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Conferința pe țară a

UN EVENIMENT
DE O ÎNSEMNĂTATE 

DEOSEBITĂ PENTRU 

DESTINELE AGRICULTURII 

PENTRU VIITORUL
SATULUI ROMÂNESC

cadrelor

Întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

cu delegația Mișcării
Populare pentru 

Eliberarea Angolei condusă 
de dr. Agostinho Neto, 
președintele M.P.E.A.

de conducere din unitățile agricole
de stat și cooperatiste

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
miercuri, 27 februarie 1974, 
s-au deschis, la București, 
lucrările Conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat și 
cooperatiste.

Manifestare cu profundă 
semnificație politică și so- 
oial-economică, Conferința 
are loc in preajma aniver
sării unui eveniment remar
cabil înscris cu litere de aur 
in cronica marilor izbinzi 
ale poporului nostru, condus 
de partid, pentru edificarea 
socialismului pe pămintul 
României — Împlinirea unui 
sfert de veac de la Plenara 
C.C. al partidului din 3—5 
martie 1949. în urmă cu 25 
de ani satul românesc a pă
șit pe calea unei vieți noi, a 
transformării socialiste a a- 
griculturii care a deschis o- 
,țonturi luminoase de pro

gres și bunăstare țărănimii 
muncitoare, încheierea a- 
cestui proces revoluționar, 
în 1962, marcînd victoria de
finitivă a noii orîndulri in 
țara noastră.

Conferința care și-a în
ceput astăzi lucrările, ofe
rind un generos cadru pen
tru un amplu dialog de lu
cru cu largi deschideri in 
viitor, are loc in anul eve
nimentelor de însemnătate 
istorică în viața poporului 
român — cea de-a 30-a a- 
niversare a insurecției na
ționale antifasciste armate 
și cel de-al Xl-lea Congres 
al partidului, in atmosfera 
de puternică mobilizare a 
oamenilor muncii de la ora
șe și sate angajați plenar, in 
înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen, cauză a în
tregii noastre națiuni.

La acest forum reprezen
tativ al oamenilor muncii 
de pe ogoare — care se în
scrie pe linia promovată cu 
consecvență de partid, de se
cretarul general, de consul- 

(Conținuare în pag. a Vll-a)
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Cu vin tarea to varăf ului
NICOLAE CEAUȘESCU

Glorioasa tradiție a țărănimii noastre

in lupta pentru libertatea și

neatirnarea patriei, pentru dreptate

și progres social
Dragi tovarăși,
La deschiderea lucrărilor 

Conferinței cadrelor de condu
cere din agricultură, adresez 
celor prezenți în această sală, 
țărănimii, ♦ tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, între
gului nostru popor, un cordial 
salut din partea Comitetului 
Central, a Consiliului de Stat, 
a guvernului și a mea. (Aplau
ze puternice).

Conferința pe țară a cadre
lor din agricultură are loc în 
anul cînd se împlinesc trei de
cenii de la acțiunea istorică 
care a dus la răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste și a 
deschis calea înfăptuirii idea

lurilor de libertate și dreptate 
socială ale maselor muncitoa
re, preluării de către poporul 
român în propriile mîini a 
destinelor sale, dezvoltării 
României pe calea progresului 
și civilizației socialiste. Acest 
glorios jubileu prilejuiește 
întregului popor un amplu 
bilanț al drumului parcurs 
în cei 30 de ani, al re
marcabilelor victorii dobîn- 
dite în făurirea vieții noi, 
socialiste — între care un loc 
important ocupă reorganizarea 
și dezvoltarea agriculturii, ri
dicarea nivelului de viață ma
terială și spirituală a tuturor 
celor ce muncesc, a întregu
lui popor. (Aplauze puternice).

Conferința este chemată să 
analizeze rezultatele obținute 
în cei trei ani ai cincinalului 
și să stabilească măsurile ce 
trebuie luate în continuare în 
vederea înfăptuirii cu succes 
a sarcinilor stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului pen
tru dezvoltarea agriculturii.

Conferința are o semnifica
ție deosebită prin faptul că în 
acest an se împlinesc 25 de 
ani de la trecerea la noua eta
pă a revoluției agrare din 
țara noastră — etapa revolu
ției agrare socialiste.

După cum se știe, plenara 
din 3—5 martie 1949 a Comi
tetului Central al partidului a 

hotărît trecerea la făurirea 
sectorului socialist în agricul
tură, marcînd începerea orga
nizării pe baze noi a vieții și 
muncii țărănimii din Româ
nia. Acum, după un sfert de 
secol de la această istorică 
plenară, putem privi cu în
dreptățită mîndrie marile suc
cese obținute în organizarea 
socialistă a agriculturii, în 
creșterea producției agricole, 
în ridicarea nivelului de viață 
și civilizație al întregii țără- 
nimi. Putem spune că dru
mul arătat de partid s-a do
vedit pe deplin just, că el co
respunde năzuințelor țărăni
mii, ale întregului nostru 
popor.

Problema agrară a consti
tuit una din cele mai acute 
probleme sociale ale regimu
rilor trecute și ea nu și-a pu
tut găsi rezolvarea decît în 
anii puterii populare. Din cele 
mai vechi timpuri, lupta ță
rănimii pentru pămînt și o 
viață mai bună s-a împletit 
strîns cu lupta întregului po
por pentru înlăturarea rela
țiilor de exploatare și asu
prire, pentru dezvoltarea so
cietății românești pe calea 
progresului social. Pe par
cursul frămîntatei istorii a 
poporului român, țărănimea 
a constituit, timp de sute 
și . sute de ani, principala 

forță socială, patriotică, pro
gresistă, revoluționară a so
cietății ; ea a jucat ro
lul hotărîtor atît în dezvol
tarea economico-socială, în 
creșterea forțelor de producție 
din țara noastră, cît și în lup
ta pentru dezvoltarea și 
păstrarea ființei naționale, 
pentru scuturarea jugului 
dominației străine și cu
cerirea independenței și r.e- 
atîrnării, pentru eliberare na
țională și dreptate socială, 
pentru afirmarea națiunii 
noastre în rîndul popoarelor 
lumii. încă de la închegarea 
statelor românești, țărănimea 
a constituit principala forță 
de apărare a țării, ea a for
mat oștirile Iui Mircea cel Bă- 
trîn, Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazul, apărînd cu uriașe 
jertfe și sacrificii pămîntul 
strămoșesc. S-au înscris ca 
pagini nepieritoare în letopi
sețul trecutului nostru revo
luționar, răscoalele țărănești 
de Ia Bobîlna din 1437, cele 
conduse de Gheorghe Doja în 
1514, de Horia, Cloșca și Cri- 
șan în 1784, marea răscoală 
de la 1907 și atîtea alte bătă
lii purtate de țărănime pentru 
o viață mai bună, împotriva 
claselor exploatatoare, pentru

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, 
miercuri după-amiază, cu dele
gația Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) 
condusă de dr. Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A., care 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., general-colo- 
nel Ion Coman, Ghizela Vass și 
Teodor Marinescu, membri ai 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Din delegația M.P.L.A. fac 
parte Paiva Magalhaes Francisco 
și Jose Condesse, membri ai 
Comitetului Director al Mișcării, 
comandant Ananias Escomio, 
Diandengue Jose, șeful secției 
administrative a M.P.L.A.

A fost de față Antonio Fran
ca, reprezentantul permanent al 
M.P.L.A. la București.
Tovarășul Agostinho Neto, pre

ședintele Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei, a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist 
Român, poporului român un cald 
salut din partea militanților 
M.P.L.A., a tuturor luptătorilor 
angolezi, subliniind și cu acest 
prilej însemnătatea pe care o are 
ajutorul frățesc și multilateral pe 
care România socialistă îl acor
dă poporului angolez, celorlalte 
popoare angajate în lupta pentru 
scuturarea jugului dominației co
loniale, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru asi
gurarea dreptului lor sacru la o 
dezvoltare ubera, pe calea pro
gresului economic și social, în 
conformitate cu voința și aspira
țiile lor legitime, fără ingerințe 
din exterior.

Mulțumind pentru salutul 
transmis, pentru urările și apre
cierile formulate de conducăto
rul delegației M.P.L.A., tovară
șul Nicolae Ceaușescu a adresat, 
la rîndul său, poporului angolez, 
patrioților și luptătorilor pentru 
cauza libertății Angolei cele mai 
calde urări de noi succese în 
lupta pentru triumful idealurilor 
emancipării naționale și sociale în 
această țară, pentru lichidarea 
oricărei forme de asuprire colo
nială și neocolonială, pentru 

propășirea economică și socială 
în deplină independență.

In cursul convorbirilor, s-a a- 
preciat cursul pozitiv al relații
lor de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă dintre Par
tidul Comunist Român și Mișca
rea Populară pentru Eliberarea 
Angolei, dintre poporul român și 
poporul angolez, la statornicirea 
cărora o contribuție de seamă au 
adus-o convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și dr. 
Agostinho Neto.

în timpul întîlnirii, au fost a- 
bordate probleme privind acti
vitatea desfășurată de P.C.R. și 
M.P.L.A., s-a efectuat un schimb 
de păreri cu privire la unele 
probleme actuale ale situației 
internaționale, ale luptei anti- 
coloniale, antirasiste și antiim- 
perialiste, pentru independența 
și progresul social al tuturor po
poarelor. In acest cadru s-au 
subliniat cu satisfacție profun
dele mutații politice și sociale 
care au loc în lume, marile 
schimbări în raportul mondial 
de forțe în favoarea frontului 
antiimperialist, a luptei împo
triva politicii imperialiste de 
dominație și dictat, colonialis
mului și neooolonialismului, dis
criminării rasiale, afirmarea tot 
mai hotărîtă a popoarelor în 
viața internațională, a voinței 
lor de a-și hotărî în mod suve
ran destinele.
A fost evidențiată dorința am

belor părți de a adînci colabo
rarea pe multiple planuri între 
Partidul Comunist Român și 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei, în spiritul soli
darității militante, al stimei și 
înțelegerii reciproce, în folosul 
popoarelor român și angolez, al 
unității frontului antiimperialist, 
în interesul cauzei libertății și 
independenței naționale, al pro
gresului social și cooperării în 
iume. în legătură cu înțelegerile 
la care s-a ajuns, cele două de
legații au convenit să adopte o 
Declarație Comună.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

*
După convorbiri, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dineu pe membrii delegației Miș
cării Populare pentru Eliberarea 
Angolei.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Cornel Burtică, Ște
fan Andrei, Ion Coman, Ghizela 
Vass, Teodor Marinescu, Con
stantin Vasiliu.

In timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și dr. Ago
stinho Neto au rostit scurte toas
turi.

Toastul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Toastul tovarășului AGOSTINHO NETO 

(în pagina a Vll-a)
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Conferința pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I) 

schimbarea rînduielilor socia
le anacronice din țările româ
nești. Țărănimea a alcătuit oș
tirea de panduri a lui Tudor 
Vladimirescu, în 1821, în 
timpul revoluției naționale și 
sociale împotriva tagmei je
fuitorilor, pentru reforme de
mocratice și scuturarea jugu
lui asupririi străine. Revoluția 
de la 1848 — care, în Țara 
Românească, a dus la cuceri
rea temporară a puterii de că

Stimați tovarăși,

Se cunoaște că pînă la e- 
liberarea țării, economia ro
mânească a avut un caracter 
predominant agrar, un nivel 
scăzut de dezvoltare. Agricul
tura constituia ramura de bază 
a economiei, deținînd pon
derea principală în formarea 
venitului național și în ocu
parea forței de muncă. Potri
vit datelor recensămîntului 
din 1948, deci cu un an înain
tea trecerii la organizarea pe 
baze noi a agriculturii, 76,6 la 
sută din locuitorii țării trăiau 
la sate și munceau în agri
cultură. Numai 23,4 la sută lo
cuiau în orașe și lucrau în in
dustrie și alte activități neagri
cole.

înfăptuirea politicii partidu
lui de industrializare socialis
tă a determinat profunde 
schimbări în întreaga structu
ră economică a țării, transfor- 
mînd România într-un stat 
industrial-agrar în plină dez
voltare, cu o industrie și o a- 
gricultură modernă, cu o eco
nomie dinamică, înfloritoare, 
în anii construcției socialis
mului, industria a devenit ra
mura conducătoare a întregii 
economii. Este semnificativ în 
acest sens faptul că în pre
zent realizăm o producție in
dustrială de circa 28 ori mai 
mare decît în anul 1948, anul 
trecerii mijloacelor de produc
ție în mîinile întregului popor, 
în țara noastră a fost creată 
practic o industrie nouă, do

Organizarea socialistă a agriculturii — 

necesitate istorică a edificării noii societăți — 

constituie o măreață victorie a politicii agrare 
marxist-leniniste a partidului nostru

Stimați tovarăși,
în cel 25 de ani care au tre

cut de la începerea procesului 
de cooperativizare la sate, a- 
gricultura noastră a cunoscut 
schimbări fundamentale. Pu
tem face astăzi un bilanț cu 
adevărat strălucit al succese
lor obținute pe calea construi
rii socialismului la sate. Pen
tru a evidenția mai clar dru
mul parcurs, voi evoca suc
cint anii premergători tre
cerii la organizarea agri
culturii pe baze socialiste. 
Pînă la eliberarea țării, 
moșierimea și chiaburimea 
dețineau majoritatea pă- 
mîntului și a uneltelor de 
muncă. Potrivit recensămîn
tului din 1930, 12 200 de mo
șieri — cît existau la acea 
dată — reprezentînd circa 
0,4 la sută din numărul 
total al gospodăriilor agricole, 
posedau o suprafață de peste 
5 470 mii hectare de pămînt, 
adică aproape tot atît cît cele 
2 460 mii gospodării țărănești 
la un loc. Această situație s-a 
înrăutățit mai mult în dece
niul următor și în timpul răz
boiului. Neavînd pămînt sau 
unelte cu care să-și lucreze 
pămîntul, țărănimea munci
toare era nevoită să facă îm
prumuturi la bănci și la că
mătarii satelor; după cum a- 
rată statisticile, datoriile aces
teia reprezentau în 1932 peste 
37 miliarde lei.

în întreaga agricultură lu
crau, în anul 1938, circa 4 000 
de tractoare, toate proprieta
tea moșierilor și chiaburilor. 
Țăranii își munceau pămîntul 
cu brațele, cu animale, folo
seau unelte vechi, primitive, 
inclusiv pluguri de lemn. Din 
această cauză recoltele erau 
mici, iar țărănimea se afla tot 
timpul îr.tr-o situație econo
mică deosebit de grea. La a- 
cestea se adăuga lipsa asisten
ței medicale. lipsa de școli, 
analfabetismul care. în 1930, 
cuprindea peste 44 la sută din 
totalul populației rurale în 
vîrstă de peste 7 ani.

Dictatura militaro-fascistă 
care a subordonat țara Ger
maniei hitleriste și a arun

tre forțele sociale noi, progre
siste — a înscris pe lista re
vendicărilor ei imediate abo
lirea relațiilor feudale la sate, 
eliberarea și împroprietărirea 
țărănimii.

Pentru prima dată, însă, 
ideea reformei agrare s-a pu
tut concretiza în timpul dom
niei lui Alexandru Ioan Cuza. 
Dar nici reforma din 1864 nu 
a putut duce la soluționarea 
problemei agrare în România, 
datorită faptului că rezultate
le ei au fost practic anulate 

Industrializarea socialistă a țării — 
factor hotărîtor in dezvoltarea 

agriculturii noastre pe baze noi
tată cu mijloace tehnice mo
derne, capabilă să realizeze o 
gamă largă de produse la ni
velul performanțelor mondia
le. Un avînt deosebit de pu
ternic au cunoscut ramurile 
industriale hotărîtoare pentru 
progresul economic general — 
industria constructoare de ma
șini, electrotehnică și electro
nică, industria chimică, side
rurgică și altele. Ritmul me
diu anual de creștere a pro
ducției industriale a fost în 
anii ce s-au scurs de la na
ționalizare de 14,3 la sută — 
printre cele mai înalte 
ritmuri de dezvoltare atinse pe 
plan mondial în perioada post
belică.

Mari realizări în dezvoltarea 
industrială a țării s-au obți
nut în cursul actualului cinci
nal. Prevederile pe cei trei ani 
care au trecut au fost reali
zate cu o depășire de circa 30 
miliarde lei. Aproape toate ju
dețele țării și-au îndeplinit 
înainte de termen sarcinile de 
plan. în anul 1973, producția 
industrială a crescut cu 14,7 
la sută față de anul 1972, fiind 
cu peste 14 miliarde lei mai, 
miijre decît cea stabilită inițial 
în plan. Un element deo
sebit de elocvent pentru am
ploarea dezvoltării industriei 
noastre este faptul că volu
mul producției industriale din 
1973 este superior celui obți
nut pe întregul cincinal 1956— 
1960. S-au obținut, de aseme
nea, succese pe linia creșterii 

cat-o în războiul contra Uniu
nii Sovietice, a agravat și mai 
mult criza agrară, situația ță
rănimii. Cea mai mare parte a 
cerealelor, ca și alte bogății 
ale țării, erau livrate Germa
niei hitleriste, lăsînd țărăni
mea, masele populare de la o- 
rașe și sate în sărăcie și mi
zerie. Rechizițiile de animale 
șl de atelaje lipseau, în mod 
practic, gospodăriile țărănești 
de cele mai elementare mij
loace de muncă și de trai. 
După cum reiese din statisti
cile vremii, din 1940 și pînă 
la 23 August 1944 au fost tri
mise în Germania hitleristă 
1 371 000 tone cereale și se
mințe și 7 500 vagoane cu a- 
nimale vii și produse anima
liere, fără a mai pune la so
coteală uriașele cantități de 
produse agricole livrate arma
tei germane din România și 
de pe front. Este grăitor în ce 
privește povara pe care a su
portat-o țărănimea noastră de 
pe urma jafului hitlerist fap
tul că, în vara anului 1944, din 
recolta de grîu apreciată a fi 
de circa 224 000 vagoane, gu
vernanții antonescieni inten
ționau să lase pentru consu
mul populației rurale doar 
10 000 vagoane, restul urmînd 
să fie pus la dispoziția cotro
pitorilor fasciști.

După cum se știe, Partidul 
Comunist Român a dus o lup
tă hotărîtă contra dictaturii 
militaro-fasciste, s-a pronun
țat cu hotărîre împotriva răz
boiului antisovietic, a desfășu
rat o largă activitate pentru 
sabotarea mașinii de război 
hitleriste, a acționat neobosit 
pentru unirea tuturor forțelor 
patriotice, a maselor largi 
populare în lupta pentru răs
turnarea regimului antones- 
cian, ieșirea României din 
războiul dus alături de Germa
nia hitleristă și alăturarea ei 
glorioaselor armate sovietice, 
coaliției antifasciste. Victoriile 
strălucite obținute de popoa
rele Uniunii Sovietice în lup
ta grea pentru zdrobirea ma
șinii de război fasciste au 
creat condiții favorabile pen
tru intensificarea luptei forțe
lor patriotice din țara noas

de măsurile ulterior luate de 
guvernele burghezo-moșie- 
rești. Nici celelalte reforme, 
proclamate cu scopul de a po
toli nemulțumirea și revolta 
țărănimii nu au rezolvat pro
blemele de fond ale satului 
românesc, în care, atîta timp 
cît moșierimea a continuat să 
dețină un rol dominant în so
cietate. s-au menținut relații 
feudale, exploatare și înapoie
re. Abia odată cu apariția pe 
arena socială a țării a 

productivității muncii și a efi
cienței activității economice.

Marile realizări dobîndite în 
înfăptuirea programului de in
dustrializare au avut și au o 
însemnătate hotărîtoare pen
tru progresul agriculturii, 
pentru dezvoltarea ei pe baze 
moderne, pentru creșterea 
producției vegetale și anima
le și ridicarea nivelului de 
viață al țărănimii.

Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1973 a stabilit un 
șir de noi sarcini în vederea 
realizării prevederilor pro
gramului elaborat de Con
gresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, 
a îndeplinirii înainte de ter
men a obiectivelor cincinalu
lui. Plenara a indicat măsuri 
de mare însemnătate pentru 
mai buna folosire a capacită
ților de producție, ridicarea e- 
ficienței tuturor investițiilor, 
îmbunătățirea calității și ni
velului tehnic al produselor, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție, a consumurilor de ma
terii prime și materiale, com
bustibil și energie, valorifi
carea cu rezultate superioare 
a resurselor materiale și a 
forței de muncă. Sînt în
credințat că oamenii muncii 
din industrie vor asigura în
deplinirea în cele mai bune 
condițiuni a sarcinilor stabili
te de plenară, realizarea an
gajamentelor pe care și le-au 
asumat, înfăptuirea în devans 
a prevederilor planului cinci

tră, conduse de Partidul Co
munist Român, pentru trece
rea la răsturnarea regimului 
dictaturii militaro-fasciste. 
în aceste condiții s-a în
făptuit acțiunea Istorică de 
la 23 August 1944, s-a re
alizat victoria Insurecției
naționale antifasciste și anti- 
imperialiste care a deschis o 
pagină nouă în istoria ță
rii noastre. S-au creat ast
fel și premisele pentru re
zolvarea definitivă a pro
blemei agrare, pentru ri
dicarea pe o treaptă superi
oară a agriculturii românești. 
Partidul comunist, împreună 
cu celelalte forțe democratice, 
a acționat cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea reformei a- 
grare. realizată în cea mai 
mare parte în iarna anului 
1945. Reforma agrară s-a în
făptuit pe cale revoluționară, 
la îndemnul și cu sprijinul 
clasei muncitoare, al altor 
forțe din orașe. Comitetele 
țărănești, create în mod 
special în întreaga țară, 
au trecut la săvîrșirea actului 
revoluționar de împărțire a 
pămînturilor moșierești. în a- 
cest fel au fost împroprietă
riți circa 920 000 țărani, cu 
peste 1 100 000 hectare de pă
mînt. Moșierimea a primit o 
lovitură puternică, baza ei de 
exploatare fiind în cea mai 
mare parte lichidată. în urma 
reformei agrare, țărănimea 
săracă și mijlocașă deținea 
circa 71 la sută din suprafața 
agricolă a țării.

în transformarea revoluțio
nară a agriculturii, clasa mun
citoare a acordat un sprijin 
puternic țărănimii atît în ex
proprierea moșierilor, cît și în 
ajutorarea cu mijloace nece
sare în vederea desfășurării 
lucrărilor agricole. în aceas
tă luptă s-a dezvoltat și ci
mentat alianța dintre cla
sa muncitoare și țărănimea 
muncitoare — baza trainică 
a tuturor transformărilor de
mocratice și revoluționare a 
succeselor în înfăptuirea o- 
rînduirii socialiste în Româ
nia. (Aplauze puternice). E 
încă vie în memoria noas
tră, a tuturor, situația grea 

clasei muncitoare și a parti
dului ei revoluționar marxist, 
țărănimea a căpătat un aliat 
puternic în lupta pentru sa
tisfacerea aspirațiilor ei vi
tale ; proletariatul a înțeles 
că problema agrară nu poate 
fi rezolvată în România decît 
pe calea revoluționară, în ca
drul luptei de clasă împotri
va regimului burghezo-moșie- 
resc, al revoluției socialiste, al 
construcției noii orînduiri. 
(Aplauze puternice).

nal. (Aplauze puternice, pre
lungite).

înfăptuind cu elan și abne
gație politica partidului, creînd 
prin munca sa eroică, de zi 
cu zi, industria nouă, socia
listă a patriei, clasa noastră 
muncitoare și-a îndeplinit și 
își îndeplinește cu cinste mi
siunea istorică de principală 
forță socială a progresului, de 
clasă conducătoare în societa
te. Pentru minunatele reali
zări obținute în opera de in
dustrializare, în dezvoltarea 
generală a țării, în edificarea 
socialismului pe pămîntul pa
triei, pentru modul exemplar 
în care-și îndeplinește rolul 
de forță conducătoare în so
cietate doresc ca, de la aceas
tă tribună, în numele condu
cerii de partid și de stat, 
să adresez cele mai calde 
felicitări eroicei noastre 
clase muncitoare și să-i urez 
noi și strălucite victorii în 
munca și lupta închinate 
triumfului societății socialiste 
multilateral dezvoltate și co
munismului în România. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Fără îndoială că întreaga 
noastră clasă muncitoare, toți 
oamenii muncii din inciustAe 
își vor mobiliza și în viitor 
forțele, manifestînd aceeași 
abnegație pentru dezvoltarea 
și modernizarea continuă a 
industriei românești, pentru 
realizarea mărețului program 
de înflorire economico-socială 
a țării elaborat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională ale partidului.

din anii 1946, 1947, 1948
cînd alimentarea populației 
se agravase ca urmare a 
secetei, a lipsei mijloacelor 
și uneltelor de muncă, precum 
și a sabotajului moșierilor și 
chiaburilor. în acele condiții, 
partidul a pus la ordinea zi
lei, ca singura cale de solu
ționare a problemei agrare, 
organizarea pe baze socialiste 
a agriculturii, trecerea la în
făptuirea cooperativizării.

Odată cu naționalizarea, în 
1948, a principalelor mijloace 
de producție și trecerea la fă
urirea sectorului socialist în 
economie, a apărut în mod clar 
că organizarea pe baze noi, so
cialiste, a agriculturii, consti
tuie o necesitate istorică, de în
deplinirea căreia depind creș
terea rapidă a producției agri
cole, ridicarea nivelului de trai 
al țărănimii, satisfacerea ce
rințelor de produse agroali- 
mentare ale întregului popor.

Odată cu trecerea la organi
zarea socialistă a satului, par
tidul a trasat sarcina dotării 
agriculturii cu mijloacele teh
nice necesare. S-au creat în 
acest scop stațiuni de mașini 
și tractoare, întreprinderi de 
stat menite să asigure efectua
rea lucrărilor agricole cu 
mijloace mecanizate.

Transformarea socialistă a 
satului a necesitat o perioadă 
îndelungată, timp de aproape 
14 ani. în toată această pe
rioadă s-a desfășurat o intensă 
muncă economică, politică, or
ganizatorică, de explicare și 
demonstrare prin fapte a ma
rilor avantaje și a superiorită
ții agriculturii cooperatiste. 
Țărănimea s-a convins din pro
prie experiență că numai pe 
această cale se poate realiza 
o agricultură modernă, de înal
tă productivitate, se pot crea 
condiții pentru creșterea veni
turilor sale, pentru făurirea 
bunăstării generale.

Un rol însemr.at în con
vingerea țărănimii de a 
păși pe calea cooperatistă 
l-au avut rezultatele ob
ținute de întreprinderile a- 
gricole de stat, precum și rea
lizările dobîndite de cooperati

vele agricole de producție, cre
ate încă din 1949.

în anul 1962, s-a încheiat 
cooperativizarea. Aceasta a 
marcat victoria deplină a 
revoluției agrare socialiste, 
a organizării agriculturii ro
mânești pe baze socialiste, 
de stat și cooperatiste, des- 
chizînd, totodată, calea tre
cerii într-o etapă nouă, su
perioară, a soluționării pro
blemei agrare, a asigurării 
unui progres rapid al produc
ției agricole și ridicării nive
lului de trai al țărănimii. A- 
ceastă măreață victorie a mar
cat crearea economiei socia
liste unitare, triumful rela
țiilor noi, socialiste, atît la 
orașe cît și la sate, izbînda de
finitivă a socialismului în 
România, îr.1 toate sectoarele 
de activitate. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Care este astăzi situația a- 
griculturii românești ? Circa 
91 la sută din întreaga su
prafață agricolă a țării apar
ține sectorului socialist de stat 
și cooperatist. întreprinderile 
agricole de stat dețin 2 084 000 
hectare, cooperativele agrico
le de producție 8 845 000 hec
tare ; pășunile și fînețele re
prezintă 4 455 000 hectare, din 
care 2 337 000 hectare sînt 
proprietate de stat.

