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Ieri, au continuat, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE
DIN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATISTE

Ziua a doua

SOiEMMrAfEA IW... '’JARH
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

într-o atmosferă solemnă, joi 
dimineafa, tovarășul Nicolae 
.Ceauscscu, secretar general al 

.Partidului Comunist Român, 
( președintele Consiliului de Stat, 

a înmînat înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România, 
unui mare număr de cadre de 
conducere și lucrători fruntași 
din agricultură pentru merite 
deosebite în organizarea mun
cii, peztru aportul nemijlocit la 
sporirea producției vegetale și 
animale.

Solemnitatea s-a desfășurat 
în rotonda Pavilionului Expozi- 
țional din Capitală., în prezen
ța miilor de participanți la lu
crările Conferinței pe țară- a 
cadrelor de conducere din u- 
nitățile agricole de stat și coo
peratiste.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Gheor
ghe Pană, llie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, losif Banc, Constan
tin Băbălău, Petre Blajovici, 
Cornel Burtică, Miron Constan- 
tinescu, Aurelia Dănilă, Miu 
Dobrescu, Magdalena Filipaș, 
Mihai Gere, ion lliescu, Ion 
loniță, Vasile Patilineț, Ion Pă- 
țan, Ion Stănescu, Mihai Te- 
iescu. losif Uglar, Richard Win- 
ter, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat.

Luînd cuvîntul în numele ce
lor decorați, Eroul Muncii So
cialiste Andrei Cojocaru, di
rector S.M.A. lanca, jud. Brăila, 
a spus: Acordarea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste con
stituie un important îndemn 
pentru a munci cu mai multă 
abnegație, cu mai multă price
pere, pentru mecanizarea și 
modernizarea agriculturii noas
tre socialiste și pentru a pre
găti noi cadre de nădejde în 
această nobilă muncă. Asigur 
conducerea de partid și de 
stat, pe dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că împreună cu co
lectivul pe care-l conduc, vom 
cinsti marile evenimente poli
tice ale anului - a XXX-a ani
versare a eliberării patriei 
noastre și cel de-al Xl-lea Con
gres al partidului - cu rezul-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

In numele Comitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat și al guvernului, 
precum și al meu personal doresc să adresez 
cele mai calde felicitări tuturor acelora care 
au fost distinși astăzi, și care vor fi distinși 
în continuare, cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România. (Vii aplauze).

Am acordat astăzi titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste“ unui mare număr de președinți 
de cooperative, de directori de întreprinderi 
agricole de stat, de cooperatori și lucrători din 
agricultură. A sporit deci numărul de Eroi ai 
Muncii Socialiste. Aceasta este o apreciere 
deosebită pe care o dăm activității desfășu
rate de tovarășii respectivi, de colectivele în 
care ei muncesc, contribuției aduse la înfăp
tuirea politicii partidului în domeniul agri
culturii. De altfel, după cum știți, prin Ho- 
tărîrea Comitetului Central de acum un an, 
am stabilit ca anual să acordăm celor care 
vor obține rezultate bune în agricultură, tit
lul de Erou al Muncii Socialiste și alte or
dine ale Republicii Socialiste România. Deci

am făcut un început cu ocazia acestei confe
rințe. Urmează ca activitatea din acest an să 
prilejuiască acordarea unui număr mai mare 
de titluri de Erou al Muncii Socialiste, de alte 
ordine ale Republicii Socialiste România, atît 
unităților, cit și acelor tovarăși care vor avea 
rezultate deosebite, precum și județelor, con
siliilor populare și comitetelor județene de 
partid. Este deci deschisă calea spre a avea 
fiecare județ un număr mai marc de Eroi, și 
mai cu seamă de a crește acest număr ca re
zultat al obținerii unor producții sporite in 
toate sectoarele de activitate.

Cu aceste gînduri îmi exprim convingerea 
că acordarea acestor ordine — care constituie 
o apreciere a activității de pînă acum — va 
constitui un imbold pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a politicii partidului și gu
vernului în domeniul agriculturii.

Felicit încă' o dată pe toți tovarășii distinși. 
Vă urez noi succese în activitatea dumnea
voastră. (Aplauze puternice).

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, joi dimineață, 
au fost reluate în plen lucrările 
Conferinței pe țară a cadrelor 
de conducere, din unitățile agri
cole de stat și cooperatiste. 
Dezbaterile s-au desfășurat sub 
puternica înrîurire a cuvîntării 
secretarului general al partidului, 
adevărată Cartă a agriculturii 
românești, document de însem
nătate excepțională pentru dez
voltarea pe mai departe a aces
tei ramuri de producție, a între
gii noastre economii.

Sosirea în incinta Pavilionului 
expozițional a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, a fost 
întîmpinată cu puternice ovații, 
cei prezenți exprimîndu-Și senti
mentele de înaltă stimă și pre
țuire, de profundă recunoștință 
și dragoste față de secretarul 
general al partidului, pentru ana
liza amnlă făcută în cuvîntarea 
rostită la deschiderea Conferin
ței asupra drumului parcurs de 
agricultura noastră, a căilor și 
mijloacelor de creștere în conti
nuare a producției agricole, ale 
perfecționării activității în acest 
important sector al economiei 
naționale, cît și pentru aprecie
rile calde la adresa muncii pline 
de abnegație desfășurată zi de 
zi de cei ce lucrează pe ogoare.

La lucrările Conferinței au 
participat : tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășii Emil
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, llie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, losif Banc, Constantin 
Băbălău, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Aurelia Dănilă, Miu Dobrescu, 
Magdalena Filipaș, Mihai Gere, 
Ion lliescu, Ion loniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ion Stănes
cu, Mihai Telescu, losif Uglar, 
Richard Winter, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
prim-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, activiști de par
tid și de stat, cadre din unele 
ramuri industriale, oameni de 
știință și cultură.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Au luat apoi cuvîntul Ion 
Spătărelu, președintele C.A.P. 
Gheorghe Doja, județul Ialo
mița t Florentin Cîrpan, director 
al întreprinderii de stat pentru 
creșterea și îngrășarea porcilor 
Beregsău, județul Timiș ; Marin 
Nedea, director al S.M.A. și pre
ședinte al C.A.P. Purani, județul 
Teleorman ; Elena Orzan, șefă de 
fermă la1 C.A.P. Valea Măcrișu- 
lui, județul Ilfov ; Alexandru 
Toană, președintele C.A.P. „Via
ța nouă“, Poiana Mare, județul 
Dolj ; Vasile Vîlcu, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid Constanța; Costică Mișcă, 
președintele C.A.P. Bucov, ju
dețul Prahova ; Ion Davidoiu, 
președinte și inginer șef la C.A.P. 
Tîmboiești, județul Vrancea ; 
Corneliu Mardare, director al 
I.A.S. Miroslava, județul Iași ; 
Nicolae Babici, director al Di
recției generale a agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, ju
dețul Satu Mare ; Nichifor Cea- 
poiu, directorul Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea, județul Ilfov ; 
Marfa Cucuta, șefă de fermă la 
C.A.P. Traian, județul Tulcea; 
losif Molnar, inginer șef la 
C.A.P. Sînzieni, județul Covasna; 
Marfa Rața, cooperatoare frunta
șă la C.A.P. Ardusat, județul 
Maramureș ; Vasile Bărbulescu, 
președintele C.A.P. Scomicești, 
județul Olt; Ion Grecu, mecani
zator la S.M.A. Bibești, județul 
Gorj ; Alexandru Czege, pre
ședintele C.A.P. Salonta, județul 
Bihor ; Johan Kraus, mecanizator 
la S.M.A. Reghin, județul Mu
reș ; Marin Trașcă, președintele 
Asociației intercooperatiste de 
creștere și îngrășare a taurinelor 
Oprișor, județul Mehedinți ; Ion 
Kelemen, președintele consiliului 
intercooperatist Cîrța, județul 
Harghita ; Vasile Marin, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

După-amiază, lucrările s-au 
desfășurat pe secții — coopera-
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Decretul 
Consiliului de Stat 

cu privire 
la conferirea titlului 
de „Erou al Muncii

Socialiste“ 
si a unor ordine 9 

și medalii 
ale Republicii 

Socialiste România

Joi, 28 februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întîlnit cu tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretar general 
al Partidului Comunist Portu
ghez, care se află în țara noas
tră la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretai 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

în cadrul discuțiilor ce au a- 
vut loc cu acest prilej s-a pro
cedat la o informare reciprocă 
asupra activității și preocupări
lor actuale ale P.C.R. și P.C.P. 
și s-a făcut un schimb de păreri 
cu privire la unele probleme ale

mișcării comuniste și muncito
rești și ale ' situației internațio
nale.

S-a reliefat hotărirea comună 
'de a dezvolta în continuare ra
porturile frățești de prietenie,, 
solidaritate și conlucrare din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Portughez, 
în folosul cauzei unității comu
niste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor democra
tice, patriotice, anticolonialiste și 
antiimperialiste, în interesul lup
tei pentru pace, democrație și 
socialism.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o ambianță de prietenie și în
țelegere tovărășească.

Tovarășul
Nicolae Ceausescu

J

a primit scrisorile 
de acreditare ale noului 

ambasador al
R. S. F. Iugoslavia

în ziua de 28 februarie 1974, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovară
șul Petar Dodik, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia în țara noas
tră.

în cadrul solemnității de 
prezentare a scrisorilor, am
basadorul Petar Dodik a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și poporului român 
un cald salut și urări cardiale 
din partNL.președinteliii Iosip 
Broz Tito, a popoarelor și na
ționalităților din Iugoslavia 
prietenă.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind cu cordialitate 
pentru urările ce i-au fost

adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la 
rîndul său, președintelui Io- 
sip Broz Tito un salut căl
duros și a dat, totodată, ex
presie sentimentelor de prie
tenie pe care poporul român 
le nutrește față de popoarele 
Iugoslaviei.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, tovă
rășească; cu ambasadorul iu-, 
goslav Petar Dodik.

.La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la, convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, minis
trul afacerilor externe. Au 
fost, dș asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Ion Gheorghe Maurer 

in R. P. Ungară

Primul secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, tova
rășul Janos Kadăr, a primit, la 
28 februarie, pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a fost însoțit de tovară
șul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, precum și de 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Ioan Cotoț, ambasadorul Româ
niei la Budapesta.

La primire au fost de față Ti
mar Matyas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Roska 
Istvan, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Ferenc Mar
tin, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

Cu acest prilej, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a transmis 
tovarășului Jănos Kâdăr cele 
mai bune urări de sănătate și 
fericire din partea secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iar poporului ungar

— noi succese în edificarea so
cialismului și asigurarea progre
sului și prosperității patriei.

Mulțumind pentru bunele u- 
rări ce i-au fost adresate, tova
rășul Jănos Kâdâr a adresat, 
la rindul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut și urări de succese tot mai 
mari poporului român in înfăp
tuirea programului construcției 
socialiste.

în timpul convorbirii, de am
bele părți s-a dat o înaltă apre
ciere evoluției ascendente a re
lațiilor frățești multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Ungară.

A fost evidențiată voința co
mună de a intensifica și mai 
mult în viitor prietenia, colabo
rarea și cooperarea pe multiple 
planuri dintre cele două țări, 
corespunzător intereselor fun
damentale ale celor două po
poare, intereselor generale ale 
socialismului și păcii. In cadrul 
discuțiilor au fost abordate, de 
asemenea, unele probleme de 
interes comun, ale vieții poli
tice internaționale actuale.

■ Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de Înțele
gere deplină și caldă prietenie.

Sesiunea extraordinară a Adunării 
generale a Academiei 

Republicii Socialiste România 
(în pagina a 4-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE 
DIN UNITĂȚILE AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATISTE

încerc un sentiment de mîn
drie pentru posibilitatea ce mi 
s-a dat de a lua cuvintul la 
Conferința pe țară a eadrelor de 
conducere din agricultură, spu
nea tovarășul ION SPĂTARELE. 
Convocarea acesteia, din iniția
tiva conducerii partidului, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, demonstrează incă o 
dată grija permanentă ce o a- 
cordă P.C.R. agriculturii, aflată 
intr-un continuu proces de mo
dernizare și dezvoltare.

Cooperativa noastră a avut 
deosebita cinste de a fi vizitată 
in repetate rlnduri de către se
cretarul general al partidului. 
Prețioasele indicații date cu a- 
ceastă ocazie au constituit pen
tru noi un imbold in muncă, 
ne-au ajutat să ne organizăm 
mai bine activitatea, să obținem 
rezultate prin care cooperatorii 
din comuna Gheorghe Doja, ju
dețul Ialomița, vor putea rapor
ta îndeplinirea sarcinilor cinci
nalului în patru ani. atît la pro
ducția vegetală, cit și la cea a- 
nimalieră. In anul 1973 am ob
ținut producții, bune la toate

înflorirea agriculturii noastre 
socialiste.

Prin grija partidului ți sta
tului, parcul de tractoare și 
mașini agricole din județ s-a 
dezvoltat și perfecționat con
tinuu. Pe ogoarele Gorjului iși 
desfășoară activitatea 11 stațiuni 
de mecanizare a agriculturii, cu 
un parc de tractoare și mașini 
agricole care a crescut de a- 
proape 7 ori. in comparație cu 
anul 1962, ceea ce ne-a permis 
să executăm, in 1973, un volum 
de lucrări de opt ori mai mare 
și de un nivel calitativ supe
rior. Acționind in spiritul sar
cinilor trasate de partid, S.M.A. 
Bibești și-a îndeplinit planul pe 
1973 in procent de 120 la sută. 
Eforturile noastre se materiali
zează în .producțiile sporite pe 
care le-au obținut cele șapte 
cooperative agricole ce le de
servim— de peste 3’ori la cul
tura griului și de aproape 4 ori. . 
la cultura porumbului — in re
ducerea cheltuielilor materiale 
cu aproape 200 lei la 1 000 lei 
venituri, față, de prevederi. Nu 
ne mulțumim insă cu aceste re
zultate. Analizele făcute recent 
în adunările organizațiilor de 
partid in spiritul Scrisorii Se
cretariatului C.C. al P.C.R.. au 
scos în evidență că dispunem de 
rezerve nevalorificate. Am făcut 
prea puțin pe linia mecanizării 
lucrărilor in zootehnie; secțiile 
de mecanizare nu și-au îndepli
nit toate sarcinile ce le reve
neau pentru mecanizarea cit
mai completă a lucrărilor din
cooperativele agricole; pregăti
rea profesională a mecanizatori
lor nu se ridică in toate cazu
rile la nivelul cerut de tehnica 
actuală. Conștienți’ de necesita
tea lichidării acestor neajunsuri, 
mecanizatorii stațiunii noastre, 
in frunte cu comuniștii, au a- 
doptat măspri concrete pentru 
folosirea rațională a tractoare
lor, mașinilor și Utilajelor, pen
tru respectarea cu strictețe a. 
normelor de exploatare, iar prin 
alimentarea corectă a tractoare
lor. prin optimizarea transportu
rilor și evidențierea corectă a 
consumurilor, vom reduce con
sumul de carburanți și lubri- 
fianți cu doi la sută.

In încheiere, vă rog să-mi per
miteți să fac unele propuneri:

—: Consider necesară studierea 
posibilității de fabricare a unui 
tractor pentru pante de mare 
putere, intrucit actualul tractor 
SM 445 are un randament scă
zut și prezintă numeroase de
fecțiuni in timpul exploatării.

— Pentru ușurarea eforturilor . jn
a- 
de

soiuri și hibrizi da a partidului și statului nostru, 
îmi exprim, totodată, deplina 

satisfacție și mulțumirea că mi 
s-a oferit posibilitatea să parti
cip și să-mi spun cuvintul in 
Conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură.

