 45 41 8 30 29 18.
EXTRAGEREA a Il-a : 15 23 43 

42 12.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI 1 

722 806 lei.

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.
• Hollywood, Hollywood : FESTI
VAL - 8.30; 10,45; 13: 15.30; 18;
20.30, FAVORIT — 9; 11.15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15, LUCEAFĂRUL — 
8.30: 10.45: 13: 15.45; 18.15: 20,30.
O Căluțul cocoșat — 9 30; 11,15;
13: 17.30, .Frază neterminată — 
14,45; 19.30 : DOINA.
• Tatăl risipitor : CENTRAL — 
9.15: 11.30; 13.45: 16; 18; 20.
• Sfîrșitul legendei : EXCELSIOR
9: 11.15: 13.15: 15,30: 17.45; 20. GLO
RIA — 9: 11.15; 13,30: 15,45: 18; 
2(tl5, FLAMURA — 11,15; 13.30;
15.45: 18-, 20.
• Nu mai fac : FLAMURA — 9.
• Parada surprizelor ; TIMPURI

NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• Pe aripile vîntului t PATRIA — 
9.30; 14: 18,30.
• Conversația: EFORIE — •;
11,15: 13,30: 16; 18.15; 20,30.
• Misterul Iui Herodot : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20, FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20, FLACĂRA — 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18: 20.
• Premiera : VIITORUL — 9; 11; 
13; 15,30; 18; 20.
• Nu-i place ziua de luni — 9,45; 
11,45, N-a dansat dccît o vară — 
14, Ține-ți bărbatul — 16,15, Naza- 
rin — 18.30: 20.30 : CINEMATECA.
• Cei șapte magnifici : CASA 
FILMULUI (la sala de festivități 
Dinamo) — 15.45; 18: 20.15.
A Cuibul salamandrelor : CO-
TROCEN1 — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17.45: 20.
• Richard al III-lea : GRIVIȚA
— 9: 12: 16; 19.
A Lumea circului : BUZEȘTI — 
9: 12: 16; 19.15.
A îngerașii negri : MELODIA — 
9: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15.
A Răscoala : PROGRESUL — 15,30; 
17,45; 20.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 aprilie. în țară : Vreme în ge
neral frumoasă, îndeosebi în regiunile 
din vestul - țării. Cerul va fi schimbă
tor, cu înnorări mai accentuate în 
jumătatea de est a țării, unde în cursul 
zilei vor mai cădea averse locale de 
ploaie. In rest, ploi izolate. Vînt mode

rat, cu unele intensificări predominînd 
din sectorul estic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între zero și 7 
grade, izolat mal coborîte în depresi
uni și nordul țării, unde condițiile vor 
fi favorabile producerii, brumei. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse în
tre 12 și 22 de grade. Ceață dimineața^ 
spre sfîrșitul intervalului, în sudul și 
vestul țării. în București : Vreme în 
general frumoasă. Cerul va fi schimbă
tor. favorabil aversei de ploaie după* 
amiaza. Vînt potrivit. Temperatura ușof 
variabilă.

A 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. Al 
doilea start — 17,15; 19,45 :
MUNCA.
A Copil de suflet : TOMIS — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18.15: 20,30.
A Accident : BUCEGI — 9; 11; 13; 
15,30; 17,45: 20.
A Paravanul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18: 20.15.
• B.D. Ia munte și la mare : LIRA 
— 9: 11.15: 13.30; 15.30; 18; 20.15.
A Africa Express : FERENTARI — 
9.30: 11.30; 13.30: 15,30: 17,30; 19.30. 
A Șatra : PACEA — 10: 12: 14: 16; 
18; 20, POPULAR — 15.45; 18; 20.15. 
A Pentru un pumn de... ceapă : 
COSMOS — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.

teatre
A Teatrul Național București 
(sala mare) : Cyrano de Bergerac 
— 19.30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30.

• Opera Română : File de Istorie 
(premieră) — 19.
A Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.
A Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Grădina Icoanei) : Ră
ceala — 19,30.
A Teatrul Mic : Profesiunea
doamnei Warren — 19,30.
A Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30.
A Teatrul Ciulești : Da sau Nu —• 
19,30.
A Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Victoriei) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19.
A Ansambul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
A Teatrul „I. Vasilescu" : Sicili
ana — 19.30.
A Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
A Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10.
A Teatrul ..Țăndărică" (la grădi
nița 29, cartier Berceni) : întîlnire 
acasă Ia voi — 10.
A Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Oedip salvat — 19,30.
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