Ca urmare a preocupării 
partidului și guvernului pen
tru mecanizarea producției a-, 
gricole, astăzi pe ogoarele ță-

Producția agricolă vegetală totală la principalele culturi

— în mii tone —
Nr. crt. 1938 . 1950 1970 1972

1. Cereale boabe

total 8 982,5 5 149.2 10 631,4 16 912,5
din care
a) grîu 3 755,1 2 219,1 3 355,8 6 040,8
b) porumb 4 092,2 2 101,0 6 535,5 9 816,7

2. Leguminoase boabe

total —• 118,3 319,6 368,5
3. Plante textile — 149,4 142,6 179,6

(in și cînepă)
4. Floarea soarelui 58,3 213,6 769,6 850,4

5. Sfeclă de zahăr 484,5 582,2 2 921,3 5 581,4

6. Cartofi 1 331,2 1 601,3 2 064,2 3 672,4

A cunoscut, de asemenea, o 
puternică dezvoltare sectorul 
zootehnic, realizîndu-se o im

Numărul total al animalelor 
(la sfîrșitul anului)

- în mii capete
Nr. crt. 1938 1949 1970 1972

1. Bovine — total 3 747
2. Porcine — total 2 520
3. Ovine — total 10 265
4. Păsări — total 25110

4 309
2 211
9 834

17 507

5 216
6 359

13 818
54 333

5 767
8 785

14 455
64 496

A crescut, totodată, producția agricolă animală. Astfel :

Nr. crt. 1938 1949 1970 1972

Carne — total 
(în mii tone

greutate vie) 760 570 1 349 1 627
Lapte — total

(mii hl.) 21 575 20166 37 932 41 554
Lînă — total

(tone) 15 130 15145 29 725 30 697
Ouă (mii. buc.) 1 354 1 100 3 537 4 300

După cum se vede din a- 
ceste date, atît în sectorul ve
getal cît și în cel animal s-au 
obținut în acești ani creșteri (Continuare In pag. a IlI-a)

ril lucrează 115 000 tractoare, 
aproape 44 000 combine, circa 
50 000 de semănători, precum 
și numeroase alte mașini și 
utilaje de înalt randament. 
Suprafața arabilă ce revine 
pe un tractor a scăzut de 
la 684 hectare în 1950 
la 84 hectare în 1973. A- 
griculturii i s-au repartizat 
an de an cantități tot mai 
mari de îngrășăminte și alte 
substanțe chimice. Numai 
în anul 1973 au fost apli
cate circa 715 mii tone îngră
șăminte substanță activă, fa
ță de 6 mii tone în 1950. în 
toți acești ani s-au execu
tat importante lucrări de 
îmbunătățiri funciare — îndi
guiri, desecări, irigații — sta
tul alocînd fonduri mari pen
tru realizarea lor, în special 
pentru irigații. La sfîrșitul a- 
nului 1973 dispuneam de peste 
1 250 000 hectare irigate. Nu
mărul inginerilor și cadrelor 
tehnice din agricultură a cres
cut în mod considerabil, ajun- 
gînd la 30 000 ingineri și spe
cialiști cu pregătire superioa
ră și 25 000 cu pregătire me
die.

Ca urmare a dezvoltării ba
zei materiale, a chimizării și 
mecanizării lucrărilor agrico
le, a asigurării cu semințe de 
înaltă productivitate, produc
ția agricolă a crescut an de an 
obținîndu-se în 1972 cea mai 
înaltă producție din istoria a- 
griculturii românești.

portantă creștere a numărului 
de animale.

importante care ilustrează în 
modul cel mai concret mari
le avantaje ale agriculturii so
cialiste, posibilitățile ei de a 

asigura o producție Intensivă. 
Aceste succese sînt rezultatul 
politicii partidului de organi
zare socialistă și de dezvolta
re a bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, precum și al 
muncii hotărîte a țărănimii, a 
tuturor oamenilor muncii de 
la sate. Pe această bază au 
crescut an de an veniturile ță
rănimii, s-a îmbunătățit apro
vizionarea populației cu pro
duse agroalimentare, au fost 
satisfăcute într-o măsură tot 
mai largă nevoile generale ale 
economiei naționale.

Făcînd bilanțul mărețelor 
realizări obținute într-un sfert 
de veac pe calea construi
rii agriculturii noi1, socialiste, 
doresc să adresez, de la a- 
ceastă tribună în numele con
ducerii de partid și de stat 
cele mai calde felicitări ță
rănimii, specialiștilor și me
canizatorilor, tuturor oame
nilor muncii de la sate, 
pentru succesele obținute în 
sporirea producției agricole, în 
modernizarea agriculturii, pen
tru contribuția adusă la spo
rirea avuției naționale, la în
treaga operă de edificare a so
cialismului în patria noastră. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși,

Organizarea pe baze socia
liste a agriculturii a dus la 
transformarea radicală a sa
tului românesc, a structurii 
sociale a populației rurale. A 
dispărut clasa moșierilor și 
chiaburilor, a fost lichidată 
proprietatea capitalistă asupra 
pămîntului și a uneltelor de 
producție, a fost înlăturată 
orice formă a exploatării o- 
mului de către om, creîndu-se 
proprietatea socialistă de stat 
și cooperatistă. Țărănimea a 
devenit o clasă nouă, omoge
nă, animată de interese comu
ne, stăpînă deplin pe mij
loacele de producție, pe rodul 
muncii sale., în strînsă alian
ță cu clasa muncitoare, țără
nimea cooperatistă participă 
activ la înfăptuirea măreței 
opere de edificare a societă
ții socialiste în România.

Acum, cîpd facem bilanțul a 
25 de ani de activitate pe ca
lea organizării socialiste a a- 
griculturii, putem afirma — în 
baza faptelor, a realităților — 
că viața a demonstrat pe de
plin justețea politicii mar
xist-leniniste a Partidului Co
munist Român, de transforma
re socialistă a satului. Fără 
înfăptuirea revoluției socialis
te agrare, fără organizarea pe 
baze noi a întregii agriculturi 
nu am fi putut obține nici 
realizările dobîndite în acești 
ani în dezvoltarea celorlalte 
sectoare de activitate, în ri
dicarea nivelului general de 
civilizație al țărănimii și al în
tregului nostru popor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Viața a confirmat cu pu
tere justețea punctului de ve
dere teoretic că victoria de
plină a socialismului nu se 
poate asigura decît prin orga
nizarea unitară, pe baze so
cialiste, atît a industriei, cît 
și a agriculturii, a tuturor sec
toarelor de activitate economi
că și socială. Făurirea unei e- 
conomii socialiste unitare con
stituie o necesitate obiectivă a 
victoriei revoluției socialiste, a 
consolidării puterii muncitori
lor și țăranilor, a întregului 
popor, a creării condițiunilor 
pentru dezvoltarea continuă a 
societății socialiste. (Aplauze 
puternice). Pornind de la 
studierea atentă a realită
ții, partidul nostru a apli
cat și în problema agrară, în 

mod creator, adevărurile ge
nerale șl legitățile construc
ției socialiste la condițiile con
crete ale României. Analizînd 
tendințele generale ale dezvol
tării sociale, trăgînd concluzii 
din experiența celorlalte țări 
socialiste, din experiența mon
dială cît și din propria expe
riență, partidul nostru a știut 
să găsească formele cele mai 
corespunzătoare pentru orga
nizarea trecerii țărănimii pe 
calea proprietății socialiste.

Fără îndoială, formele con
crete ale proprietății socialis
te asupra mijloacelor de pro
ducție și ale repartiției produ
sului social sînt și vor fi în
totdeauna diferite, ținînd sea
ma de condițiile istorice, na
ționale, sociale dintr-o țară 
sau alta, dintr-o etapă sau alta 
a dezvoltării. Dar la baza a- 
cestei diversități de forme este 
necesar să stea proprietatea 
socialistă, obștească, de stat și 
cooperatistă asupra mijloace
lor de producție, precum și 
realizarea principiilor socialis
te de muncă și repartiție. Nu
mai astfel se poate asigura 
triumful deplin al socialismu
lui, trecerea spre o nouă eta
pă de dezvoltare, crearea con
dițiilor pentru făurirea socie
tății comuniste. Tocmai ca re
zultat al înfăptuirii coopera
tivizării și al victoriei socia
lismului în toate sectoarele de 
activitate, atît la orașe cît și 
la sate, Congresul al X-lea a 
putut trasa sarcina trecerii la 
o etapă nouă, superioară din 
punct de vedere calitativ, la 
etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. (Aplauze îndelun
gate).

Astăzi, cînd noi și noi țări 
pășesc pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale independen
te și își propun să făurească 
o economie nouă, cînd, într-o 
formă sau alta, tot mai mul
te popoare se pronunță pen
tru trecerea pe calea socialis
mului, problema cooperativi
zării agriculturii se pune în 
mod deosebit de acut. De alt
fel, cooperativizarea se și în
făptuiește, într-o formă sau 
alta, în mai toate aceste țări. 
Apare tot mai evident că or
ganizarea pe baze cooperatis
te a agriculturii constituie ca
lea cea mai sigură și justă de 
lichidare a înapoierii economi- 
co-sociale, de dezvoltare rapidă 
a satului, a întregii societăți.

Acesta este, totodată, un fac
tor de importanță deosebită 
pentru progresul întregii eco
nomii naționale, inclusiv pen
tru dezvoltarea industriei, 
pentru crearea unei economii 
naționale unitare, indepen
dente.

Tocmai instaurarea proprie
tății socialiste în agricultu
ră și formarea economiei 
socialiste unitare creează 
condiții pentru înfăptuirea 
cu succes a mărețului pro
gram elaborat de Congre
sul al X-lea, per.tru trecerea 
la o nouă etapă a rezolvării, 
problemei agrare — organi? v 
rea agriculturii pe o baz«' 
nouă, modernă, superioară, în 
concordanță cu mersul înainte 
și progresul tehnic și econo- 
mico-social general al țării 
noastre. Odată cu dezvolta
rea continuă a bazei teh
nico-materiale și perfecțio
narea conducerii și organi
zării producției agrare, în 
mur.ca și viața țărănimii, în 
întreaga existență a satului se 
vor produce schimbări tot mai 
ample pe multiple planuri ; 
producția agricolă va deveni 
tot mai mult o variantă a

M'
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Conferința pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a) 

muncii industriale, iar satul se 
va apropia tot mai mult, ca 
nivel de civilizație și de via
ță de oraș. Acesta este unul

Un bilanț strălucit 
în ridicarea nivelului 

de viață material 
și cultural al clasei 

muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, 

al întregului nostru

popor
Stimați tovarăși,

Odată cu dezvoltarea indus
triei și agriculturii, au cunos
cut o puternică înflorire în- 
vățămîntul, știința, arta și cul
tura. S-a dezvoltat considera
bil și s-a diversificat rețeaua 
îr.vățămîntului atît la orașe 
cît și la sate, s-a realizat — 
pe baza orientărilor stabilite 
de partid — legarea mai 
strînsă a școlii de viață, de 
activitatea practică, de cerin
țele concrete ale dezvoltării 
societății. Școala reprezintă, 
după cum se știe, un factor 
esențial în ridicarea conti
nuă a gradului de civili
zație al societății noastre so
cialiste, în asigurarea progre
sului neîntrerupt al economiei 
și culturii. Știința, activitatea 
de cercetare științifică și-au 
sporit an de an contribuția la 
dezvoltarea și perfecționarea 
producției materiale, la pro
movarea progresului tehnic în 
viața economică și socială, ia 
valorificarea superioară a re
surselor naționale. Creația li- 
terar-artistică acționează ca 
un factor important în lărgi
rea orizontului de cultură al 
maselor, în dezvoltarea con
științei noi, socialiste, în for
marea omului r.ou și îmbogă
țirea vieții spirituale a între
gului nostru popor. In cadrul 
programului general de dez
voltare economico-socială a 
țării, partidul acordă o aten
ție deosebită perfecționării și 
înfloririi în continuare a în- 
vățămîntului, științei și cultu
rii, ca factori de bază ai pro
gresului social al societății ro- 
ț '•ânești, ai edificării noii o- 
k.nduiri pe baza tezaurului 
universal de valori spirituale, 
a folosirii celor mai noi cu
ceriri ale cunoașterii geniului 
uman, ale gîndirii înaintate 
contemporane.

Doresc ca și cu acest prilej 
să evidențiez activitatea rod
nică și rolul important al in
telectualității care- în strînsă 
unitate cu clasa muncitoare și 
țărănimea, acționează pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și să a- 
dresez cele mai calde felici
tări tuturor slujitorilor știir.ței 
și culturii din România. (A- 
plauze puternice).

Una din marile realizări ale 
regimului nostru socialist este 
rezolvarea justă, în spiritul 
principiilor marxist-leniniste, 
a problemei naționale, care a 
dus la lichidarea oricăror for
me de inegalitate și discrimi
nare, la realizarea unei de
pline și efective egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate, la cimentarea trai
nică a unității și frăției oa
menilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități. la întărirea coeziu
nii și unității întregului po
por, în jurul Partidului Co
munist Român, forța conducă
toare a societății noastre so
cialiste. Muncind și trăind cot 
la cot și la sate, oamenii mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, acționează îr.’ strînsă 
colaborare pentru înflorirea 
agriculturii socialiste, transpun 
cu succes în viață politica par
tidului, pentru progresul și 
prosperitatea patriei comune 
— Republica Socialistă Româ
nia. (Aplauze puternice).

Ca urmare a dezvoltării in
dustriei și agriculturii, a impe
tuosului progres économico-so
cial realizat de poporul nostru 
în anii care au trecut s-au pro
dus schimbări pozitive în ni
velul de trai al maselor. Tn 
prezent circa 58 la sută din 
totalul populației apte de 
muncă lucrează în ramurile 
industriale și neagricole, a- 
cest transfer în domeniile 
de activitate cu o produc
tivitate mai înaltă repre
zintă un indice important 
al creșterii gradului de dez
voltare a societății. Venitul 

din procesele esențiale ale 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, care 
va asigura înflorirea și bună
starea întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).

național a fost în anul 1973 de 
circa 12 ori mal mare decît în 
anul 1947, asigurînd sporirea 
succesivă a salariilor, înfăp
tuirea unor largi acțiuni des
tinate ridicării nivelului de 
viață al întregului popor. Sa
lariul net este în prezent de 
aproape 5 ori mai mare decît 
acum 25 de ani.

Creșterea bunăstării po
porului a fost mult amplifica
tă în cursul actualului cinci
nal. In 3 ani ai cincinalului, 
numărul oamenilor muncii 
din industrie și din alte 
sectoare a crescut cu peste 
720 000, din care aproape 
700 000 muncitori. Venituri
le bănești ale populației din 
unitățile socialiste au spo
rit în acești trei ani cu 27,6 la 
sută. Anul trecut s-a încheiat 
prima etapă a majorării ge
nerale a salariilor, prevăzută 
în actualul cincinal, pentru 
toate categoriile de salariați. 
Ă fost ridicat nivelul pensiilor 
de asigurări sociale, a crescut 
alocația pentru copii. Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1973 a prevăzut trecerea la o 
nouă majorare a salariilor, 
precum și îmbunătățirea sala
riilor mici, astfel ca cel mai 
mic salariu al muncitorilor 
calificați să crească de la 1 040 
lei la 1 244 lei lunar. (Aplauze 
puternice).

Succesele obținute în dez
voltarea producției agricole 
vegetale și animale, întreaga 
politică a partidului de ridi
care economico-socială a satu
lui s-au răsfrînt nemijlocit în 
condițiile de viață ale țărăni
mii, în ridicarea nivelului său 
de trai, material și cultural. 
Drumul cooperativizării a- 
griculturii s-a dovedit a fi 
drumul bunăstării și belșugu
lui, al muncii libere, al unei 
vieți luminoase și fericite pen
tru întreaga țărănime. Au 
sporit an de an veniturile rea
le ale tuturor oamenilor mun
cii din agricultură. în anul 
1973 veniturile reale ale țără
nimii provenite din munca în 
agricultură au fost de 3,2 ori 
mai mari față de anul 1949. 
în perioada 1951—1973 s-au 
construit la sate, din fondurile 
statului și ale organizațiilor 
cooperatiste, precum și din 
fondurile populației circa 
1 450 000 locuințe. S-a dezvol
tat puternic rețeaua de școli, 
unități sanitare, case de cultu
ră. La sate funcționează astăzi 
9 600 unități ale învățămîntu- 
lui preșcolar și 12 800 școli 
generale în care învață
1 850 000 de elevi. Avem acum 
în mediul rural 141 licee de 
cultură generală, agricole și 
de altă specialitate, față de
2 cîte existau în anul pre
mergător începerii coopera
tivizării agriculturii. A fost 
lichidat de mult analfabetis
mul ; fiii țărănimii, care în 
trecut nu puteau urma nici 
școala elementară, au acum 
acces larg în toate institutele 
și universitățile din țară. 
Mulți din cei care s-au năs
cut ca țărani săraci sînt astă
zi profesori universitari, gene
rali, ocupă munci de condu
cere în statul nostru socialist. 
Aceasta înseamnă socialismul 
— puterea reală a muncitori
lor și țăranilor, stăpîni pe 
destinele lor. (Aplauze puter
nice).

La sate funcționează 7 700 
de cămine culturale față de 
4 600 în 1948, 5 600 cinemato
grafe. 3 526 de biblioteci1 pu
blice și altele. O vastă rețea 
sanitară stă astăzi la dispozi
ția țăranilor.

în primii trei ani ai cinci
nalului veniturile bănești ale 
țărănimii, provenite din re
tribuirea în cooperative și din 
vînzarea produselor către uni
tățile socialiste, au crescut cu 
23,4 Ia sută, în anul 1973 fiind 
cu 11,2 Ia sută mai mari decît 
în anul precedent. Aceasta s-a 
realizat ca urmare a aplicării 
în cooperativele agricole de 
producție a sistemului îmbu

nătățit de organizare și retri
buire a muncii în acord glo
bal, valorificării către stat a 
unor cantități tot mai mari de 
produse agricole, majorării 
prețurilor de achiziție și con
tractare la carne, grîu, po
rumb, struguri și alte produse.

După cum cunoașteți, încă 
din 1968 au fost luate o serie 
de măsuri menite să îmbună
tățească substanțial condițiile 
de viață ale țărănimii. S-a in
trodus venitul garantat de stat 
pentru membrii cooperative
lor, a fost introdus și extins 
sistemul de acordare a pen
siilor pentru cooperatori ; s-a 
instituit și aplicat acordarea 
de alocații pentru copiii coo
peratorilor, s-a trecut la intro
ducerea asistenței medicale 
gratuite la sate. Odată cu in
troducerea acordului global în 
unitățile agricole s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea 
salarizării cadrelor de condu
cere și a specialiștilor din coo
perativele agricole retribuiți 
de stat.

S-a îmbunătățit aprovizio
narea populației de la orașe 
și sate ; volumul mărfurilor 
desfăcute prin comerțul socia
list a fost în perioada 1971— 
1973 mai mare cu aproape 3 
miliarde lei față de cît s-a 
prevăzut în cincinal, iar vo
lumul serviciilor cu 2,2 mili
arde lei mai mare. Au fost 
date în folosință în acești trei 
ani 312 000 apartamente la o- 
rașe și circa 131 000 locuințe 
la sate. S-au construit noi spa
ții pentru învățămînt, cămine 
și creșe pentru copii, spitale, 
așezăminte de cultură, s-a exe
cutat un important volum de 
lucrări edilitar-gospodărești 
în orașele și comunele țării. 
Toate acestea demonstrează 
consecvența cu care partidul 
nostru asigură realizarea pro
gramului de creștere a bunăs
tării întregului popor — țelul 
suprem al politicii sale, obiec
tivul fundamenta] al întregii 
opere de construcție socialistă.

Mărețele realizări-obținute 
de poporul român în toate 
sectoarele de activitate — în 
industrie și agricultură, în 
dezvoltarea științei, culturii, 
în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al între
gului popor — sînt nemijlocit 

legate de organizarea unitară, 
pe baze socialiste a întregii 
activități economice și so
ciale. Ele sînt rodul muncii 
pline de abnegație a cla
sei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității, al tuturor 
oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate, al 
întregului popor, care înfăptu
iește neabătut politica Parti
dului Comunist Român. (Vii 
aplauze).

In dobîndirea tuturor aces
tor succese istorice, un rol ho- 
tărîtor a avut și are conduce
rea de către partid a întregii 
opere de construcție socialistă, 
creșterea rolului său politic 
conducător în; toate domeniile 
de activitate. Partidul nostru 
reprezintă astăzi o forță uria
șă, însumînd în rîndurile sale 
peste 2 300 000 de muncitori, 
țărani, intelectuali, bărbați și 
femei din rîndurile celor mai 
înaintați și mai conștienți fii 
ai poporului1, dispune de orga
nizații puternice în toate do
meniile de activitate, constituie 
forța dinamică în fiecare sec
tor, în fiecare colectiv de mun-' 
că. Datorită faptului că a 
știut să unească eforturile ma
selor largi populare, să elabo
reze o linie politică generală 
justă și să conducă cu succes 
activitatea practică de înfăp
tuire a ei, aplicînd în mod 
creator legile generale ale con
strucției noii orînduiri la con
dițiile concrete din România, 
partidul nostru comunist și-a 
cîștigat stima, dragostea și în
crederea nestrămutată a între
gului nostru popor. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Realizările obținute sînt, de 
asemenea, legate de crearea 
condițiilor pentru participarea 
tot mai largă și activă a mase
lor populare Ia conducerea 
întregii activități economico- 
sociale. Partidul nostru a acor
dat și acordă o atenție deose
bită perfecționării continue a 
democrației socialiste, a cadru
lui și formelor organizatorice 
de exercitare a puterii de stat 
de către poporul însuși, de va
lorificare a experienței și în
țelepciunii colective a maselor, 
de dezvoltare a dialogului cu 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii, astfel ca toate hotărîrile 
care privesc mersul înainte al 

societății noastre să fie emana
ția voinței, intereselor și aspi
rațiilor întregii națiuni. S-au 
dezvoltat și îmbunătățit for
mele de conducere colectivă a 
tuturor domeniilor de activita
te care permit reprezentanților 
oamenilor muncii să-și spună 
cuVîntul și să participe efectiv 
la gospodărirea unităților so
cialiste, la elaborarea și apli
carea deciziilor, în dubla lor 
calitate de producători și pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție. Experiența din acești 
ani a arătat că dezvoltarea 
continuă a democrației socia
liste este parte integrantă a 
făuririi societății socialiste, 
constituie o cerință a progre
sului multilateral al țării, asi
gură conducerea țării de că
tre masele largi populare 
înfăptuirea de către popor în
suși, în mod conștient, a pro
priului său viitor — viitorul 
său comunist. (Aplauze puter
nice).

Trebuie să spunem că dez
voltarea democrației socialis
te, lărgirea continuă a le
găturilor partidului cu mase
le populare constituie che
zășia elaborării urei politici 
juste, care să corespundă pe 
deplin intereselor vitale ale 
națiunii noastre. Aceasta este 
chezășia că vom putea înfăptui 
cu succes toate hotărîrile, că 
vom putea evita abuzurile și 
ilegalitățile, asigura ca real
mente socialismul să fie cea 
mai dreaptă, cea mai democra
tică și cea mai înaintată so
cietate din lume. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,

Grandioasele realizări obți
nute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, în fău
rirea orînduirii socialiste, nu 
trebuie să ne facă să uităm 
însă că drumul parcurs în toți 
acești ani nu a fost deloc ușor. 
Au trebuit învinse multe ob
stacole care ne-au stat în cale ; 
s-au făcut și serioase , greșeli, 
s-au manifestat o serie de lip
suri și, uneori, din păcate, s-au 
comis grave abuzuri, încălcări 
ale legalității socialiste, dena
turări ale principiilor de rela
ții socialiste. Despre toate a

cestea am vorbit pe larg, cu 
alte prilejuri, și nu doresc să 
mă mai refer acum la ele. Aș 
vrea să amintesc însă că a tre
buit să înfruntăm și păreri 
care exprimau neîncrederea în 
acțiunea de cooperativizare, 
îndoială față de capacitatea 
țărănimii de a folosi mijloace 
de muncă mecanizate, substan
țele chimice, cuceririle agro
tehnicii moderne. S-au mani
festat, de asemenea, tendințe 
de subapreciere a importanței 
agriculturii în ansamblul eco
nomiei noastre naționale. A- 
ceasta a dus în practică, în- 
tr-o anumită perioadă, la ne
glijarea acestui sector, la nere- 
alizarea sarcinilor de dotare 
stabilite în planurile de stat. 
Trebuie spus că dacă nu ar fi 
existat asemenea tendințe, 
dacă nu ar fi fost săvîrșite a- 
semenea greșeli și s-ar fi acor
dat atenția necesară înfăptuirii 
hotărîrilor partidului, a preve
derilor planurilor cincinale cu 
privire la agricultură, la 
extinderea mecanizării și 
chimizării, la realizarea lucră
rilor de irigații și altor măsuri, 
am fi putut obține rezultate 
mult mai mari.

Ceea ce trebuie însă subli
niat este faptul că partidul 
a știut să unească eforturile 
maselor largi populare pentru 
depășirea tuturor greutăților 
și obstacolelor, să înlăture cu 
hotărîre abuzurile, ilegalitățile 
și greșelile săvîrșite, să acțio
neze pentru lichidarea lipsuri
lor și să asigure mersul tot mai 
ferm înainte, atît în agricultu
ră, cît și în toate celelalte do
menii ale vieții sociale. Țără
nimea a înfăptuit cu elan și 
abnegație politica partidului, a 
urmat neabătut partidul, acțio- 
nînd permanent, în strînsă a- 
lianță cu clasa muncitoare, 
pentru întărirea și dezvolta
rea orînduirii noastre noi — 
orînduirea socialistă.

Se cuvine evidențiată cu a- 
cest prilej activitatea intensă 
desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid, de comu
niștii de la sate, care s-au aflat 
totdeauna în fruntea acțiuni
lor, și-au îndeplinit cu spirit 
de răspundere rolul de seamă 
ce le-a revenit în transforma
rea socialistă a satului. Doresc, 

de aceea, să adresez orga
nelor și organizațiilor de par
tid, tuturor comuniștilor, atît 
celor de la sate cît și celor de 
la orașe, cele mai calde felici
tări pentru munca lor neobo
sită consacrată dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei, edi
ficării cu succes a societății so
cialiste pe pămîntul României, 
servirii intereselor poporului 
român. (Vii aplauze).

Am reamintit acum de lip
surile și abuzurile săvîrșite, 
deși ele aparțin trecutului, 
pentru că trebuie să avem 
permanent în vedere să ac
ționăm în așa fel ca ase
menea fenomene străine so
cialismului să nu-șl mai gă
sească loc în societatea 
r.oastră socialistă, să nu fie

Dezvoltarea agriculturii 
noastre în decursul celor 

trei ani care au trecut 
din actualul cincinal

Dragi tovarăși,

Evidențiind rezultatele obți
nute în trei ani ai planului 
cincinal în domeniul agricul
turii, doresc să mă opresc a- 
cum la unele învățăminte ce 
se desprind din felul în care 
s-a muncit în acest sector în 
ultima perioadă, precum șl la 
sarcinile ce ne stau în față în 
etapa următoare.

Așa cum am mai arătat, în 
anii 1971 și 1972 s-au realizat 
cele mal mari producții de ce
reale din istoria țării. în anul 
1973, cu toate că nu s-a ridi
cat la nivelul celor doi ani 
amintiți mai înainte, producția 
de cereale este apropiată me
diei anilor 1970—1972 și cu

La grîu

Numărul unităților
Producția medie la hectar ----------------------------

I.A.S. C.A.P.

2 500 — 3 000 kg./ha 56 520
3 001 — 3 500 kg./ha 55 352
3 501 — 4 000 kg./ha 43 178
peste 4 000 kg./ha 33 92

Unitățile cu producții medii 
la grîu între 3 501—4 000 
kg/ha sînt amplasate mai ales 
în județele Constanța, Ialo
mița, Timiș, Bihor, Brăila. U-

La porumb boabe

Numărul unităților
Producția medie la hectar -----------------------------

I.A.S. C.A.P.

3 001 — 4 000 kg./ha 62 535
4 001 — 5 000 kg./ha 41 267
peste 5 000 kg./ha 21 182

Unitățile cu producții medii 
la porumb boabe între 4 001— 
5 000 kg/ha sînt amplasate 
mai ales în județele Constan

La floarea-soarelul

Numărul unităților
Producția medie la hectar

I.A.S. C.A.P.

1 501 — 2 000 kg./ha 68 474
2 001 — 2 500 kg./ha 58 164
2 501 — 3 000 kg./ha 8 26
peste 3 000 kg./ha 1 1

Cele mai multe unități cu 
producții medii de floarea- 
soarelui între 2 001—2 500 
kg/ha sînt amplasate mai ales

La sfecla de zahăr

Producția medie la hectar Numărul unităților C.A.P.