Menționez că noi, mecaniza
torii din secția Dedrad, ne-am 
angajat să lucrăm al treilea an 
consecutiv cu aceleași formații 
de lucru și să ne străduim să 
executăm toate lucrările de 
foarte bună calitate și la timp 
pentru a realiza și depăși pro
ducțiile planificate. Vom depune 
tot efortul ca angajamentul co
mun pe care l-am luat cu mem
brii cooperatori de a obține la 
hectar, peste plan. 200 kg de 
griu, 300 kg de porumb, 5 000 kg 
de sfeclă și 1 200 kg de cartofi, 
să fie realizat și depășit.

Expunerea tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu con
stituie pentru noi, toți lucrătorii 
din agricultură, un nou și pu
ternic imbold în muncă, pentru 

. ca, în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării țării 
noastre și a celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului să ne. rea
lizăm în mod exemplar toate 
sarcinile care ne revin, iar prin 
rezultatele mtmeii noastre să 
contribuim la obținerea în anul 
1974 a unor producții record.

celor ce muncesc la sate, între
gului popor, că numai o agri
cultură socialistă, bazată pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și , 
tehnicii, poate asigura un belșug 
de produse care să satisfacă in 
măsură tot mai mare nevoile 
economiei și ridicarea continuă 
a nivelului de trai. Dobrogea, 
primul teritoriu. al țării complet 
cooperativizat. a simțit din plin 

exemplară a pro- efectul politicii agrare profund 
științifice și realiste a partidu
lui nostru. Producțiile realizate 
în 1973 în agricultura județului 
Constanța, in comparație cu 
1957. anul încheierii coopera
tivizării in Dobrogea. înregis
trează creșteri de 3,4 ori la griu, 
de 4,3 ori la porumb, de 3 ori 
Ia floarea-soarelui, iar efec
tivele de animale de aproxima
tiv 10 ori. In prezent, in jude
țul Constanța dispunem de 6 500 
tractoare fizice. 4.000 combine 
și o gamă variată de alte mașini 
agricole, 33 la sută din supra
fața arabilă este irigată, iar 
pentru mînuirea și exploatarea 
tehnicii din dotare avem aproa
pe 12 000 cadre de mecanizatori, 
motopompiști, tehnicieni și in
gineri agricoli. Așa se explică 
faptul că în 1973 producția glo
bală a agriculturii din județul 
Constanța a ajuns la 5.3 miliar
de lei și odată cu aceasta a 
crescut nivelul de trai și viața 

. spirituală a țărănimii noastre, 
care astăzi simte din plin bine
facerile socialismului

Iată de ce îndeplinesc cu mul
tă bucurie sarcina încredințată de 
lucrătorii de pe ogoarele jude
țului nostru, de a mulțumi și cu 
acest prilej conducerii partidu
lui. și statului, personal tovară
șului secretar general, .Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot sprijinul 
și ajutorul acordat, pentru gri
ja tovărășească cu. care am fost 
îndrumați in întreaga noastră 
activitate.

Noi. sintem conștienți că, deși 
am obținut unele rezultate bune 
îndeosebi în acest cincinal, față 
de condițiile de care d-ispunem. 
de ajutorul efectiv pe care-1 
primim, nivelul producțiilor ob
ținute nu ne mulțumesc.

Subliniind, in continuare mă
surile adoptate de organele și 
organizațiile de partid din uni
tățile agricole, in lumina re
centei scrisori a Secretariatului 
C.C. al P.C.R.. prețioasele învă
țăminte desprinse din Expu
nerea lg Conferință a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, vorbi*

Sistemul și formele de coope
rare cuprinse în proiectele de 
statut pe care le-am studiat o- 
feră multiple posibilități de În
tărire economică a unităților a- 
gricole de stat și cooperatiste.

După ce s-a referit la citeva 
probleme privind pregătirea ca
drelor de muncitori pentru a- 
gricultură, vorbitorul a spus in 
încheiere : sintem convinși că 
îndeplinirea . ’ " .
gramului amplu stabilit de Con
gresul al X-lea și de Conferin
ța Națională depinde de noi. de 
felul cum vom ști să muncim 
mai bine pămîntul. să îngrijim 
cu răspundere animalele. să 
punem în valoare baza mate
rială. creată prin grija deosebi
tă a partidului și statului 
nostru.

Mă număr printre miile de 
specialiști care lucrează in pro
ducție, acolo unde se hotărăște 
soarta recoltelor, căutînd să aduc 
și modesta-mi contribuție la 
progresul general al agriculturii 
țării noastre, sublinia cu min- 

___  — ___ ^rie tovarășa ELENA ORZAN, 
cuituritoT^ob kg griu la hec- " ingineră Ja C.A.P. Valea Măcri- 
tar, 6 790 kg porumb boabe, 
45 900 kg sfeclă de zahăr, iar la 
cultura florii-soarelui 2 614 kg 
la hectar. Am vîndut statului a- 
proape 23 000 tone produse a- 
grozootehnice, cu 4 155 tone mai 
mult decit cantitatea contractată. 
Averea obștească a crescut la 
40 143 000 lei, respectiv 1 567 000 
lei la 100 de hectare, iar retri
buția cooperatorilor la 75 lei pe 
normă.Cuvintarea dumneavoastră, 
tovarășa secretar general, jalo
nează in fața Conferinței noas
tre. a întregii țărănimi, un vast 
și mobilizator program de ac-- 
ți s. Ne cereți să .muncim azi 
r. bine, să acționăm, totdea
una, cu spirit de inițiativă și 
răspundere. Țin să vă încredin
țez că noi, cooperatorii din ini
ma Bărăganttlui. vom face totul 
pentru a ne ridica la inălțimea 
acestor exigențe- Ne preocupăm 
să asigurăm condiții cit mai 
bune pentru realizarea unor 
producții sporite in acest an. A 
fost arată incă din toamnă ul
tima palmă de pămmt, am ad
ministrat îngrășăminte organice 
pe 209 ha. am fertilizat _ supli
mentar intreaga suprafață.

Asigur Conferința, pe dum
neavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
țărani’ cooperatori din comuna 
C4h»orghe Doja vor depune toa
te eforturile pentru a se ndw-ț 
la înălțimea exigențelor anului 
agricol record, pentru a innm- 
pina cu rezultate tot mai bune 
aniversarea a 30 de ani de la

” patriei ?i.;: Cdhgrțșul 1 __ 4.- i ‘ <•> Z-»vi1 "‘eliberarea patriei și. uongreșui 
al Xl-lea al partidului nostru.-’

Unitatea noastră — a spus in 
cuvintul său directorul între
prinderii de stat pentru creș
terea și ingrășarea porcilor — 
B»regsău. județul Timiș, tovsr.i- 
șul FLORBNTIN CWIPAN — 
constituie o expresie elocventa 
a acțiunii inițiate de partid pe 
liriia modernizării metodelor de 
creștere a animalelor. Raportez 
conferinței, cu deosebită satis
facție. că de la intrarea in pro
ducție. în anul 1969, am depășit 
an de an sarcinile tehnico-eco- 
nomico. în perioada 1969—1973, 
colectivul intreprîndferii a pro
dus cu 1 690 tone carne de porc 
peste prevederi, a livrat coope
rativelor agricole de producție 
și complexelor nou înființate 
peste 38 000 scrofițe și vieruși. 
Ca urmare a depășirii an de an 
a tuturor indicatorilor planului 
de producție, investiția totală a 
fost recuperată in proporție de 
82 la sută. în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XJ-lea 
al partidului, lucrătorii între
prinderii noastre, in frunte cu 
comuniștii, sint hotăriți să folo
sească intreaga pricepere și 
hărnicie de care dispun pentru 
a restitui statului intrigral in
vestiția alocată acestui impor
tant obiectiv și a realiza actua
lul cincinal inainte de termen.

După o prezentare a metode
lor de muncă folosite in unita
tea pe care o conduce. ing. 
Cirpan a spus in continuare :

In lumina aprecierilor poziti
ve. precum și a observațiilor 
critice făcute in expunerea dum
neavoastră. tovarășa secretar 
generai, trebuie să arăt că in 
munca noastră au existat și o 
serie de lipsuri. Mă refer m. 
mod deosewrt hz indicii- de pro
ducție care incă nu sint la ni
velul potențialului productiv al 
animalelor, Ia consumul șpecjfic 
de furaje încă ridicat. Vă. asigu- 
răm că vom depune toate efor
turile pentru- remedierea acestor 
deficiențe.

Lucrez de aproape 25 de ani 
în stgrtotrtturt. sublima, la tri
buna Conftrhtțet tovarășul MA
RIN NB»BA> iar in urmă cu 
doi ani, membrii cooperatori din 
comuna Purartf m-au șles pre
ședinte al cooperativei agricole 
de praWțte. frhnt în același 
timp și director al stațiunii- p«m- 
tru mecanizare'? agricuHurii- 
cooperativa avea datorii, pro
ducțiile de porumb nu depășeau 
2.500 kg ia hectar, iar la cele- 
lalts culturi rezultatele erau și 
mai slabe. Conștient de răspun
derea ce revine- celor două uni- 
tăfi, am unit intr-un colectiv pu
ternic mecanizatorii și coopera
torii. Am constituit formații mix
te de lucru. Atitudinea nouă 
față de muncă, răspunderea 
pentru calitatea lucrărilor a fă
cut ca în anul 1973 cooperativa 
noastră să realizeze 5 400 kg po
rumb boabe la hectar pe teren 
neirigat.

Conduși de comitetul de 
partid, am inițiat acțiuni pentru 
eliminarea excesului de umidi
tate pe mari suprafețe. In le
gătură cu aceasta aș avea de 
făcut și unele observații. Din 
discuțiile cu mecanizatorii, cu 
specialiștii și țăranii cooperatori, 
precum și pe baza conatatărir 
lor proprii, am ajuns la conclu
zia că excesul de apă ps unele 
suprafețe este și consecința ta- 
sării terenului pe care se fac 
treceri repetate cu tractoarele. 
De aceea consider că este ne
cesar să ss introducă tractoare 
de mare putere, astfel echipate 
incit să permită executarea si
multană a mai multor lucrări.

său directorul Intre-

șului, județul Ilfov. Folosesc 
acest prilej pentru a-mi expri
ma din toată inima atașamentul 
față de recenta Hotărîre a Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care dă o înaltă aprecie
re remarcabilei activități desfă
șurate de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în fruc
tuoasa vizită întreprinsă în 
unele țări din Orientul Mijlo
ciu. Sintem convinși că vizitele, 
ce urmează să le întreprindeți 
in următoarele zile în alte țări 
ale lumii vor constitui, de ase
menea. noi momente in afirma
rea. politicii partidului și statu
lui nostru de pace și colaborare 
intre popoare.

Lucrez ca inginer agronom din 
anul 1962. Am participat zi de 
zi la toate transformările pe
trecute in comuna noastră, care 
au adus modificări esențiale in 
bunăstarea celor ce muncesc pe 
ogoare. Lucrez ca șef de fermă 
specializată in producerea 
mințelor alături de soțul meu 
care este inginerul șef al coope
rativei. Locuim in comună, avind 
create cele mai bune condiții de 
viață și muncă, ceea ce ne ajută 
foarte mult să punem in slujba 
producției toată capacitatea 
noastră. De aceea sint pe de
plin de acord cu măsura preco
nizată ca toți specialiștii din a- 
gricultură să se stabilească cu 
domiciliul în comuna unde lu
crează.

Ferma pe care o conduc pro
duce și înmulțește semințe de 
cereale, leguminoase și plante 
furajere. Aici lucrează 200 de 
ișiaperatori care s-au specializat 
în ,producerea semințelor. 80 la 
sută sint femei. La cultura griu
lui pe o suprafață de 400 ha am 
obținut o producție ' medie, de 
peste 4 500 kg la hectar, depă
șind cu mult prevederile pla
nului. Cu toate acestea, perso
nal. nu mă declar mulțumită. 
Pornind de la cerințele agricul
turii moderne, ne-am îndreptat 
atenția către pregătirea profe
sională a țăranilor cooperatori. 
Consider însă că este necesară 
urgentarea aplicării in practică 
a unei pregătiri mai sistemati
zate a membrilor cooperatori, 
acordarea chiar de diplome, de 
certificate de muncitori califi
cați, paralel cu studierea posibi
lității diferențierii retribuției.

Pentru realizarea sarcinilor 
mari ce revin agriculturii in 
acest an. cred că am asentimen
tul colegilor mei din toată țara 
pentru a asigura conducerea 
noastră de stat și de partid, per
sonal pe tovarășul secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că spe
cialiștii agricoli din România 
socialistă iși vor pune in slujba, 
producției intreaga lor putere și 
capacitate profesională pentru 
sporirea producțiilor an de aii,

în cuvintul său. tovarășul 
ALEXANDRU TOANA a evi
dențiat faptul că în expunerea 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost scoase in evi
dența marile rezerve de care 
dispune agricultura țării, ca și 
căiie de punerea lor in valoare, 
de folosire cit mai eficientă a 
bazei tehnico-materiale, a intre- 
gii noastre capacități creatoare. 
Ne vom întoarce acasă cu un 
adevărat, tezaur de idei, cu un 
îndreptar prețios in munca noas
tră de viitqi'.

Noi. cooperatorii, avem 
cina să producem fecolțe 
an in an mai mari, ne stă in 
putere și facem tot ce depinde 
de noi pentru a ne îndeplini pla
nul și angajamentele. Avem 
însă nevoie de mai mult sprijin 
din partea celor ce preiau pro
dusele agricole. La bazele între
prinderii de valorificare a cerea
lelor. operațiunile de prelucrare 
a produselor sint prea puțin me
canizate. De asemenea, între
prinderea viei și vinului trebuie 
să asigure prese și spații de de
pozitare suficiente, deoarece in 
1973 din această cauză am pier
dut circa 20 la sută din produc
ția de struguri, creindu-se mari 
greutăți in organizarea acordu
lui ■ global. Aceleași greutăți le 
intimpmăm și la bazele fabricii 
de zahăr, unde sintem obligiiți 
că descărcarea să o facem ma
nual. timpul de staționare mă- 
rindu-so exagerat.

în continuare, 
spus : eficiența eforturilor tu
turor lucrătorilor de. pe ogoare, 
antrenați "în marea întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea, cin
cinalului inainte de termen, este 
condiționată, așa cum a subli
niat. in cuvintarea sa. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de perfec
ționarea stilului de muncă al 
cadrelor de conducere. De aceea 
vom face și in viitor totul pen
tru respectarea cu strictețe a 
democrației cooperatiste. vom 
întrona în fiecare sector de ac
tivitate o atmosferă de ordine 
și disciplină, un ccnitrol riguros,, 
vom munci cu rîvnă și cu spor, 
cu conștiința limnedn că frecare 
trebuie să-și facă exemplar da
toria.

oamenilor în mijlocul cărora 
trăiesc și muncesc.

Cooperativa noastră și-a spo
rit an de an patrimoniul viticol. 
Dispunem astăzi de 776 hec
tare de vie. Priceperea viticul
torilor noștri. imbogățită de 
cunoștințele însușite la cursu
rile agrozootehnice, a sporit an 
de an și producția ; ca atare, 
veniturile cooperativei au cres
cut de la7 ‘ 
la aproape 
în 1973.

După ce 
succesele deosebite obținute prin 
mai buna organizare a muncii, 
prin îmbunătățirea structurii 
culturilor, vorbitorul a spus : 
De curînd am dezbătut cifre
le de plan pe 1974, care, firește, 
sint mai mari față de anul pre
cedent. în anul 1974 și în pers
pectivă sintem preocupați să 
extindem plantațiile de vii și 
pomi. Vom continua să plantăm 
în ritm de 40—50 hectare a- 
nual. astfel incit în următorii 3 
ani să înlocuim toate viile bă- 
trine. cu potențial productiv 
scăzut, și să acoperim toate go
lurile din vii. Deoarece unitatea 
noastră a acumulat o bogată 
experiență in producerea mate
rialului săditor vom studia po
sibilitatea realizării unei • 
ciații pentru producerea 
altoi și a puieților de 
fructiferi, 
și cireși.

1.417.000 Iei in 1959.
30 milioane de lei

a trecut în revistă

aso-
vițeî 
pomi 

îndeosebi pentru nuci

se-

sar- 
din

vorbitorul a

De 25 de ani. spunea tovară
șul VASILE VlLCU. partidul 
și statul nostru, aplicînd în mod 
creator la condițiile specifice 
ale României învățătura mar- 
xist-leninistă cu privire la po
litica agrară, a dovedit tuturor

In anii 
roslava a 
nul Muncii clasa I pentru cea 
mai mare producție de lapte și 
soia, iar pentru rezultatele obți
nute, pe ansamblul activității 
economice. în-.întrecerea socialis
tă dintre unitățile agricole de 
stat, a primit Ordinul Muncii 
clasa a II-a și Steagul de în
treprindere fruntașă pe țară.

întreprinderea noastră — a 
menționat tovarășul CORNELIU 
MARDAliE — este unitate-eta- 
lon in producția de lapte, în,sis
tem gospodăresc. In 1973 am 
realizat de la cele 1 710 vaci o 
producție medie de 3 813 litri 
lapte, pe fiecare vacă furajată, 
reușind să livrăm la fondul de 
stat, peste plan. 3 500 hectolitri 
de lapte. Ca urmare a creșterii 
producției de lapte, a măsurii da 
raționalizare a furajelor. am 
obținut numai din producția de- 
lapte un r beneficiu de pesta- 
1 000 000 lei.

Urmărind cu atenție expu-

1971 și 1972 I.A.S. Mi- 
fost distinsă cu Ordi-

precum și 
mare productivitate . la celelalte 
culturi.

La un sfert de veac de la is
torica Plenară a C.C. al P.C.R. 
din 3—5 martie 1949. spunea to
varășa MARIA CUCUTA noi, 
cei care lucrăm pe ogoare, ex
primăm recunoștință fierbinte 
Partidului Comunist Român, se- 

. cretarului nostru general — to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
pentru grija deosebită, perma
nentă, pe care o acordă dez
voltării agriculturii, pentru via
ța tot mai luminoasă pe care o 
trăiește țărănimea, toți lucrăto
rii satelor. Vă mulțumim, de a- 
semenea. tovarășe Ceaușescu 
pentru călduroasele aprecieri 
făcute nouă, femeilor, și vă a- 
sigurăm că vom depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea po- 
liticii partidului de înflorire a 
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

Lucrez de 12 ani în coopera
tiva agricolă7 de producție din 
satul Traian, județul Tulcea, iar 
ca ingineră, apreciez in mod 
deosebit măsurile preconizate 
menite să facă deplină ordine in 
activitatea specialiștilor din a- 
gricultură. Propria experiență 
m-a convins că nu poți realiza 
sarcinile ca specialist, nu poți 
obține rezultatele dorite, dacă 
nu te legi, organic, cu toate fi
rele vieții tale, de viața satului, 
a oamenilor în mijlocul cărora 
trăiești și muncești. Agricultura 
modernă, intensivă, nu se face 
pe asfalt și nici între două so
siri ale trenului in gară.

Conferința actuală, hotăririle 
care vor fi adoptate, vor con
stitui un program concret pen
tru activitatea noastră, in așa 
fel Incit in acest an să realizăm 
producții superioare. Voi munci 
cu toată pasiunea și priceperea 
mea pentru a avea satisfacția că. 
alături de întregul popor. îmi 
aduc și eu contribuția mea mo
destă la măreața operă de edi
ficare a socialismului in scum
pa noastră patrie. Indicațiile 
prețioase reieșite din ampla ex
punere a secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. vor 
constitui un program concret 
pentru activitatea noastră. in 
așa fel incit să realizăm pro
ducții superioare și să contri
buim într-o măsură mai mare 
la consolidarea agriculturii, ra
mură de bază a economiei na
ționale.

rein- - 
să 

pă- 
fie- 
să-1 
mai

ape-

alte sectoare de activitate. De 
aceea, așa cum a rezultat din 
interesanta cuvintare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
torși acasă ne vom strădui
gospodărim cu mare grijă 
mîntul nostru, să cultivăm 
care palmă de pămint și 
gospodărim cit putem noi 
bine, ferindu-l de băltirea 
lor sau de inundații.

în organizația de partid 
adunările generale ale coopera
torilor, ne-am analizat de cu- 
rind lipsurile noastre și a reie
șit că nu am folosit cum tre
buie suprafețele amenajate la 
irigat, n-am întreținut destul de 
bine culturile, pentru sectorul 
zootehnic, n-am asigurat furaje 
de cea mai bună calitate și al
tele. Din aceste greșeli am tras . 
cu toții învățăminte, am stabi
lit măsuri bune.

Muncesc in cooperativă de a- 
proape 24 de ani și cunosc foar
te bine tot ceea ce gindese și 
înfăptuiesc femeile din Ardu- 
sat. Din totalul de 745 brațe 
de muncă active, peste 550 
femei și ele sini harnice nu 
mai la munca cimpului, ele 
prezente la toate acțiunile 
interes obștesc pentru Înfrumu
sețarea comunei.

Am fost profund impresiona
tă de aprecierea făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu la a- 
dresa aportului femeilor la 
muncile agricole. Vă mulțumim 
din inimă, tovarășe secretar ge
neral, pentru această aprecie
re care ne dă nouă energie pen
tru aplicarea politicii partidului 
și vă asigurăm că femeile vor 
munci și de aici înainte cu mi
gală și cu stăruința care le ca
racterizează pentru a da pro
ducții și mai mari.

și în

sint 
nu- 
sint 

de

Consfătuirea la care partici
păm astăzi, arăta în cuvîntul său 
tovarășul VASILE BARBULES- 
CU, este o dovadă in plus a 
grijii pe care o acordă partidul 
și guvernul dezvoltării și mo
dernizării agriculturii noastre 
socialiste. Noi, cei din Scorni- 
cești. păstrăm vie in memoria 
noastră acele zile de neuitat de 
acum 15 ani cind. in anul 1959, 
cel mai iubit fiu al comunei și 
al poporului nostru, pe atunci 
secretar al Comitetului Central, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
venit in mijlocul nostru și ne-a 
arătat cu răbdare și putere de 
convingere adevărul, care 
drumul nostru, care să fie

să fie 
desti-

....  ■■“■in"". ■> ■iubi.

Din cuvîntul participantelor
torul a spus : In încheiere, do
resc să asigur conducerea parti
dului, pe dumneavoastră stima
te tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din agricultura 
județului Constanța, vor depu
ne toate eforturile pentru a în- 
timpina cel de-al Xl-lea Con
gres și-a XXX-a 
eliberării țftrit 
ducții mari in 
din agricultura

aniversare a 
noastre, cu pro- 
toate sectoarele 
noastră.
înfățișa, cîtevaînainte de a 

rezultate obținute de noi, coope
ratorii din Bucov, județul Pra
hova. arăta tovarășul COSTICA 
MIȘCA, vreau să subliniez 
atenția deosebită pe care o 
acordăm pămîntului. La Bucov 
nu există practic teren care. să 
nu producă, iar recoltele medii 
sint intr-o permanentă creștere. 
Am introduș in circuitul agricol 
și prundul de gîrlă din valea 
viului Teleajen unde am plan
tat cu viță de vie 60 de hectaie. 
De pe 30 hectare de vie intrată 
pe rod. ăm recoltat deja anul 
trecut cîte 15 000 kg struguri de 
vin la hectar." Pe baza acestor 
r.ezultate continuăm amenajarea 
văii Teleajenului. în 
vegetal 
cultura 
niul 
noastră 
terea 
păsărilor pentru ouă.

Mulți ne întreabă cum se face 
că deși este situată într-o pu
ternică zonă industrială, la nu
mai 4 km de municipiul Ploieșii, 
cooperativa din Bucov are to
tuși forță de muncă suficientă. 
Lucrăm ,cu aproximativ 8Q0 de 
brațe de muncă, din care 700 
sint femei. Participarea la mun
că este, determinată de măsurile 
det. cointeresare materială pe 
Care le aplicăm, de creșterea an 
de an a nivelului de retribuire. 

„Ciștiguț-ițe lunare ale membri
lor cooperatori sint de 1 500— 
1 700 de lei in producția vege
tală și de 2 200—3 000 de lei la 
creșterea animalelor. în prezent, 
realizăm venituri bănești de 
12 800 lei la hectar și vom face 
eforturi ca la sfirșitul actualului 
cincinal să ajungem la circa 
15 000- lei venituri bănești la 
flecar? hectar de teren agricol.

Succesele obținute de coope- 
răttva noastră sîrit rodul muncii 
membrilor cooperatori, care sub 
îndrumarea organizației de 
partid și a consiliului de con
ducere. au aplicat consecvent 
politica clarvăzătoare a partidu
lui. Permiteți-mi să transmit de 
la tribuna acestei conferințe 
cele mai calde mulțumiri condu- 

de stat, 
Nicolae 

acordată 
noastre

nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mi-am dat seama că 
nici noi nu ne-am preocupat in 
suficientă măsură de întărirea 
ordinii și disciplinei, de întro
narea unei noi atitudini față de 
muncă in toate cele trei ferme 
specializate. întreprinderea noas
tră a intărtt și extins in per
manență relațiile de colaborare ■ 
și întrajutorare cu cooperativele 
agricole învecinate..

Trebuie să spunem însă că am 
făcut foarte puțin in ceea ce pri
vește întărirea relațiilor dintre 
noi și cooperative. Există posibi
lități pentru extinderea metode
lor avansate privind organizarea 
muncii în zootehnie, stabilirea 
unor rații echilibrate și economi
coase. creșterea procentului de 
natalitate. De asemenea, 
să livrăm acestor unități, 
tual in schimb, mai mult 
rial de prăsilă. in scopul 
nătățirii raselor.

putem 
even- 
mate- 
imbu-

dome-Cercetarea științifică în ____
niul cerealelor și plantelor teh- 

pe /-are o desfășoară 
de la Fundulea și

., , . ... _.r sectorul 
ponderea e deținută de 
legumelor, ist in dome- 
zootehntc, cooperativa 
este profilată pe creș- 

avacilor de lapte și

cerii de partid și 
personal tovarășului 
Ceaușescu. pentru grija 
dezvoltării agriculturii 
socialiste, creșterii nivelului de 
trai al țărănimii cooperatiste.

De la terminarea facultății, 
în anul 1963. spunea tovarășul 
ION DAVIDOIU, locuiesc. îm
preună cu soția, care e și dinsa 
agronom, in casa construită de 
către cooperativa noastră, care 
ne-a asigurat condiții excelente 
de muncă și viață. Pentru a ci
menta și mai mult legăturile 
cu oamenii in mijlocul cărora 
am trăit și lucrat primii 10 
ani de activitate din 
de inginer agronom, 
ca.încă din acest an 
struiesc locuință in 
Aici m-am împlinit 
specialist, perl'ecționîndu-mi pre
gătirea inginerească pentru a 
fi cit mai de folos societății,

viața mea 
an hotărit 
să-mi con- 
Timboiești. 
ca ora, ca

nice, 
Institutul , ... ... ___ ____
stațiunile experimentale agrico
le de pe întinsul țârii, sublinia 
tovarășul NICHIFOR CEAPOlU, 
are la bază valoroasele indicații 
date de tovarășul’ secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu de a lega 
cit mai strins cercetarea știin
țifică de invățămînt și de pro
ducție. precum și hotăririle Con
gresului a.1 X-lea și ale Confe
rinței Naționale privind asigu
rarea unor semințe de inaltă 
productivitate la griu, porumb, 
floarea-soarelui și alte plante 
agricole și țtplicarea cit mai 
largă in practică a cuceririlor 
științei. In acest scop, cercetăto
rii s-au străduit și. șe străduiesc 
să-și perfecționeze metodele de- 
investigație, să obțină rezultate 
la nivelul celor mai bune reali
zări din țâ.rile cu o bogată tra
diție de cercetare,’ să introducă 
șl să extindă cit mai rapid în 
unitățile de producție aceste re
zultat?.

La porumb au fost obținuți și 
extînși, in producție. în ultimii 
ani. o serie de hibrizi de mare, 
randament ca HD 225, HS 330,, 
HS 400. HD 410 și HS 415, care 
iii unitățile fruntașe dau peste 
10 000 kg boabe la ha. împreună _ 
cu ministerul nostru s-a elabo-' 
rut un plan de înmulțire rapidă 
a acestui hibrid, astfel ca in 
1977 el” să fie 'cultivat pe circa 
330 000 hectare. <

Deși’Institutul'de la Fundulea 
produce m fiecare an peste 
2.1000 tone - sămințâ elită și să- 
mință hibridă, depășind planul 
cu' 20—40 la scită, totuși Ia unele 
culturi, cuțn sint cinepa Și inul, 
lucerna. trifoiul. ghizdeiul, 
măzărichea și ierburile perene, 
nu a reușit să asigure necesarul 
de sămințâ planificat, urmind ca 
această situație să fie cit mai 
repede lichidată. Totodată, ac
tuala structură a -soiurilor de 
griu de toamnă, in care pre
domină încă soiurile străine, 
urmează să fie îmbunătățită prin 
extinderea pe suprafețe mari a 
soiurilor create de stațiunile din 
țară ca Lovrin 10, Lovrin 13, 
Dacia. Exdelsițiri. 'EaVOrit. Olt. 
Turda și altele care, in prezent 
ocupă doar o--jumătate milion . 
hectare, precum și p'tîn introdu
cerea jn producție.a noilor 
soiuri de griu dulia și Cere’s, 
omologate în at&t aii. Ne. stră
duim ca în timțr scurt să dăm 
producției soiuri de griu de 
10 000—12 000 kg: boabe hibrizi 
de porumb care să producă 
p este 20 000—22 000 kg la hectar,

In cuvintul său, tovarășul 
IOSIF MOLNAR spunea : $mt 
venit de pe meleagurile jude
țului Covasna unde, înfrățiți in 
muncă și idealuri, romani și 
secui, depun- eforturi susținute 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului, a prețioaseior indicații 
date de iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu. Cooperativa agricolă 
de producție din comuna Sin- 
zieni, al cărui reprezentant sint, 
în lumina sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională ale partidului, 
cu sprijinul permanent și multi
lateral al conducerii de partid 
și de stat, și-a adus modesta 
contribuție la aprovizionarea 
populației cu produse agroali- 
mentare. In acest context, doresc 
să subliniez faptul că in anul 1973 
am reușit 
producția 
de 106 la 
bănești a ... __
sută. In același timp, am livrat 
la fondul centralizat, al statului 
B 670 tone de cartofi, 4 952 tone 
de sfeclă de zahăr, 164 tone car
ne, 7 729 hl de lapte de vacă 
și alte produse agroalimentare. 
Aceste rezultate nu ne mulțu
mesc. Criticile drepte făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sint valabile și pentru coopera
tiva din Sînzieni, 
buie să muncim 
pentru întărirea 
muncă, pentru a 
toți mecanizatorii 
multă atenție calității 
lor, aplicării tuturor regulilor 
agrotehnice, și pentru că nu am 
făcut totul in vederea folosirii 
cu mai multă chibzuință a fie
cărei palme de pămint.