25 001 — 30 000 kg./ha 181
30 001 — 35 000 kg/ha 83
35 001 — 40 000 kg/ha 36
peste 40 000 kg./ha 15

Unitățile cu producții medii 
de sfeclă de zahăr între 
30 001—35 000 kg/ha sînt am
plasate mai ales în județele 
Ialomița, Brăila, Constanța,

La cartofi

Numărul unităților
Producția medie la hectar —---------------------------

I.A.S. C.A.P

15 001 -- 20 000 kg./ha 13 151
20 001 -- 25 000 kg./ha 2 46
25 001 -- 30 000 kg./ha 1 9
peste 30 000 kg./ha 11 34

Unitățile cu producții medii 
de cartofi între 20 001—30 000 
kg/ha sînt amplasate îndeosebi 
în județele Satu Mare, Su
ceava, Brăila, Buzău, iar cele 

admise de clasa noastră 
muncitoare, de poporul nos
tru. Să facem totul ca să 
nu mai poată avea loc ile
galități, abuzuri, ca poporul 
să poată să-și asigure fău
rirea destinelor sale, așa cum 
dorește el ! (Aplauze puter
nice).

Putem spune astăzi cu mîn- 
drie că bilanțul general pe 
care-1 facem atît în agricultu
ră cît și în toate sectoarele de 
activitate este un bilanț stră
lucit. Aceasta ne dă temeiuri 
să privim cu încredere deplină 
viitorul și să afirmăm că vom 
îndeplini în bune condițiuni 
toate hotărîrile Congresului al 
X-lea șl ale Conferinței Na
ționale.

peste 900 mii tone mai mare 
decît media realizată în peri
oada 1966—1970.

Trebuie, de asemenea, men
ționat că în anul 1973 s-a ob
ținut cea mai mare recoltă de 
legume și struguri cunoscută 
vreodată în țara noastră, res
pectiv cu circa 200 mii tone 
mai mare decît îr.1 1972 la le
gume și cu peste 500 mii tone 
la struguri. Ca rezultat al bu
nei organizări a muncii, unele 
județe au obținut la unele 
culturi producții medii la hec
tar mai mari decît în anul 
1972.

Iată cum se grupează uni
tățile agricole, de stat și co
operatiste, care au obținut re
colte mari în 1973 : 

nitățile cu producții medii 
peste 4 000 kg/ha sînt ampla
sate îndeosebi în județele Ia
lomița, Constanța, Timiș.

ța, Ialomița, Brăila, Dolj, iar 
cele cu producții medii peste 
5 000 kg/ha, în județele Con
stanța, Ialomița, Timiș, Brăila.

în județele Constanța, Ialo
mița, Brăila, iar cu producții 
medii de peste 2 500 kg/ha, îw 
județele Constanța, Ialomița.

Dolj, Ilfov, iar cele cu produc
ții medii peste 35 000 kg/ha se 
află în special în județele 
Dolj, Brăila, Ialomița, Cluj, 
Constanța.

cu producții medii peste 30 000 
kg/ha se află mai ales în ju
dețele Dîmbovița, Bihor. Satu 
Mare.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Conferința pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urinare din pag. a IlI-a)

Doresc să subliniez că re
colte mari la culturile vege- 

pr 'UCȚTA MEDIE LA HECTAR. LA GRÎU ȘT PORUMB, 
OBȚINUTĂ ÎN ANUL 1973 DE UNELE CA.P.-URI 

DIN JUDEȚELE SITUATE ÎN ZONA DE DEAL Direcțiile fundamentale de acțiune pentru 

înfăptuirea sarcinilor de creștere a producției 
agricole stabilite de Congresul al X-lea 

și Conferința Națională ale P.C.R.

Grîu Porumb

Suprafața Producția Suprafața Producția 
cultivată medie-kg cultivată medie-kg

Județul Bacău

C.A.P. — Fărăoani 230 2 887 — —
C.A.P. — Berești-

Bistrița 455 2 760 — —
C.A.P. — Hemeiuși — — 360 3 183

Județul Suceava

C.A.P. — Moara 285 3 044 31.3 3 268
C.A.P. — Liteni-Moara — — 216 3 253

Județul Vîlcea

C.A.P. — Prundeni 170 2 605
C.A.P. — Mihăiești 125 2 800 150 5 667
C.A.P. - Zlătărei 120 3 395 211 3 972

Județul Mehedinți

C.A.P. — Bistrița 250 1 962 111 2 694
C.A.P. — Ricșoreni — — 161 3 148

Județul Sibiu

C.A.P. — Slimnic 160 1 617
C.A.P. — Aței — — 170 3 419
C.A.P. — Racovița — — 130 3 293

Județul Mureș

C.A.P. — Gorunești 286 3 167 90 5 743
C.A.P. — Cuci 185 3 682 — —
C.A.P. — Nazna 220 3 237 — —

PRODUCȚIA MEDIE LA HECTAR, LA GRÎU ȘI PORUMB,
OBȚINUTĂ ÎN ANUL 1973 DE UNELE I.A.S.-URI 

DIN JUDEȚELE SITUATE ÎN ZONA DE DEAL

Griu Porumb

Suprafața Producția 
cultivată medie-kg

Suprafața Producția 
cultivată medie-kg

443 3 893
947 3 255

Județul Bacău

I.A.S. — Bacău 373
I.A.S. — Traian 597

Județul Vîlcea

I.A.S. — Vîlcea 165

Județul Mehedinți

I.A.S. — Rogova 2 940

Județul Sibiu

I.A.S. — Axente Sever 180
I.A.S. — Dealul Ognei —
I.A.S. — Mediaș 217

Județul Mureș

I.A.S.— Acățari 207
I.AS. — Albești 74

Din toate acestea reiese
limpede că atunci cînd se apli
că în mod corespunzător regu
lile agrotehnicii, cînd se exe
cută bine și la timp lucrările 
agricole se pot obține recolte 
mari chiar și pe terenuri care, 
de regulă sînt socotite mai 
puțin fertile.

Rezultate bune s-au obținut 
șl în zootehnie, ca urmare a 
măsurilor de cointeresare a 
producătorilor prin sporirea 
prețurilor de achiziție și con
tractare, precum și datorită 
dezvoltării bazei furajere. 
Deși nu s-a realizat în între
gime efectivul planificat, în 
acest sector a avut loc o creș
tere însemnată atît a număru
lui de animale și păsări cît și 
a producției. La sfîrșitul anului 
1973 efectivul de bovine a 
ajuns la 5 895 000 capete, de 
porcine la 8 985 000, de ovine 
Ia 14 324 000, de păsări la 
66 565 000. Producția anima
lieră obținută în 1973 a depă
șit, la principalele produse, 
realizările anului precedent ; 
au sporit cantitățile de carne, 
lapte, ouă, livrate fondului de 
stat. Creșterea producției ani
maliere a dus la îmbunătă
țirea aprovizionării populației 
cu produse agroalimentare și 
a industriei cu materii prime, 
creîr.d și unele disponibilități 
pentru export. Sarcinile de 
creștere a efectivului de a- 
nimale prevăzute în plan nu 
au fost integral realizate da
torită îndeosebi menținerii 
la un nivel necorespunzător 
a indicilor de natalitate și 
mortalitate, precum și a unor 
deficiențe în furajarea și în
grijirea animalelor.

Nerealizarea producțiilor a- 
gricole planificate pentru anul 
1973 se datorește desigur, în- 
într-o anumită măsură, con
dițiilor climatice necores
punzătoare din toamna anu
lui 1972, din iarna și pri
măvara anului 1973. Dar 
trebuie să spunem deschis că 
neîndeplinirea prevederilor se 
datorește și unor lipsuri ma
nifestate în activitatea între
prinderilor de stat, a coope
rativelor agricole de producție 
și stațiunilor de mașini agri- 

tale s-au obținut și într-o se
rie de unități agricole, de stat 
și cooperatiste, din județele de 
deal.

2 890
2 448

2 576 71 3 070

2 637 707 2 560

2 226 60 .3 257
— 137 3 737

3166 488 3 680

2 155 132 4 003
3 141 286 3 519

cole, în felul cum cooperatorii 
precum și lucrătorii din între
prinderile agricole de stat și 
stațiunile de mașini agricole 
au acționat pentru înfăptuirea 
sarcinilor, unor neajunsuri în 
munca specialiștilor, a orga
nelor agricole, organizațiilor 
de partid. Dacă analizăm 
realizările bune obținute de o 
serie de întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole 
de producție și le comparăm 
cu recoltele slabe ale altor în
treprinderi agricole de stat și 
cooperative din aceeași zonă, 
avînd aceleași condiții de 
climă, ne putem da seama că 
principalele cauze ale lipsuri
lor se află în slaba organizare 
a muncii, în lipsa de conștiin
ciozitate și răspundere cu care 
s-a lucrat. Numai așa se ex
plică faptul că în unele județe 
— ca de exemplu, Dolj și 
Timiș — cooperativele agrico
le au obținut în genere pro
ducții de porumb mai mari 
decît în întreprinderile agri
cole de stat, deși condițiile cli
matice au fost aceleași, iar 
dotarea întreprinderilor agri
cole de stat superioară.

în multe unități rezultate
le slabe se datoresc neexecu- 
tării la timp și în bune con- 
dițiuni a lucrărilor agricole 
necesare. Stațiunile de ma
șini agricole nu au realizat în 
întregime și la timp arături
le, nu au folosit condițiile 
prielnice din timpul iernii 
pentru terminarea arăturilor 
și a altor lucrări. S-au ma
nifestat deficiențe în asigu
rarea unităților cu semințe de 
înaltă productivitate, îndeo
sebi la plantele tehnice, le
gume, sfeclă și cartofi, ceea ce 
a influențat, de asemenea, ne
gativ asupra producției. Au 
persistat lipsuri în organizarea 
sectorului zootehnic, în asigu
rarea întreținerii animalelor, 
îngrijirea pășunilor și fînețe- 
lor — ceea ce a dus Ia dimi
nuarea producției animaliere.

Trebuie să spunem deschis 
la această Conferință unde se 
află cadrele de bază din uni
tățile și organele agricole, 
pentru a fi clar tuturor celor 
c« lucrează în agricultură, tu

turor oamenilor muncii, că nu 
se poate admite nici un fel 
de încercare de a ascunde lip
surile și greșelile, de a justi
fica producțiile slabe, arun-

Stimați tovarăși,

La stabilirea programului 
de creștere a producției agri
cole a măsurilor ce trebuie 
luate în continuare în acest 
scop, trebuie să pornim de la 
faptul că, în România agricul
tura reprezintă o ramură de 
bază, hotărîtoare pentru dez
voltarea întregii economii na
ționale. Creșterea producției 
agricole vegetale și animale 
constituie o necesitate pentru 
dezvoltarea în ritm înalt și în 
mod armonios a economiei 
noastre, pentru înfăptuirea 
programului de ridicare a ni
velului de trai al poporului.

De creșterea mai rapidă a 
producției, agricole vegetale și 
animale depinde satisfacerea 
deplină a necesarului de pro
duse agroalimentare, asigu
rarea unor materii prime im
portante pentru industria na
țională, îndeosebi pentru in
dustria ușoară și alimentară. 
Producătorii agricoli, atît din 
sectorul de stat, din cel coo
peratist, cît și particular, tre
buie să înțeleagă faptul că ei 
poartă răspunderea pentru e- 
xecutarea în cele mai bune 
condițiuni a lucrărilor agrico
le, pentru obținerea unor re
colte mari de pe fiecare me
tru de pămînt. Agricultura 
trebuie să se dezvolte într-o 
strînsă concordanță cu în
treaga economie națională ; 
de aceea, cei ce lucrează în a- 
cest sector trebuie să aibă 
permanent în vedere interese
le generale ale întregii socie
tăți. Ei trebuie să știe că 
sporirea veniturilor lor, bu
năstarea fiecăruia în parte și 
a țărănimii, a oamenilor 
muncii de la sate în an
samblu, se pot realiza nu
mai în măsura creșterii 
continue a producției agricole, 
în cadrul dezvoltării întregii 
economii naționale. Este un 
lucru elementar, pe care tre
buie să-1 înțeleagă oricine, că 
munca reprezintă factorul de
terminant al progresului și 
dezvoltării continue a agricul
turii, al întregii economii na
ționale, este singura sursă a 
ridicării bunăstării țărănimii 
și a întregului popor. Civili
zația însăși e rezultatul mun
cii ! Progresul viitor e legat 
de muncă ! Trebuie să punem 
capăt tolerării chiulangiilor, 
a acelora care cred că se 
poate trăi fără muncă în 
România ! (Aplauze puternice).

Dar, aceasta nu este sufi
cient ; trebuie să reducem nu
mărul acelora care nu mun
cesc în agricultură — de alt
fel aceasta este valabil și în 
industrie — al funcționarilor, 
al acelora, cum se spune în 
limbaj popular, care stau cu 
mapa, sînt doar observatori. 
Toți, de la președinte pînă 
la ultimul cooperator, tre
buie să înțeleagă că este ne
cesar să pună mîna să mun
cească. să execute la timp 
lucrările agricole. (Aplauze 
puternice).

Oare este normal ca atunci 
cînd trebuie să strîngem re
colta și e nevoie să fie de
puse eforturi, să vină oameni 
ai muncii din orașe să strîn- 
gă recolta?.Și, în schimb, să 
vezi stînd pe șanțuri sute și 
sute de oameni buni de mun
că, roșii la față, uitîndu-se la 
studenți, la tir.erii și muncito
rii din oraș, mai făcînd chiar 
și glume ? Oare în felul acesta 
se poate asigura dezvoltarea 
agriculturii ? Noi înțelegem — 
sînt și unele sărbători, doar a- 
proape toți cei de aici au 
trăit în sate. Știți bine că 
atunci cînd trebuie strînsă 
recolta, nimeni nu se mai uită 
că e duminică, că e sfîntul Ilie 
sau sfîntul Ștefan — sînt foar
te mulți, în fiecare zi gă
sești cîte un sfînt. Să-i lăsăm 
pe sfinți în pace și toată lumea 
să iasă să strîngă recolta ! 
(Aplauze prelungite ; se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R. !“). 
M-am oprit asupra acestor 
probleme pentru că este nece
sar să discutăm deschis lu
crurile tocmai la o asemenea 
conferință, unde ne-am adu
nat să stabilim ce să facem 
pentru a obțir.e o recoltă spo
rită în toate sectoarele. Este 
de înțeles că principalul fac
tor de care trebuie să. ținem 
seama este munca, felul cum 
este organizată și asigurată 
folosirea tuturor forțelor de 
care dispunem în agricultură.

Așa cum am mai spus și în 
alt« împrejurări, indiferent de 

cînd vina exclusiv pe condiții
le climatice din anul care a 
trecut. Sîntem comuniști și 
trebuie să privim lucrurile în 
mod critic și, mai ales, auto

forma de proprietate — de 
stat, cooperatistă sau particu
lară — pămîntul reprezintă un 
bun al întregii națiuni și el 
trebuie lucrat astfel încît să 
satisfacă necesitățile poporu
lui. Lucrîndu-se după un plan 
unic, agricultura și fiecare u- 
nitate în parte trebuie să 
realizeze, în cantitățile cores
punzătoare, produsele agricole 
necesare economiei naționale, 
satisfacerii cerințelor întregu
lui popor. Trebuie lichidate cu 
desăvîrșire mentalitățile, care 
se mai întîlnesc pe alocuri, că 
fiecare poate să însămînțeze 
ce vrea, că fiecare este liber 
să lucreze în agricultură a- 
tunci cînd dorește și cît cre
de el de cuviință. Lucrătorii 
din agricultura de stat, coope
ratorii, țăranii particulari, toți 
cei care dețin — sub o for
mă sau alta, în proprietate sau 
în folosință o suprafață agri
colă cît de mică — poartă o 
înaltă răspundere și au înda
torirea patriotică de a lucra 
pămîntul cu conștiinciozitate și 
în cele mai bune condițiuni, îr? 
conformitate cu directivele or
ganelor de stat, ale organelor 
agricole, făcînd totul pentru 
obținerea unor recolte cît mai 
mari.

O sarcină de cea mai mare 
importanță și răspundere este 
conservarea și folosirea ra
țională a pămîntului — mijlo
cul de producție hotărîtor în 
agricultură. Trebuie să spu
nem deschis că nu se acordă 
atenția corespunzătoare prote
jării și conservării fondului 
funciar, ca bun al întregului 
popor, că există încă manifes
tări inadmisibile de risipire a 
pămîntului, cu repercusiuni 
serioase asupra creșterii pro
ducției agricole. Cu toate că 
există reglementări precise, 
nu au fost lichidate în între
gime tendințele și practicile 
unor conduceri de ministere, 
centrale și întreprinderi, ale 
unor consilii populare și or
gane de sistematizare de a 
propune soluții de amplasare 
a unor obiective economice și 
social-culturale și de sistema
tizare a orașelor și comu
nelor ce duc la irosirea te
renurilor agricole. Nu se 
execută, de asemenea, la 
timp, lucrările cerute de 
menținerea în producție a în
tregii suprafețe agricole. Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, care 
răspunde în fața partidului și 
statului de gospodărirea chib
zuită a pămîntului, organele 
agricole nu aplică cu hotărîre 
prevederile legale privind re
glementarea scoaterilor din 
circuitul agricol, măsurile de 
apărare și folosire rațională a 
fondului funciar. Trebuie să 
se pună capăt cu toată hotă- 
rîrea și energia acestor stări 
de lucruri inadmisibile. A- 
sigurîndu-se reducerea su
prafețelor destinate obiecti
velor de investiții, trebuie 
să se amplaseze în viitor 
noile construcții pe terenuri 
neproductive, sistematizîn du
se totodată rețeaua de dru
muri, rețele electrice și de 
telecomunicații, astfel încît să 
fie lichidată scoaterea din 
producție a terenurilor agri
cole. Atunci cînd este absolut 
necesară amplasarea unor o- 
biective pe terenuri agricole, 
ministerele, celelalte organe 
beneficiare, trebuie să redea 
în compensație circuitului a- 
gricol suprafețe de pămînt e- 
chivalente. Este necesar ca 
înșiși directorii întreprinderi
lor de stat și președinții coope
rativelor agricole de produc
ție să devină mai exigenți. 
Ei poartă răspunderea în fața 
cooperatorilor, în fața statu
lui, de a nu micșora cu nici un 
metru suprafața de pămînt a- 
gricol. Nu trebuie să admiteți 
nimănui să se mai atingă de 
pămîntul cooperativei ! Pă
mîntul trebuie să rămînă pen
tru producția agricolă ! (A-
plauze puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu—P.C.R. !“. In 
toate județele sînt încă multe 
suprafețe neproductive care 
pot și trebuie să fie amena-' 
jate pentru investiții ; sînt 
încă executate lucrări indus
triale și agricole, precum și 
construcții sociale, inclusiv lo
cuințe. pe întinderi mari, care 
trebuie restrînse. Pe această 
cale să asigurăm terenurile 
necesare pentru lucrări de in
vestiții și să mărim — nu să 
micșorăm — suprafața agri
colă, atît în cooperative, cît 
și în întreprinderile agricole 
de stat! 

critic. Numai așa vom putea 
trage învățăminte și lua mă
suri pentru lichidarea rapidă 
a lipsurilor, pentru îndrep
tarea greșelilor, pentru asigu

Este necesar în această di
recție să fie urgentată realiza
rea lucrărilor legate de con
servarea și creșterea suprafe
țelor agricole ; de asemenea, 
vor trebui aduse îmbunătă
țiri legislației în acest dome
niu, introducîndu-se mai mul
tă exigență și întărindu-se 
răspunderea organelor de 
stat și întreprinderilor econo
mice, organelor locale și u- 
nităților agricole față de gos
podărirea fondului funciar.

Una din problemele de im
portanță deosebită pentru fo
losirea întregii suprafețe a- 
gricole și mărirea potențialu
lui ei de producție, pentru 
conservarea solului, o consti
tuie executarea în ritm mai 
susținut a lucrărilor de com
batere a excesului de umi
ditate, a inundațiilor, a ero
ziunii solului, de ameliora
re a săraturilor și de amen
dare a solurilor acide. Unită
țile agricole de stat și coo
peratiste, consiliile populare, 
organele agricole, Ministerul 
Agriculturii, trebuie să acțio
neze cu fermitate pentru exe
cutarea în bune condițiuni a 
tuturor acestor lucrări în ve
derea creșterii fertilității și 
productivității solului. Orga
nele și organizațiile de partid 
poartă răspunderea pentru fe
lul cum se acționează în fie
care județ în vederea reali
zării sarcinilor de creștere a 
suprafețelor agricole, de folo
sire rațională a lor.

Avem, după cum se cunoaș
te, un vast program de îmbu
nătățiri funciare, menit să 
creeze condiții pentru obți
nerea unor recolte mari și si
gure. Trebuie spus însă că în 
realizarea acestui program e- 
xistă rămîneri în urmă, mai 
ales în ce privește irigațiile, 
în ultimii trei ani au fost 
date în folosință numai 533 
mii hectare irigate, față de 
690 mii, cît era prevăzut în 
cincinal pentru acești 3 ani. în 
anii 1974—1975 trebuie să 
se pună în funcțiune cel pu
țin 700 mii hectare iriga
te, astfel încît să se a- 
j ungă la o suprafață totală de 
două milioane hectare. Este 
necesar să facem totul pentru 
ca rămînerile în urmă să fie 
integral recuperate, pentru ca 
întregul program de irigații 
prevăzut în cincinal să fie 
realizat necondiționat. Aceas
ta este una din problemele de 
importanță majoră de care de
pinde creșterea rapidă a pro
ducției agricole.

în același timp, Ministerul 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, organele 
și unitățile agricole trebuie să 
acorde cea mai mare atenție 
bunei funcționări, exploatări 
și întrețineri a sistemelor de 
irigații. Nu se mai poate ad
mite ca de pe suprafețele iri
gate să se obțină recolte mai 
mici decît de pe cele neirigate, 
în terenurile irigate trebuie 
să se asigure cultivarea unor 
soiuri de mare randament, a- 
plicarea cantităților optime de 
îngrășăminte și alte substan
țe chimice necesare, executa
rea întregului complex de lu
crări agrotehnice, astfel încît 
investițiile pentru irigarea so
lului să dea maximum de ran
dament, să ducă la obținerea 
unor producții mari și a mai 
multor culturi pe an.

Ca urmare a eforturilor sta
tului, a investițiilor con
sacrate dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a agricultu
rii, a progresului rapid al in
dustriei, s-a asigurat o largă 
mecanizare a lucrărilor agri
cole. Se poate spune că do
tarea existentă permite me
canizarea lucrărilor de ba
ză la culturile cerealiere și 
Ia plantele tehnice. Trebuie 
asigurată folosirea mai judi
cioasă a tractoarelor și mași
nilor din dotarea întreprinde
rilor de stat și stațiunilor de 
mecanizare precum și a utila
jelor cooperativelor și, totoda
tă, producerea mijloacelor 
pentru mecanizarea completă 
a recoltării porumbului și 
plantelor tehnice și dezvolta
rea mecanizării în zootehnie, 
în fața industriei noastre stă 
sarcina de a trece la o nouă 
etapă în dezvoltarea produc
ției de mijloace tehnice care 
să permită mecanizarea com
pletă a tuturor lucrărilor agri
cole. Ea trebuie să asimileze 
rapid și să fabrice noi mașini 
de mare putere, care să ducă 
în următorii cîțiva ani la o 
schimbare radicală a caracte

rarea înfăptuirii tuturor o- 
biectivelor prevăzute de Con
gresul al X-lea și Conferința 
națională în vederea dezvoltă
rii agriculturii. (Vii aplauze).

rului muncii în agricultură și 
implicit, la creșterea produc
tivității și a producției.

Creșterea producției vege
tale și animale depinde, de 
asemenea, în mare măsură, de 
realizarea programului de chi
mizare a agriculturii. An de 
an agricultura a primit canti
tăți sporite de îngrășăminte șl 
de alte substanțe chimice ne
cesare producției. Este adevă
rat că există unele ră
mîneri în urmă la livrări
le de îngrășăminte și va trebui 
ca Ministerul Industriei Chi
mice să ia toate măsurile ce 
se impun pentru a asigura a- 
griculturii cantitățile de pro
duse chimice prevăzute în 
plan. De asemenea, trebuie ca 
în următorii cîțiva ani să re
zolvăm în mod radical și pro
blema celorlalte substanțe 
chimice, a ierbfcidelor, a sub
stanțelor de combatere a dău
nătorilor și bolilor la plante 
și animale, în așa fel ca agri
cultura să dispună de tot ceea 
ce este necesar în acest do
meniu pentru asigurarea unei 
producții sporite. în același 
timp însă, trebuie spus că 
unitățile agricole nu obțin 
producții în raport cu can
titățile de îngrășăminte de 
care dispun. De aceea, Mi
nisterul Agriculturii, organele 
județene și unitățile agricole 
au datoria să dea dovadă de 
mai multă răspundere în fo
losirea în producție a îngră
șămintelor chimice. Totodată, 
este necesar să se dea mai 
multă atenție administrării în
grășămintelor organice, amen
damentelor și a altor lucrări 
care să permită ca îngrășă- 
mintele încorporate în sol să 
fie valorificate mai bine, să 
dea rezultatele scontate, să 
asigure sporuri cît mai mari 
de produse agricole.

Tovarăși,

în condițiile României, pro
blema cerealelor constituie 
problema de bază a agricul
turii, asupra căreia trebuie să 
ne concentrăm torțele pentru 
a obține producții cît mai 
mari. Trebuie să acționăm în 
modul cel mai hotărît pentru 
a realiza prevederile cincina
lului, care stabilesc ca în 1975 
să ajungem la peste 19 mili
oane tone cereale. Producțiile 
obținute de un număr însem
nat de întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole 
de producție din multe județe 
ale țării demonstrează că a- 
ceastă sarcină este pe deplin 
realizabilă. Pentru aceasta este 
însă necesar ca fiecare unitate 
agricolă să cultive soiurile și 
hibrizii cei mai valoroși, să în
sămînțeze la timp toate supra
fețele prevăzute, să asigure 
întreținerea exemplară a cul
turilor, să strîngă fără pierderi 
întreaga recoltă. Paralel cu 
sporirea producției de grîu și 
porumb, va trebui să crească 
preocuparea unităților agricole 
pentru orz, ovăz, soia, mazăre 
furajeră — ca surse principale 
de proteină pentru furajarea 
rațională a animalelor.

O preocupare de seamă tre
buie să fie realizarea progra
mului de dezvoltare a cultu
rii plantelor tehnice, cu efi
ciență economică ridicată. 
Trebuie să se acorde o mai 
mare atenție plantelor tex
tile necesare industriei ușoa
re, îndeosebi culturilor de 
in și cînepă. Producțiile de 
1 800 kg de in și de 4 000 kg 
cînepă la hectar sînt cu to
tul nesatisfăcătoare pentru 
condițiile țării noastre. în ur
mătorii ani trebuie să ajun
gem la producții de cel puțin 
5 000 kg la in și 6 500 kg la 
cînepă. Se impun măsuri pen
tru o zonare mai bună a a- 
cestor culturi, pentru folosirea 
unor noi soiuri productive, cu 
randament mare de fibre de 
calitate superioară, pentru 
fertilizarea solului și mecani
zarea lucrărilor de recoltare. 
Măsuri asemănătoare sînt ne
cesare și pentru dezvoltarea 
cultivării bumbacului, a creș
terii viermilor de mătase, ast
fel încît să putem asigura, din 
producție internă, într-o mult 
mai mare măsură materiile 
prime necesare industriei 
ușoare.

O atenție sporită va trebui 
să se acorde și culturilor de 
floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr, precum și producției de 
legume și cartofi. Atît la sfecla 
de zahăr, cît și la cartofi, pro
ducțiile realizate în ultimii 

ani sînt nesatisfăcătoare. Este 
necesar să fie asigurate semințe 
din soiuri de mare productivi
tate, îmbunătățite radical teh
nologiile de producție, mecani
zate lucrările, astfel ca, într-o 
perioadă cît mai scurtă să a- 
jungem la o producție de 5—6 
milioane tor.e cartofi și de un 
milion tone zahăr. Va trebui 
ca în acest an să fie luate 
măsuri pentru a înfăptui pro
gramul privind realizarea, pe 
40 000 hectare, a unei produc
ții de 30 000 kg. cartofi la hec
tar și, pe 30 000 hectare, a 
unei producții de 40 000 kg. 
sfeclă în medie la hectar ; ex
periența dobîndită pe aceste 
suprafețe urmînd să fie gene
ralizată în următorii ani în 
întreaga țară și pe întreaga 
suprafață.

în legumicultura am obținut 
rezultate bune, dar ele nu 
epuizează posibilitățile de care 
dispunem. Putem obține re
colte mult mai mari atît în 
cîmp, cît și în sere și solarii. 
Există condiții pentru a rea
liza pînă în 1975 o producție 
totală de 4 200 mii tone le
gume. Fiecare județ trebuie să 
ia măsurile ce se impun pen
tru a produce cea mai mare 
parte a necesarului de legu
me și cartofi pentru consumul 
populației de pe teritoriul res
pectiv, acționînd totodată pen
tru valorificarea superioară a 
acestora, potrivit cu destinația 
stabilită prin plan.