După ce s-a referit concret la 
măsurile tehnice.. și organizato
rice adoptate, și a înfățișat pe 
larg angajamentele de a spori 
continuu producțiile, vorbitorul 
a spus in încheiere :

Nu aș putea să . închei cuvin
tul meu. fără să exprim din 
toată inima adeziunea și apro
barea deplină a oamenilor mun
cii din județul Covasna față de 
politica generală, internă și ex
ternă a partidului, prețuirea și 

; ihalta recunoștință față de îii- 
tolepciunea,’ și consecvența cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează neobosit’ pentru tra
ducerea 
tici.

să realizăm planul la 
globaiă in proporție 
sută, iar la veniturile 
fost depășit cu 22 la

unde mai tre
cu oamenii 

disciplinei in 
determina pe 
să acorde mat 

lucrări-

jn Viață a acestei poli-

că vin la'această Con- 
s-a adresat participau- - 

ților tovarășa MARIA RA'JA, 
țăranii din. ArdUsat, județul 
Maramureș, m-au împuternicit 
să spun cum muncim noi .pen
tru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională privind 
dezvoltarea agriculturii, 
muncit cu hărnicie 
pentru 
de plan 
luate pe 1973. 
bune în sporirea 
La porumb am realizat o pro
ducție de 3 836 kg boabe ia

■ hectar, la griu 2 380 kg. depă
șind prevederile de plan. La’ 
ceapa .uscată, ard?! și morcovi 
s-au realizat producții de 10 
pină-la 15 mii kg la hectar.

Ne dăm seama că, deși am 
avut o serie de realizări bune 
în producție, ele -nu sint pe 
măsura posibilităților noastre- 
și nu reprezintă totul din ceea 
ce putem face. în activita
tea cooperativei au existat și 
unele lipsuri în organizarea 
muncii. în folosirea cu chibzuin
ță a pămîntului, precum și în

Știind 
ferință. 
ților

' Ain 
și dăruire 

îndeplinirea sarcinilor 
șj a angajamentelor 

avînd rezultate 
producțiilor.

a ve-nul nostru. Știm că dînsul 
nit atunci intr-un moment de 
mare răscruce in viața noastră, 
a comunei. înființasem încă de 
la apariția documentelor Plena
rei din 3—5 martie o coopera
tivă în care au intrat 52 de 
familii, unindu-și nu numai 
pămîntul. ci și mintea și bra
țele și hărnicia, insă acest ger-

eo- 
dez- 

să

fizice ale mecanizatorilor 
timpul executării lucrărilor 
gricăle. propun ca uzina 
tractoare să studieze posibi--,. 
litatea îmbunătățirii constructive 
a scaunului de tractor, in sen
sul amortizării șocurilor ce se 
produc în timpul exploatării.

— Consider că este bine ca, 
in baza contractului încheiat la 
începutul anului între coopera
tivele agricole de producție și 
stațiunile pentru mecanizarea a- 
griCTrlturii. să se execute tosrt» 
lucrările prevăzute fără să fie 
nevoie de adeverință de dispo
nibil. astfel incit să putem fo
losi întreaga sistemă de mașini, 
timpul optim de lucru, să putem 
îiriătura unele greutăți pe- care 
le intimpinăm din acest punct 
de vedere.

mene al socialismului în 
mima noastră trebuia să se 
volte, trebuia, intr-adevăr. _
demonstreze tuturor că drumul 
cooperativizării este drumul 
cel mai bun. Dînsul a venit nu 
numai în calitatea de trimis al 
conducerii de partid, ci și în ca
litatea de fiu al comunei noastre 
pe care dorea s-o vadă cit mai 
rapid cooperativizată.

începînd încă din 1959, am 
început lupta și munca cu dea
lurile, care altădată nu produ
ceau nimic. Am reușit să plan
tăm 190 ha cu vie și pomi. Am 

. dezvoltat sectorul zootehnic, 
care la ora acțuală are 800 tau-, 
rine, 5 000 porci, peste 1200 000 
pui. Toate acestea le-am . .făcut.. 
ca urmare a acordării unei a- 
tenții deosebite dezvoltării fon
dului de acumulare. Considerăm 
că am mers pe o cale, justă, în-, 
trucit aceasta a dat posibilitatea 
cooperativei să-și dezvolte toa
te ramurile de activitate, a 
dat posibilitatea ca noi, de trei 
ani, să avem banii' noștri pro
prii, să. facem investiții. De la 
o producție globală, de' 9.210 000 
lei în anul . 1966 am ajuns la 
finele lui 1973 la 62 milioane, 
De la 14 milioane venituri bă
nești în 1970 arn ajuns la 48 mi
lioane in 1973 : averea obșteas
că a crescut de la 6 milioane,-, la 
103 milioane.

Vă rog să-mi permiteți ca. de 
la această tribună să mulțumesc 
tuturor conducerilor de coope- 

agXicole’ tut“ror. «elora X11 ....
cate au îăspuns. chemării noas- îngrășăminte chimiee. e.bi
ți e, care s-au angajat: ca im- ci'de și mașini diversificate, împreuna cu noi sa obțină mai ' ■ ...
multe cereale necesare nouă. în
tregii țări, să facem ca intr-a
devăr anul 1974 să fje, cum 
spunea secretarul general, anul 
producțiilor răcqrd în’ agricul
tură.-In ceea ce ne privește., noi 
am luat unele măsuri ca .2. 
ciștigăm această înțreriere. Am- 
riisămințat pmă > în - proaeat 496 
ha cu culturi de urgențg I care 
se pot considera terminate. Pri
mele sute de tone de carbonat 
de calciu au mceput să fie ad
ministrate pe ’teren. Au fost 
împrăștiate in cimp 7 000 tohe de 
gunoi de grajd.

Am luat și alte măsuri care 
să ducă la cîștigarea acestei în
treceri. dar, în ultimă instanță, 
nu este important cine ciștigă 
această întrecere, important este 
că din această întrecere va ciș- 
tiga întreaga țară. Și noi știm 
că în țară sint multe cooperati
ve agricole mai bune ca noi și 
mulți cooperatori dornici să ciș- 
tige acest steag de fruntaș. Pină 
Ia urmă va ciștiga cine va mun
ci mai bine, cine va obține pro
ducții mai bune.

Vă rog să-mi permiteți, a 
spus în cuvintul său tovarășul 
ALEXANDRU CZF.GE. să folo
sesc acest prilej deosebit pentru 
a exprima, în numele tuturor 
coaperatorrlnr români și ma
ghiari de pe meleagurile biho- 
rene, înfrățiți în muncă, cele 
mai calde cuvinte de mulțumire 
și recunoștință Partidului Co
munist Român, tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija deosebită acordată 
dezvoltării și modernizării agri
culturii cooperatiste.

Informăm conducerea partidu
lui. personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că în primii 
3 ani ai acestui cincinal, prin 
folosirea rațională ă bazei teh
nico-materiale,* producția glo
bală la C.A.P. Salorita s-a di 
blat, iar averea obștească in u- 
nitatea noastră a depășit 100 
milioane lei.

Pentru a putea fi mai deplin 
valorificate rezervele mari de 
care d-ispunem, se cer rezolvate' 
unele probleme. Se- emit incă 
multe adrese și se solicită o 
mulțime de situații inutile, care 
sustrag aparatul tehnico-admi- 
liistțativ din unități de la acti
vitatea de producție. Nu sintâfh 
împotriva .informării și eviden
ței, dar acestea pot fi raționa
lizate.

In ce privește aprovizionarea 
' ' ' . erbi-

Ca președinte al asociației i.n- 
tereooperatiste Bălăcița. județ; 
Mehedinți — spunea tovarășul 
MARIN TRAȘCA — apreciez 
că această formă de organizare 
creează cadrul corespunzător 
aplicării tehnologiilor moderne, 
utilizării raționale a mijloacelor 
materiale și a forței de muncă 
existente in cooperativele agri
cole asociate. Iar acest lucru aș 
vrea să-l dovedesc prin expu
nerea realizărilor obținute 
noi in 1973

. depășim 
prevăzut 
un spor 
greutate 
statului un număr de 
pete tineret taurin, cu 
tate de 550 tone carne, 
un venit de peste. 5 
lei. Nivelele atinse Ia 
și producția animalieră m 1973, 
ne-au convins o dată mai mult 
că trebuie să ne concentrăm 
toate eforturile in direcția creș
terii în continuare a acestor 
efective, a dezvoltării și moder
nizării bazei tehnico-materiale 
existente, permanentizării și. ca
lificării ............... .
propus 
prie și 
de stat 
duri cu o capacitate de 860 ca
pete. să modernizăm incă .trei 
grajduri existente.

Conșider că activitatea asocia
țiilor interdooperatiste este mai 
bine definită prin noul statut- 
în calitatea ce o dețin, vreau 
sâ-mi exprim acordul deplin cu 
proiectul de statut, care o dată 
aprobat va orienta și mai bine 
activitatea noastră in viitor. 
Prin organizarea asociațiilor la 
nivelul unui singur consiliu in- 
tercooperatist, se va adinei și 
mai mult cooperarea și aso
cierea rațională dintre coopera
tivele agricole.

Vom acorda cea mai mare 
atenție aplicării în viață a tu
turor sarcinilor ce reies din 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din celelalte docu
mente puse in dezbaterea con
ferinței, care au o mare însem
nătate pentru noi, agricultorii de 
pe ogoarele țării.

de 
cind am reușit, să 

efectivul de animale, . 
in plan, să înregistrăm 
total de creștere in 

de 350 tone. Am livrat 
1 600 ca- 
o canti- 
realiztnd 
milioane 
efectix ul

îngrijitorilor. Ne-am 
ea din contribuția pro
priu creditele acordate 

să construim două graj-

lu-

să

nișterele de resort ar trebui să 
acționeze mai .rapid și mai con
cret pentru ca aceste mrjlosee 
de producție să ajungă la tiatpul 
oportun în unități.

Consider că nu este just să fie 
neglijate sistemele mici, gospo
dărești de producție și chiar o- 
btecttvete moderne de tip in- 
d-u striat.

Să existe posibilitatea ca uni
tățile- eu sector zootehnie pre
ponderent să poată efectua și in 
bani plata lucrărilor, efectuate 
de S.M.A. la porumb.'

Am luat toate îtîflsurile și le 
vom lua in continuare pentru a 
da viață angajamentului nostru 
ca începînd cu anul viitor, 
lucrăm in contul anului 1976,

să

Vorbind 
lorilor din 
rășul ION 
stăpmcșie

. acum cind. in fața conducerii 
partidului, a iubitului nostru se
cretar general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a marelui sfat al lu
crătorilor ogoarelor țării, 
prim hotărîrea de a munci ne
obosit pentru transpunerea 
viață a sarcinilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului cu privire la

in numele mecaniza- 
județul Gorj. tova- 
GRECU spunea: Mă 
o puternică emoție.

in fața conducerii

ex-
in

Acest moment politic —a spus 
în cuvintul său tovarășul IOH.AN 
KRAUS — imi dă prilejul 
să-mi exprim sentimentele de 
adincă mîndrie patriotică a me
canizatorilor români, maghiari și 
germani de la S.M.A. Reghin, 
județul Mureș, pentru laborioa
sa activitate a secretarului nos
tru general, de a. promova cu 
consecvență: in viata 'internațio
nală principiile nobile ale înțe
legerii, prieteniei și colaborării 
intre popoare. Nutrim cu toții 
o profundă satisfacție pentru 
faptul că, prin rezultatele vi
zitei pe care a-ți făcut-o in 
cele patru țări arabe, prin cele 
pe care le veți dobindi in apro
piata vizită cc urmează s-o faceți 
în Argentina. Republica Guineea 
și Liberia, se confirmă încă o 
dată puternica și prestigioasa 
dumneavoastră activitate pentru 
afirmarea politicii internaționale

în consiliul intercooperatist 
Cirța. din județul Harghita, ară
ta tovarășul IOAN KELEMEN 
sint șase cooperative agricole de 
producție, deservite de S.M.A. 
Cirța. Avem toate condițiile fa
vorabile creșterii animalelor — 
mai ales a bovinelor și ovine
lor. Programul național de dez
voltare a zbotehnipi stabilește 
uri ritm rapid de sporire a șep- 
telului, creșterea producției me
dii pe animal furajat, a greu
tății medii la sacrificare. Fiecare 
unitate din consiliul intercoope
ratist se străduiește să realizeze 
aceste sarcini. Astfel. C.A.P. To- 
mești s-a specializat de ani de 
zile in ingrășarea bovinelor, ce
lelalte cooperative în creșterea 
vacilor pentru lapte, furnizind și 
materialul de Îngrășat. _ 
sporirea bazgi furajere, 
borare cu întreprinderea 
dețeană pentru executarea 
lucrări pentru întreținere» 
exploatarea pajiștilor, sfoc- 
tuat lucrări de îmbunătățiri șt 
tarlalizări pe. o suprafață de 
peste 900 hectare de pășuni, pe 
care s-a dublat producția de 
masă vei.de. Am. efactuat lucrări 
locale de desecare și mdigtriri 
pe oi suprafață de peste t 900 
hectare arabil și fineață.

Studiind in mod amănunțit 
proiectul de statut al consiliilor 
intț-rcooperaliste și statutul aso
ciațiilor interodoperatisle. am 
înțeles modul cum trebuie să 
acționăm in continuare. în pro- 
iee,tu+ de statut sint trecute 
foarte riar atoibHțwJe ce ne 
revin. în cadrul asociației de-în
drumare și L'oardonare a activi
tății economice avem posibilita
tea de a organiza acțiuni m iri, 
prin care se pot crea condiții 
mâi bune pentru dezvoltarea 
»ectoruitri Zootehnic. Astfel, prin 
cooperare cu unități agricole de 
stai, sint in Curs de executare 
lucrări de desecări și regulari
zări, pe o stiprâiață' de circa 
3 000 hectare; in vederea îmbu
nătățirii suprafețelor întinse de 
pășuni, vom organiza lucrări 
fitoămeliorative. iar in scopul 
creșterii producției și a produc
tivității muncii in zootehnie, 
vom organiza ferme specializate. 

Putem să năzuim Ia rezultate 
mereu mai bune, deoarece avem 
fericirea să trăim și să muncim 
într-o țară liberă, stăpină pe 
destinele sale, condusă cu înțe
lepciune de partid, de secreta
rul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care promovează pe 
plan extern o politică activă de 
pace, de colaborare economică, 
reciproc avantajoasă, cu toate 
țările lumii.

întors acasă voi depune toate 
eforturile pentru a organiza 
popularizarea și cunoașterea de 
către toți cooperatorii a măsu
rilor și sarcinilor stabilite la 
această conferință și voi lua mă
suri de aplicarea lor în viață.

Pentru 
in cola- 

ju- 
de 
Și

vei.de
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late superioare în S.M.A. și 
producții record la cooperati
vele agricole pe care le de
servim.

Profund emoționată de cin
stea ce mi se face prin acor
darea titlului de Erou al Mun
cii Socialiste, a spus Ana Vor- 
nicu, președinta C.A.P. Tîrgu- 
șor - Constanța, trăiesc astăzi 
unul din cele mai importante 
momente din viața mea. Simbol 
al hărniciei, pasiunii și dăruirii 
in muncă, această înaltă dis
tincție reprezintă pentru mine 
și cooperatorii în mijlocul că
rora muncesc o răsplată de 
onoare, dar și o obligație de 
mare răspundere pentru reali
zarea sarcinilor ce ne revin în 
procesul dezvoltării și moder
nizării agriculturii. Pentru noi, 
țăranii cooperatori, aceasta re
prezintă totodată un nou și 
prețios imbold în intensificarea 
eforturilor pentru sporirea pe 
toate căile a producției agri
cole.

După ce a mulțumit călduros 
conducerii superioare de par
tid și de stat, tovarășului 
Nicț'ae Ceaușescu personal, 
pentru acordarea titlului de 
Erou al Muncii Socialiste, 
Gheorghe Mărginean, directo
rul I.A.S. Jidvei-Alba, a spus: 
Pentru mine, cît și pentru întreg 
colectivul de lucrători din 
I.A.S. Jidvei, această înaltă dis
tincție este un imbold în mun
ca noastră viitoare. Vom de
pune eforturi sporite, toată ca
pacitatea noastră de muncă în 
vederea transpunerii în viață a 
hotărîrilor Conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din 
unitățile agricole de stat și co
operatiste, prețioasele dumnea
voastră indicații privind dezvol
tarea și modernizarea agricul
turii, aducîndu-ne în felul aces
ta contribuția la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Vă rog să-mi permiteți ca din 
partea celor ce au cinstea să 
fie distinși astăzi, cu ocazia a- 
cestei mari aniversări a agri
culturii noastre socialiste, a 
spus în cuvîntul său Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, 
să vă adresez dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, con
ducerii de partid și de stat, 
mulțumiri din toată inima pen
tru aprecierea dată muncii 
noastre,, tuturor celor ce au lu
crat pentru a îndeplini sarci
nile date agriculturii. Conside
răm aceasta, însă, și ca o obli
gație sporită a noastră de a 
munci cu mai multă perseve
rență pentru îndreptarea lipsu

Ziua a doua a lucrărilor
Conferinței

(Urmare din pag. I) 

tive agricole de producție, pe 
grupe de județe, întreprinderi 
agricole de stat, stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii. în ca
drul dezbaterilor au luat cuvîn
tul un mare număr de partici
panți care au analizat, în lumina 
cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rezultatele dobîndite 
în dezvoltarea producției agrico
le, vegetale și animale, experien
ța dobîndită în organizarea mun

rilor, pentru folosirea mai bună 
a mijloacelor puse la dispozi
ția agriculturii, pentru a valo
rifica potențialul ei real spre a 
obține recolte ridicate în con
diții economice superioare. Vă 
asigurăm, tovarășe secretar 
general, din partea conducerii 
Ministerului Agriculturii, a tu
turor cadrelor care lucrează în 
acesta, a tuturor specialiștilor 
și lucrătorilor din agricultură, 
că nu vom precupeți nimic pen
tru realizarea acestor sarcini 
de cinste puse de partid și de 
stat in fața noastră.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, întîmpinat cu vii și 
îndelungi aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Asistența în picioare aclamă, 
ovaționează cu putere.

Miile de participanți, expri- 
mîndu-și dragostea nețărmurită 
față de conducătorul iubit al 
partidului și poporului nostru, 
scandează îndelung sub imensa 
cupolă: „Ceaușescu-P.C.R.".

★
Joi la amiază, în cadrul unei 

festivități care a avut loc în 
Sala de marmură a pavilionu
lui expozițional, tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, a înmînat „Ordinul Mun
cii" cl. a ll-a și Ordinul „Meri
tul agricol" cl. a ll-a unui nu
măr de 159 de cadre de con
ducere și lucrători din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, 
conferite pentru contribuția a- 
dusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de dezvol
tare și modernizare a agricul
turii socialiste în patria noas
tră.

în numele celor decorați, Va- 
sile Dobre, președintele C.A.P. 
Comloșu-Mic, județul Timiș, și 
Dionisie Benko, directorul I.A.S. 
Oradea, au mulțumit călduros 
conducerii partidului și statului, 
subliniind că acordarea acestor 
înalte dintincții reprezintă re
cunoașterea străduințelor de
puse de colectivele în rîndul 
cărora lucrează pentru spori
rea producției agricole și tot
odată un nou imbold pentru 
dezvoltarea în continuare a a- 
griculturii socialiste.

Apoi tovarășul Emil Bodnaraș 
a adresat, în numele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului 
de Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, felicitări 
celor decorați, urîndu-le noi 
succese în munca pe care o 
desfășoară.

(Agerpres)

cii pe principii modeme. Tot
odată, vorbitorii au scos în evi
dență, cu simț de răspundere, 
deficiențele care mai există în 
unele sectoare de activitate și au 
făcut propuneri judicioase meni
te să ducă la valorificarea poten
țialului real al agriculturii, pentru 
obținerea unor producții ridicate 
în condiții economice superioare.

Lucrările Conferinței se reiau 
vineri dimineață.

(Agerpres)

■ DECRET AL CONSILIULUI DE STAT 
cu privire la conferirea titlului de

„Erou al Muncii Socialiste "și a unor ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste România

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, pentru contribuția adusă 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii so
cialiste in patria noastră, s-au 
conferit : Titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste“ șl Medalia 
de aur „Secera și Ciocanul" to
varășilor Ilie Bărăitaru, pre
ședintele C.A.P. Girla Mare, ju
dețul Mehedinți : Gheorghe A. 
Blendia, președintele C.A.P. 
Simbăta Nouă — Topolog, ju
dețul Tulcea ; Gheorghe Bogza, 
președintele C.A.P. Someșul, 
județul Satu Mare; Andrei A. 
Bartha, președintele C.A.P. Uriu, 
județul Bistrița-Năsăud ; Mir- 
cea P. Călin, președintele C.A.P. 
Ripiceni, județul Botoșani ; Flo- 
rea Cărpanu, directorul I.A.S. 
Beregsău, județul Timiș ; An
drei A. Cojocaru, directorul 
S.M.A. Ianca, județul Brăila ; 
Gheorghe I. Dinu, președintele 
C.A.P. Smeeni. județul Buzău ; 
Teodor F. Duluș. mecanic șef 
de secție la S.M.A. Cefa, jude
țul Bihor; Stănică V. Dumbra
vă, directorul I.A.S. Cotești, ju
dețul Vrancea ; Otto I. Fiddes, 
șef de secție la S.M.A. Sinpe- 
tru, județul Brașov ; Ion Gh. 
Grecu, mecanic specialist la 
S.M.A. Bibești, județul Gorj : 
Alexandru V. Ienciu, directorul 
întreprinderii „30 Decembrie“, 
județul Ilfov ; Adolf-Mihail 
Kristoff, șef de fermă pomicolă 
la I.A.S. Mediaș, județul Sibiu; 
Gheorghe Mărginean, directo
rul I.A.S. Jidvei, județul Alba ; 
Ion Moldovan, președintele 
C.A.P. Reghin, județul Mureș ; 
losif I. Molnar, inginer șef la 
C.A.P. Sinzieni, județul Covas- 
na ; Marin Nedea, președintele 
C.A.P. și directorul S.M.A. Pu- 
rani, județul Teleorman ; Elena 
Orzan, șef de fermă la C.A.P. 
Valea Măcrișului, județul Ilfov ; 
Constantin A. Popa, președinte
le C.A.P. Dor Mărunt, județul 
Ialomița ; Titu Popescu, directo
rul I.A.S. Mihail Kogălniceanu, 
județul Constanța ; Ion C. Spă- 
tărelu, președintele C.A.P. 
„Gheorghe Doja“, județul Ialo
mița ; Alexandru FI. Toană, 
președintele C.A.P. „Viață 
Nouă“ din comuna Poiana Mare, 
județul Dolj ; Ana M. Vornicu, 
președinta C.A.P. Tîrgușor, ju
dețul Constanța ; Gheorghe I. 
Zarcu, președintele C.A.P. Iz- 
biceni, județul Olt.

Ordinul Muncii clasa I tova
rășilor Gheorghe I. Laza, direc
torul general al Direcției gene
rale pentru agricultură, industrie 
alimentară și ape a județului Bi
hor ; Barna Laszlo I. Bancsik, 
președintele C.A.P. Diosig, ju
dețul Bihor ; Ioan M. Moro.șa- 
nu, președintele C.A.P. Vîrfu 
Cimpului, județul Botoșani ; 
Cristache A. Moldoveanu, secre
tarul Comitetului P.C.R. Insula 
Mare a Brăilei, județul Brăila ; 
Victor T. Guțu, președintele 
C.A.P. Gherăseni, județul Bu
zău ; Ion N. Nica, președintele 
C.A.P. Cogealac, județul Con
stanța ; Costică St. Purdelea, 
directorul S.M.A. Pechea, jude
țul Galați ; Dumitru N. Birsilă, 
mecanic agricol la S.M.A. Mo- 
tru, județul Gorj : Apostol I. 
Constantin, președintele C.A.P. 
Grivița, județul Ialomița ; Nico
lae A. Luca, directorul I.A.S. 
Grădiștea, județul Ialomița ; 
Ion C. Ilinca, directorul S.M.A. 
Budești, județul Ilfov ; Angela 
M. Sincu, președinta C.A.P. „U- 
nirea“. orașul Corabia, județul 
Olt ; Grapina N. Bădescu, ingi
ner șef la C.A.P. „Partizanul 
Roșu“ din orașul Zimnicea, ju
dețul Teleorman ; Gheorghe 
Gh. Malache, președintele C.A.P. 
Cirja, comuna Murgeni, județul 
Vaslui ; Ioan I. Moisă, șef de 
secție la S.M.A. Grumezoaia, 
județul Vaslui.

Ordinul „Meritul Agricol“ 
clasa I tovarășilor losif Banc, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R. ; Pe
tre Blajovici, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R. ; Gheorghe Blaj, prim- 

secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R. ; Ștefan 
Boboș, prim-secretar al Comi
tetului . județean Neamț al 
P.C.R. ; Teodor Coman, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R. ; Adal- 
bert Crișan, prim-secretar al 
Comitetului județean Bistrița- 
Năsăud al P.C.R. ; Petre Dăni- 
că, prim-secretar al Comitetului 
județean Vilcea al P.C.R. ; Con
stantin Dăscălescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R. ; Simion Dobro- 
vici, prim-secretar al Comitetu
lui județean Vrancea al P.C.R.,; 
Miu Dobrescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Suceava 
al P.C.R. ; Petre Duminică, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R. ; 
Ludovic Fazekas, prim-secretar 
al Comitetului județean Harghi
ta al P.C.R. ; Nicolae Giosan; 
președintele Academiei de știin
țe agricole și silvice ; George 
Homoștean, prim-secretar al Co
mitetului județean Alba al 
P.C.R.; Vasile Marin, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R. ; Angelo Mi
culescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor ; 
Gheorghe Necula, prim-secretar 
al Comitetului județean Ilfov 
al P.C;R. ; Gheorghe Paloș, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.C.R. ; Vasile 
Potop, prim-secretar al Comite
tului județean Iași al P.C.R. ; 
Gheorghe Petrescu, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. ; Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. ; Con
stantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al 
P.C.R. ; Ion Sirbu, prim-secre
tar al Comitetului județean Bu
zău al P.C.R. ; Gheorghe Tă- 
nase, prim-secretar al Comite
tului județean Vaslui al P.C.R.; 
Mihai Telescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R. ; Laurean Tulai, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R. ; losif Uglar, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R. ; 
Vasile Vilcu, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța 
al P.C.R. ; Constantin V. Alexe, 
președintele C.A.P. Otopeni, 
municipiul București ; Vasile G. 
Voicu, președintele C.A.P. Jila
va, municipiul București ; Ioan 
V. Milaciu, președintele C.A.P. 
Sard — Alba ; Ilie Cioarsă, pre
ședintele C.A.P. „Victoria“ — 
Arad ; Constantin A. Bădescu, 
președintele C.A.P. Boteni- 
Argeș ; Vasile I. Butnaru, pre
ședintele C.A.P. Parincea-Ba- 
cău; Alexandru A. Czege, pre
ședintele C.A.P. orașul Salonta ; 
Vasile Gh. Dragoș, președinte
le Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție Bi
hor ; Ștefan A. Pocs, directorul 
S.M.A. Săcueni ; Dumitru D. 
Restanția, directorul Trustului 
întreprinderilor agricole de stat 
Oradea ; Gheorghe G. Jiga, pre
ședintele C.A.P. din orașul Bi
strița ; Nicolae A. Saramet, 
președintele C.A.P. Codlea-Bra- 
șov ; Gheorghe F. Radu, direc
torul S.M.A. „1 Mai"-Brăila ; 
Zaharia St. Cosma. președintele 
C.A.P. Padina-Buzău ; Vasile I. 
Boldea, președintele C.A.P. Fi- 
zeș, comuna Berzovia-Caraș-Se- 
verin ; Alexandru I. Botezan, 
președintele C.A.P. Mihai Vi- 
teazu-Cluj ; Carol G. Kiss, pre
ședintele C.A.P. din comuna 
Călărași-Cluj ; Octavian N. 
Lambru, directorul I.A.S. Mur- 
fatlar-Constanța ; Gheorghe Gh. 
Nuțu, șef secție la S.M.A. Co- 
badin ; Petre M. Stoica, pre
ședintele C.A.P. Peștera ; Anton 
I. Tincu, președintele C.A.P. 
Palazu Mare ; Petru I. Tomoro- 
ga, directorul Stațiunii experi
mentale pentru culturi irigate 
Valu lui Traian-Constanța ; En- 
dre L. Turoczi, președintele 
C.A.P. Tîrgu Secuiesc-Covasna; 
Nicolae N. Ioniță, președintele 
C.A.P. Crovu-Dîmbovița ; Ște
fan Gh. Hirzoiu, președintele 

C.A.P. „1907“ din comuna Va
lea Stanciului-Dolj ; ing. Elvira 
L. Marinică, președintele C.A.P. 
Ișalnița-Dolj ; Petre Gh. Boteza- 
tu, președintele C.A.P. Schela- 
Galați ; Gheorghe D. Ștefan, 
președintele C.A.P. Cuca-Galați; 
Peter P. Kovacs, președintele 
C.A.P. Ditrău-Harghita ; Păun 
Răvaș, președintele C.A.P. Si- 
meria-Hunedoara ; Vasile I. 
Berbecel, președintele C.A.P. 
Smirna-Ialomița ; Ion M. Năsta- 
se, directorul S.M.A. Cuza Vodă; 
Ion Gh. Nicolae, directorul I.A.S. 
Făcăeni ; Milinton I. Trif, direc
torul S.M.A. Grivița-Ialomița ; 
Gheorghe V. Bucă, președintele
C. A.P. Deleni-Iași ; Constantin
D. Dogaru, președintele C.A.P. 
'Tătăruși ; Alexandru C. Lazăr, 
rectorul Institutului agronomic 
Iași, Vașile N. Nemesniciuc, 
președintele C.A.P. Șipote-Iași ; 
Grigore I. Bică, președintele 
C.A.P. Frăsinet-Ilfov ; Gheor
ghe Porumbeii președintele 
C.A.P. „8 Martie“ din comuna 
Ulmeni; Ion S. Vermeșan, direc
torul I.A.S. Urziceni-Ilfov ; Va
sile A. Avram, președintele 
C.A.P. Coaș, comuna Săcălășeni; 
Constantin F. Bădiță, președin
tele C.A.P. Salcia-Mehedinți ; 
Neculai D. Bostan, președinte
le C.A.P. Girov-Neamț ; Con
stantin T. Bălan, directorul sta
țiunii experimentale Caracal- 
Olt ; Vasile I. Bărbulescu, pre
ședintele C.A.P. Scornicești ; 
Marin M. Diaconu, președintele 
C.A.P. Bucinișu ; Dumitru I. Tu- 
dose, președintele C.A.P. Stoi- 
cănești-Olt ; Gheorghe M. Ior- 
dache, președintele C.A.P. Vadu 
Săpat, comuna Fintînele-Praho- 
va ; Costică T. Mișcă, președin
tele C.A.P. „Drumul lui Lenin" 
din comuna Bucov-Prahova ; 
Teodor T. Cimpan, președintele 
C.A.P. Surduc-Sălaj ; losif M. 
Varga, președintele C.A.P. Pir- 
Satu Mare ; Andrei E. MUller. 
șef de secție la S.M.A. din co
muna Cirța-Sibiu ; Dumitru I. 
Popa, președintele C.A.P. Șura 
Mare-Sibiu ; Vasile Alpu, pre
ședintele C.A.P. din comuna 
Moara-Suceava ; Marin C. Soa
re, președintele C.A.P. „Parti
zanul Roșu“ din orașul Zimni- 
cea-Teleorman ; Nicolae V. Do- 
gariu, directorul I.A.S. Giarma- 
ta-Timiș ; Andrei M. Dzamba, 
directorul S.M.A. Gottlob; Petru 
I. Feneș, președintele C.A.P. 
Tomnatic, comuna Lovrin ; Vio- 
rel S. Uibaru, președintele 
C.A.P. Lenauheim-Timiș ; Ni
colae C. Pușcuță, președintele 
C.A.P. Peceneaga-Tulcea ; Petru 
Mihalache, președintele C.A.P. 
Tirzii, comuna Oltenești-Vaslui; 
Gheorghe I. Mihăescu, mecanic 
de întreținere la S.M.A. Drăgă- 
șani-Vilcea.