Avem aproape 800 000 hecta
re plantate cu vii și pomi. Așa 
cum arătam, recolta de strugu
ri din anul trecut a fost bună. 
Cu toate acestea, în viticul
tură și pomicultură sînt încă 
lipsuri serioase. Nu se acțio
nează cu toată fermitatea pen
tru îngrijirea plantațiilor tine
re, completarea golurilor din 
podgorii și livezi, aplicarea 
tratamentelor împotriva boli
lor și dăunătorilor, executarea 
la timp a lucrărilor pentru 
obținerea unor recolte mari și 
sigure. Este necesar să se ia 
măsuri pentru buna îngrijire 
a plantațiilor, pentru tratarea 
lor împotriva bolilor și dău
nătorilor și executarea în cele 
mai bune condiții a lucrărilor 
de care depinde obținerea unor 
recolte mari. Fructele și stru
gurii au un rol foarte impor
tant în asigurarea unei ali
mentații raționale. Avem toa
te condițiile pentru a asigura 
în acest an, și în anii urmă
tori, producții mari de stru
guri și fructe — și trebuie să 
facem totul pentru a valori
fica aceste posibilități.

Dispunem de o suprafață de 
4 400 000 hectare de pășur.i și 
finețe naturale. Acestea nu 
dau însă nici jumătate din 
potențialul lor de producție. 
Avem aproape în fiecare ju
deț experiențe bune, concreti
zate în creșterea productivită
ții pășunilor și fînețelor de 
3—4 ori. Prin fertilizarea și 
realizarea lucrărilor necesare, 
pe pajiștile de la Lerești, Ru- 
căr, Căteasca din județul Ar
geș, pe cele de la Vlădeni, 
Bran și Codlea, dir? județul 
Brașov, pe cele de la Șura 
Mică, Păltiniș și Crinț din ju
dețul Sibiu s-au obținut peste 
20 000 kg masă verde la hec
tar. Organele județene, toți 
deținătorii de pășuni și fînețe 
trebuie să acționeze hotărît 
pentru generalizarea, în cel 
mai scurt timp, a acestor re
zultate, dublînd astfel produc
ția pășunilor și fînețelor; a- 
ceasta va avea-o influență pu
ternică în asigurarea bazei fu
rajere pentru animale.

Se impun, de asemenea, mă
suri hotărîte pentru sporirea 
producției la furajele cultiva
te, îmbunătățirea structurii a- 
cestora in raport cu cerințele 
unei alimentații raționale a 
animalelor, pentru întreține
rea, recoltarea, depozitarea și 
păstrarea în cele mai bune 
condițiuni a furajelor. Este ne
cesar ca în fiecare unitate a- 
gricolă să se folosească toate 
resursele de nutrețuri organ i- 
zîndu-se pregătirea lor cores
punzătoare.

Creșterea animalelor consti
tuie o sarcină de însemnătate 
vitală pentru asigurarea con
sumului de carne, lactate și 
ouă al populației și de mate
rii prime pentru industrie. In 
înfăptuirea programului națio
nal de dezvoltare a zooteh
niei s-au obținut unele rezul
tate importante. Producția to
tală de carne a crescut în 
anul 1973 cu 438 mii tone fată 
de 1970, iar cea de lapte cu 
5,4 milioane hl. Așa cum am 
arătat, efectivele de bovine au 
ajuns la 5 895 000 capete la 
sfîrșitul anului 1973, față de 
5 200 000 în 1970. Sînt îr.să ne
ajunsuri în ce privește greu
tatea medie la sacrificare a 
tineretului bovin și producția 
medie de lapte care se mențin, 
în ultimii ani, la un nivel scă
zut — atît în întreprinderile 
de stat cît mai ales în coope
rativele agricole de producție. 
Trebuie să acordăm o mai 
mare atenție creșterii bovine
lor, îndeosebi a vacilor de lap
te, făcînd totul pentru a a- 
junge la peste 8 milioane de 
capete în 1980; în perspectivă, 
va trebui să dispunem de 
10 poate chiar 12 mili
oane capete bovine. Creș
terea bovinelor trebuie orien
tată în mai mare măsură spre 

zonele cu pășuni și fînețe na
turale, unde animalele pot să 
pășuneze o parte cit mai mare 
din an.

Efectivul de porcine, de a- 
semenea. a crescut substanțial 
ajungînd la sfîrșitul ar.ului 
1973 la 9 000 000 capete, față 
de 6 360 000 în 1970. Merită 
subliniat faptul că la între
prinderile agricole de stat 70 
la sută, iar la cooperativele a- 
gricole 60 la sută din produc
ția de carne de porc s-a rea
lizat în complexe mari indus
triale. Trebuie să ne preocu
păm în continuare de înfăp
tuirea programului de dezvol
tare a sectorului porcin, folo
sind experiența bună dobîr- 
dită pînă acum. Se impune să 
fie total lichidate unele ne
ajunsuri, tendințele de gi
gantism care se mai men
țin în construcția complexelor 
industriale. Să ie dimensionăm 
în mod corespunzător, ținînd 
seama de experiența dobîn
dită pînă acum, asigurînd o 
bună organizare și conducere 
a procesului tehnologic, pre
cum și prevenirea și comba
terea epizootiilor.

Rezultate bune au fost obți
nute de către întreprinderile 
agricole de stat și cooperative
le agricole de producție în 
acțiunea de îngrășare a 
mieilor și valorificarea a- 
cestora la greutăți de peste 
30 de kg. In acest dome
niu avem încă rezerve mari 
nefolosite. Un număr în
semnat de miei sînt sacri
ficați la greutăți mici, ne- 
ecor ornice. Este necesar să se 
ia măsuri pentru lichidarea 
unor asemenea practici. Pu
tem ajunge în următorii ani 
la cel puțin 2 milioane de 
miei îngrășați la greutate co
respunzătoare, sporind pe a- 
ceastă cale în mod substan
țial producția de carne.

Trebuie arătat că în ultimii 
ani nu s-au realizat efectivele 
de ovine și nici producția de 
lînă planificate. Anul trecut 
numărul ovinelor în coopera
tivele agricole a scăzut 
chiar cu circa 87 000 ca
pete față de 1972. Este 
necesar să fie îmbunătățită 
îr.1 mod serios munca de 
creștere a oilor. In perspec
tivă va trebui să ajungem la 
cel puțin 20 milioane de ovine 
și la o producție de lînă de 5 
kg în medie pe cap de oaie, 
asigurînd creșterea în spe
cial a raselor cu lînă fină și 
semifină.

Ir.1 ultimii ani am obținut o 
serie de rezultate pozitive și 
în ce privește creșterea păsă
rilor. In 1973 producția de ouă 
a ajuns la 4,6 miliarde față 
de 3,5 miliarde în 1970, iar cea 
de carne de pasăre la 255 000 
tone în 1973, față de 152 000 
tone în 1970. In principal a- 
ceste sporuri s-au realizat pe 
baza producției în complexele 
industriale. Avem toate con
dițiile pentru a spori și mai 
mult cantitatea de carne de 
pasăre și producția de ouă, 
pentru a realiza și depăși la 
aceste produse prevederii;, 
planului cir cinai.

Cu toate realizările mari ob
ținute pînă ‘în prezent în zoo
tehnie, trebuie să spunem că 
rezultatele nu ne pot încă 
mulțumi. Astfel, în ce priveș
te selecția și reproducția ani
malelor, situația este încă ne
corespunzătoare. Indicii de 
natalitate se mențin la un 
nivel scăzut, iar progrese
le în ameliorarea raselor și 
creșterea potențialului bio
logic al animalelor sînt 
neînsemnate. Se impun, de 
asemenea, acțiuni energice, co
ordonate în mod unitar, pen
tru remedierea radicală a a- 
cestei situații, atît prin ame
liorarea raselor existente, cît 
și prin importul de animale 
de reproducție de înaltă va
loare zootehnică, în așa fel 
ca, în cîțiva ani, să obținem 
creșterea substanțială a pro
ductivității întregului șeptel.

Dezvoltarea efectivului de 
animale, concentrarea aces
tuia în unități mari, speciali
zate, impun perfecționarea 
organizării sectorului sar.itar- 
veterinar, producerea biopre- 
paratelor necesare și asigura
rea unei asistențe sanitar-ve- 
terinare corespunzătoare care 
să ducă, într-o perioadă scur
tă, la eradicarea bolilor. în 
acest sens, este necesar să 
crească rolul și răspunderea 
nemijlocită a medicilor vete
rinari în aplicarea unitară a 
măsurilor de apărare a sănă
tății animalelor în fermele în
treprinderilor agricole de stat 
și cooperativelor agricole de 
producție, precum și la gospo
dăriile populației. Se impune 
elaborarea în cel mai scurt 
timp a unei legislații veterina
re care să reglementeze acti
vitatea și răspunderile acestor 
specialiști în rezolvarea pro
blemelor complexe pe care le 
pune astăzi dezvoltarea zoo
tehniei.

Nici în piscicultura rezulta
tele obținute nu sînt pe mă
sura condițiilor și resurselor 
de care dispunem. Trebuie ac
ționat cu mai multă răspun
dere și consecvență pentru 
realizarea prevederilor pro
gramului pe care l-am adop
tat în acest domeniu, îndeo
sebi în ce privește amenaja-

(Continucre în pag. a V-a)
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rea de iazuri și pepiniere pis
cicole. Paralel, trebuie acționat 
mai intens pentru realizarea 
programului în legătură cu 
Delta Dunării, atît în ce pri
vește creșterea producției de 
pește cît și extinderea folo
sințelor agricole. Ministerul 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor, împreună 
cu comitetele executive ale 
consiliilor populare, trebuie 
să ia măsuri pentru a asigura 
ca pînă în anul 1975 să fie 
recuperate toate rămînerile în 
urmă în realizarea programu-

Rolul unităților agricole de stat in realizarea 

unei agriculturi moderne, intensive, 
de mare productivitate

Stimați tovarăși,

M-am referit la cîteva pro
bleme care privesc, deopotri
vă, toate ramurile șl sectoare
le agriculturii noastre. în con
tinuare, doresc să mă opresc, 
pe scurt, la o serie de proble
me specifice fiecărui sector.

în primul rînd, mă voi o- 
cupa de unele aspecte ale ac
tivității întreprinderilor agri
cole de stat. Acestea dețin 
peste 2 milioane hectare de 
teren agricol, 32 000 tractoare, 
folosesc în medie peste 123 kg 
îngrășăminte substanță activă 
la hectar, precum și cantități 
corespunzătoare de pesticide. 
Ele au obținut an de an pro
ducții sporite, aducînd o con
tribuție însemnată la fondul 
central de produse agroali- 
mentare ; ponderea producției 
lor în a.cest fond reprezintă, 
în ultimii ani, 31 la sută la 
grîu, 42 la sută la carne, 33 
la sută la lapte, 59 la sută la 
ouă, 33 la sută la fructe și 
struguri.

Cu toate acestea, trebuie 
spus că, față de eforturile 
pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale, față de expe
riența cadrelor care lucrează 
în acest sector, rezultatele ob
ținute nu pot fi socotite mul
țumitoare. Indicatorii de efi
ciență ai întreprinderilor a- 
gricole de stat se situează, în 
ultimii ani, sub prevederi, ca 
urmare a nerealizării produc
țiilor medii la hectar, a efec
tivelor de animale și a ran
damentelor planificate. Pen
tru a evidenția acest lucru 
este suficient să arătăm că, 
în timp ce baza materială a 
crescut în ultimii trei ani cu 
43 la sută, producția globală 
a sporit doar cu 28 la sută. Ca 
urmare, producția la 1 000 lei 
fonduri fixe în întreprinderile 
agricole de stat s-a redus de 
la 624 lei în 1970 la 592 lei în 
1972. Este evident că investi
țiile pentru fonduri fixe în 
aceste unități nu și-au gă
sit reflectarea corespunză
toare în creșterea producției. 
Aceasta demonstrează că se 
practică încă o exploatare a- 
gricolă extensivă, în condițiile

îmbunătățirea organizării producției 

și a muncii, creșterea eficienței și sporirea 
continuă a producției _ sarcini centrale 

în agricultura noastră cooperatistă
Am vorbit despre realiză

rile importante obținute în 
dezvoltarea sectorului coope
ratist. Agricultura cooperatis
tă aduce o contribuție de mare 
însemnătate la formarea fon
dului de stat> ponderea ei fi
ind, în ultimii ani, de 75 la. 
sută la cereale, peste 95 la 
sută la sfecla de zahăr, 76 la 
sută la floarea soarelui, peste 
70 la sută la legume, 36 la 
sută la carne și circa 50 la 
sută la lapte. Pe ansamblu 
însă, sectorul cooperatist nu 
realizează producții la nivelul 
dotării și al posibilităților de 
care dispune, al sprijinului 
material acordat de stat, 
în timp ce multe cooperative 
obțin producții și venituri spo
rite de la an la an, își măresc 
avuția obștească și asigură o 
retribuire corespunzătoare 
membrilor cooperatori, ur.ele 
unități au o situație financia
ră grea, realizează producții 
scăzute.

Trebuie spus că în multe 
cooperative agricole de pro
ducție se manifestă lipsă de 
grijă pentru gospodărirea ra
țională a mijloacelor materia
le și financiare, se fac cheltu
ieli neeconomicoase, nu se ur
mărește corelarea cheltuielilor 
cu veniturile obținute.

Cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție globală au 
crescut în 1973 la 615 lei fată 
de 567 lei în 1972 șl 540 lei 

lui de dezvoltare a piscicultu
rii, asigurîndu-se producția de 
pește stabilită în planul cin
cinal.

Iată cîteva direcții măi im
portante asupra cărora tre
buie să ne concentrăm aten
ția, pentru a obține ridica
rea nivelului general al pro
ducției agricole, înfăptuirea 
sarcinilor trasate în agricul
tură de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român și 
de Conferința Națională.

O condiție hotărîtoare pen
tru îndeplinirea acestor obiec
tive, a prevederilor actualului 
cincinal, este realizarea pla- 

unor cheltuieli materiale ridi
cate. Pe ansamblu, întreprin
derile agricole de stat chel
tuiesc mult ; aceste cheltuieli 
au o pondere de circa 57 la 
sută din valoarea producției ; 
un număr de peste 100 unități 
și-au încheiat în ultimii ani 
activitatea economico-finan- 
ciară cu rezultate nesatisfă
cătoare.

O cauză a acestor neajun
suri serioase este folosirea 
necorespunzătoare a bazei teh- 
nico-materiale. în anii trecuți 
tractoarele au funcționat, de 
pildă, în medie 1 800 ore pe 
an, față de 2 400—2 500 ore cît 
s-ar fi cuvenit. Exploatarea 
complexelor industriale de 
animale se situează sub pa
rametrii proiectați. Produc
ția de pe suprafețele iri
gate ale întreprinderilor agri
cole de stat lasă încă de do
rit. Se impune trecerea la o 
normare mai rațională a dotă
rii tehnico-materiale a unită
ților agricole de stat în raport 
cu sarcinile de producție 
stabilite, luarea unor măsuri 
riguroase pentru folosirea 
integrală și cu randament 
maxim a tuturor mijloacelor 
de care dispunem. Asigurarea 
unei activități economice efi
ciente impune ca întreprinde
rile agricole de stat să reali
zeze necondiționat, o produc
ție medie de circa 4 000 kg 
grîu la hectar, 5—6 000 kg 
porumb boabe pe terenuri 
neirigate și 9—10 000 kg pe 
terenuri irigate. Pentru a- 
tingerea acestor nivele este 
necesar să se folosească se
mințe din soiuri de înal
tă productivitate, să se uti
lizeze mai eficient îngră- 
șămintele și celelalte sub
stanțe chimice, să se foloseas
că mai bine suprafețele iriga
te, să se aplice corect regulile 
agrotehnice. întreprinderile a- 
gricole de stat pot și trebuie 
să realizeze, de asemenea, o 
creștere mai rapidă a efecti
velor de animale, îndeosebi de 
bovine, ajungînd la cel puțin 
70 bovine pentru suta de hec
tare. în acest scop, ele trebuie 
să organizeze mai bine munca 
în zootehnie, sistemul de fu
rajare, să folosească mai in
tensiv pajiștile.

în 1971. Dacă în unele județe 
— cum sîr.t Brăila, Tulcea, 
Constanța, Dolj, Timiș — co
operativele au reușit să reali
zeze la grîu și porumb un 
preț de cost între 600—900 lei 
tona, în alte județe acesta se 
ridică la 1 500—1 600 lei tona. 
La tomate, prețul de cost se 
situează în județele Ilfov, Bră
ila, Argeș, între 650—700 lei 
tona, în timp ce în județele 
Dolj, Buzău, Constanța, Ialo
mița, Tulcea, el se ridică la 
800—1 100 lei tona. O situație 
necorespunzătoare se menține 
îr.' ce privește prețul de cost 
la laptele de vacă, datorită în
deosebi producțiilor mici din 
multe cooperative agricole.

Creșterea eficienței econo
mice este o problemă hotărî
toare pentru progresul agri
culturii cooperatiste, pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
țărănimii. De aceea, așa cum 
s-a stabilit, începînd cu acest 
an trebuie să se introducă e- 
vidența prețului de cost în 
toate cooperativele ; aceasta va 
permite urmărirea îndeaproa
pe a costurilor efectuate, eli
minarea cauzelor care duc la 
pierderi, la cheltuieli neeco
nomicoase. Ministerul Finan
țelor, precum și organele Băn
cii Agricole trebuie să ac
ționeze pentru introducerea 
calculațiilor prețului de cost 
în vederea bunei gospodăriri 
a veniturilor proprii a coope

nului pe anul 1974. în acest 
scop se cere din partea tutu
ror organelor de partid și de 
stat, a organelor agricole, a 
întregii țărănimi, să ia măsuri 
urgente în vederea executării 
exemplare a tuturor lucrări
lor agricole. Principala sar
cină a organelor și organiza
țiilor de partid, consiliilor 
populare, direcțiilor agricole, 
uniunilor cooperatiste, precum 
și Ministerului Agriculturii, a 
tuturor lucrătorilor din agri
cultură este de a acționa e- 
nergic pentru realizarea la 
timp a tuturor lucrărilor, pen

Trebuie luate măsuri hotă- 
rîte ca în cel mai scurt timp 
atît în ce privește producția, 
cît și eficiența economică, toa
te întreprinderile agricole de 
stat să devină model de orga
nizare a întregii noastre agri
culturi. Constituind o bază tot 
mai puternică pentru realiza
rea fondului central al statu
lui, jucînd un rol mai mare în 
asigurarea cu semințe, mate
rial săditor și animale de rasă 
de mare productivitate a sec
torului cooperatist, întreprin
derile agricole de stat trebuie 
să aducă o contribuție mereu 
sporită la organizarea superi
oară a muncii în toate unită
țile agricole, la ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a întregii 
agriculturi.

Dispunem de cadre bine 
pregătite și de baza materială 
necesară pentru a lichida ra
pid rămînerile în urmă exis
tente și a îndeplini în cele 
mai bune condiții prevederile 
de plan în sectorul de stat al 
agriculturii. Sînt încredințat 
că lucrătorii din întreprinde
rile agricole de stat, inginerii 
și specialiștii din aceste unități 
vor face totul pentru a-și în
deplini cu cinste sarcinile, 
pentru a asigura o rapidă și 
radicală îmbunătățire a mun
cii în acest sector deosebit de 
important al agriculturii 
noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

Un rol de cea mai mare im
portanță în dezvoltarea unei 
agriculturi moderne, intensi
ve, de mare productivitate în 
țara noastră îl au stațiunile 
de mecanizare. Aceste unități 
au obținut în ultimii ani o se
rie de rezultate pozitive asi- 
gurînd realizarea în condiții 
mai bune a lucrărilor agricole 
îndeosebi în domeniul vegetal, 
în același timp, în activitatea 
lor se mențin serioase ne
ajunsuri, mai ales în ce pri
vește folosirea parcului de 
tractoare și mașini precum și 
operativitatea și calitatea lu
crărilor. în ultimii ani numă
rul orelor de funcționare pe 
tractor a fost în jur de 1 600 
ore, datorită faptului că de 
obicei se lucrează într-un sin
gur schimb și nu se asigură o 
bună întreținere și exploatare 

rativelor și a creditelor acor
date de stat.

Este necesar ca organele ju
dețene de partid și de stat, 
specialiștii să sprijine coope
rativele rămase în urmă, să le 
acorde ajutorul necesar pentru 
ca în următorii 2—3 ani să-și 
îmbunătățească radical activi
tatea de producție și economi- 
co-financiară. în toate coope
rativele trebuie acționat cu 
fermitate pentru a asigura e- 
xecutarea exemplară a lucră
rilor agrotehnice, buna îngri
jire și furajare a animalelor, 
obținerea unor producții tot 
mai mari.

Trebuie întărită activitatea 
de conducere a cooperativelor, 
promovîndu-se în consiliul de 
conducere și în funcția de 
președinți cadre cu experien
ță, buni organizatori, oameni 
care au obținut rezultate deo
sebite în muncă și se bucură 
de prestigiu în rîndul coope
ratorilor. Președintele coope
rativei agricole și membrii 
consiliului de conducere, aleși 
de cooperatori și confirmați 
de către comitetul executiv al 
consiliului popular județean, 
răspund atît în fața- coopera
torilor cît și în fața statului 
de respectarea disciplinei de 
plan, de înfăptuirea tuturor 
măsurilor necesare realizării 
producțiilor prevăzute de' în
deplinirea obligațiilor față de 
fondul central și de asigura

tru asigurarea semințelor, re
pararea tractoarelor și mași
nilor agricole, astfel încît 
campania de primăvară să se 
poată desfășura în cele mai 
bune condițiuni. Avem toate 
premisele ca, unind eforturile 
tuturor oamenilor muncii, de 
la sate, folosind mai bine ba
za tehnico-materială de care 
dispunem, să obținem în a- 
cest an producții vegetale și 
animale superioare, să asigu
răm realizarea integrală a sar
cinilor de plar.1, a programului 
general de dezvoltare a agri
culturii noastre socialiste. (A- 
plauze).

a tractoarelor. Capacitatea ma
șinilor pentru legumicultură, 
viticultură și pomicultură a 
fost folosită în proporție de 
40—75 la sută. Ca urmare 
a lipsurilor în utilizarea ba
zei tehnico-materiale, lucră
rile agricole nu se execu
tă întotdeauna în perioadele 
optime, ceea ce are efecte ne
gative asupra rezultatelor în 
producție.

Mecanizarea completă a lu
crărilor agricole la unele cul- 
.turl, creșterea nivelului de 
mecanizare în toate sectoare
le fac din activitatea sta
țiunilor de mașini un fac
tor hotărîtor pentru înfăp
tuirea programului de crește
re a producției agricole. Sta
țiunile pentru mecanizare 
poartă nemijlocit răspunderea 
pentru buna executare a lu
crărilor agricole, pentru obți
nerea producției prevăzute în 
plan. Trebuie să aplicăm cu 
mai multă fermitate în prac
tică prevederile hotărîrii pri
vind salarizarea mecanizatori
lor și a celorlalte cadre din 
stațiuni, inclusiv a conducerii 
acestora, în raport de produc
ția obținută pe suprafețele lu
crate în cooperativele agricole 
de producție și de bună acti
vitate a cooperativelor agri
cole în general. (Aplauze pu
ternice).

Stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, secțiile aces
tora din fiecare cooperativă 
trebuie să asigure efectiv me
canizarea lucrărilor agricole, 
inclusiv în zootehnie, la iriga
ții, precum și buna funcționare 
și exploatare a mașinilor și 
utilajelor, repararea mijloace
lor mecanice, atît a celor pro
prietate de stat cît și a celor 
proprietate cooperatistă sau 
particulară. Ținînd seama de 
aportul stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii în dez
voltarea producției cooperati
velor, este necesar să se per
fecționeze relațiile dintre a- 
cestea, unitățile de mecaniza
re integrîndu-se direct în ac
tivitatea cooperativelor, pur- 
tînd o răspundere tot mai 
mare pentru întreaga activi
tate de producție.

rea unor venituri corespunză
toare per.tru cooperatori. (Vil 
aplauze).

în organizarea și desfășura
rea întregii activități de pro
ducție, economice și financia
re trebuie să crească și mai 
mult rolul adunărilor ge
nerale ale țărănimii coope
ratiste. Trebuite să lichidăm 
neajunsurile care se mai ma
nifestă aici, formalismul mul
tor adunări generale. Să fa
cem ca adunarea generală a 
fiecărei cooperative să devină 
realmente conducerea efecti
vă a cooperativei ; toate pro
blemele de bază ale coopera
tivei să fie dezbătute și ho- 
tărîte cu aprobarea tuturor 
membrilor cooperatori, a ma
jorității lor, în spiritul demo
crației socialiste din coopera
tivă. (Aplauze puternice).

Totodată, este necesar să se 
acționeze cu mai multă hotă- 
rîre în direcția întăririi dis
ciplinei, ordinii, spiritului de 
răspundere în producție și 
muncă al tuturor cooperato
rilor, tuturor cadrelor tehnice 
— cum am mai menționat — 
de la președinte pînă la ulti
mul cooperator, de la ingine
rul șef pînă la ultimul tehni
cian din cooperativă.

După cum vă este cunoscut, 
încă de acum 3 ani — pentru 
a folosi mai bine pămîntul, 
mijloacele materiale și specia
liștii — s-a trecut la organi

zarea consiliilor intercoopera- 
tiste. Viața a arătat că mă
sura creării acestor consilii a 
fost pozitivă. Ele au acu
mulat experiență, s-au con
solidat și dezvoltat, în
scriind un pas înainte pe 
calea perfecționării organiză
rii și conducerii agriculturii 
cooperatiste. Trebuie arătat 
însă că aceste organe au ‘fost 
insuficient sprijinite pentru 
a-și aduce la îndeplinire sarci
nile cu care au fost investite. 
Proiectul de statut supus 
dezbaterii actualei consfătuiri 
are menirea de a reglementa 
în mod unitar și precis răspun
derile și atribuțiile consiliului 
intercooperatist. Pe baza pre
vederilor statutului va trebui 
să crească rolul și răspun
derea consiliilor intercoopera- 
tiste — în cadrul cărora fie
care cooperativă își păstrează 
autonomia — în coordonarea 
activității unităților coopera
tiste ce le compun, în vederea 
concentrării și specializării 
producției, organizării unor 
activități care să permită dez
voltarea eficientă a fiecărei 
cooperative în parte. Președin
tele consiliului trebuie să fie 
de regulă directorul stațiunii 
pentru mecanizarea agricul
turii, care cunoaște cel mai 
bine ansamblul lucrărilor ce 
condiționează realizarea unor 
producții sporite în fiecare 
din cooperativele de pe raza 
consiliului intercooperatist și 
poartă de fapt răspunderea 
pentru executarea la timp și 
în bune condițiuni a acestor 
lucrări. Avem în vedere că, 
pe măsura dezvoltării activi
tății consiliilor intercoopera- 
tiste, acestea să fie încadrate 
cu specialiști cu pregătire 
agronomică superioară, în ca
litate de ingineri șefi, care să 
asigure conducerea, îndru
marea și controlul agrotehnic 
al stațiunilor de mecanizare în 
vederea executării unor lu
crări? de cea mai bună cali
tate, dar în același timp să 
asigure și îndrumarea cadre
lor de specialiști din coopera
tivele din raza Consiliului 
cooperatist șl să contribuie la 
o mai bună organizare a cola
borării între aceste cooperati
ve.

Conferința, va adopta, de 
asemenea, și statutul cuprin- 
zînd sarcinile și atribuțiile 
asociațiilor intercooperatiste. 
în organizarea acestor asocia
ții dispunem de pe acum de o 
experiență bună, mai ales în 
zootehnie și legumicultură. în 
perioada 1970—1973 s-au con
stituit 533 asociații intercoope
ratiste, care dispuneau, la 
sfîrșitul ar.ului 1973 de peste 
1 453 000 porci, 540 000 taurine, 
316 000 ovtne. aproape 3 400 000 
păsări, 4800 hectare vii și pomi, 
463 hectare sere și solarii. Li
vrările acestor asociații au o 
pondere însemnată în alcătui
rea fondului de stat. Cu toate 
acestea, în organizarea asocia
țiilor intercooperatiste s-au 
făcut și o serie de greșeli, 
unele destul de mari. Au fost 
create unele asociații în afara 
consiliilor intercooperatiste ; 
s-au construit complexe cu 
capacități prea mari, ce depă
șesc cu mult raza unui consi
liu intercooperatist și care sînt 
greu de organizat șl condus ; 
au fost scoase din cooperative 
anumite ferme, îndeosebi de 
vaci cu lapte, precum șl unele 
suprafețe de teren, organizîn- 
du-se întreprinderi indepen
dente. Toate acestea au dus

Creșterea rolului și a răspunderii specialiștilor 

in asigurarea progresului agriculturii, in ridicarea 

nivelului de civilizație al vieții satelor
Stimați tovarăși,

înfăptuirea mărețului pro
gram de creștere a produc
ției agricole vegetale și ani
male impune perfecționarea 
continuă a activității de pla
nificare, conducere și îndru
mare a întregii agriculturi.