Ordinul „Meritul Agricol" cla
sa a Il-a tovarășilor Dumitru 
Bălan, prim-secretar al Comi
tetului județean Brăila al 
P.C.R. ; Ion Catrinescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.; Andrei Cer- 
vencovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Arad al 
P.C.R. ; Trandafir Cocirlă, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Caraș-Severin al P.C.R. ; 
Ion Dincă, prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al 
P.C.R. ; Constantin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R. ; Ște
fan Mocuța, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R. ; Ioachim Moga. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.; Ferdinand 
Nagy, prim-secretar al Comite
tului județean Covasna al P.C.R.; 
Cornel Onescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R. ; Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R. ; Ion 
Stănescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R. ; Richard Winter, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R. ; Mihai Busuio- 
ceanu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării ; 
Ion Ceaușescu, adjunct al mi

nistrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor ; Mihai Ca- 
lotiță, director general adjunct 
la Centrala industrială de trac
toare și mașini agricole ; Bela 
Cseresnyes, vicepreședinte al U- 
niunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție ; Con
stantin Iftodi, șeful Departa
mentului industriei alimentare 
din Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor ; 
Florin Iorgulescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor ; 
Constantin Marin, consilier la 
C.C. al P.C.R. ; Aldea Militaru, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ; Ion Moldovan, adjunct 
al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor ; 
Barbu Popescu, șeful Departa
mentului agriculturii de stat din 
Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor ; 
Gheorghe Popa, vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție ; 
Titus Popescu, vicepreședinte al 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție ; 
Adrian Rogojan, adjunct de șef 
de secție la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale ; Ion 
Rușinaru, președintele Băncii 
pentru agricultură și industrie 
alimentară ; Enache Sirbu, șeful 
Departamentului îmbunătățiri 
funciare și construcții din Minis
terul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor ; Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agricultu
rii, industriei alimentare și a- 
pelor ; Nicolae Ștefan, adjunct 
al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor ; 
Vasile Vaida, președintele Casei 
de pensii a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție; Simion Cristea, inginer 
șef la C.A.P. Mihalț-Alba; Ioan 
Coroiu, președintele Uniunii ju
dețene a Cooperativelor Agricole 
de Producție Arad ; Ștefan Fa
zekas, directorul întreprinderii 
agricole de stat Barațca ; Petre 
M. Glăvan, directorul Direcției 
agricole a județului Arad ; 
Gheorghe Goina, președintele 
OiA.P. Sintana ; Antoniu A. Ko- 
miveș, președintele C.A.P. „A- 
vintul“ — Pecica ; Antal Vincze 
Szanda, președintele C.A.P. Do
robanți ; Mihai Stănescu, direc
torul întreprinderii „Avicola" ; 
Ioan Tirlea, directorul întreprin
derii agricole de stat Pecica; La- 
vinia Maria Băcanu, ingineră la 
C.A.P. Mozăceni ; Ștefan Dința, 
președintele C.A.P. Mozăceni — 
județul Argeș ; Adelina Oprea, 
directorul întreprinderii agricole 
de stat Pitești : Ioan Balaj. pre
ședintele C.A.P. Girișu Negru 
— Bihor ; Flore Bocșe, preșe
dintele C.A.P. Călacea ; Dionisie 
Benko, director la întreprinde
rea agricolă de stat Oradea ; 
Constantin Cahnita, președintele 
C.A.P. Ripa ; Ilie Drimbe, pre
ședintele C.A.P. Ținea ; Dezso 
Kiraly, președintele C.A.P. Borș; 
Sandor Nagy, președintele C.A.P. 
Vaida ; Ioan Turjuc, șef de fer
mă la I.A.S. Oradea, Ioan Mo
doran, director la Stațiunea ex
perimentală pomicolă Bistrița, 
jud. Bistrița-Năsăud ; Ioan Mă- 
noiu, director general al Direc
ției generale pentru agricultură, 
industrie alimentară și ape a 
județului Brașov ; Constantin 
Butnar, mecanizator la S.M.A. 
Cîmpia Turzii ; Pavel Ciociu,. di
rector la întreprinderea inter- 
cooperatistă Răscruci ; Ioan 
Petean, președintele C.A.P. Ju- 
cu — Cluj ; Gheorghe Filișan, 
președintele U.J.C.A.P. Constan
ța ; Mardiros Onic, directorul 
I.A.S. Stupina; Constantin Popa, 
director general al Direcției ge
nerale pentru agricultură, indus
trie alimentară și ape a județu
lui Constanța ; Neagu Oprea, 
președintele C.A.P. Satu Nou ; 
Constantin Petre, directorul 
I.A.S. Cogealac ; Marin Purcă- 
rea, directorul Trustului S.M.A. 
Constanța ; Domokos Szasz, pre
ședintele U.J.C.A.P. Covasna ; 
Nicolae Tone, președintele 
C.A.P. Tîrgoviște ; Virgil Simes-

Hune- 
preșe- 
Lazăr“
Ciolă-

Ion Cristea, director 
Direcției generale a- 
județului 
Florescu,

Ialomița ; 
directorul 
Gheorghe

directorul I.A.S. 
Constantin Șalaru, 
C.A.P. Bivolari ; 

președintele

cu, președintele C.A.P. comuna 
Vișina — Dîmbovița ; Oprea Cio- 
roianu, director la întreprinde
rea avicolă de stat Craiova ; Pe
tre Bălan, președintele C.A.P. 
Catane, Nelică Cotoc, președin
tele C.A.P. Cornul ; Livion Cris
tea, directorul I.A.S. — Com
plexul porcine Băilești; Constan
tin Glăvan, director general al 
Direcției generale pentru agri
cultură, industrie alimentară și 
ape a județului Dolj ; Mihai Va- 
salic, președintele C.A.P. Corod
— Galați ; Valentin Ghinea, 
președintele C.A.P. Certești — 
Galați ; Gheorghe Ionescu, di
rector general al Direcției gene
rale agricole a județului Gorj ; 
Victor Tomescu, președintele 
U.J.C.A.P. Gorj ; Ioan Hegy, 
președintele C.A.P. Cristuru-Se- 
cuiesc — Harghita ; Ioan Fulea, 
președintele C.A.P. Boșorod — 
Hunedoara ; Tovie Manea, pre
ședintele C.A.P. Boz — 
doara ; Nicolae Andrei, 
dintele C.A.P. „Gheorghe
— Ialomița ; Gheorghe 
nescu, directorul_Trustului I.A.S. 
Ialomița ; 
general al 
gricole a 
Gheorghe
S.M.A. Cosimbești ;
Ghiță, președintele C.A.P. Mun
teni — Buzău ; Adrian Iacob, 
directorul S.M.A. Ciocănești ; 
Tudor Jugănaru, președintele 
C.A.P. Albești ; Vasile Martin, 
președintele U.J.C.A.P. Ialomi
ța ; Ștefan Marin, directorul 
I.A.S. Stelnica ; Gheorghe Pes- 
caru, directorul Trustului S.M.A. 
Ialomița ; Marin Vasilescu, di
rectorul S.M.A. Plevna ; Ion Ră- 
doi, inginer șef la C.A.P. Scîn- 
teia — Ialomița ; Vasile Axinte, 
injiner horticol, șef de fermă 
la I.A.S. Bucium — Iași ; Si
mion Bulgaru, directorul I.A.S. 
Popricani ; Virgil Burca, pre
ședintele C.A.P. Coarnele Ca
prei ; Lucian Hatmanu, director 
general al Direcției generale a- 
gricole a județului Iași ; Corne- 
liu Mardare, " . - . -
Miroslava ; 
președintele 
Gheorghe Vasiliu,
U.J.C.A.P. Iași ; Alexandru Co- 
coșilă, directorul I.A.S. Afumați
— Ilfov ; Dinu Daniliuc, preșe
dintele C.A.P. Munca ; Eftimie 
Vasilescu, director general al 
Direcției generale agricole a ju
dețului Ilfov ; Constantin Bulu- 
giu, director general al Direcției 
generale agricole a județului 
Mehedinți ; Ion Chitulescu, pre
ședintele C.A.P. Vlădaia ; Ion 
Lungu, directorul I.A.S. Dealul 
Viilor ; Marian Pufan, președin
tele U.J.C.A.P. Mehedinți ; Ni
colae Sanda, președintele C.A.P. 
Bălăcița — Mehedinți ; Ioan Ca- 
tarig, director general al Direc
ției generale agricole a jude
țului Mureș ; Nicolae Loborițiu, 
președintele U.J.C.A.P. Mureș ; 
Emil Nicolae I. Silvas, directo
rul Stațiunii experimentale zoo
tehnice Tirgu Mureș ; Gheorghe 
Preda, directorul Trustului 
I.M.A. Neamț ; Vasile Ciuciu, 
director general al Direcției ge
nerale agricole a județului Olt ; 
Ion Nicolaescu, directorul I.A.S. 
Sîmburești-; Nicolae Șoșoacă, 
președintele U.J.C.A.P. Olt ; 
Gheorghe Anghel, președintele 
C.A.P. Gheorghița — Prahova ; 
Aurel Furfurică, director gene
ral al Direcției generale agricole 
a județului Prahova ; Iuliu 
Laszlo, director la Institutul de 
cercetări vini-viticole Valea Că
lugărească ; Gheorghe Radu, 
președintele U.J.C.A.P. Prahova; 
Nicolae Babici, director gene
ral al Direcției generale agricole 
a județului Satu Mare ; Mel- 
chior From. șef fermă pomicolă 
la C.A.P. Remetea ; Aurel Lăpu- 
șan, director la Stațiunea expe
rimentală agricolă Livada ; Mi
hai Macioca, președintele 
U.J.C.A.P. Satu Mare ; Vasile 
Manta, directorul Trustului I.A.S. 
al județului Satu Mare ; Ștefan 
Vilanyi, președintele C.A.P. Pe- 
trești — Satu Mare ; Ruvin Mas- 
tan, președintele C.A.P. Roma- 

nași — Sălaj ; Leopold Kober, 
președintele U.J.C.A.P. Sibiu ; 
Mihai Tiller, director general al 
Direcției generale a județului 
Sibiu ; Trăian Corduban, direc
tor general al Direcției generale 
a județului Suceava ; Tudor 
Done, președintele U.J.C.A.P. 
Suceava ; Mihai Gavriliuc, pre
ședintele C.A.P. Verești — Su
ceava ; Mihai Sandu, președin
tele C.A.P. Dumbrăveni — Su
ceava ; Puiu-Alexandru Alexan- 
drescu, directorul Trustului 
S.M.A. al județului Teleorman ; 
Constantin Coaje, președintele 
C.A.P. „Dunărea“ din orașul 
Zimnicea ; Emilian I. Mihăi- 
lescu, director general al Direc
ției agricole Teleorman ; Vale- 
riu Ștefănescu, directorul S.M.A. 
Fintînele — Teleorman ; Ioan 
Ageu, directorul I.A.S. Variaș '— 
Timiș ; Aristotel Blendea, direc
torul I.A.S. Grabăț ; Livia V. 
Coli, președinta C.A.P. Alioș ; 
Vasile I. Dobrem, președintele 
C.A.P. Comloșul Mic ; losif I. 
Demeter, președintele C.A.P. Ne
rău ; Emil E. Vlaicu, director la 
Stațiunea experimentală agrico
lă Lovrin — Timiș ; Vasile Dra- 
novețeanu, directorul Trustului 
I.A.S. Tulcea ; Gheorghe Guli, 
președintele C.A.P. Cataloi — 
Tulcea ; Aiuresei Gheorghe, di
rectorul I.A.S. Birlad ; Gheorghe 
Condrea, președintele C.A.P. 
Deleni ; Nicolae Popovici, pre
ședintele C.A.P. Dănești ; Dumi
tru Rusu, directorul Trustului 
S.M.A. — Vaslui ; Costache S. 
Tătăruș, brigadier la C.A.P. Be- 
rezeni — Vaslui ; Mircea St. 
Gogioiu, secretar de comisie la 
U.N.C.A.P. ; Mircea D. Moțac, 
secretar științific la Academia 
de științe agricole și silvice 
București ; Grigore D. Obreja- 
nu, vicepreședinte al Academiei 
de științe agricole și silvice.

„Ordinul Muncii" clasa a H-a 
tovarășilor : Gheorghe Avram, 
președintele C.A.P. Micălaca — 
Arad ; Ioan Brașovan, directorul 
I.A.S. Aradul Nou ; losif Cri
șan, mecanic la S.M.A. Șiria ; 
Andrei Gali, președintele C.A.P. 
Zerind — Arad ; Mircea Cru- 
ceanu, directorul S.M.A. Heme- 
iuși — Bacău ; Petre Varga, pre
ședintele C.A.P. Sînnicolau-Ro- 
mân — Bihor ; Mihai Bucșă, di
rectorul întreprinderii județene 
de plante medicinale Botoșani ; 
Vasile Focșa, președintele C.A.P. 
Miorcani — Botoșani ; Gheorghe 
Jităreanu, directorul I.A.S. Do- 
rohoi, Gheorghe Mureșan, direc
torul S.M.A. Șăveni — Botoșani; 
Elena Cărăvan, brigadieră la 
C.A.P. Racoș — Brașov ; Con
stantin Viorel Recean, directo
rul I.A.S. Făgăraș ; Vasilica Be- 
jan. președinta C.A.P. Drcgu. 
Brăila ; Zisu Olteanu, președin
tele C.A.P. Izvorul Dulce — Bu
zău ; Constantin Covaliu, direc
torul Stațiunii experimentale 
zootehnice Rușețu, — Buzău ; 
Ion Cazacu, președintele C.A.P. 
Plopeni — Constanța ; Mihail 
Milîailov, directorul întreprinde
rii „Avicola" Constanța ; Nicu- 
liță Șoimu, șef de fermă la 
C.A.P. Sivița — Galați ; Clau- 
diu Coțofană, directorul I.A.S. 
Bordușani — Ialomița ; Teodor 
Bordușanu, directorul I.A.S. Fe
tești ; Ion Bratu, președintele 
C.A.P. Făcăeni ; Viorel Cicu, di
rectorul S.M.A. Țăndărei — Ia
lomița ; Dumitru Ciorsac, mulgă
tor la I.A.S. Miroslava — Iași'; 
Liviu Corla, președintele C.A.P. 
Bogata — Mureș ; Ioan Găucan, 
președintele C.A.P. Roznov — 
Neamț ; Dumitru Trofin, preșe
dintele C.A.P. Răucești — 
Neamț ; Corneliu Gir joi, direc
torul Asociației interlegumicole 
Gostavăț — Olt ; Petre Gușatu, 
președintele C.A.P. Dranovăț ; 
Nicolae Popescu, președintele 
C.A.P. Fărcașele — Olt ; Ale
xandru Țepuș, președintele 
C.A.P. „Drumul Păcii", Filipești 
de Tîrg — Prahova ; Anastase 
Camoș, brigadier de cimp la
C.A.P. Cerna -ț- Tulcea ; Ion
Nedelcu, mecanizator la S.M.A. 
Valea Nucarilor ; Anastase Su- 
ceanu, mecanic la secția S.M.A. 
Cerna — Tulcea, Ionel Bujor, 
tractorist Ia S.M.A. Vaslui ; Na- 
polion Cazan, șef fermă tauri
ne la I.A.S. Birlad ; Victoria Io
nescu, șef fermă la C.A.P. Epu- 
reni — Vaslui ; Ion Dima, pre
ședintele C.A.P. Dumbrăveni — 
Vrancea ; Mihai Danielescu, pre
ședintele C.A.P. Virteșcoiu — 
Vrancea ; Emil Giurgiucă, di
rector la Departamentul agri
culturii de stat din Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimeri- 
tare și Apelor ; Vasile Temișan, 
director la Institutul central 
pentru creșterea taurinelor Cor- 
beanca, județul Ilfov.; Mihai 
Cristea, director la Stațiunea 
experimentală agricolă Suceava; 
Constantin Damian, directorul 
Institutului central pentru nu
triția animalelor Balotești, ju
dețul Ilfov.