Un obiectiv important al 
planificării și conducerii agri
culturii trebuie să-l constituie 
realizarea unei cît mai judi
cioase zonări a producției. 
Paralel cu respectarea strictă 
a prevederilor de plan de că
tre fiecare unitate agricolă, 
de către fiecare deținător de 
teren, este necesar să se îm
bunătățească zonarea produc
ției agricole în așa fel încît să 
se îmbine cît mai strîns ce
rințele economiei naționale cu 
condițiile pedoclimatice, cu 
mijloacele și posibilitățile fie
cărei unități pentru creșterea 
rapidă a producției« agricole 
vegetale și animale și sporirea 
eficienței economice.

Un rol de mare însemnătate 
în înfăptuirea programului ge
neral de dezvoltare a agricul
turii îl au inginerii agronomi, 
horticultori, zootehniști,. toți 
specialiștii cu profil agricol. Ei 
poartă răspunderea deplină în 

nu la întărirea, ci la slăbirea 
unor cooperative agricole. 
Este necesar să fie lichidate 
cu desăvîrșire aceste practici 
greșite.

Pornind de la experiența de 
pînă acum, proiectul de statut 
al asociațiilor intercooperatis
te stabilește ca asociațiile 
să se constituie prin ade
rarea a două sau mai mul
te cooperative care fac par
te din același consiliu in
tercooperatist respectîndu-se 
principiul autonomiei coope
rativelor agricole de producție. 
Asociația intercooperatistă or
ganizează acțiuni de coordo
nare în vederea creșterii pro
ducției și productivității mun
cii, de aprovizionare tehnico- 
materială și valorificare su
perioară a produselor, contri
buind la îmbunătățirea conti
nuă a eficienței întregii acti
vități economice din fiecare 
unitate cooperatistă. Pămîntul, 
mijloacele materiale și finan
ciare rămîn în proprietatea 
cooperativelor, sînt cuprinse 
în planul de producție și fi
nanciar al fiecărei unități. 
Folosind o parte din fonduri
le de dezvoltare ale coopera
tivelor și creditele acordate de 
stat, asociațiile pot înființa 
unități de creștere și îngrășa- 
re a porcilor, bovinelor și ovi
nelor. unități de producție 
avicolă, pentru creșterea vier
milor de mătase, producerea 
legumelor și răsadurilor în 
sere și solarii, de depozitare și 
prelucrare a produselor, orga
nizarea unor activități indus
triale. Acestea pot constitui 
proprietatea comună a coope
rativelor asociate. întreaga ac
tivitate a asociațiilor trebuie 
să se desfășoare sub directa 
conducere a adunării generale, 
formată din consiliile de con
ducere ale cooperativelor aso
ciate sub îndrumarea nemijlo
cită a consiliului intercoopera
tist.

Există, de asemenea, largi 
posibilități de organizare a 
unor acțiuni de cooperare 
între întreprinderile agricole 
de stat și cooperative, ca o 
nouă formă de dezvoltare 
economică, de generalizare a 
experienței înaintate, de valo
rificare mai eficientă a re
surselor și mijloacelor mate
riale și financiare atît din 
agricultura de stat, cît și din 
cea cooperatistă, de creștere 
a producției agricole și ridi
care a veniturilor oamenilor 
muncii de la sate. în cadrul 
conlucrării între unitățile de 
stat și cooperative se vor pu
tea constitui întreprinderi 
proprietate comună. Pentru 
legarea mai strînsă a stațiuni
lor de mecanizare de coope
rativele agricole se pot or
ganiza cooperări și între 
acestea. în vederea folosirii 
raționale a utilajelor, a spori
rii producției agricole, stabi- 
lindu-se veniturile stațiunilor 
pentru mecanizarea agricul
turii și ale mecanizatorilor în 
raport direct cu rezultatele 
obținute în producție. Rezul
tatul aplicării în practică a 
tuturor acestor forme dă coo
perare trebuie să fie perfec
ționarea organizării produc
ției și a muncii. întărirea sdI- 
ritului de răspundere, dis
ciplinei și ordinii în întrea
ga activitate economică, prac
ticarea unei agriculturi inten
sive, de înalt randament. Prin 
aceasta se va asigura, de alt
fel, o mal strînsă legătură în
tre întreprinderile de stat și 
cooperatiste, se vor crea noi 

fața statului, a partidului, a 
întregului popor pentru res
pectarea strictă a prevederilor 
de plan, pentru stabilirea și 
aplicarea diferențiată în fie
care unitate a întregului com
plex de lucrări agrotehnice, 
pe baza cuceririlor științei și 
a practicii înaintate, care să 
ducă la creșterea continuă a 
producției și sporirea efi
cienței economice. Creșterea 
răspunderii lor, a rolului 
lor în producție impune tu
turor specialiștilor agricoli 
să locuiască în comuna 
unde își desfășoară activita
tea, spre a putea asigura în
drumarea permanentă a lu
crărilor agricole, asistența a- 
grotehnică necesară în orice 
moment. (Vii aplauze). De 
altfel, orice lucrător care de
servește o unitate agricolă, de 
stat sau cooperatistă, trebuie 
să locuiască în cadrul aceste
ia, deoarece activitatea agrico
lă cere prezența sa la locul de 
muncă de dimineața pînă sea
ra, intervenție operativă ori de 
cîte ori se ivește necesitatea, 
în vederea executării în bune 
condițiuni a lucrărilor agrico
le. Munca în agricultură nu 
se poate face de la 8 diminea
ța pînă la 4 după-amiaza ! Ea 

forme de proprietate de stat 
și cooperatistă, asigurîndu-se 
o unitate tot mai puternică 
între aceste două forme de 
proprietate. Ambele sînt so
cialiste și trebuie să con
lucreze pentru progresul ge
neral al agriculturii noastre. 
(Aplauze puternice). Mă re
fer la acestea pentru că mai 
sînt unii economiști care fac 
teorie întrebîndu-se care 
sector este superior — cel de 
stat sau cel cooperatist ? Cred 
că ar fi mai bine dacă ei ar 
merge să se ocupe de organi
zarea vieții în cooperativă, 
spre a înțelege mai bine ce 
înseamnă socialismul în a- 
gricultură, decît să scrie sim
ple teorii. Desigur, nu vreau 
să-i critic îr.' lipsă pe econo
miști — am de gînd s-o fac 
în prezența lor — și cred, de
altfel. că ascultă și ei, iar 
unii sînt aici. Dar este nece
sar să înțelegem că problema 
organizării agriculturii, a di
feritelor forme de proprietate 
nu trebuie să se realizeze pe 
baza unor scheme de catedră 
sau fabricate în laborator. Ea 
trebuie să se realizeze pe ba
za vieții, cerințelor dezvoltă
rii sociale. Cerințele dezvol
tării agriculturii socialiste au 
demonstrat că atît întreprin
derile agricole de stat, cît șl 
cele cooperatiste permit o 
îmbinare justă a intereselor 
generale și particulare, sînt 
sectoare socialiste — și ele 
pot asigura în socialism și în 
comunism, dezvoltarea con
tinuă a societății noastre, 
creșterea producției agrico
le. Ceea ce se impune este 
să găsim forme de mai bună 
conlucrare și să asigurăm in
troducerea metodelor moder
ne de lucru în aceste sectoare. 
Aici trebuie economiștii să se 
pună serios pe treabă. (Vil 
aplauze).

O Importanță deosebită în 
întărirea cooperativelor agri
cole și creșterea producției 
agricole are aplicarea justă a 
principiilor de retribuire a 
muncii cooperatorilor. Viața a 
confirmat eficiența acordului 
global și de aceea trebuie 
luate măsuri pentru extin
derea și perfecționarea for
melor de aplicare a acestuia. 
Acordul global trebuie să fie 
mai strîns legat de obligația 
membrilor cooperatori de a 
executa un anumit volum de 
lucrări în condițiile de calita
te stabilite, care să ducă la 
creșterea producției, a produc
tivității muncii, la reducerea 
prețului de cost.

Este necesară în acest sens 
folosirea mai judicioasă a 
sprijinului acordat de stat 
pentru asigurarea venitului 
garantat lunar. Recent, Comi
tetul Executiv a hotărît să 
aducă anumite îmbunătățiri 
sistemului de retribuire. Ast
fel, vor beneficia de venituri 
garantate președinții, vicepre
ședinții, șefii de fermă nesa- 
larizați de stat și alte cadre 
din cooperativele agricole de 
producție. Potrivit cu gradul 
de complexitate al cooperati
velor agricole de producție, 
președinților li se va acorda 
un venit garantat de 1 900— 
2 000 lei lunar. Cooperatorii 
care lucrează permanent îr.' 
zootehnie vor primi un venit 
garantat lunar de 1 300 lei, cu 
condiția realizării sarcinilor 
de producție, urmînd ca 
pentru depășiri să primeas
că venituri suplimentare, în 
mod nelimitat, potrivit cu 
aceste depășiri, statul putînd 

trebuie făcută de la 3—4 dimi
neața, pînă seara, la 8—9 și 
chiar 10 ! Numai așa se poate 
dezvolta agricultura ! (Aplau
ze puternice). Trebuie să pu
nem capăt complet acelei con
cepții greșite, dăunătoare, care 
a început să-și facă loc, potri
vit căreia trebuie lucrat 8 ore 
pe zi, iar fiecare să vină la 
lucru la ora cînd consideră 
necesar. Nu se poate ca un 
inginer agronom să vină la 9 
în cooperativă și să plece la 
4 sau 5 după-amiază. Un ase
menea inginer nu are ce căuta 
în cooperativă ! Toți trebuie 
să locuiască acolo, în coope
rativă ! (Vii aplauze). Aceas
ta este valabil pentru toți 
specialiștii, pentru toate ca
drele agronomice și economi
ce. (Aplauze puternice).

Vreau să fiu bine înțeles. 
Am elaborat, de altfel, o lege 
pe care o vom supune la sfîr
șitul lunii martie Marii Adu
nări Naționale. Nici un spe
cialist nu va putea fi angajat 
la județ sau la vreun minis
ter, dacă nu lucrează în agri
cultură, acolo unde a fost re
partizat. Altfel va putea lucra 
numai ca muncitor ! (Vii a- 
plauze). Noi facem eforturi 
mari, cheltuim sume însemna- 

să acorde credite speciale pen
tru plata acestor depășiri. 
Cooperatorii care lucrează în 
legumicultură, pomicultură și 
viticultură vor primi 1 000 lei 
lunar venitul garantat, iar 
cei din sectorul culturilor 
de cîmp 35 lei/zi lucrată, 
cu condiția realizării unui 
volum de lucrări de cali
tate, stabilit de către orga
nele agricole împreună cu con
ducerile cooperativelor agrico
le de producție.

Ca urmare a acestor măsuri 
și ținînd seama și de alte 
avantaje și surse de cîștig, ve
niturile cooperatorilor și ale 
cadrelor de conducere din 
cooperative se ridică de fapt 
la nivelul celorlalte sectoa
re ale economiei naționale. 
Aceasta va trebui să sti
muleze eforturile coopera
torilor pentru creșterea mai 
rapidă a producției — sin
gura cale pentru sporirea 
veniturilor țărănimii, pen
tru ridicarea bunăstării oa
menilor muncii din agricul
tură. (Vii aplauze).

Va trebui să ne preocupăm 
de introducerea și extinderea 
unor metode și forme noi, 
avansate de organizare a pro
ducției șl muncii în unitățile 
agricole socialiste — atît în 
cooperativele agricole, dar în
deosebi să începem cu între
prinderile agricole de stat — 
care să ducă la folosirea cu 
maximum de randament a tu
turor mijloacelor materiale șl 
umane, la utilizarea celor mai 
avansate cuceriri ale științei 
și practicii agricole. In acest 
sens avem în vedere de a se 
trece încă din acest an la 
crearea unor unități agri
cole model. Dotate cu mijloa
ce moderne de producție, pe 
baza unor norme științifice 
elaborate, în pas cu realiză
rile pe plan mondial, aceste 
unități vor trebui să asigure 
o folosire rațională a pămîn- 
tului, a bazei tehnico-mate
riale, precum și a forței de 
muncă, reducerea simțitoare 
a personalului și creșterea 
productivității șl eficienței 
economice. Reprezentînd un 
adevărat model de organizare 
superioară a întregii activități, 
ele vor trebui să asigure parti
ciparea directă la muncă a 
tuturor salariaților sau a tu
turor oamenilor muncii, de la 
director, președinte, specialiști 
și pînă la funcționari și cei
lalți lucrători. Trebuie de fapt 
ca toți să participe efectiv la 
efectuarea lucrărilor agricole. 
Aceasta presupune, desigur, și 
măsuri de simplificare a evi
denței financiar-contabile, în 
așa fel încît oamenii să nu 
stea și să întocmească rapoar
te și evidențe, hîrtii, ci să lu
creze la obținerea producției 
în cîmp, unde se obțin pro
ducțiile ! (Aplauze puternice), 
în mod corespunzător, odată 
cu organizarea acestor uni
tăți, vom acorda și toate de
rogările necesare în ce pri
vește evidențele. (Aplauze). 
Experiența și modul de orga
nizare a acestor unități vor 
trebui să fie analizate. Vom 
avea în vedere ca, pe această 
bază, să trecem la introduce
rea rezultatelor obținute și în 
celelalte unități din agricultu
ra noastră. Superioritatea a- 
griculturii socialiste va fi ast
fel mai bine pusă în valoare, 
concretizîndu-se în obținerea 
unor recolte mari, în creșterea 
eficienței generale a acestui 
sector de bază al economiei 
naționale.

te pentru a crea cadrele nece
sare agriculturii noastre so
cialiste. Dar trebuie să înțe
leagă toți cei care îmbrățișea
ză această frumoasă meserie 
de agronom, de zootehnist sau 
de veterinar că trebuie să i se 
dedice cu totul, zi și noapte. 
Numai așa vor fi buni specia
liști ; dacă nu — vor fi scribi 
de hîrtie. Și, de aceștia nu a- 

'vem nevoie în agricultură !
(Aplauze puternice).

Și ca să-i liniștesc pe ingi
nerii și specialiștii agricoli, 
trebuie să le spun că nu nu
mai ei vor trebui să locuiască 
în agricultură : nu vom prote
ja nici pe alții ! Și medicii, și 
profesorii, toți care trebuie să 
servească satul trebuie să lo
cuiască în sat ! (Aplauze pu
ternice, prelungite). Nici asis
tența medicală nu se poate da 
de la 8 la 4 după-amiază. Și 
ea trebuie să se asigure a- 
tunci cînd este nevoie, cînd se 
îmbolnăvește omul ; aceasta 
se poate întîmpla și noaptea 
și dimineața. Și medicul tre
buie să locuiască în comună, 
și profesorul, și învățătorul. 
Deci, toate cadrele noastre 
care își desfășoară activitatea

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Conferința pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a V-a) 
în sate, trebuie să-și organize
ze viața în sat, în mijlocul oa
menilor muncii din comună. 
(Aplauze puternice).

Satele noastre s-au transfor
mat mult, s-a construit mult, 
sînt incomparabile cu ceea 
ce au fost în trecut. Ele se 
vor dezvolta în continuare ; 
sînt condițiuni bune, minuna
te de viață. Practic, televiziu
nea și radioul pun în contact 
lumea satelor cu tot ceea ce 
este astăzi nou, nu r.umai în 
țară, ci în întreaga lume. 
Deci, este necesar să aplicăm 
cu fermitate — și vom apli
ca cu fermitate — aceste mă
suri pentru toate domeniile 
de activitate. Aici însă discu
tăm de agronomi, de specia
liștii agricoli, de cadrele ca
re lucrează în agricultură. 
Fără nici o îndoială, este ne
cesar ca cooperativele agrico
le să aibă grijă de soluționa
rea problemelor de locuit; 
consiliile populare trebuie să 
ajute, statul va ajuta și el 
pentru ca în cel mai scurt 
timp să rezolvăm și această 
problemă. Dar, nimeni r.u 
poate — și să nu creadă că 
va putea — justifica că nu stă 
în comună pentru că nu are 
locuință. Fiecare poate găsi 
o cameră unde să locuiască 
— și trebuie să locuiască în 
comună !

Totodată, va trebui să apli
căm cu mai multă fermitate 
hotărîrile Comitetului Central 
și prevederile legilor cu pri
vire la pregătirea specialiști
lor, la perfecționarea învăță- 
mîntului agricol, la legarea lui 
strînsă de producție. In in
stitutele de învățămînt agri
col să intre numai tineri care 
au lucrat direct în agricultu
ră ; fiecare absolvent trebuie 
să știe să mînuiască în bune 
condițiuni tractorul, mașinile, 
să cunoască bine problemele 
agriculturii, astfel ca- o dată 
repartizat în producție, să 
poată participa nemijlocit la 
executarea tuturor lucrărilor

Perfecționarea activității de îndrumare 

și sprijin desfășurate de organele agricole 
centrale și locale

în îndrumarea cooperative
lor agricole de producție, a 
consiliilor de conducere și a- 
dunărilor generale ale aces
tora, un rol important îl au 
uniunile județene și Uniunea 
Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție. în 
munca uniunilor se mani
festă însă deficiențe serioase, 
lipsă de fermitate în urmări
rea aplicării în cooperative a 
principiilor și prevederilor sta
tutare, a legilor și hotărîrilor 
de partid și de stat. Unele 
uniuni, dovedind atitudine bi
rocratică, nu acordă sprijinul 
necesar cooperativelor, nu le 
ajută în mod eficient în ve
derea mai bunei organizări a 
producției, întăririi răspunde
rii și disciplinei în muncă, 
îndeplinirii tuturor sarcinilor 
privind creșterea producției și 
a livrărilor la fondul de stat. 
Uniunile trebuie să acționeze 
cu mai multă fermitate pen
tru îndrumarea cooperative
lor în vederea întăririi rolu
lui adunărilor generale, a or
ganelor colective de conduce
re, a respectării și dezvoltării 
democrației cooperatiste. Este 
necesar să se asigure în toate 
cooperativele agricole de pro
ducție participarea tot mai 
susținută a cooperatorilor atît 
la elaborarea cît și la înfăp
tuirea hotărîrilor, la întreaga 
activitate de producție și so
cială. la conducerea generală 
a cooperativelor. Toți cei care 
lucrează în cooperative agri
cole de producție, inclusiv in
ginerii și economiștii, trebuie 
să devină membri coopera
tori, participînd cu drepturi 
egale la adunările generale, la 
adoptarea tuturor deciziilor 
purtînd răspunderea laolaltă 
cu ceilalți pentru întreaga 
activitate a cooperativei. Dez
voltarea continuă a demo
crației cooperatiste face par
te integrantă și trebuie să 
meargă în pas cu proce
sul de perfecționare și a- 
dîncire a democrației so
cialiste în întreaga noastră 
viață economică și socială, cu 
lărgirea participării maselor 
de oameni ai muncii la ela
borarea și înfăptuirea politi
cii partidului și statului, la 
conducerea societății.

In înfăptuirea măsurilor de 
creștere a producției agricole, 
sarcini de mare răspundere 
revin organelor agricole 
județene, Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare 
și Apelor. Trebuie spus că 
Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor 
a luat în ultimii ani o serie 
de măsuri care au determinat 
unele îmbunătățiri reale în 
activitatea acestui sector. Cu 
toate acestea, ministerul mai 
are încă multe de făcut pen
tru a răspunde misiunii ce-i 
revine în conducerea și îndru
marea agriculturii. In activi- 

pentru care a fost pregătit și 
pe care le pretinde agricultu
ra noastră în plir.ă dezvolta
re. Este inadmisibil, tovarăși, 
ca în facultăți să intre oameni 
care n-au văzut o dată o vacă, 
sau au văzut numai carnea ei 
cînd au mîncat-o, friptă 
sau fiartă. E inadmisibil ca în 
agricultură să intre oameni 
care se sperie cînd văd o găi
nă, un porc sau o oaie. 
Asemenea oamer.i n-au ce 
căuta în agricultură ! In fa
cultățile agricole trebuie să 
intre numai și numai oameni 
care au lucrat în agricultură. 
Facultatea trebuie să dea cu
noștințe acelora care cunosc 
de mici, care au trăit și lu
crat, și știu ce înseamnă a- 
gricultura. Atunci vom avea 
buni specialiști în agricultu
ră ! (Aplauze puternice).

In această privință trebuie 
— deși r.u sînt aici tovarășii 
de la învățămînt, sau poate e 
cineva — să criticăm Minis
terul Invățămîntului că nu a 
aplicat pînă la capăt aceste 
hotărîri, că a mai făcut con
cesii și în acest an, la admite
rea în învățămînt a unor ti
neri care doresc să obțină nu
mai o diplomă, gîndindu-se 
că pe urmă vor reuși cumva, 
prin diferite relații — din pă
cate mai funcționează ase
menea relații și în societatea 
noastră socialistă — să se pla
seze într-un birou sau altul. 
(Anlauze).

In procesul dezvoltării agri
culturii noastre, activitatea de 
producție se va desfășura tot 
mai mult pe calea mecaniză
rii, aceasta face să crească 
rolul mecanizatorilor în efor
tul general de sporire a pro
ducției vegetale și animale. 
De aceea este necesar să 
se asigure o complexă și 
temeinică pregătire a me
canizatorilor ' care să cu
prindă însușirea cunoștințelor 
moderne de întreținere și ex
ploatare a tractoarelor și ma
șinilor, precum .și a cunoștin
țelor agro-zootehnice și a mo

tatea Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și 
Apelor, a direcțiilor generale 
agricole județene sînt încă se
rioase neajunsuri. Nu sînt fi
nalizate o serie de acțiuni a- 
grozootehnice prevăzute, se 
elaborează cu întîrziere unele 
lucrări de mare importanță, 
ca zonarea producției agrico
le, reglementarea reproduc
ției și selecției, apărarea să
nătății animalelor, realizarea 
programului de irigații, înlo- 
cuindu-se uneori activitatea 
de conducere directă prin mă
suri birocratice. Deși am mai 
discutat problema abuzului de 
circulări și instrucțiuni, tre
buie spus că încă numărul a- 
cestora nu s-a micșorat în 
mod corespunzător. Se mai 
trimit încă multe instrucțiuni 
și circulări, se mai fac multe 
hîrtii, în loc să se lucreze di
rect cu oamenii pentru a asi
gura soluționarea probleme
lor la fața locului. (Aplauze 
puternice). Este necesar ca 
ministerul și direcțiile ju
dețene agricole să-și spo
rească rolul în perfecționa
rea planificării agricole șl 
în conducerea activității 
de îndeplinire a planului, să 
urmărească îndeaproape reali
zarea tuturor acțiunilor pre
văzute în agricultură, spriji
nind direct unitățile de pro
ducție în rezolvarea operati
vă a problemelor care se ridi
că în procesul realizării pre
vederilor de plan, răspunzînd, 
în ultimă instanță, alături de 
conducerea unităților agrico
le, de îndeplinirea și depă
șirea planului.

în conformitate cu prevede
rile legii, în realizarea lucră
rilor agricole, a întregului pro
gram din agricultură, răspun
deri mari revin consiliilor 
populare județene și comuna
le. Trebuie să pornim de la 
faptul că, pe teritoriul său, 
consiliul popular comunal este 
răspunzător de întreaga ac
tivitate economico-socială. El 
trebuie să execute controlul 
și îndrumarea activității și să 
asigure aplicarea legilor de 
către toate unitățile și de că
tre toți cetățenii din comuna 
respectivă.

Recent, Comitetul Execu
tiv al Comitetului Central al 
partidului a dezbătut și adop
tat noi măsuri menite să du
că la sporirea competenței și 
răspunderii consiliilor popu
lare — ca organe locale ale 
puterii de stat — dar mai cu 
seamă ca organe de admi
nistrație, de conducere unita
ră a activității, deci și a agri
culturii. Consiliile populare 
poartă răspunderea pentru 
apărarea, conservarea și ame
liorarea solului, precum și de 
folosirea integrală și eficientă 
a acestuia de către unitățile 
agricole de stat, cooperativele 

dului de aplicare a lor. A- 
ceastă pregătire trebuie să le 
dea posibilitatea să realizeze 
cu competență întreaga gamă 
a lucrărilor agricole, să răs
pundă nemijlocit de calitatea 
lor, precum și de rezultatele 
obținute în producție.

Se impun, totodată, măsuri 
serioase pentru ridicarea ni
velului de cunoștințe agricole 
a tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură, atît al celor din 
sectorul de stat, al cooperato
rilor, cît și al producătorilor 
individuali, munca din agri
cultură cerînd din ce în ce 
mai multe cunoștințe, solici- 
tînd tot mai multă calificare. 
Trebuie combătută hotărît 
mentalitatea greșită că mun
ca agricolă este o muncă ne
calificată. Producția agricolă 
modernă cere profunde cunoș
tințe științifice de biologie, 
mecanică, chimie. Iată de ce 
este necesară perfecționarea 
cursurilor de calificare a lu
crătorilor agricoli în strînsă 
legătură cu cuceririle agroteh
nicii înaintate și cu cerințele 
practice ale producției. Orice 
lucrător din agricultură este 
astăzi — și trebuie să devină 
— un specialist cu înaltă ca
lificare ; aceasta constituie o 
necesitate pentru progresul 
rapid al agriculturii în toate 
sectoarele de activitate.

Pentru realizarea vastului 
program de dezvoltare a agri
culturii noastre, sarcini de 
mare răspundere revin Aca
demiei de Științe Agricole, in
stitutelor de cercetări și sta
țiunilor experimentale, tutu
ror celor care lucrează în do
meniul cercetării agricole. în 
ultimii ani, cercetătorii din 
acest domeniu au creat unele 
soiuri de plante și rase de a- 
nimale verificate în produc
ție ca bune. Rezultatele ob
ținute nu ne pot însă mul
țumi.

Avem nevoie de soiuri de 
plante și rase de animale cu 
potențial de producție mult 
mai ridicat, de tehnologii per

agricole de producție, gospo
dăriile personale, ale coopera
torilor și gospodăriile pro
ducătorilor individuali, în con
cordanță cu obiectivele pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială. Ele 
asigură respectarea structu
rii culturilor îr? conformi
tate cu prevederile planu
lui de stat, organizarea și 
gospodărirea rațională a pa
jiștilor, indiferent în pro
prietatea cui se află, realiza
rea planului de însămînțări, 
executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor și depo
zitarea produselor, aplicarea 
măsurilor privind dezvoltarea 
șeptelului. Trebuie să fie lim
pede că consiliile populare co
munale, comitetele executive 
poartă răspunderea pentru 
realizarea sarcinilor planului 
de stat cu privire la creșterea 
producției agricole, vegetale și 
animale, în raza lor de acti
vitate, pentru contribuția pe 
care agricultura o aduce la 
dezvoltarea economiei națio
nale. Ele trebuie să controle
ze realizarea la timp, în con
formitate cu prevederile lega
le, a tuturor lucrărilor agrico
le, precum și aplicarea măsu
rilor necesare creșterii produc
ției. Consiliul popular trebuie 
să controleze modul în care își 
desfășoară activitatea atît în
treprinderile agricole de stat 
și cooperativele, producătorii 
individuali, cît și diferiți fac
tori sociali din comună.

Consiliile populare județene 
poartă, la rîndul lor, răspun
derea pentru înfăptuirea în
tregului program de dezvol
tare a agriculturii din raza 
județelor respective. Planul 
de producție agricolă este plan 
județean — și consiliul popu
lar trebuie să ia toate măsu
rile pentru ca producătorii a- 
gricoli, atît cei din unitățile 
agricole de stat și coopera
tiste, cît și particularii să a- 
plice întocmai prevederile le
gale, să înfăptuiască la timp 
lucrările agricole. In exercita
rea atribuțiilor ce le revin, 
consiliile populare comunale, 
orășenești, județene, comitetele 
lor executive, vor trebui să 
fie larg sprijinite de cadrele 
de conducere și de specialiștii 
din unitățile agricole de stat 
și cooperatiste. Avem în fie
care comună, în fiecare ju
deț forțe suficiente care, u- 
nite, conduse în mod cores
punzător, ne dau garanția că 
vom putea realiza în cele 
mai bune condițiuni marile 
sarcini ce le avem îr? dezvol
tarea agriculturii. Fără nici 
o îndoială că vom realiza a- 
ceasta ! (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

Una din problemele centrale 
ale dezvoltării noastre social- 

fecționate la toate culturile și 
speciile de animale, care să 
asigure valorificarea la maxi
mum a eforturilor pe care 
le-am făcut și le vom face în 
următorii ani în agricultură. 
Trebuie să lichidăm cu desă- 
vîrșire spiritul de automulțu- 
mire față de ceea ce s-a ob
ținut, prezent încă în unele 
institute, la unii cercetători. 
Posibilitățile creării de noi 
soiuri de semințe și plante și 
rase de animale, de perfecțio
nare a tehnologiilor sînt neli
mitate. în cercetare trebuie să 
lucreze aceia care prin rezul
tatele muncii lor contribuie 
direct la dezvoltarea produc
ției agricole ; cei care ani de 
zile nu obțin nimic să fie tri
miși să lucreze în unități di
rect productive. (Vii aplauze).

Trebuite să crească răspun
derea nemijlocită a fiecărui 
institut de cercetare, în dome
niul său de activitate, pentru 
ameliorarea și crearea de noi 
soiuri și Vase, pentru perfec
ționarea tehnologiilor de pro
ducție, pentru acordarea îndru
mărilor și asistenței necesara 
bunei desfășurări a producției, 
precum și pentru generaliza
rea în întreaga țară a expe
rienței înaintate, dobîndite în 
practica agricolă, în lupta 
pentru producții tot mai mari, 
de calitate ridicată. Academia 
de Științe Agricole și Silvice 
trebuie să manifeste mai mul
tă fermitate in conducerea ac
tivității de cercetare, mai mult 
dinamism în mobilizarea în
tregului potențial științific în 
direcțiile hotărîtoare pentru 
realizarea marilor sarcini ce 
revin agriculturii noastre. Ea 
trebuie să acționeze pentru 
folosirea pe scară largă a cu
ceririlor științei agrotehnice 
contemporane, dezvoltînd în 
acest sens colaborarea cu in
stitutele științifice din țările 
socialiste și din alte țări ale 
lumii, valorificînd în produc
ție tot ceea ce este mai îna
intat în teoria și practica agri
culturii mondiale.

economice — care a constituit 
obiectul unor importante ho
tărîri ale Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale — 
este sistematizarea satelor. De 
aceea, în activitatea consiliilor 
populare un loc important tre
buie să-l ocupe probleme le
gate de sistematizarea comu
nelor, de dezvoltarea lor ca 
unități sociale puternice, ca
pabile să asigure locuitorilor 
condiții de viață tot mai bune. 
La realizarea lucrărilor de 
sistematizare a satelor și co
munelor, atît întreprinderile 
agricole de stat cît și coopera
tivele vor trebui să ia par
te activă. Problema principală 
a sistematizării viitoare a 
satelor și comunelor este le
gată de dezvoltarea produc
ției, de întărirea economico- 
socială a cooperativelor agri
cole de producție, a întreprin
derilor agricole de stat. De 
aceea, sistematizarea comu
nelor și satelor este o pro
blemă a înseși zonării, a dez
voltării agriculturii. Unitățile 
agricole, de stat și coopera
tiste trebuie să participe activ 
la realizarea tuturor acestor 
lucrări. în cadrul acestei 
vaste acțiuni va trebui să 
se asigure amplasarea cît 
mai rațională a unităților 
productive și a celor de in
teres social-cultural, dez
voltarea rețelei de deservire, 
aprovizionare cu apă și ener
gie electrică, a dotărilor ne
cesare desfășurării unei cît 
mai complexe activități uma
ne, care să creeze condițiile 
apropierii treptate a nivelului 
de viață de la sate de cel de 
la orașe.

Așa cum am mai arătat, în 
cadrul acțiunii de sistematizare 
vor fi create, din rîndul locali
tăților rurale, noi centre orășe
nești, în jurul cărora urmează 
să graviteze o serie de comune, 
realizîndu-se și pe această cale 
apropierea treptată a satului 
de oraș, dezvoltarea procesu
lui de urbanizare. Toate aces
tea vor duce la unirea și mai 
strînsă dintre muncitori, ță
rani și intelectuali, atît pe ba
za intereselor comune, cît și a 
condițiilor de viață asemănă
toare, vor contribui la întări
rea coeziunii societății noas
tre socialiste, a unității mo- 
ral-politice a întregului popor 
în jurul partidului și guvernu
lui. (Aplauze puternice).

îndatoriri importante în 
dezvoltarea agriculturii revin 
organelor economice centrale. 
Comitetul de Stat al Planifi
cării, comisiile județene de 
planificare trebuie să acorde 
o atenție sporită asigurării 
unei structuri optime a pla
nului de culturi în fiecare 
zonă, orientării ferme a uni
tăților agricole spre o produc
ție intensivă. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma

șini Grele și Ministerul Indus
triei Chimice trebuie să ia 
măsuri hotărîte pentru înde
plinirea sarcinilor stabilite în 
domeniul dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a agricul
turii, asimilării și producerii 
gamei necesare de tractoare, 
mașini agricole și substanțe 
chimice. Se cere o preocupare 
sporită din partea Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Mate-

Sporirea rolului conducător al organelor 
și organizațiilor de partid in dezvoltarea 

agriculturii, in viața satelor
Dragi tovarăși,
Ținînd seama de marea Im

portanță pe care o are agri
cultura în țara noastră, de 
necesitatea înfăptuirii în cele 
mal bune condițiuni a sarci
nilor trasate de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națio
nală, este evident că sporesc 
rolul și sarcinile organelor și 
organizațiilor de partid în 
conducerea și îndrumarea a- 
cestui domeniu de activitate. 
Avem în agricultură un pu
ternic activ de partid. La sate 
își desfășoară activitatea peste 
990 600 de comuniști, reprezen
tând 41,50 la sută din efectivul 
partidului. Există 2 700 orga
nizații de partid comunale, 
524 comitete de partid și 3 418 
organizații de bază în stațiuni 
pentru mecanizarea agricul
turii, 352 comitete și 3 726 or
ganizații de bază în întreprin
deri agricole de stat, 3194 
comitete și 15 543 organizații 
de bază în cooperative agri
cole de producție. Avem, de 
asemenea, organizații de 
partid puternice în stațiunile 
experimentale, în școlile de la 
sate. îndatorirea principală a 
organizațiilor de partid din co
mune și din unitățile agricole 
este mobilizarea forțelor ță
rănimii, ale tuturor oamenilor 
muncii de la sate pentru creș
terea producției agricole, rea
lizarea prevederilor planului 
de stat. Consider că este ne
cesar să aducem unele îmbu
nătățiri în organizarea mun
cii la sate, pentru mai buna 
unire a forțelor de partid — 
dispersate astăzi în sate — 
într-o organizație unică, ast
fel ca toți comuniștii, indife
rent ce activitate desfășoară, 
să contribuie la realizarea 
programului în agricultură. 
Am în vedere, ca activiștii de 
partid și de stat din județe să 
primească sarcina de a se 
ocupa nemijlocit, o anumită 
perioadă de timp, de coopera
tivele sau întreprinderile de 
stat cu anumite lipsuri în ac
tivitatea lor ; așa cum este 
necesar să ne gîndim și la fo
losirea experienței unor între
prinderi de a lua în patronaj 
anumite cooperative pentru a 
le ajuta în organizarea activi
tății lor. Pe plan mai general 
— va trebui să discutăm 
aceasta la Congresul partidu
lui dar fiind o problemă le
gată de agricultură o mențio
nez și aici — trebuie spus că 
avem milioane de oameni care 
au plecat din sate și lucrează 
în fabrici și zeci de mii în 
munci de conducere. Dacă 
s-ar duce, măcar o dată pe 
an, să stea cîteva zile în co
mună, în satul unde s-au năs
cut, să-și ajute comuna, cred 
că am rezolva mai rapid multe 
probleme legate de dezvolta
rea satelor noastre. (Aplauze 
puternice). Este necesar să ne 
gîndim să găsim astfel de 
forme îneît, periodic, activiștii 
noștri de partid și de stat să 
se ducă prin comunele lor, 
unde au părinți, frați, priete
ni, și unde, în orice caz, tre
buie să ajute la dezvoltarea 
comunelor, inclusiv să ia parte 
la organizarea planului de 
producție din cooperative. 
Dacă vom face acest lucru, 
atunci multe probleme și

Politica externă de pace și colaborare 

internațională a partidului și statului nostru
Dragi tovarăși,

Punînd în centrul activității 
sale înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului privind făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, partidul și gu
vernul desfășoară în același 
timp o intensă activitate in
ternațională, pornind de la 
faptul că între sarcinile na
ționale și cele internaționale 
există o strînsă unitate dia
lectică. Ca rezultat al acestei 
activități, România întreține 
relații diplomatice cu peste 
100 de țări și are legături e- 
conomice cu peste 110 state.

în mod constant punem pe 
primul plan dezvoltarea con
tinuă a colaborării multila
terale cu toate țările socialiste 
— aceste relații avînd un rol 
de mare însemnătate în dez- 
zoltarea economico-socială a 

riale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe pentru 
asigurarea pieselor de schimb 
și altor produse necesare bu
nei desfășurări a lucrărilor a- 
gricole. Ministerul Finanțelor, 
organele Băncii Agricole tre
buie să acorde un sprijin per
manent unităților agricole in 
gestionarea fondurilor mate
riale și bănești, creșterea con

greutăți pe care le-am discu
tat astăzi vor fi rezolvate ra
pid. Și trebuie să facem acest 
lucru, tovarăși ! (Aplauze pu
ternice). Creșterea producției 
agricole trebuie să fie obiecti
vul central al activității orga
nizațiilor de partid din sate și 
comune, sarcină ce trebuie 
pusă pe primul plan în fața 
tuturor comuniștilor și, tot
odată, a tuturor oamenilor 
muncii de la sate.

O mare răspundere în întă
rirea rolului conducător al 
partidului în agricultură revi
ne comitetelor județene de 
partid. Ele sînt chemate să a- 
corde o atenție sporită proble
melor agriculturii, să îndrume 
și să controleze mai eficient 
modul în care se realizează în 
fiecare județ prevederile pro
gramului stabilit de partid. 
Comitetele județene de partid 
trebuie să intensifice munca 
de îndrumare concretă, siste
matică a organelor agricole de 
stat și cooperatiste, a organe
lor și organizațiilor de partid 
din unitățile agricole, să con
troleze cu exigență modul 
cum acestea își îndeplinesc 
sarcinile, să asigure folosirea 
cît mal rațională a mijloace
lor și forțelor în vederea în
deplinirii în cele mai bune 
condițiuni a tuturor prevede
rilor planului producției agri
cole, a măsurilor de care de
pind dezvoltarea șl consoli
darea unităților agricole, de 
stat și cooperatiste, înflorirea 
generală a satului nostru so
cialist, să se organizeze un 
patronaj permanent asupra 
cooperativelor slabe.

înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională în dome
niul agriculturii impune, de 
asemenea, intensificarea mun
cii politico-educative de ridi
care a nivelului politic, ideo
logic și cultural, a orizon
tului de cunoaștere și a 
gradului. de pregătire profe
sională a întregii țără- 
nimi, aplicarea tot mai fermă 
în viața satului a principiilor 
eticii și echității socialiste. 
Este necesară perfecționarea 
în continuare a activității edu
cative, de formare a conștiin
ței noi, socialiste, a concepției 
materialist-dialectice despre 
lume și viață a țărănimii co
operatiste, a tuturor oamenilor 
muncii de la sate. în mod de
osebit este necesar să se dea 
atenție educării comuniste a 
tineretului de la sate, partici
pării sale active la munca 
pentru creșterea producției șl 
înflorirea multilaterală a a- 
griculturii, cultivării în con
știința sa a răspunderii pen
tru apărarea și buna gospo
dărire a avutului obștesc, 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă. în acest 
sens trebuie să acționeze mai 
hotărît Uniunea Tineretului 
Comunist, organizațiile sale 
de la sate, în acest sens tre
buie să fie îndrumată munca 
polițico-educativă cu tineretul 
de către organele și organiza
țiile de partid.

Căminele culturale care sînt, 
după cum ați văzut, în nu
măr destul de mare, tre
buie să desfășoare o activita
te mai intensă și multilatera- 

țării noastre, ca și a tuturor 
țărilor socialiste, în afirmarea 
unor raporturi noi în viața 
internațională. Considerăm că 
extinderea relațiilor între ță
rile socialiste, întărirea cola
borării și solidarității lor re
prezintă un factor determinant 
pentru progresul fiecărei țări 
socialiste, pentru afirmarea 
puternică a ideilor socialismu
lui în lume, pentru o politică 
de colaborare și pace interna
țională. (Aplauze puternice).

în același timp, România 
extinde larg relațiile sale cu 
țările care înaintează pe calea 
dezvoltării economico-sociale 
independente. Aceste rapor
turi, bazate pe deplina egali
tate în drepturi, au o mare 
însemnătate pentru progresul 
economic și social al fiecărei 
țări, pentru afirmarea cu tot 
mai1 multă forță a relațiilor 

tinuă a rentabilității produc
ției. Ele trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru creșterea efi
cienței economice a activității 
tuturor unităților agricole.

în general trebuie spus că 
organelor centrale de stat și 
de partid le revin sarcini 
deosebit de mari în soluționa
rea mai rapidă a unor proble

lă, cuprinzînd masa largă a 
locuitorilor comunei, îndeosebi 
tineretul, făcînd totul pentru 
răspîndirea culturii și științei 
înaintate In rîndurile țărăni
mii. în centrul atenției lor 
trebuie să stea problemele fun
damentale ale vieții satului — 
dezvoltarea conștiinței noi a 
țărănimii față de muncă, față 
de proprietatea socialistă, for
marea unei concepții de viață 
înaintată, în concordanță cu 
principiile de bază ale socie
tății noastre, cu etica și echi
tatea socialistă, preocuparea 
pentru ridicarea gradului de 
civilizație materială și spiri
tuală a vieții noului sat ro
mânesc.

în societatea noastră socia
listă sindicatele, organizațiile 
de tineret, comisiile de fe
mei, organizațiile de masă 
și obștești în general au 
un rol important în mobili
zarea și unirea forțelor între
gului popor în înfăptuirea po
liticii generale a partidului, în 
îndeplinirea planurilor de stat, 
în educarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oame
nilor muncii. Acționînd con
secvent pentru a-și înde
plini largile atribuții cu 
care au fost investite de so
cietatea noastră, organizațiile 
de masă și obștești sînt chema
te să aducă și la sate o con
tribuție sporită în creșterea 
producției și în educația so
cialistă a țărănimii. Organiza
țiile sindicale din unitățile a- 
gricole de stat și stațiunile de 
mașini agricole trebuie să des
fășoare în rîndul salariaților 
o muncă cultural-educativă 
cît mai intensă, în forme va
riate. Trebuie să se stabileas
că mai bine conlucrarea între 
uniunile cooperatiste și uniu
nea sindicatelor agricole. 
Comitetele de femei din 
comune și sate trebuie să de
termine o participare mai ac
tivă a maselor de femei la 
activitatea cooperativelor. Am 
în vedere, tovarăși, nu atît 
participarea la muncă, pentru 
că, din acest punct de vedere, 
forța principală de muncă o 
constituie astăzi femeile. Aș 
dori, ca, și de la această înal
tă tribună — deși aducînd fe
licitări și urări tuturor coope
ratorilor am inclus și femeile 
— să menționez în mod deo
sebit rolul important pe care 
îl au femeile în agricultură, 
faptul că ele constituie forța 
principală, și să le adresez fe
licitări și cele mai bune urări. 
(Aplauze prelungite). Dar cînd 
vorbesc de faptul că ele tre
buie să participe mai activ, 
mă gîndesc să ia parte și la 
conducerea agriculturii, la 
conducerea cooperativelor, în 
funcțiile de președinți de coo
perative. Din acest punct de 
vedere trebuie să spunem în 
mod deschis, autocritic, că lu
crurile nu ne pot mulțumi. 
Trebuite să aducem și aici în 
cel mai scurt timp o îmbună
tățire simțitoare! Femeile sînt, 
știți foarte bine, bune gospo
dine ; ele știu să fie și ener
gice atunci cînd vor. Să le 
punem în situația de a face 
acest lucru în conducerea uni
tăților, unde desfășoară prin
cipala activitate ! (Aplauze 
puternice). Vorbind de lărgi1- 

noi în lume, pentru lupta îm
potriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, 
pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe destinele sale, de a-și făuri 
viața așa cum dorește, fără 
nici un amestec din afară. (A- 
plauze puternice).

Pornind de Ia realitățile lu
mii contemporane și acționînd 
în spiritul principiilor coexis
tenței pașnice, România pro
movează, de asemenea, relații 
largi cu țările capitaliste dez
voltate în toate domeniile de 
activitate. Considerăm că par
ticiparea activă la diviziunea 
internațională a muncii con
stituie o necesitate obiectivă 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei țări, pentru 
înfăptuirea unei politici noi, 
de colaborare și pace în lume. 

Așezăm în mod constant la

me de care depinde buna des
fășurare a întregii noastre ac
tivități în agricultură. Fără 
îndoială că se vor lua toate 
măsurile pentru ca și orga
nele centrale să-și îndepli
nească în condiții mai bune 
decît pînă acum sarcinile șl 
răspunderile pe care le au. 
(Aplauze puternice).

rea orizontului de cultură, 
îmbogățirea continuă a vie
ții spirituale a satului, forma
rea omului nou în comunele 
patriei noastre, trebuie să vor
bim de creșterea răspunderii 
tuturor factorilor de educație 
și mijloacelor de informare de 
care dispune societatea noas
tră. Este necesar ca litera
tura și arta care au o no
bilă tradiție în preocupa
rea pentru reliefarea vieții 
satului să facă mai mult pen
tru a reda viața nouă, idealu
rile de progres, de bunăstare 
ale țărănimii noastre. Aceasta 
presupune ca scriitorii, artiștii 
plastici, muzicienii, toți cei 
care lucrează în artă și litera
tură să se deplaseze mai mult 
de la oraș spre sat, să înțe
leagă că pentru a scrie des
pre sat, despre viața țărăni
mii, nu poate să o facă din ci
tit sau dintr-o vizită de docu
mentare de 2—3 zile. Pentru 
aceasta, este nevoie de a trăi 
viața satului, de a munci ală
turi de cei care făuresc bunu
rile materiale din agricultură. 
Atunci Vom avea opere pe 
măsura faptelor mărețe reali
zate de țărănimea noastră 1 
(Vii aplauze). Fără îndoială că 
și Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste trebuie să-și îm
bunătățească activitatea, să a- 
corde o mai mare atenție în
deplinirii rolului cu care a 
fost investit de partid și de 
stat în toată această uriașă ac
tivitate educativă ce trebuie să 
se desfășoare la sate.

O contribuție deosebită la 
educarea socialistă a țără
nimii sînt chemate să a- 
ducă radioul, televiziunea, 
presa care au datoria să 
dezbată problemele strin
gente ale luptei pentru dez
voltarea și modernizarea agri
culturii, să contribuie la răs
pîndirea exemplelor pozitive 
de muncă, de atitudine înain
tată, să critice mentalitățile și 
moravurile retrograde, să spri
jine formarea unei opinii îna
intate, cu adevărat socialiste, 
în satele noastre.

Tot ceea ce avem de înfăp
tuit în agricultură este ne
mijlocit legat de participarea 
celor care lucrează în acest . 
sector, a întregii țărănimi, la 
activitatea de conducere și 
aplicare în viață a programu
lui elaborat de partid.

Fără îndoială că, acționînd 
cu toate forțele pentru a asi
gura creșterea continuă a pro
ducției vegetale și animale, 
pentru organizarea cît mai ra
țională, pe baze științifice, a 
muncii și a producției, pentru 
creșterea eficienței economice 
a activității din agricultură, 
preocupîndu-se permanent de 
ridicarea nivelului ei de cu
noștințe profesionale și de for
marea conștiinței socialiste, 
țărănimea cooperatistă, lucră
torii din întreprinderile agri
cole de stat, mecanizatorii, 
specialiștii, toți oamenii mun
cii din agricultură își vor în
deplini cu cinste sarcinile ce 
le revin în acest an și pe în
tregul cincinal, vor face ca 
agricultura să aducă o con
tribuție sporită la creșterea 
avuției naționale, la ridicarea 
generală a bunăstării între
gului popor. (Aplauze puter
nice).

baza relațiilor noastre inter
naționale principiile deplinei 
egalități în drepturi, respec
tului independenței și suvera
nității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc. Constatăm cu 
multă satisfacție că aceste 
principii sînt tot mai larg re
cunoscute pe plan internațio
nal, afirmîndu-se ca principii 
de bază pentru organizarea 
relațiilor dintre state, fără 
deosebire de orînduire socială. 
(Vii aplauze).

Trăim o epocă de mari tran
sformări economice, sociale, 
naționale și politice. Popoare
le își afirmă cu tot mai multă 
putere voința și năzuințele 
spre o lume mai dreaptă și

(Continuare în pag. a Vil-a)
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mai bună. Asistăm la o regru
pare a forțelor, la o nouă rea
șezare a relațiilor internațio
nale. Toate aceste schimbări 
impun participarea activă la 
viața internațională a tuturor 
popoarelor, pentru a asigura 
soluționarea marilor probleme 
care preocupă omenirea, ți- 
nîndu-se seama de interesele 
dezvoltării economico-sociale 
independente a tuturor națiu
nilor, de necesitatea respectă
rii dreptului fiecărui popor de 
a-și organiza viața conform 
năzuințelor și aspirațiilor sale, 
de a-și făuri un destin liber și 
fericit. (Aplauze puternice).

Schimbările petrecute în ul
timii ani pe plan mondial au 
dus la conturarea unui nou 
curs în viața internațională 
— cursul spre destindere și 
colaborare. Trebuie să spunem 
însă deschis că afirmarea a- 
cestui curs se află abia la în
ceput. Succesele obținute în 
soluționarea unor probleme, 
înțelegerile și acordurile rea
lizate între un număr de 
state, dezvoltarea colaboră
rii internaționale, sînt, fără 
îndoială, factori pozitivi, deo
sebit de importanți, în înlătu
rarea vechii politici de forță, 
de amenințare și dictat, cunos
cută sub denumirea de „răz
boi rece“, în afirmarea unei1 
politici noi bazate pe egalita- 
.e, pe folosirea căii tratative
lor, a mijloacelor politice, paș
nice în rezolvarea probleme
lor litigioase dintre state. 
Toate acestea nu ne pot însă 
duce la concluzia că noul 
curs spre destindere și cola
borare internațională s-a con
solidat și a devenit ireversi
bil. Nu trebuie să uităm nici 
un moment că există încă pe
ricolul întreruperii cursului 
spre destindere, că în lume 
mai sînt puternice forțe reac
ționare care caută să împie
dice afirmarea noilor princi
pii în relațiile dintre state, să 
pună în primejdie pacea in
ternațională, să împingă o- 
menirea spre noi conflicte.

Fiind pe deplin conștienți 
de toate aceste tendințe și po
sibilități, ținînd seama de ra
portul de forțe pe plan inter
național, trebuie să păstrăm 
permanent vigilența și să ac
ționăm cu toată fermitatea 
pentru accentuarea și consoli
darea noii politici, a cursului 
spre destindere. Este în inte
resul tuturor popoarelor, al 
cauzei colaborării și păci? în 
lume să se pună cu desăvîrși- 
re capăt politicii de forță și 
dictat, să se obțină noi și noi 
succese pe calea instaurării 
principiilor de egalitate și res
pect mutual între state, spre 
înfăptuirea unei lumi a drep
tății și echității sociale, a con
lucrării fructuoase între na
țiuni, în interesul progresului 
și civilizației omenirii. (Aplau
ze puternice).

In realizarea acestei noi po
litic? un loc important ocupă 
înfăptuirea securității europe
ne. începerea, în anul 1973 a 
lucrărilor conferinței a repre
zentat un moment de mare 
însemnătate în viața continen
tului nostru. Considerăm că 
trebuie acționat în continuare, 
cu toată responsabilitatea, în 
vederea încheierii cu succes 

lucrărilor conferinței de la 
Geneva, pentru elaborarea do
cumentelor care să pună ba
zele principiilor noilor relații 
dintre statele continentului 
european, dezvoltării colabo
rării economice, tehn?co-știin- 
țifice și culturale, în spiritul 
deplinei egalități în drepturi, 
să stabilească măsurile prac
tice menite să dea fiecărei 
națiuni sentimentul unei de
pline securități, să excludă 
folosirea forței, a amenințării 
cu forța, a oricărui fel de pre
siuni și ingerințe în viața al
tor țări. Considerăm că este 
necesară crearea unui orga
nism permanent care să asi
gure continuarea contactelor 
multilaterale dintre statele 
continentului, în vederea dez
voltării și consolidării securi
tății și colaborării în Europa. 
Este adevărat că în Europa 
sînt țări cu orînduiri sociale 
diferite. Securitatea europeană 
presupune angajament ferm 
pentru afirmarea principiilor 
deplinei egalități între toate 
statele, indiferent de orîndui- 
rea socială. Numa? așa se 
poate vorbi de securitate eu
ropeană ! Asemenea securitate 
trebuie să realizăm ! (Aplauze 
puternice).

Apreciem că trebuie făcui 
totul pentru încheierea în cel 
mai scurt timp a lucrărflor de 
la Geneva, în vederea organi
zării fazei finale a conferinței 
general-europene, care, după 
părerea noastră, ar trebui să 
so realizeze la nivelul șefilor 
de state sau de guverne. Suc
cesul deplin al conferinței ge
neral-europene va reprezenta) 
fără îndoială, un eveniment de 
importanță istorică în viața 
Europei, exercitînd în același 
timp o puternică influență po
zitivă asupra întregului cli
mat internațional.

Dragi tovarăși.
După cum vă este cunoscut, 

între 12 și 21 februarie am fă
cut o vizită în Libia, Liban, 
Siria și Irak. Vizitele în aces
te țăr? arabe prietene au pri
lejuit puternice manifestări 
ale solidarității popoarelor 
noastre. De altfel, așa cum 
am menționat în cursul vizitei, 
între poporul român și popoa
rele țărilor vizitate există 
vechi relații de prietenie. Po

poarele noastre au cunoscut 
timp de secole aceeași domi
nație străină, au luptat pen
tru cucerirea independenței lor 
naționale. Nu o dată repre
zentanții țărilor noastre s-au 
întîlnit și au luptat împreu
nă pentru dreptul de a fi stă- 
pîne pe destinele lor.

în Libia am avut convorbiri 
îndelungate cu președintele 
Geddafi. Miniștri și specialiști 
români au dus negocieri cu o- 
mologii lor lfbieni pentru rea
lizarea unui șir de acorduri și 
înțelegeri privind dezvoltarea 
relațiilor economice dintre ță
rile noastre. Urmare a con
vorbirilor, au fost stabilite re
lațiile diplomatice între Româ
nia și Lib?a, au fost semnate 
acorduri și convenții cu pri
vire la dezvoltarea colaborării 
economice, tehnico-științifice 
și culturale. Se poate spune 
că s-au pus în multe domenii 
bazele unor relații trainice de 
prietenie și colaborare româ- 
no-libiene. De aceea apreciez 
că vizita în Libia s-a înche
iat cu rezultate deosebit de 
bune pentru extinderea co
operării multilaterale româno- 
libiene, precum și pentru cau
za generală a prieteniei și 
colaborării între popoare. (A- 
plauze puternice).

în Liban am avut convor
biri cu președintele Frangieh. 
S-au purtat, de asemenea, dis
cuții cu miniștrii și specialiștii 
libanezi în vederea extinderi? 
relațiilor de colaborare dintre 
țările noastre. Se poate spune 
că s-au evidențiat noi posibi
lități de dezvoltare continuă 
a prieteniei și colaborării eco
nomice, tehnico-ștfintifice și 
culturale dintre popoarele 
noastre.

Există tot mai multe do
menii în care România și Li
banul au colaborat și pînă 
acum — și pot să colaboreze 
cu rezultate bune și în viitor 
— pentru interesele lor și 
pentru cauza generală a cola
borării în lume. De aceea a- 
preciez că și vizita în Liban 
s-a încheiat cu rezultate bune 
pentru popoarele noastre, 
pentru cauza păcii și colabo
rării. (Aplauze puternice).