★
Prin decret al Consiliului de 

Stat au mai fost, conferite un 
număr de 3 958 de ordine și 
17 300 de medalii unor țărani 
cooperatori, muncitori, mecani
zatori, tehnicieni și ingineri, 
care au contribuit la dezvolta
rea și modernizarea agriculturii 
socialiste in patria noastră.

(Agerpres)
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SESIUNEA EXTRAORDINARĂ
A ADUNĂRII GENERALE A ACADEMIEI

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Capitala găzduiește, incepînd 

de joi, un eveniment științific de 
seamă sesnntea extraordinară a 
Adunării generale a Academiei 
Republictt Socialiste România.

înaltul foi științific dezbate, 
timp de trei zile, activitatea des
fășurată in perioada 19'0—1973, 
precum și planul de cercetare pe 
anul 1974.

Bucurîndu-se de atenție și 
sprijin permanent din partea 
conducerii de partid și de stat, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, cercetarea științifică 
românească a cunoscut in ulti
mul timp n amplă dezvoltare și 
a adus o contribuție însemnată 
la procesul de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră, la creș
terea continuă a prestigiului pa
triei însuflețiți de mărețele o- 
hiective stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința națională ale 
partidului, oamenii de știință își 
concentrează eforturile pentru a 
face din munca de cercetare o 
forjă nemijlocită de producție, 
un factor activ în accelerarea 
ritmului de dezvoltare d patriei 
noastre, pentru ridicarea Româ
niei socialiste în rindul celor mai 
avansate țări ale lumii.

Sesiunea, care se desfășoară 
intr-un moment de puternic ăvînt 
creatm al întregii noastre națiuni 
socialiste, reunește. în aula aca
demiei. membri titulari și cores
pondenți. profesori universitari, 
cercetătoii din institutele acade
mice și departamentale.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu și Miron Constanti- 
nescu.

Cuvîritul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele academiei, care a 
anunțat ordinea de zi a sesiunii: 
Darea de seamă asupra activi
tății desfășurată de Academia 
Republicii Socialiste România în 
perioada 1970—1973 ; aprobarea 
planului de activitate pe anul 
1974; aprobarea noului Statut 
pentru organizarea și funcționa
rea academiei; alegerea de noi 
membri și a organelor de condu
cere ale academiei; decernarea 
premiilor academiei pe anii 1969, 
1970. 1971 și 1972.

In continuare, președintele a- 
cademiet a prezentat Darea de 
seamă.

Proiectul planului de activita
te, pe 1974 a fost expus de acad. 
Șerban Țițeloa, vicepreședinte al 
academiei. Documentul relevă 
faptul că analizele profunde & 
vieții economice, politice și so
ciale inițiate, în ultimii ani, de 
partidul nostru și de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au stimulat procesul 
de perfecționare a activității din 
toate domeniile. Se subliniază, 
totodată, că marile evenimente 
politice ce vor avea loc în acest 
an — a XXX-a aniversare a eli
berării de sub jugul fascist și 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui — exercită o înrîurire crea
toare asupra planurilor de viitor 
ale diferitelor colective de oa
meni ai muncii.

Raportorul a arătat că în acest 
spirit a fost conceput și proiec
tul planului de activitate al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România pe anul 1974, supus 
spre dezbatere și aprobare Adu
nării generale. Proiectul de plan 
prevede — ca orientări prioritare 
— desfășurarea unor cercetări în 
interesul dezvoltării economice șt 
sociale a țării, afirmarea valorilor 
naționale, organizarea unor largi 
dezbateri pe teme de actualitate 
științifică pe plan național și 
mondial El are în vedere, de a- 
semenea, elaborarea în continua
re a unor vaste lucrări de refe-

DINCOLO DE NISIPURI! Ca
pitol (orele 9.38: 11,45; 14; 16.15;
18.30; 20.45).PROPRIETARII : Scala (orele 
#.15; 11.30: 13.45; 16: 18,311; 21). Ex- 
celsior (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 
18 15; 20,30).MISTERIOASA PRĂBUȘIRE : 
Grivtța (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
13,15; 20.30), Volga (orele 10: 12,45;
15.15 ; 17.45 ; 20.15) ; Gloria (orele 
8.45 : 11,15 t 13.30 : 15.45 i 18.15 ; 
20' 30).
“ OAMENII DE PE FLAMINGO“ i 
Lumina (orele 16 ; 18,30 ; 20,45).

VERONICA SE ÎNTOARCE : Lu
mina (orele 9 ; 11,15 ; 13.30).

TRTMESTRUL V • Doina (orele 
14 : 16 . 18).

IDIOTUL i Doina (ora 30).
PROGRAM DE DESENE ANIMA

TE : Doina (orele 9.30 ; 11 ; 12.30)
C.TDUL ; Patria (orele 9 : 13.45 :

16.30 : 20.15).
ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 

LLAN : Central (orele 9,15 ; 11.30 : 
13 45 . 16 : 18 15 : 20.30) ; Buzeștf 
(orele 9 ■ 11.15 • 13 30 16 : 18 15 :
20.30).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Melodia (orele 9 11 15 : 13.30 ;
16. 18.30; 20 45) : Luceafărul (o-
-ele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 

rinfe în domenii științifice de 
deosebită importanță, precum și 
extinderea pe mai departe a le
găturilor științifice cu. străinăta
tea.

Atît secțiile cit și comisiile 
academiei își vor accentua efor
turile în direcția legării tot mai 
strînse a cercetării de cerințele 
producției, ale practicii sociale, 
pentru rezolvarea acelor proble
me de care depind progresul eco
nomiei socialiste și prosperitatea 
patriei.

Principalele prevederi ale pla
nului pe 1974 confirmă cu preg
nanță preocuparea Academiei 
Republicii Socialiste România de 
a valorifica deplin capacitatea 
forțelor de cercetare, de a spori 
eficiența muncii sale, de a con
tribui tot mai activ la propăși
rea științei, la ridicarea, pe un 
plan calitativ superior, a vieții 
materiale și spirituale a poporu
lui. nostru — obiectiv principal 
al politicii partidului, la înfăp
tuirea programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și la asigurarea unui 
loc de frunte României în rîn
dul țărilor lumii.

Prof. univ. Radu Voinea. se
cretarul general al Academiei, a 
prezentat, proiectul noului Sta
tut al Academiei Republicii So
cialiste România, care stabilește 
cadrul organizatoric corespun
zător sarcinilor de o deosebită 
importantă ce revin științei ro
mânești în înfăptuirea liniilor di
rectoare ale politicii partidului. 
Normele statutului vizează, ast
fel, adaptarea activității celui 
mai înalt for de știință și cul
tură al țării la cerințele actuale. 
Primul capitol fixează cadrul de 
desfășurare a activității viitoare 
a academiei, punindu-se accen
tul pe dezvoltarea cercetărilor 
fundamentale și complexe, ela
borarea de studii și prognoze în 
probleme de importanță științi
fică sau economică deosebită, 
participarea la diferite programe 
naționale și internaționale, aviza
rea programelor de cercetări 
fundamentale, publicarea de 
mari tratate, enciclopedii și 
studii de interes național. A fost 
introdusă, de asemenea, o pre
vedere prin care este subliniat ro
lul academiei de a consacra pe 
cei mai de seamă oameni de 
știință, artă și cultură din Repu
blica Socialistă România, precum 
ți cele mai valoroase lucrări 
științifice prezentate în ședințele 
de comunicări ale secțiilor.

In capitolul referitor la organi
zarea academiei a fost precizat, 
de asemenea, caracterul de con
ducere colectivă în institutele, 
centrele de cercetări și Editura 
Academiei. Totodată, au fost 
concretizate răspunderile ce re
vin filialelor și bazelor de cer
cetări științifice în sprijinirea 
întregii activități de cercetare de 
pe raza lor teritorială, precum 
și rolul bibliotecii academiei.

Noul statut stabilește o singu
ră categorie de membri străini 
denumiți „membri de onoare“, 
conform uzanțelor existente și 
la academiile din alte țări. Ac
tualii membri corespondenți — 
cetățeni străini — vor deveni de 
drept membri de onoare.

In capitolul al treilea al statu
tului au fost incluse clauze care 
acordă membrilor corespondenți 
posibilitatea de a participa la 
dezbaterile adunărilor generale 
ale academiei și în ședințele ple
nare ale secțiilor cu drept de vot 
deliberativ în toate problemele.

Sesiunea extraordinară a aca
demiei a luat apoi în dezbatere 
documentele prezentate.

(Agerpres)

21) ; București (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 15 ; 18,30 ; 21) ; Favorit (o- 
rele 9.15 ; 11,30 : 13.45 : 16 ; 18.15 :
20.30).

TRECĂTOARELE IUBIRI ; Bu
ceri (orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; Dru
mul Sării (orele 15.30 : 18 ; 20,15).

OMUL CU CREIERUL TRANS
PLANTAT : Victoria (orele 9 :
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

CAPCANA : Floreasca (orele
15.30 ; 18 ; 20,15) ; Ferentari (orele
15.30 : 18 ; 20.15) ; Cosmos (orele
15.30 : 18 ; 20.15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA : Festival (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 : 18 ; 18.30 ; 21) : Modern
(orele 8.45 : 11.30 : 16 ; 18,30 : 21).

DOSARE DE MULT UITATE î 
Dacia (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 :
18.15 ; 20.30).

SEMURG PASAREA FERICI
RII : Rahova (orele 18 : 20).

COJOCELUL FERMECAT : Ra
hova (orele 14 ; 16),

MARELE VALS : Giuleștt (orele 
16 : 19)

COLOANA DE LA MIEZUL 
NOPȚII ! Vitan (orele 15.30 : 18 : 
20.15).

TNSULA MISTERIOASA : Uni
rea (orele 15.30 ; 18 : 20,15) : Fla
căra (orele 9 : 11.15 : 13 30 ; 15.45 : 
18 : 20.15).

NU TRIȘA DRAGA : Pacea fo
re > 15 30 ; 17 45 : 20).

JOE KTDD Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20.15) : Arta (orele 15,30 ; 18 J. 
20.15).

DAREA DE SEAMĂ
asupra activității Academiei 

Republicii Socialiste România
pe perioada 1970-1973

Incepînd din anul 1970 — se 
arată în darea de seamă — a 
avut loc in țara noastră o im
portantă transformare organiza
torică a activității științifice, 
corespunzătoare noii etape de 
dezvoltare a științei și culturii 
in România socialistă.

întemeiate pe o cunoaștere 
profundă a problemelor specifi
ce ale progresului științei în ge
neral și a rolului ce revine cer
cetării în țara noastră, îndru
mările primite din partea con
ducerii de partid și de stat, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, au constituit îndrep
tare de bază în munca acade
miei.

In lumina hotăririlor celui 
de-al X-lea Congres al parti
dului, activitatea științifică din 
țara noastră a cunoscut o am
plă dezvoltare, caracteristica 
dominantă fiind concentrarea 
eforturilor de cercetare, apro
pierea științei de practica so
cială. integrarea sa nemijlocită 
in procesul creșterii forțelor 
de producție, contribuția ei la 
perfecționarea organizării și 
conducerii vieții sociale. In a- 
cest sens, o parte din institute
le de specialitate, create și dez
voltate in cadrul academiei, au 
fost trecute in sistemul unor 
ministere și au fost înființate 
academii de științe : Academia 
de științe sociale și politice, A- 
cademia de științe medicale și 
Academia de științe agricole și 
silvice. O altă formă a coordo
nării și concentrării eforturilor 
de cercetare pe ramuri de acti
vitate o reprezintă institutele 
centrale. Pină in prezent au luat 
ființă 9 institute centrale in do
meniile matematicii, biologiei, 
chimiei, fizicii, economiei, ener
geticii, construcțiilor de mașini, 
conducerii și informaticii, elec
tronicii, electrotehnicii, automa
ticii și mașinilor-unelte.

Darea de seamă relevă, in 
continuare, că organismele de 
lucru ale-academiei cu caracter 
inter și multidisciplinar au în
scris in programele lor teme de 
cea mai mare importanță și ac
tualitate, derivind din planurile 
de dezvoltare social-economică 
a țării. întemeiate pe hotâririle 
stabilite de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului.

Tematica de cercetare a cu
prins lucrări monografice de 
importanță națională, investiga
ții de durată și de mare am
ploare, precum și o serie de 
studii individuale sau colective 
privind unele aspecte particu
lare de specialitate.

In domeniul științelor mate
matice au continuat cercetările 
tradiționale, s-au abordat do
menii noi de mare actualitate 
pe plan mondial și s-au dez
voltat studiile legate de apli
cații ale matematicii în diferi
te domenii ale economiei. Pot fi 
menționate, in acest sens, stu
diile privind teoria potențialu
lui, spațiile armonice, spațiile 
abstracte. analiza funcțională, 
teoria distribuțiilor, topologia, 
modelele matematice ale teoriei 
elasticității, problemele de con
trol optimal, algoritmii și lim
baje formale, modelarea mate
matică in biologie, psihologie și 
medicină, procedee de control 
statistic in producție.

Cercetările de astronomie și 
ale ramurilor conexe au urmă
rit studiul activității solare și 
al relațiilor Soare-Pămint. miș
carea de rotație a Pămîntului, 
automatizarea metodelor de cal
cul în studiul stelelor duble, 
întocmirea de cataloage stelare, 
perturbațiile în mișcarea mici
lor planete, absorbția undelor 
electromagnetice, observarea 
mareelor terestre cu aparatură 
de concepție proprie.

în domeniul științelor geogra
fice sint de menționat studiul 
mediului geografic al țării, al

MISIUNEA SECRETA A MA
IORULUI COOK : înfrățirea (orele
15.30 ; 18 : 20.15).

LUNA FURIOASA : Cotrocenl
(orele 15.30 : 18 ; 20,15).

VAGABONDUL : Popular (ore
le 10 : 15.30 ; 19).

JUDO : Moșilor (orele 9 ; 11.15 t
13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ • Munca (orele 16 ; 18 : 20)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Aurora (orele 9; 12,15; 16;
19,30).

ARTICOLUL 420 : Crîngași (ore
le 15.30: 19).

MALEC CASANOVA (ora 14.30) ; 
CARMEN (ora 16,30) : SA ÎNTÎM- 
PLAT ÎNTR-O NOAPTE (orele 
18.45 : 20,45). rulează la Cinemateca 
sala _,Union“.

Opera Română ; LILIACUL — 
ora 19.00 ; Teatrul de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR - ora
19.30 ; Teatrul Național (Sala Ma
re) ; ZODIA TAURULUI — ora 

potențialului economic național 
și regional, al distribuției și 
utilizării resurselor naturale și 
umane, potrivit principiului con
servării dinamice a echilibrului 
natural. Eforturi deosebite au 
fost concentrate la elaborarea 
Atlasului geografic național și 
a monografiilor județelor pa
triei.

In domeniut lingvisticii, în a- 
cești ani au fost străbătute eta
pe importante în elaborarea o- 
perei de interes național — 
Dicționarul tezaur al limbii ro
mane, a cărui realizare consti
tuie o sarcină de bază a aca
demiei incă de la înființarea ei. 
Redactarea dicționarului a a- 
juns aproape la ultimele li
tere. Concomitent, a fost al
cătuit Dicționarul explicativ al 
limbii române, in curs de apa
riție. Cercetarea graiurilor ro
mânești. in stadiul lor de acum 
patru decenii și cel actual, s-a 
concretizat in Atlasul lingvistic 
român — serie nouă — ca și în 
atlasele lingvistice regionale. 
Se constituie, de asemenea, o 
arhivă fonogramma a limbii ro
mâne. A fost terminat tratatul 
„Formarea cuvintelor in limba 
română“ și s-a publicat ediția 
a doua a Gramaticii limbii ro
mâne. Bogata toponimie și an
troponimie din țara noastră este 
înregistrată și studiată in dic
ționarele onomastice pe regiuni.