în Siria am avut convorbiri 
îndelungate cu președintele 
Assad. S-au purtat convorbiri 
și s-au semnat o serie de a- 
corduri cu privire la extinde
rea colaborării economice, 
tehnico-șt?lnțifice dintre cele 
două țări. Ținînd seama de 
faptul că Siria se găsește în 
stare de conflict cu Israelul, 
că are teritorii ocupate, o par
te însemnată a convorbirilor 
cu președintele Assad a fost 
consacrată, cum era și normal, 
problemelor Orientului Mijlo
ciu — de altfel și în celelalte 
țări problemele Orientului 
Mijlociu au ocupat un loc cen
tral — căilor per.tru realiza
rea unei păci drepte și traini
ce, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile ocu
pate în urma războiului din 
1967. Am constatat cu multă sa
tisfacție preocupările președin
telui Assad, ale celorlalți con
ducători sirieni, dorința po
porului sirian de a se ajunge 
la o pace dreaptă și justă, 
care să dea posibilitatea po
porului sirian să se poată 
concentra asupra dezvoltării 
sale economico-sociale. Putem 
spune deci că vizita în Siria 
a pus bazele unei extinderi și 
mai mari a colaborării dintre 
popoarele noastre în toate do
meniile de activitate, a con
lucrării în d?recția unei păci 
trainice în Orientul Mijlociu, 
a unei lumi mai bune și mai 
drepte. (Aplauze puternice).

în Irak am avut, de aseme
nea, convorbiri îndelungate 
cu președintele Al-Bakr, s-au 
purtat convorbiri cu miniștrii 
și specialiștii irakieni asupra 
dezvoltării relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări. Am convenit să ac
ționăm pentru extinderea co
laborării economice și teh
nico-științifice dintre cele 
două țări, să continuăm 
activitatea per.tru definiti
varea a o serie de înțe
legeri care să dea pers
pectivă trainică colaborării 
în viitor. Iată de ce apre
ciez că și vizita în Irak 
s-a încheiat cu rezultate 
bune, a deschis perspective 
noi pentru extinderea u- 
nei trainice colaborări între 
popoarele român și irakian, 
ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor ambelor popoare, 
cauzei generale a colaborăr?i 
internaționale. (Aplauze pu
ternice).

în cursul vizitei în Liban 
am avut convorbiri îndelun
gate cu reprezentanții Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei în frunte cu președin
tele Organizației — Arafat. 
Desigur, convorbirile s-au re
ferit aproape în întregime la 
problemele Orientului Mij
lociu și îndeosebi la situa
ția poporului palestinian, la 
căile pentru găsirea unei so
luții juste care să asigure po
porului palestinian dreptul la 
autodeterminare, condiții co
respunzătoare dezvoltării sale 
economico-sociale, inclusiv — 
dacă poporul palestinian și 
conducătorii săi vor hotărî — 
crearea unui stat palestinian 
independent.

în cele patru țări arabe vi
zitate am avut contacte și 
convorbiri cu conducători ai 
partidelor de guvernămînt, ai 
partidelor comuniste și ai al
tor organizații democratice și 
progresiste, ne-am întîlnit cu 
reprezentanți ai opiniei publi
ce și ai maselor largi popu
lare.

în toate țările vizitate am 
rămas cu impresii deosebit 
de plăcute despre preocupă
rile și dorințele popoarelor 
respective pentru dezvoltare 
economico-socială indepen
dentă, pentru pace și colabo
rare între popoare. (Apluaze 
puternice).

Se poate spune că vizitele 
în cele patru țări arabe, con
vorbirile avute, au evidențiat 
încă o dată justețea politicii 
generale a partidului și sta
tului nostru de dezvoltare a 
relațiilor de colaborare cu 
toate statele lumii, de întări
re a solidarității cu țările care 
pășesc pe calea dezvoltării 
economico-sociale indepen
dente.

Vizita și rezultatele obținu
te au pus bazele unei cola
borări largi în toate domeniile 
de activitate dintre România 
și țările vizitate, aceasta cores
punde intereselor popoarelor 
noastre, precum și cauzei so
cialismului, progresului so
cial, colaborării între popoare 
și păcii în lume. (Aplauze pu
ternice).

Trebuie să menționez în 
mod special că și cu acest 
prilej am convenit asupra 
dezvoltării între partidul nos
tru și partidele cu care am a- 
vut convorbiri, a schimbului 
de delegații și a colaborării 
ceea ce, fără nici o îndoială, 
va contribui la dezvoltarea 
solidarității în lupta comună 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, în lupta pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

în toate aceste țări am dus 
sentimentele de prietenie și 
solidaritate ale poporului ro
mân și doresc încă o dată, de 
la această înaltă tribună, să 
adresez mulțumiri pentru pri
mirea prietenească ce ni s-a 
rezervat peste tot, pentru sen
timentele de prietenie și soli
daritate cu care am fost în
conjurați atît de conducători, 
cît și de popoarele țărilor vi
zitate. (Aplauze puternice).

Doresc, de asemenea, să a- 
dresez conducătorilor și po
poarelor pe care le-am vizitat, 
încă o dată urarea de noi și 
noi succese pe calea dezvoltă
rii economico-sociale inde
pendente. pe calea bunăstării 
și fericirii. Doresc să asigur, 
încă o dată, că vom face to
tul pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a acorduri
lor și înțelegerilor încheiate, 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre România și aceste țări, 
dintre România și țările ara
be în general. (Aplauze pu
ternice).

în lupta pentru însănăto
șirea vieții internaționale o 
importanță deosebită are rea
lizarea unei păci drepte și 
trainice în Orientul Mijlociu. 
Ca țară socialistă și ca stat 
european, România — ca și 
alte state — este direct inte
resată în lichidarea conflic
tului din Orientul Mijlociu. 
Considerăm că nesoluționarea 
problemelor, menținerea stă
rii de încordare reprezintă un 
pericol permanent pentru pa
cea în această zonă, cu grave 
consecințe pentru relațiile in
ternaționale, pentru pacea 
în întreaga lume. Conducă
torii Israelului trebuie să 
înțeleagă că integritatea și 
suveranitatea r.u se asigu
ră prin cuceriri teritoria
le, prin politica de forță, 
ci prin o politică de înțe
legere și colaborare pașnică 
cu toți vecinii. Aceasta este, 
de altfel, valabil mai general 
în relațiile dintre toate state
le lumii. (Aplauze).

Am salutat acordurile rea
lizate cu privire la dezanga
jarea militară dintre Egipt și 
Israel. Considerăm că trebuie 
acționat cu toată hotărîrea 
pentru realizarea dezangajării 
și între celelalte state aflate 
în conflict, creîndu-se astfel 
condițiile necesare desfășură
rii negocierilor de la Geneva 
în scopul soluționării depline 
a tuturor problemelor din O- 
rientul Mijlociu. Așa cum am 
arătat și în alte împrejurări, 
România se pronunță pentru 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, 
pentru realizarea unei păci 
care să garanteze integritatea 
și suveranitatea tuturor sta
telor din această zonă. Tot
odată, considerăm că este ne
cesar să se soluționeze pro
blema poporului palestinian 
în conformitate cu năzuințele 
sale naționale, cu dreptul său 
imprescriptibil de a-și orga
niza viața de sine stătător, 
inclusiv de a-și constitui un 
stat propriu, independent.

Ținînd seama de complexi
tatea problemelor din Orien
tul Mijlociu, apreciem nece
sar ca negocierile pentru so
luționarea tuturor problemelor 
să se desfășoare sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, 
cu participarea tuturor sta
telor interesate, deci și a re
prezentanților poporului pa
lestinian. Totodată, conside
răm ca deosebit de impor
tant ca la aceste negocieri să 
participe și alte state ce pot 
contribui la realizarea păcii, 
îndeosebi unele state din Eu
ropa și Africa. Este în inte
resul tuturor popoarelor lumii 
de a acționa cu mai multă 
fermitate pentru realizarea în 
cel mai scurt timp a unei păci 
drepte și trainice în Orientul 
Mijlociu. (Aplauze puternice).

Mai există și alte zone de 
încordare în lume. Apreciem 
că trebuie depuse în conti
nuare eforturi serioase pentru 

realizarea acordurilor cu pri
vire la Vietnam, pentru in
staurarea unei păci trainice 
în întreaga Indochină. Este 
necesar să se pornească de la 
respectarea deplină a drep
turilor acestor popoare de a-și 
soluționa problemele fără a- 
mestec din afară, excluzîndu- 
se orice imixtiune în treburile 
lor interne.

Afirmarea unor relații noi, 
cu adevărat democratice în 
lume, impune soluționarea tu
turor litigiilor internaționale 
pe calea tratativelor, prin mij
loace politice, pașnice, exclu
derea definitivă a forței în 
raporturile dintre state. Tre
buie să se pornească în mod 
constant de la recunoașterea 
dreptului fiecărui popor — 
indiferent de mărimea sa — de 
a fi deplin stăpîn pe bogățiile 
naționale, de a se putea 
consacra dezvoltării economi
co-sociale independente, fără 
amestec din afară. Aceas
ta impune o luptă ho- 
tărîtă împotriva politicii im
perialiste de forță și dictat, a 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, împotriva oricăror 
practici și tendințe de natură 
să frîneze cursul destinderii 
în viața internațională.

în acest spirit, România 
este profund solidară și spri
jină pe deplin lupta popoare
lor care își afirmă dreptul la 
dezvoltarea economico-socia
lă independentă, mișcările de 
eliberare națională. Acordăm 
întregul sprijin popoarelor din 
Guineea-Bissau, Angola, Mo- 
zambic în lupta lor pentru în
lăturarea totală a dominației 
coloniale, ne pronunțăm cu 
hotărîre împotriva politicii 
rasiste. Trebuie să facem to
tul pentru a pune capăt cu 
desăvîrșire rămășițelor siste
mului colonialist, care mai 
dăinuie încă în lume. (Aplau
ze puternice).

O importanță primordială 
pentru dezvoltarea colaboră
rii, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră au măsurile 
de sprijinire a țărilor în curs 
de dezvoltare, în vederea rea
lizării unui progres economi- 
co-social mai rapid, a lichi
dării decalajului care le des
parte de țările dezvoltate. în 
acest context, este necesară o 
abordare nouă a problemelor 
energiei, a problemei mate
riilor prime, în general a re
lațiilor dintre țările dezvolta
te și țările în curs de dezvol
tare, stabilindu-se raporturi 
noi, echitabile, între statele 
producătoare de materii pri
me și statele dezvoltate. Toa
te acestea trebuie să tindă 
spre crearea condițiilor în ve
derea diminuării treptate a 
decalajului existent între sta
te, pentru progresul mai ra
pid al economiei țărilor slab 
dezvoltate. România consideră 
că la discutarea acestor pro
bleme trebuie să participe 
toate țările, în cadrul sau sub 
egida Națiunilor Unite, în 
spiritul principiilor deplinei 
egalități în drepturi, al res
pectării voinței și intereselor 
fiecărei națiuni.

(Urmare din pag. I)
tare a maselor largi de oa
meni ai muncii de la sate 
în vederea soluționării la 
un nivel superior a proble
melor majore ce priveso 
dezvoltarea intensivă a agri
culturii noastre socialiste — 
participă peste 8 000 de lu
crători ai ogoarelor : pre
ședinții cooperativelor agri
cole de producție, directorii 
întreprinderilor agricole de 
stat și ai stațiunilor de me
canizare, președinții consi
liilor șl asociațiilor intercoo- 
peratiste, alte cadre de con
ducere din agricultură, spe
cialiști, țărani, mecanizatori, 
lucrători fruntași din acest 
sector.

La conferință iau parte 
membri ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, primii secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
activiști de partid și de stat, 
cadre din unele ramuri in
dustriale. oameni de știință 
și cultură.

La lucrări asistă delegații 
de partid și de stat, care se 
află in țara noastră, alți oas
peți de peste hotare.

Participă, de asemenea, ca 
invitați, șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic acredi
tați la București, ziariști ro
mâni și străini.

Marea rotondă a pavilio
nului. care găzduiește acea
stă manifestare, este împo
dobită sărbătorește. Pe pa
nourile ce înconjoară uria
șa sală sint înscrise urările: 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu“ ; „Tră
iască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica So
cialistă România“ ; „Trăia
scă poporul român, construc
tor eroic al socialismului". 
Drapelele roșii și tricolore 
coboară din centrul cupolei 
spre tribună.

Domnește o atmosferă de 
vie însuflețire. Participanții 
întimpină cu puternice și în
delungi urale, cu aplauze 
furtunoase pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți conducători de partid 
și de stat. Exprimîndu-și 
profunda dragoste față de 
secretarul general al parti
dului. întreaga asistență 
scandează, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R.“. In a- 

în soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea este 
necesar să sporească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite și 
al altor organisme internațio
nale care constituie cadrul cel 
mai adecvat de dezbatere de
mocratică a tuturor acestor 
probleme, cu participarea tu
turor statelor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor. 
Mai mult ca orfcînd conside
răm. că este necesară partici
parea activă a țărilor mici și 
mijlocii la activitatea organi
zațiilor internaționale, la solu
ționarea problemelor care 
preocupă lumea contempo
rană.

Accentuarea și consolidarea 
politicii noi, a cursului destin
derii nu se poate realiza fără 
intensificarea luptei maselor 
populare, întărirea unității și 
coeziunii lor, fără participarea 
activă a popoarelor, care re
prezintă forța hotărîtoare a 
progresului social, a păcii în 
lume. (Vil aplauze). Por
nind de la aceste conside
rente, Partidul Comunist 
Român desfășoară o largă 
activitate pentru întărirea 
colaborării și solidarității cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, apreciind că u- 
nitatea lor reprezintă un fac
tor esențial pentru dezvoltarea 
omenirii pe o cale nouă. în 
același timp, acționăm pentru 
lărgirea colaborării cu parti
dele socialiste și social-demo- 
crate, cu alte partide progre
siste și democratice, cu toate 
forțele antiimperialiste. Astăzi, 
mai mult ca oricînd, întărirea 
colaborării și unității tuturor 
forțelor antiimperialiste, de
mocratice și progresiste repre
zintă o necesitate imperioasă 
pentru afirmarea cu succes a 
noii politici internaționale.

în acest spirit Partidul Co
munist Român, Republica So
cialistă România vor acționa 
și în viitor, cu toată fermita
tea, pentru intensificarea cola
borării internaționale, pentru 
triumful politicii de egalitate 
și colaborare între popoare, 
pentru dezvoltarea socială 
progresistă a omenirii, pentru 
o lume a păcii și dreptății so
ciale. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși,
Am prezentat în cadrul con

ferinței principalele probleme 
ale activității din agricultură, 
orientările și sarcinile pe care 
ne propunem să le îndeplinim 
în vederea trecerii la o etapă 
nouă, superioară în dezvolta
rea aceslui sector de bază al 
economiei noastre naționale. 
Dorim ca lucrările conferinței 
— la care participă cadrele de 
conducere din toate sectoarele 
agriculturii — să prilejuiască 
un larg schimb de păreri, des
fășurat într-un spirit de înaltă 
exigență și răspundere, în le
gătură cu aceste probleme, să 
se soldeze cu cît mai multe 
sugestii și propuneri privind 
modalitățile concrete de ridi
care a producției agricole, de 
îmbunătățire a conducerii a- 
griculturii noastre socialiste.

Deschiderea lucrărilor Conferinței
ceastă vibrantă manifestare 
a simțămintelor de bucurie, 
de stimă și respect își gă
sesc expresie nemijlocită le
gătura indestructibilă dintre 
partid și popor, încrederea 
nețărmurită a oamenilor 
muncii de la sate in politi
ca înțeleaptă a partidului, 
călăuzitorul Întregului nostru 
popor pe calea progresului 
economic și social, a bună
stării și vieții fericite.

De la tribuna prezidiului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută cu căldură mulțimea 
care aclamă.

In prezidiu, iau, de ase
menea, loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Iile Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Flo- 
rian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec, Io- 
sif Banc, Constantin Băbă- 
lău. Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constanti- 
nescu. Aurelia Dănilă, Miu 
Dobrescu, Magdalena Filipaș, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Pățan, Ion Stănescu, Mihai 
Telescu, Iosif Uglar, Richard 
Winter, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Va
sile Albu, președintele C.A.P. 
Moara, județul Suceava, Mi
ri» Amarghioalei, președinte
le C.A.P. Itești, județul Ba
cău, Vasile Anuțu, președin
tele Consiliului intercoope- 
ratist Tg. Jiu, județul Gorj, 
Mircea Avasiloaie, coopera
tor fruntaș, C.A.P. Broscăuți, 
județul Botoșani, Vasile Băr- 
bulescu, președintele C.A.P. 
Scornicești, județul Olt, An
drei Balint, președintele 
C.A.P. Săcele, județul Bra
șov, Georgeta Ciucă, pre
ședintele C.A.P. Adîncata, 
județul Ilfov. Maria Cucuta, 
șef fermă C.A.P. Traianu. 
județul Tulcea, Livia Cioltea. 
șef fermă C.A.P. Mireșu 
Mare, județul Maramureș, 
Minodora Cosor, cooperator 
fruntaș, C.A.P, Beriu, jude
țul Hunedoara, Andrei Cer- 
vencovici, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid Arad, Gheorghe Dinu, 
președintele C.A.P. Smeeni. 
județul Buzău, Paraschiva 
Diaconescu. șef fermă C.A.P. 
Huși, județul Vaslui, Ion 
Dragomir, mecanizator frun
taș, S.M.A. Sibiu, județul Si
biu, Ludovic Fazekas, prim-

Fără nici o îndoială, tova
răși, nu trebuie să mai subli
niez că în toate aceste dezba
teri trebuie să se manifeste un 
spirit critic și autocritic cît 
mai dezvoltat, să se spună lu
crurilor pe nume, pentru că 
numai așa vom putea aduce 
într-adevăr clarificările nece
sare, vom pleca de aci cu un 
program clar de activitate în 
viitor. Această dezbatere se 
înscrie în metoda de muncă, 
în practica obișnuită a parti
dului nostru de a se sfătui 
permanent cu oamenii muncii, 
cu întregul popor în luarea 
tuturor hotărîrilor care pri
vesc cursul înainte al patriei 
noastre socialiste.

Am considerat, pornind toc
mai de la această practică, că 
este necesar ca acum, cînd 
mai avem doi ani pînă la în
cheierea cincinalului, și cînd 
elaborăm noul cincinal 1976- 
1980, să avem această confrun
tare largă pentru a da o pers
pectivă mai bună și a putea, 
împreună, să trasăm drumul 
dezvoltării agriculturii româ
nești în viitor. (Aplauze pu
ternice).

Dispunem de toate condiți
ile pentru a realiza cu succes 
și în agricultură — ca și în 
industrie și în toate celelalte 
sectoare ale economiei și vie
ții sociale — sarcinile și o- 
biectivele trasate de Congre
sul al X-lea al partidului și 
de Conferința Națională.

Avem o țărănime minunată, 
avem cooperatori minunați, 
avem cadre minunate, condu
cători minunați în agricultu
ră. Să facem totul ca agricul
tura să-și aducă o contribuție 
tot mai mare la sporirea avu
ției noastre socialiste, la înflo
rirea și bunăstarea întregii 
națiuni, la ridicarea României 
în rîndul țărilor avansate ale 
lumii, pe noi trepte de pro
gres și civilizație. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Să facem astfel ca anul 
acesta, în care se împlinesc 
trei decenii de cînd poporul 
nostru și-a luat soarta în pro- 
prifle mîini și a trecut la fău
rirea vieții sale noi, libere și 
fericite, anul în care va avea 
loc cel de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân, să se înscrie în istoria 
țării cu noi și strălucite vic
tori? în toate domeniile de ac
tivitate, să marcheze un nou 
pas înainte pe drumul lumi
nos al făuririi comunismului 
în România. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Să facem totul pentru ca 
țărănimea noastră să-și adu
că — alături de clasa munci
toare și în strînsă alianță cu 
ea — o contribuție tot mai 
act?vă la dezvoltarea și întă
rirea forței și capacității eco- 
nomice-sociaie a României 
socialiste ! (Aplauze puterni
ce, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.“. întrea
ga asistență, în picioare, acla
mă îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

secretar al Comitetului jude
țean de partid Harghita, Ni
colae Giosan, președintele 
Academiei de Științe Agri
cole și Silvice, Constantin 
Glăvan, directorul Direcției 
generale agricole, județul 
Dolj, Silvia Iosub, director, 
unitatea economică Intercoo- 
peratistă Stoenești, județul 
Prahova, Ilarie Isa, director, 
unitatea economică intercoo- 
peratistă Livezile, județul 
Dîmbovița, Dumitru Jlanu, 
brigadier C.A.P. Fintinele, 
județul Teleorman, Leopold 
Köber, președintele Uniunii 
județene a C.A.P. Sibiu, 
Viohentie Leilich, președin
tele C.A.P. Cruceni, județul 
Arad, Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor, Aldea 
Milltaru, președintele Uniu
nii Naționale a C.A.P., Tvet- 
co Milanovici, președintele 
C.A.P. Belobreasca, județul 
Caraș-Severin, Marin Moca- 
nu, președintele Consiliului 
intercooperatist Bîrla, jude
țul Argeș, Bela Mako, preșe
dintele Consiliului inter
cooperatist Cernat, județul 
Covasna, Floarea Marcu, in
giner șef al C.A.P. Salcia, 
județul Mehedinți, Vasile 
Marin, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Ialomița, Cornel Miloș, șef 
fermă, I.S.C.I.P. Satu Mare, 
județul Satu Mare, Gheor
ghe Marineanu, director, 
S.M.A. Sieu-Odorhel, județul 
Bistrița-Năsăud, Costică Măr- 
culescu, director S.M.A. Că- 
teasca, județul Argeș, Gheor
ghe Mihăescu. mecanizator 
fruntaș, S.M.A. Drăgășani, 
județul Vîlcea, Vaier Mican, 
directorul Direcției genera
le agricole, județul Sălaj, 
Eugen Nemeș, președintele 
C.A.P. Acățari, județul Mu
reș, Vasile Nemesniciuc, pre
ședintele C.A.P. Șipote, ju
dețul Iași, Ion Nedelcu, me
canizator fruntaș, S.M.A. Va
lea Nucarilor, județul Tul
cea, Maria Oroșanu. munci
tor fruntaș, I.S.C.I.P. Ve- 
rești. județul Suceava, Elena 
Oprescu, președintele Uniu
nii județene a C.A.P. Dîm
bovița. Barbu Popescu, șeful 
Departamentului Agriculturii 
de Stat, Veronica Popovici, 
șef fermă C.A.P. Voința Te
cuci, județul Galați, Silvia 
Pop, cooperator fruntaș, 
C.A.P. Cîțcău, județul Cluj. 
Ion Rușinaru, președintele 
Băncii pentru agricultură șl 
industria alimentară, Dumi
tru Restanția, director, Trust 
I.A.S, Bihor, Constantin San-
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TOASTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU
Stimate tovarășe Neto,
Dragi tovarăși,

Aș dori, Încă o dată, să adre
sez un salut frățesc delegației 
Mișcării de Eliberare Angoleză, 
în frunte cu tovarășul Neto, să 
urez delegației, tuturor tovară
șilor să se simtă cit mai bine în 
România.

Vizita pe care o faceți acum 
în România constituie o expre
sie a relațiilor de solidaritate șl 
colaborare dintre partidele și — 
aș putea spune — dintre popoa
rele noastre.

Desigur, mișcarea dumnea
voastră se găsește în fața unor 
probleme grele, trebuind să des
fășoare o luptă grea — militară, 
politică, diplomatică — pentru 
eliberarea națională. Poporul 
român înțelege bine aceasta, 
pentru că el însuși a cunoscut 
dominația străină, multă vreme 
a luptat pentru a-și cuceri in
dependența națională. Tocmai, 
de aceea, am acordat întotdea
una sprijin mișcărilor de elibe
rare națională. Desigur, fiind 
comuniști, s-a adăugat la tradi
țiile poporului român și concep
ția nouă, a noastră, despre re
lațiile dintre popoare, despre 
faptul că trebuie să se pună ca
păt cu desăvîrșire politicii de a- 
suprire națională, asupririi de 
orice fel, inclusiv asupririi so
ciale.

Dar, desigur, dumneavoastră 
aveți probleme specifice legate 
de cucerirea independenței na
ționale și, așa cum am mențio
nat în cursul discuțiilor de as
tăzi, este necesar de a depune 
eforturi susținute pentru uni
rea forțelor întregului popor 
angolez, pentru cucerirea inde
pendenței naționale, pentru 
crearea condițiilor în vederea 
dezvoltării sale economico-so-

Stimate tovarășe președinte, 
Dragi tovarăși,

Aș dori să exprim bucuria de
legației noastre și a mea pentru 
această fericită ocazie care ne-a 
permis să ne aflăm împreună cu 
conducătorii partidului dum
neavoastră, în frunte cu tovară
șul Ceaușescu, pentru a exami
na încă o dată problemele puse 
de decolonizare și, în mod con
cret. problemele Angolei.

Sîntem foarte fericiți să con
statăm că punctele noastre de 
vedere coincid, că sîntem hotă- 
rîți să acționăm împreună pen
tru independența țării noastre 
și pentru independența celor
lalte țări care se mai află încă 
sub dominație colonială.

Trebuie să vă exprimăm, de 
asemenea, solidaritatea noastră

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

AGOSTINHO NETO

du, prim-secretar al Comite
tului județean de partid Olt, 
Ion Spătărelu, președintele 
C.A.P. Gheorghe Doja, jude
țul Ialomița, Fătu Socaricea- 
nu. președintele C.A.P. Ianca, 
județul Brăila, Emeric Szabo, 
director, I.A.S. Valea lui Mi
hai, județul Bihor, Alexan
dru Toană, președintele 
C.A.P. Poiana Mare, județul 
Dolj, Maria Teodorescu, șef 
fermă I.A.S. Odobești, jude
țul Vrancea, Hariton Tătăra- 
nu, șef fermă, I.A.S. Plavia- 
Dealul Mare, județul Pra
hova, Ana Urzică, președin
tele C.A.P. Vlnători, județul 
Neamț, Iuliana Vlăscianu, 
președintele C.A.P. Cărei, 
județul Satu Mare, Veronica 
Vintu, cooperator fruntaș, 
C.A.P. Galda de jos, jude
țul Alba, Ion Vlad, director, 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei, 
județul Brăila, Ion Verme- 
șan, director, I.A.S. Urziceni, 
județul Ilfov.

Lucrările conferinței sînt 
deschise de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
care a spus :

„Stimați tovarăși,
Din inițiativa Comitetului 

Central al Partidului Comu
nist Român, a fost organiza
tă Conferința pe țară a ca
drelor de conducere din uni
tățile agricole de stat și coo
peratiste.

In numele dumneavoastră, 
al tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, salutăm cu 
deosebită satisfacție și căl
dură prezența la lucrările 
conferinței a secretarului ge
neral al partidului, președin
tele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu" 
(urale, se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.“).

După ce a adresat tuturor 
participanților la conferință 
un călduros salut din partea 
conducerii de partid și de 
stat, vorbitorul a spus :

„Conferința noastră este 
chemată să facă bilanțul în
făptuirilor obținute de oa
menii muncii din agricultură, 
să dezbată eu răspundere 
modul în care se realizează 
obiectivele stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului pri
vind creșterea producției ve
getale și animale, sporirea 
contribuției agriculturii la 
dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale și să stabi

claie, așa cum o va hotărî el 
însuși.
Condițiile Internaționale, schim

bările care au loc in lume 
sînt, astăzi, in favoarea luptei 
popoarelor pentru Independență 
și suveranitate. De aceea, noi 
aprecim că lupta poporului an
golez, ca și a altor popoare a- 
fricane, pentru lichidarea defi
nitivă a dominației coloniale 
are condiții prielnice pentru a 
obține victoria intr-un timp 
scurt.

In spiritul solidarității care a 
animat șl animă relațiile dintre 
partidele și popoarele noastre, 
vom acorda întregul nostru spri
jin, sub toate formele, în toate 
domeniile luptei pe care o du
ceți pentru eliberare națională.

Aș dori să urez mișcării de 
eliberare, tuturor luptătorilor, 
succes deplin în lupa pentru eli
berare națională, să vă rog să 
transmiteți tuturor tovarășilor 
și tuturor luptătorilor care acțio
nează împotriva colonialiștilor, 
salutul nostru frățesc și asigu
rarea că au în poporul român, 
în comuniștii români, prieteni 
de nădejde în toate împrejură
rile.

Vă dorim. încă o dată, succes 
deplin în lupta dumneavoastră 
dreaptă și sperăm că această 
luptă va triumfa intr-un viitor 
cît mai apropiat !

Cu aceste ginduri, doresc să 
ridic paharul pentru dezvoltarea 
independentă a poporului ango
lez ;

— pentru succesul luptei de 
unificare a tuturor forțelor de 
eliberare națională ;

— pentru întărirea mișcării de 
eliberare națională ;

— în sănătatea tovarășului 
Neto, a tuturor celorlalți tova
răși prezenți aici !

deplină, urările noastre sincere 
ca țara dumneavoastră să con
tinue să înregistreze succese In 
toate sectoarele așa cum am pu
tut constata astăzi cu ocazia des
chiderii conferinței consacrate 
problemelor agricole. Rezolva
rea problemelor dumneavoastră 
ajută, de asemenea, celorlalte 
țări ale lumii: dezvoltarea dum
neavoastră vine și in sprijinul 
nostru. De aceea, sîntem soli
dari, ne simțim ca și dumnea
voastră, în focul acestei bătălii 
în favoarea unei dezvoltări tot 
mai mari.

Urările adresate de către 
dumneavoastră militanților noș
tri le vom transmite și doresc 
să vă urez multă sănătate, suc
ces deosebit in activitatea dum
neavoastră !

lească un ansamblu de mă
suri In vederea îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor sporite 
care revin acestui important 
domeniu.

Potrivit programului, lu
crările conferinței urmează 
să se desfășoare timp de trei 
zile, In plen, pe secții șl 
grupe de județe, reprezen- 
tind principalele sectoare 
ale agriculturii și zone pedo
climatice ale țării, ceea ce va 
asigura dezbaterea multilate
rală a problemelor privitoare 
la creșterea producției vege
tale și animale.

Primit cu puternice urale 
șl ovații a luat cuvintul tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Cu- 
vîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru, a 
fost subliniată in repetate 
rînduri, cu Îndelungi a- 
plauze, cei prezenți ma- 
nifestîndu-și recunoștința 
fierbinte față de partid, 
față de secretarul gene
ral pentru grija pe care a 
poartă dezvoltării agricultu
rii, exprimlndu-și adeziunea 
deplină la politica partidului 
și statului nostru, hotărtrea 
fermă de a munci cu abne
gație pentru înfăptuirea ei 
neabătută.

★
In cursul după-amiezR, lu

crările conferinței s-au des
fășurat pe secții — coopera
tive agricole de producție- 
pe grupe de județe, între
prinderi agricole de stai, sta
țiuni pentru meoanizarea 
agriculturii.

Lucrările din secții au fost 
prezidate de tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, 
Iile Verdeț, Maxim Berghia
nu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi
tec, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Miron Cons- 
tantinescu, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere.

In cadrul acestor secțt! au 
fost prezentate rapoartele în
tocmite de Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, Uniunea Na
țională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Depar
tamentul agriculturii de stat 
și Centrala pentru mecaniza
rea agriculturii.

Rapoartele au fost urmate 
de largi dezbateri, la care au 
luat parte un mare număr 
de vorbitori.

Lucrările conferinței con
tinuă.



Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului

Ion Gheorghe Maurer 
în R. P. Ungară 
Plecarea din București

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a părăsit, 
miercuri dimineața Capitala, 
plecînd în R. P, Ungară, unde 
la invitația tovarășului Jeno 
Fock, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, va face o vizită 
oficială de prietenie.

Președintele Consiliului de 
Miniștri este însoțit de tova
rășii Virgil Trofin, vicepre

Sosirea la Budapesta

BUDAPESTA 27. — De la 
trimisul special Agerpres, Mir
cea Ionescu : Miercuri dimi
neața, a sosit la Budapesta to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, pentru o vizită ofi
cială de prietenie în R. P. 
Ungară.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a fost intimpinat, la 
aeroport de Jenö Fock, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare.

BUDAPESTA 27 — Corespon
dentul Agerpres, Aurel Pop, 
transmite : Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, a făcui, 
miercuri, o vizită protocolară 
tovarășului Jeno Fock, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Populare Ungare.

între cei doi șefi de guvern 
a avut loc o convorbire cordia
lă.

Au luat parte tovarășii Virgil

Haga: ÎNTREVEDEREA DELEGAȚIEI P.C.R.
CU PREMIERUL OLANDEZ

în cursul zilei de miercuri, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care face o 
vizită in Olanda la invitația Co
mitetului Executiv al Partidului 
Muncii, a avut o întrevedere cu 
primul ministru olandez, Joop 
Den Uyl.

Delegația română a transmis 
un salut prietenesc din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și din partea președin
telui Consiliului de Miniștri, to
varășul Ion Gheorghe Maurer.

Primul ministru olandez a a- 
dresat salutul său și cele mai 
bune urări președintelui Consi
liului de Stat al României fi
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• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI AL 
U.R.S.S., A. N. Kosîghin, i-a 
primit, la 26 februarie, pe mem
brii Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, vicepreședinți ai gu
vernelor țărilor membre, pre
cum și pe secretarul C.A.E.R. 
Membrii Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. au prezentat- pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. felicitări cu 
ocazia împlinirii vîrstei de 70 
de ani.

Din partea țării noastre a luat 
parte tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al României în 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
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ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
interior, președintele părții 
române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară 
de colaborare economică, Ilie 
Cîșu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Chi
mice, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, de consilieri și experți.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Manea Mănescu, Ilie Verdeț,

Cei doi șefi de guvern se 
salută cu multă cordialitate.

La ceremonia sosirii au fost 
prezenți tovarășii Timar Ma- 
tyas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Puja Frigyes, 
ministrul afacerilor externe, 
Horgos Gyula, ministrul meta
lurgiei și construcțiilor de ma
șini, Biro Jozsef, ministrul co
merțului exterior, Csanadi 
Gyorgy, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, Gyenes 
Andras, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.M.S.U., Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Un

Convorbiri oficiale
Trofin. Timar Matyas, și alte 
persoane oficiale române și un
gare.

în cursul după-amiezii de 
miercuri, la palatul Parlamen
tului din Budapesta au început 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Ungare, Jenö 
Fock.

președintelui Consiliului de Mi
niștri.

Cu prilejul întllnirli, a fost a- 
preciată în mod pozitiv evoluția 
relațiilor de colaborare dintre 
România și Olanda și s-a expri
mat dorința de a se dezvolta în 
continuare aceste relații. Tot
odată, s-a făcut un schimb de 
păreri privind problemele secu
rității europene și alte proble
me internaționale.

întîlnirea, la care a participat 
și ambasadorul României la 
Haga, Mihail-Bujor Sion, s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, cordială.

în cursul aceleiași zile, dele
gația s-a întîlnit cu ministrul a- 
facerilor externe al Olandei, 
Max van D6r Stoel. De aseme
nea, a avut o intîlnire cu preșe
dintele grupului parlamentar al 
Partidului Muncii, Eduard van 
Thijn, cu alți membri ai grupu
lui parlamentar.

tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

• APROXIMATIV 13 MILI
OANE DE OAMENI ai muncii 
Italieni au răspuns, miercuri, a- 
pelului Ia grevă generală lansat 
de cele trei confederații sindi
cale : C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. 
întreaga activitate economică a 
fost întreruptă timp de patru 
ore, dar in unele regiuni și lo
calități, ca, de pildă, in Lazio 
și in capitală, greva a durat 24 
de ore. Mii de adunări, mitin
guri și demonstrații au fost or
ganizate in cursul dimineții in 
toate capitalele de provincii și 
in numeroase alte localități ale 
Italiei.

• LA PHENIAN se desfășoară 
lucrările Congresului industrial 
național, inițiat de Kim Ir Sen, 

Maxim Berghianu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Con
stantin Băbălău, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au fost de față Domokos 
Vekas, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Ungare Ia 
București și membri ai am
basadei.

gare la București, alte persoane 
oficiale ungare.

Președintele guvernului ungar 
a prezentat tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer persoanele 
oficiale venite în întîmpinare. 
La rîndul său, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a prezentai 
tovarășului Jeno Fock pe tova
rășul Virgil Trofin și celelalte 
persoane oficiale române.

Au fost de față Ioan Cotoț 
ambasadorul României la Buda 
pesta, membri ai Ambasadei ș 
Agenției economice române.

Din partea română, la convor
biri participă tovarășii Virgil 
Trofin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președinte
le părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economi
că, Ilie Cișu, ministru-secretar 
de stat la Ministerul Industriei 
Chimice, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ioan Cotoț, ambasado
rul României la Budapesta, 
consilieri și experți.

Din partea ungară iau parte 
tovarășii :Timar Matyas, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții unga
re in Comisia mixtă guverna
mentală ungaro-română de cola
borare economică, Lorincz Imre, 
secretar de stat la Ministerul In
dustriei Grele. Roska Istvan, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ferenc Martin, ambasa
dorul R. P. Ungare la București, 
consilieri și experți.

în timpul convorbirii, cei doi 
șefi de guvern au examinat pe 
larg stadiul relațiilor româno- 
ungare, subliniind cu satisfacție 
cursul lor ascendent.

De ambele părți a fost expri
mată dorința de a extinde și di
versifica în continuare raportu
rile bilaterale, de a adinei priete
nia dintre cele două țări și po
poare. In acest context, în 
timpul discuțiilor au fost eviden
țiate noi căi și mijloace în diver
se domenii — politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, In 
interesul și avantajul reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prieteneas
că, de deplină înțelegere.

★
Seara, tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer a asistat la un spectacol 
de gală dat în cinstea sa de An
samblul național folcloric.

secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene.

• LA WASHINGTON s-a des
fășurat prima ședință a Consi
liului comercial și economic 
americano-sovietic, la care a fost 
aleasă conducerea consiliului și 
au fost rezolvate o serie de 
probleme organizatorice și fi
nanciare. La lucrările ședinței 
au participat ministrul de finan
țe al S.U.A., George Shultz, și 
ministrul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice, Nikolai Pato- 
iicev.

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția Reuter, citind postul de 
radio Addis Abeba, guvernul 
etiopian și-a prezentat, miercu
ri seara, demisia.

„II așteptăm 
pe președintele Ceaușescu 

cu cel mai mare interes 
si entuziasm"»

Ministrul argentinian al economiei 
despre apropiata vizită a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu in Argentina
HAVANA 27 - Corespondentul Agerpres, Mihai Fabian, 

transmite: Răspunzînd, în cadrul unei conferințe de presă, 
unei întrebări a corespondentului Agerpres la Havana pri
vind importanța apropiatei vizite în Argentina a președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Jose Gelbard, ministrul eco
nomiei al Argentinei, aflat în vizită în Cuba, a declarat:

„îl așteptăm pe președintele Ceaușescu cu cel mai mare 
interes și entuziasm. Președintele Consiliului de Stat al 
României, așteptat cu nerăbdare, va fi bine primit în Argen
tina. Sperăm că rezultatele acestei vizite vor consemna 
strîngerea și mai intensă a legăturilor dintre țările noastre 
și sîntem siguri că, în urma acestui eveniment, relațiile noas
tre de colaborare se vor consolida și mai mult".

Activitatea la princi
palele burse valutare din 
Europa occidentală s-a 
caracterizat, în ultimele 
zile, printr-o neobișnuită 
febrilitate, marcată de 
înregistrarea unor noi 
recorduri ale prețului 
aurului.

L
a bursa londoneză 
prețul aurului a a- 
tins un record ab
solut : 183,5 dolari 
uncia, de peste pa
tru ori mai mult 

decît așa-numitul „fixing“ (pre
țul oficial stabilit). Intr-o sin
gură zi au fost înregistrate pe 
principalele piețe occidentale 
creșteri de 10—14 dolari la un
cia de aur.

Ascensiunea vertiginoasă a

Goana după aur la bursele occidentale : o criză endemică.

Anul 1974 este - du
pă opinia observatorilor 
niponi — anul celor mai 
mari mișcări revendica
tive din istoria postbeli
că a Japoniei. Ele reflec
tă creșterea nemulțumi
rii oamenilor muncii le
gată de sporirea alar
mantă a prețurilor, pre
siunile inflaționiste, ava
lanșa de dificultăți cu 
care este confruntată e- 
conomia japoneză, scă
derea puterii yenului — 
moneda națională.

X ntr-un studiu efec
tuat recent de Or
ganizația pentru 
cooperare și dez
voltare economică 
(O.E.C.D.) se arată 

că Japonia se află acum printre 
țările capitaliste cu cel mai 
înalt ritm de creștere a prețu
rilor. Numai în ultimele cinci 
luni, majorările de prețuri la 
produsele destinate consumului 
au urcat cu procente cuprinse 
între 30—200 la sută. La acest 
capitol Agenția de planificare 
economică, cel mai important 
organism guvernamental în do
meniul previziunilor economice, 
constata într-un raport al său că 
și pentru anul în curs se pre
văd „prețuri record“ la o gamă 
largă de bunuri de consum.

Spirala ascendentă a prețuri
lor este urmarea scumpirii ge
nerale a materiilor prime — în 
special a țițeiului — precum și 
a reducerii cotei exporturilor 
japoneze, ceea ce afectează un 
volum important al produselor 
din economia niponă. In fața 
unor asemenea confruntări, ma
rile monopoluri, patronatul ur
măresc să arunce toate conse
cințele negative ale recesiunii 
exclusiv in spatele maselor 
populare, al celor ce muncesc.

Japonia este deja cunoscută 
ca o țară a contrastelor, numă- 
rîndu-se, pe de o parte, printre 
statele cele mai avansate din 
punct de vedere tehnologic, al 
productivității și producției, dar, 
pe de altă parte, mult rămasă

„Febra aurului“
cursului „metalului galben“ își 
găsește originea într-o pierdere 
a încrederii în monede roase de 
criză. Căutînd să se debaraseze 
de valutele ce li se par nesigure, 
cercurile de afaceri ca și spe
culatorii se îndreaptă, odată mai 
mult, spre „valoarea-refugiu“ 
care este aurul. Această reacție 
este accentuată de inflația ge
neralizată pe care o cunosc ac
tualmente principalele țări in
dustrializate din occident. „Fap
tul că aurul zboară din record 
în record — remarcă agenția 
FRANCE PRESSE — traduce de 
o bună bucată de vreme depre
cierea monetclor care a cunos
cut anul trecut ritmul record 
mediu de 10 la sută în primele 
zece țări industrializate din oc
cident și care se accelerează a- 
cum în împrejurările crizei de 
energie și creșterii prețului pe
trolului“. Intr-un sens mai larg, 
goana febrilă după aur reflec
tă „incertitudinile cu privire la 
evoluția generală a economiei 
în Piața comună, Statele Unite 
și Japonia, temerile de recesiu
ne și lipsa de încredere în via

bilitatea actualului sistem mo
netar (interoceidental)“ (LES 
ECHOS).

S-ar putea, desigur, ca zvo
nurile despre posibila ridicare 
unilaterală, în perspectivă, a

Sbunto
în urmă din punct de vedere al 
salarizării, al asigurării unor 
condiții sociale corespunzătoare 
nivelului modern al producției, 
„în țara cu o industrie dintre 
cele mai vestite — nota publi
cația italiană RINASCITA — 
oamenii muncii nu au minimum 
de servicii publice indispensabi
le, iar puținele spitale existente 
sint dotate cu utilaje vechi, 
departe de a putea satisface ne
cesitățile elementare de sănă
tate ale populației“. încercînd 
să stopeze inflația — care po
trivit unor surse a atins nive
lul record de 17 la sută — au
toritățile guvernamentale au 
prevăzut pentru anul în curs 
cel mai redus ritm de dezvolta
re, doar 2,5 la sută, cel mai scă
zut din ultimele două decenii. 
Dar, această formulă are conse
cințe negative privind angajarea 
forței de muncă, asupra sporirii 
volumului creditelor pentru in
vestiții, ca și asupra nivelului 
general de viață' al populației.

Această stare deosebită pe care 
o încearcă Japonia nu putea ră- 
mîne fără urmări pe planul 
luptelor sociale și politice, cu 
atît mai mult cu cît ea se des
fășoară în perioada în care 
principalele grupări și-au defi
nitivat platformele electorale, 
știut fiind că în acest an vor 
avea Ioc alegeri. In această or
dine de idei, se remarcă intensi
ficarea acțiunilor menite a 
asigura unitatea oamenilor 
muncii in sprijinul revendicări
lor lor. Cu cîteva zile în urmă 
in sala „Nippon Budokan“ din 
Tokio, a avut Ioc o adunare la 
care au participat 21 000 de re
prezentanți ai principalelor cen
trale sindicale — Consiliul ge
neral al sindicatelor din Japo
nia (SOIIYO — 4 425 000 mem
bri), Confederația Japoneză a 
Muncii (DOMEI — 2 172 000 de 
membri), Federația Sindicatelor 
Independente (Churistu Roven 
— 1 350 000 de membri) și Fede
rația Națională a Organizațiilor 
Industriale (Shinshanbetsu — 
76 000 de membri). Corespon
dențele din Tokio subliniau 
evenimentul ca fiind de impor
tanță istorică pentru mișcarea 
sindicală din Japonia, deoarece 
aceasta a fost prima la care au 
fost prezente, împreună, toate 
cele patru mari centrale sindi
cale. Adunarea a marcat o nouă 
etapă în tradiționala campanie

PRESA EGIPTEANĂ ACORDĂ 
UN IOC IMPORTANT VIZITEI 
ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN UNELE ȚĂRI ARARE

Reflectînd ecoul internațional 
al vizitei președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în unele 
țări arabe, publicația „JOUR- 
NAL D’EGYPTE“ informează, 
miercuri, pe prima pagină, des
pre recenta ședință a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care a dat o înaltă apreciere 
activității desfășurate, cu acest 
prilej, de șeful statului român. 
Ziarul publică in extenso tex
tul Hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unele țări 
arabe și inserează fotografia 
șefului statului român.

„JOURNAL D’EGYPTE“ sub
liniază, în special, acea parte a 
documentului în care se arată

prețului aurului în reglementă
rile interne ale unor țări din 
Piața comună să fi influențat 
și amplificat „puseul febril“ de 
la burse. Dar cauza fundamen
tală a recordurilor din ultimele 
zile în achiziționarea de „metal 
galben“ trebuie căutată în altă 
parte. E prea devreme pentru a 
aprecia implicațiile, eventualele 
urmări ale actualelor frămîntări 
pe piața aurului. Ceea ce iese 
în evidență cu claritate este 
persistența crizei monetare oc
cidentale.

Dincolo de agitația febrilă de 
la burse și din birourile institu
țiilor bancare, observatorii sînt 
unanimi în a aprecia că noile 
convulsiuni pe piața aurului nu 
constituie o surpriză, că aceste 
convulsiuni reflectă criza latentă 
a sistemului monetar interocci- 
dental. Neîncrederea în mo- 
nete a devenit endemică — no
tează FRANCE PRESSE. Cri
zele monetare devin frecvente 
pe piețele de schimb, fără a 
mai vorbi de febra aurului care 
este un alt simptom al maladiei 
monetare. Lucrurile se petrec 
ca și cum punctul de echilibru 
se îndepărtează pe măsură ce 
încerci să te apropii de el“. La 
rîiulul său, FINANCIAL TIMES, 
mergind mai departe în apre
cierea realităților observă: „Din
colo de accesul de febră pe 
piața aurului trebuie să ne gîn- 
dim la implicațiile și resortu
rile crizei monetare. Aceste im
plicații sînt atît de complexe 
îneît numai o negociere globală 
comercială și monetară le-ar 
putea aborda cu oarecari șanse 
de succes, dar fără mari iluzii. 
Pînă atunci, trăim la ora palea
tivelor“. Este, însă, evident că 
o reală rezolvare implică pro
movarea unor relații economice 
și financiare stabilite in inte
resul tuturor statelor, lichida
rea barierelor care stau în ca
lea utilizării resurselor linan- 
ciare și materiale în interesul 
progresului întregii comunități 
a Terrei.

P. NICOARA

-m
de primăvară, denumită 
SHUNTO — 1974. In acest an 
campania, începută cu o lună 
mai devreme ca în alți ani, se 
desfășoară sub semnul „ofensi
vei naționale împotriva infla
ției“. La sfîrșitul dezbaterilor, 
care au durat două zile, a fost 
adoptată o declarație care con
ține revendicările oamenilor 
muncii, adresată guvernului, în 
care se cere adoptarea unor 
măsuri eficiente pentru a pune 
capăt cursei inflaționiste, pentru 
asigurarea locurilor de muncă 
și îmbunătățirea sistemului de 
asistență socială. De asemenea, 
declarația preconizează organi
zarea unor manifestații și greve 
de amploare, în perioada 1—26 
martie, care vor culmina cu 
greva generală programată să 
aibă Ioc in jurul datei de 10 
aprilie. Se scontează pe mobili
zarea a 10 milioane de persoane. 
Campania este larg sprijinită de 
Partidul Socialist și de Partidul 
Comunist din Japonia, principa
lele două partide din opoziție. 
Pentru prima oară, partidul 
Romei, al treilea din opoziție ca 
mărime, a anunțat că sprijină 
pe deplin campania de primă
vară. Intr-o luare de poziție în 
această problemă, conducerea 
partidului Romei sublinia că 
hotărîrea a fost adoptată deoare
ce „inflația a atins un nivel 
anormal, avînd efecte serioase 
asupra veniturilor muncitorilor, 
ale micilor întreprinzători și ale 
altor persoane cu venituri re
duse".

Subliniind importanța campa
niei de primăvară din acest an, 
secretarul general al SOIIYO — 
cea mai puternică centrală sin
dicală — Shogo Oki. declara că 
este favorabil unor negocieri cu 
reprezentanții guvernului, nego
cieri care să ducă Ia introdu
cerea unui nou sistem de sala
rizare, la înghețarea prețurilor 
la serviciile publice, inclusiv Ia 
transportul în comun și luarea 
unor măsuri severe împotriva 
firmelor care recurg la practici 
speculative.

O primă intîlnire între liderii 
sindicali și premierul Rakuei 
Tanaka a și avut loc : rezulta
tele acestei runde urmînd a fi 
cunoscute înainte de declanșa
rea unor acțiuni sociale de an
vergură.

IOAN TIMOFTE 

că, prin activitatea sa remarca
bilă din cursul vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu a acțio
nat pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre România și 
țările arabe, în interesul deplin 
al poporului român și al po
poarelor arabe, al cauzei păcii 
și colaborării .internaționale.

Vizita întreprinsă de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
ocupat un loc important în pa
ginile presei egiptene. Ziarele 
„AL AHRAM“, „AL AKBAR“, 
„AL GOUMHOURIA“, „AL 
MESSAA“ și altele au publicat 
numeroase informații asupra 
principalelor momente ale a- 
cestei remarcabile manifestări a 
politicii externe a României, 
care a prilejuit o puternică re
afirmare a prieteniei și solida
rității poporului român cu po
poarele țărilor vizitate.

ORIENTUL APROPIAT
Convorbiri ale secretarului de stat al S.U.A. 

la Damasc și Tel Aviv
DAMASC 27 (Agerpres). — 

Secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
și-a încheiat miercuri, vizita 
întreprinsă la Damasc și consa
crată examinării, cu cele mai 
inalte oficialități ale țării-gazdă, 
a posibilităților privind realiza
rea unei dezangajări a trupe
lor siriene și israeliene pe fron
tul înălțimilor Golan. Acesta a 
constituit, de altfel, și obiectul 
esențial al celor șapte ore de 
convorbiri care au avut loc, pe 
parcursul a două runde conse
cutive, intre oficialitatea ame
ricană și președintele Siriei, 
Hafez Assad. „Convorbirile pe 
care le-am avut la Damasc — 
a declarat, la plecare, secreta
rul de stat al S.U.A. — au fost 
constructive și folositoare“. 
„Am înregistrat un progres“ — 
a spus el.

Totodată, Henry Kissinger a 
menționat că va reveni la Da
masc, vineri, după convorbirile 
pe care le va avea, in legătură 
cu aceleași probleme, cu oficia
litățile israeliene.

Un' comunicat al Casei Albe, 
dat publicității la Washington, 
anunță că secretarul de stat al 
S.U.A. a informat că „a fost au
torizat de guvernul sirian să

Etna se află din nou 
în erupție. De astădată, 
vulcanologii sînt îngrijo
rați, căci, așa cum sub
linia Tribune de Geneve, 
fenomenul a depășit li
mitele activității normale.

D
upă ce între anii 
1928—1942 se con
statase o perioadă 
de calm, ulterior, 
cantitatea de lavă 
zvîrlită spre pan

tele sale s-a dublat. în anii 
1950—1951, o erupție a durat 370 
de zile și ea a lăsat un nou cra
ter. Atunci, mai multe așezări 
de la poalele Etnei au fost dis
truse. în anul 1956, gura de foc, 
cu dimensiunile ei, a fost iarăși 
modificată : timp de trei zile 
s-au Înregistrat explozii deose
bite cu un ritm de 60 pe minut, 
proiectilele de lavă atingind 
300—400 de metri.

Erupția actuală nu este mi
noră. Profesorul Cucuzza, de la 
Institutul universitar de vulea- 
nologie din Catania, declara că 
„nu este vorba numai de un 
spectacol fascinant și înspăimîn- 
tător“. în fapt, erupția nu s-a 
produs, acolo unde era de aș

Demisia 
guvernului

francez
Miercuri, guvernul fran

cez prezidat de Pierre Mes
smer și-a prezentat demisia 
președintelui Georges Pom
pidou, care a acceptat-o.

Miercuri seara, Xavier 
Marchetti, purtătorul de cu- 
vînt oficial al Palatului Ely- 
see, a anunțat că premierul 
demisionar a fost însărcinat 
cu formarea noului guvern.

Agenția FRANCE PRESSE 
menționează că membrii ca
binetului urmează a fi de
semnați în curînd, sarcina 
premierului privind consti
tuirea noii sale echipe gu
vernamentale, fiind facili
tată de demisia colectivă a 
guvernului anterior. „Aceas
ta — scrie, în continuare, 
France Presse — va permite 
premierului desemnat să re
ducă fără dificultăți, numă
rul de miniștri sau secretari 
de stat și, eventual, să re
structureze anumite funcții 
guvernamentale“.

transmită guvernului israelian 
lista tuturor celor 65 de pri
zonieri israelieni aflați in mo
mentul de față în Siria. De 
asemenea, guvernul sirian a a- 
nunțat că va accepta, începind 
cu 1 martie, vizitarea acestor 
prizonieri de către reprezentanți 
ai Crucii Roșii Internaționale.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — 
Sosit la Tel Aviv după vizita 
întreprinsă în Siria, secretarul 
Departamentului de Stat al
S. U.A., Henry Kissinger, a în
ceput imediat convorbirile cu 
primul ministru, Golda Meir. O- 
biectivul central al discuțiilor 
îl constituie examinarea posibi
lităților și a modalităților de 
înfăptuire a dezangajării trupe
lor Siriei și Israelului pe fron
tul înălțimilor Golan.

într-un discurs televizat, ros
tit după încheierea primei runde 
de convorbiri premierul Golda 
Meir a confirmat primirea listei 
remise de Siria.

• MIERCURI, a sosit la Da
masc, intr-o vizită oficială, An
drei Gromiko, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, anunță agenția
T. A.S.S.

Etna în 
erupție

teptat, conform previziunilor 
științifice, în craterul terminal, 
ci intr-unui care s-a creat pe 
unul din flancurile muntelui. 
Noul drum de roci topite înec ■ 
să coboare de pe Ia 1 680 de mș 
tri, în timp ce vîrfui se ridică 
pînă la 3 295 de metri. „Fluviul 
de foc“, cu o lățime de cîteva 
sute de centimetri, distruge tot 
ce intilnește în cale, avansind 
cu circa 10 metri pe oră. Profe
sorul citat afirma că în cazul 
cînd lava nu se va opri, curînd 
ea va tăia căile de comunicație, 
apropiindu-se de zona locuită. 
Specialiștii au fost din nou a- 
lertați cînd craterul apărut a 
urcat la 150 de metri, iar ritmul 
de proiectare a materiilor in
candescente — unele din proiec
tile atingind sute de kilograme 
— s-a accelerat.

La bordul unui elicopter, în
zestrat cu aparatură optică cu 
raze infraroșii, cercetătorii în
cearcă să determine mișcarea 
magmei in subsol, inainte de a 
produce, în exterior, viitoare 
convulsii. Primele rezultate ale 
acestor studii nu exclud posibi
litatea izbucnirii unor noi guri, 
pe versantele laterale, undeva 
mai spre poalele masivului, pu- 
nînd in pericol regiunile locuite 
din d’Adrano și Brante.

I. B.
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