TEXT
REZUMAT

Au apărut citeva ediții științi
fice de texte vechi românești.

Pe lingă cercetările privind 
limba noastră s-au întreprins 
studii interesante în probleme 
de lingvistică matematică și 
structurală, ca și asupra limbi
lor romanice, slave, germanice, 
clasice și asupra graiurilor ma- 
fhiare și săsești din România, 
n ceea ce privește istoria li

terară se cuvine menționat Dic
ționarul literaturii române de la 
începuturi pină la 1900.

In această perioadă, academia 
a urmărit cu perseverență dez
voltarea cercetărilor cu caracter 
aplicativ ale căror rezultate sint 
folosite in practica social-econo
mică. S-au cercetat probleme 
de amplasare optimă a unități
lor productive, s-a conlucrat la 
introducerea controlului statistic 
la Uzina de fibre sintetice de 
la Săvinești, au fost cercetate 
probleme de programare a pro
ducției la Fabrica de sticlă din 
Turda și la Combinatul de por
țelan din Cluj. La cererea unor 
organe locale s-au întreprins 
studii de interes practic 
în legătură cu dinamica eco
sistemelor din unele regiuni, 
supuse transformărilor indus
triale și cercetării geografice in 
scopul sistematizărilor urbane 
și turistice, locale și regionale. 
De asemenea, în colaborare cu 
ministerele interesate, s-au cer
cetat efectele construcției siste
mului hidrotehnic de pe Valea 
Cernei asupra izvoarelor ter
male de la Băile Herculane.

In cadrul acestei tematici de 
cercetare sau in afara ei. uni
tățile științifice ale academiei 
au acordat și acordă o susținu
tă asistentă științifică unor în
treprinderi și instituții, prin 
consultații și avize (Institutul 
de matematică și Institutul de 
geografie), prin cursuri și se
siuni științifice comune (Cen
trul de statistică matematică), 
prin participare la activitatea 
unor laboratoare (Institutul de 
calcul din Cluj). Majoritatea lu
crărilor cu caracter aplicativ a 
fost efectuată pe bază de con
tracte de cercetare.

Academia Republicii Socialiste

19.30 • (Sala Comedia) : SA NU-ȚI
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora 20 ; Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
PYGMALION — ora 20 : (Sala
Studio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TÎN ARULUI ,.W“ — ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : AICI A DORMIT GEORGE 
WASHINGTON — ora 19,30 : (la 
Sala U.R.E M.O.A.S.) : HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 16 : Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20 : Teatrul 
Mic : DUPĂ CĂDERE — ora
19.30 ; Teatrul Ciulești : LTOLA
_ ora 19.30 ; Teatrul .,Ion Vasi- 
lescu“ : MITICĂ POPESCU — 
ora 19 30: Teatrul .,C. Tănase“ 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19.30 ; (La 
Sala Studio a Teatrului Național) : 
IANCU JIANU — ora 19.00 : 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria) : 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 
17 ; Ansamblul .Rapsodia Ro
mână“ : LA HANUL CU CÎNTE- 
C-E _ ora 19,30 : Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : MOCKIN-
POTT — ora 20 : Circul ..Globus“ : 
AL TREILEA GONG LA... CIRC 
— ora 19.30.

România acordă atenția cuveni
tă relațiilor științifice interna
ționale. activității instituțiilor 
și specialiștilor români în ca
drul organismelor științifice, se 
arată, m continuare, in darea 
de seamă. In momentul de față, 
academia noastră este afiliată 
la un număr de 43 organisme 
științifice internaționale, fie di
rect, fie prin intermediul unor 
comitete naționale. In același 
timp, 42 de oameni de știință 
fac parte din conducerea unor 
organisme științifice internațio
nale sau din diferite comisii de 
lucru ale acestora.

Prin institutele și comisiile 
sale, Academia Republicii So
cialiste România a colaborat la 
cercetarea unor teme in cadrul 
programelor internaționale și 
planurilor de conlucrare științi
fică încheiate cu instituțiile si
milare din alte țări, participă la 
realizarea acordurilor guverna
mentale.

In continuare, darea de sea
mă se ocupă de diferitele forme 
de perfecționare a pregătirii 
cadrelor științifice — doctora
tul, studiul individual, cursuri 
speciale și postuniversitare — 
analizează activitatea desfășura
tă de biblioteca și editura aca
demiei.

După trecerea in revistă a 
principalelor preocupări ale A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România. in perioada 1970— 
1973. preocupări care s-au con
cretizat in valoroase lucrări teo
retice și practice. darea de 
seamă relevă faptul că există 
incă foarte multe rezerve care 
ar putea fi folosite în activi
tatea viitoare a instituției. Ast
fel. deși in unitățile de cerce
tare au fost alese o serie de 
teme cu implicații importante 
pentru economia națională, to
tuși s-au manifestat uneori re
țineri. au existat ezitări ne
justificate în atacarea unor ast
fel de probleme în diferite do
menii de mare interes.

In darea de seamă mai sint 
menționate și alte deficiențe. 
Activitatea unor secții s-a des
fășurat, adesea, la nivelul bi
roului, s-a limitat la rezolvarea 
unor probleme curente. Același 
lucru se poate spune și despre 
unele comisii. Alături de acestea, 
o serie de conytete naționale, 
care funcționează in cadrul A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, nu au o activitate 
susținută. De asemenea, ordinea 
de zi a biroului prezidiului a 
fost uneori grevată de proble
me de importanță secundara, 
cu toate că a existat o preocu
pare crescindă pentru concen
trarea atenției asupra principa
lelor aspecte din activitatea a- 
Cademiei. Alte deficiențe din ac
tivitatea instituției evidențiază 
necesitatea îmbunătățirii struc
turii organizatorice a unităților 
subordonate, perfecționarea pre
gătirii cadrelor de cercetare 
etc.

Pentru înaltul sprijin acordat 
dezvoltării muncii de cercetare, 
pentru prețuirea și încrederea 
arătate oamenilor de știință și 
cultură, pentru orientările și 
indicațiile pe care le primim — 
se arată in încheierea dării de 
seamă — exprimăm sentimen
tele noastre de profundă recu
noștință și ne angajăm ca, mun
cind cu abnegație, zi de zi, 
ceas de ceas, să facem ca presti
giul instituției noastre centena
re să crească continuu, iar cer
cetarea științifică românească 
să contribuie într-o și mai mare 
măsură la infăptuirea sarcinilor 
de înaltă răspundere trasate de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, 
la realizarea planului cincinal 
înainte de termen, la înfăptuirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

9.00 Știri; 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale; 9.55 
Melodia zilei: Pas voios, tineret!“ 
de Laurențiu Proteta: 10.00 Clubul 
curioșilor; 11,00 Profil pe porta
tiv. Marin Iordache; 11,20 — Or
chestra Bert Kaempfert: 11.30 An
tract muzical; 12,00 Știri; 12.05 In
vitație în fonotecă; 12.55 Melodia 
zilei; 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață; 17.00 Știrile după-amie- 
zii; 17,05 Alo, Radio ț— muzică 
ușoară la cerere; 18.00 Șapte zile, 
șapte arte. Arhitectura: 18,10 Suite 
simfonice de mare popularitate; 
18.55 Melodia zilei; 19,00 în direct., 
de la Cluj; 19.30 Știri; 19,35 Casa 
Electrecord; 20.00 Educație. răs
punderi. Post-scripum la un măr
țișor. Radio anchetă printre ti
neri despre respect, stimă, afec
țiuni; 20.30 Simfonia a IlI-a ..Re
nana“ de R. Schumann; 21.00 
Topul revistei Săptămîna; 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic.

Prima șarjă 
la oțelăria 

electrică de la 
Combinatul 

siderurgic Galați
O nouă premieră industria

lă a avut loc ieri seară pe 
platforma Combinatului side
rurgie din Galați. Elaborarea 
șarjei inaugurale la cuptorul 
nr. 1, oțelăria electrică a În
ceput să producă. La acest 
eveniment, la fel ca la cele
lalte premiere petrecute aici 
in ultimii ani și care, fiecare 
in parte, a marcat cite o 
nouă etapă în creșterea zes
trei de metal a țării, au fost 
de față atil siderurgiști, cit 
și constructori. Constructorii 
pentru a încredința rodul 
muncii lor oțelurilor, pentru 
a se încredința încă o dată 
că ceea ce au făcut^are trăi
nicie, pentru a rememora in 
clipa victoriei drumul par
curs. Mulți dintre ei s-au 
evidențiat în mod deosebit 
în lupta cu timpul pentru 
punerea in funcțiune a oțe- 
lâriei la termenul prevăzut : 
tinerii din brigăzile de lăcă- 
tuși-montori conduse de Ion 
Voieu și Ion Severin care au 
executat montajul mecanic 
al cuptorului de 50 de tone 
și a podului rulant de 100 
tone forță, cei din brigăzile 
lui Traian Dinu și Petre Ur- 
saehe. zidari-șamotorii con
duși de Kira Dragoș de la 
șantierul 61 al I.C.M.S.G., 
care au inzidit cuptorul în 
numai 5 zile in loc de 15 cit 
prevedeau proiectele, asigu- 
rind astfel timpul necesar 
uscării și încălzirii zidăriei 
refractare, pentru ca șarja 
inaugurală să aibă loc în ziua 
stabilită. Au avut ce să-și 
amintească și cei 50 de elee- 
tricieni-montori, conduși de 
Gheorghe Ogreanu. care au 
muncit, putem spune, cu ui
tare de sine, eu abnegație la 
executarea stației de racord 
adine a oțelăriei. Și ca ei mulți 
alții, tot tineri constructori, 
care au contribuit la înălța
rea acestui nou obiectiv, tot 
tineri ale căror organizații 
U.T.C. au reușit o mobilizare 
intensă Ia îndeplinirea sarci
nilor de plan. Erau de față 
mulți oțelari, nu numai cei 
care elaborau practic șarja, 
ci și cei care au contribuit 
la pregătirea ei in tura de 
dimineață sau care aveau să 
continue elaborarea în tura 
de noapte. Au venit cu ini
mile încărcate de bucurie și 
cu hotărirea ea din prima 
clipă a producerii oțelului să 
asigure acestui nou obiectiv 
funcționare ireproșabilă. „A- 
vem aici, de pe acum o or
ganizație puternică, ne spu
nea Constantin Albu. secreta
rul comitetului U.T.C., avem 
aici peste 70 de tineri oțelari 
eu o bună calificare, dornici 
să se afirme“.

Prima șarjă a fost elabora
tă.

ION CHIRIC

Sport: 22.30 Melodia zilei: 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare: 23.15 
Poetica. Ion Brad: 23,20 Pe aripile 
dansului; 23.55—24.00 Ultimele știri.

PROGRAMUL I
16.00—17,00 — Teleșcoală ; 17,30 — 

Emisiune In limba germană ; 18,30
— Campionatul mondial de hand
bal masculin : România — Spania. 
Transmisiune directă de la Ros- 
tock ; 19.50 — 1001 de seri : 20,00
— Telejurnal ; 20.30 — România
— Anul XXX. Revistă social-po-
lltlcâ T.V. : 21.00 — „Țl-am luat 
un mărțișor 1“ — emisiune muzi- 
cal-distraetivă : 21.45 — Aventuri
in epoca de piatră ; 22.10 — 24
de ore.
PROGRAMUL II

17,30 — Telex ; 17.35 — Film 
pentru tineret : ..Aventuri in 
Ontario“. Coproducție România— 
Franța. Regia : Sergiu Nicolaes- 
cu. Jean Dreville : 19.05 — Bi
blioteca pentru toți. Matei Ca- 
ragiale (11) ; 20,00 — Telejur
nal ; 20.30 — Arii din opere ;
21 00 — Film artistic : ..Cunoaște-te 
pe tine însuți“ _ producție a stu
diourilor de televiziune din Kiev. 
Premieră pe țară.

In secția finisaj al Filaturii de bumbac din Baia Mare
,■ . 3. ■ . — ■ —.................................................................................................................................................

Fruntași în întrecere

O ECHIPĂ 
DE INOVATORI

® „EXPERIENȚA" BUICULESCU SI SEMNIFICA
ȚIILE El © DRUMUL CREAȚIEI TEHNICE — DES
CHIS FIECĂRUI TÎNĂR • CINE Șl MAI ALES 
CUM îl POATE AJUTA PE TINERI SA DEVINĂ 

INOVATORI

Din cei 16 oameni cîți are în 
subordine maistrul Ștefan Buicu
lescu de la Întreprinderea „Elec- 
trocentrale" Craiova, 12 sînt 
inovatori, iar ceilalți sînt pe cule 
să devină. Cum. pentru a lucra 
la laboratorul central de aparate 
de măsură și control, trebuie să 
fii neapărat inovator ? „Nu, dar 
dacă ai ajuns aici, ești „obligat“ 
să devii“, ni se răspunde.

— Maistrul Ștefan Buiculescu 
■și-a propus să demonstreze că 
drumul creației tehnice nu este 
deschis doar pentru cei aleși, că 
fiecare tînăr poate deveni inova
tor dacă dorește și dacă este a- 
jutat, ne spune Dumitru Cioi, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Rezultatele obți
nute pină acum arată că a reu
șit.

Cîteva zeci de inovații cu e- 
ficiențe de mii, și uneori de sule 
de mii de lei, iată rezultatul. 
Dar mai ales contaminarea în
tregii echipe de pasiunea crea
ției tehnice. Acesta ni se pare 
efectul cel mai însemnat al „ex
perienței" Buiculescu.

— „Cei 16“, în frunte cu Bui
culescu, răspund de buna func
ționare a întregii aparaturi de 
măsură și control din întreprin
dere, ne mai spune secretarul 
U.T.C. Și trebuie să fiți de acord 
că într-o termocentrală ultramo
dernă ca a noastră, nu-i chiar 
atît de ușor să aduci inovații in 
domeniul aparaturii!

Dar, să-l ascultăm pe maistrul 
Buiculescu, să ne spună dînsul 
cum a reușit să-i determine pe 
oamenii din suhordinea sa să 
devină inovatori.

■— Cea. mai bună metodă e 
să-i dai fiecăruia să rezolve o 
problemă apărută la locul lui de 
muncă, ne spune dînsul. In acest 
fel, nu se poate să nu apară idei. 
I.e discutăm, le analizăm împre
ună. Odată stabilită soluția, se 
acordă sprijin tehnic pentru 
proiectare, rezolvare pe teren, 
experimentare și aplicare, dar 
lucrurile nu se opresc aici, Pe 
începători ii ajutăm efectiv la 
elaborarea dosarelor de inovație, 
arățiudu-le cum se fac calculele 
tehnico-economice, totul. Aici se 
încurcă cei mai mulți. Noi tre
buie să asigurăm funcționarea 
precisă și în siguranță a tuturor 
aparatelor. Aici țintesc mai toate 
inovațiile noastre. Fie că elimi IUSTIN IVțORARU

Noul hotel „Dîmbovița" din Tîrgoviște
Foto: Ö. PLEC AN

năm importul unor piese de 
schimb, fie că perfecționăm a- 
paratura existentă. De fiecare 
dulii cînd bibliografia de specia
litate nu ne oferă o soluție pen
tru o problemă urgentă, sînlem 
nevoiți s-o... inventăm.

— Cîteva exemple.
— Rolele de imprimat de la 

camerele de comandă. La noi în 
țară nu se fabrică așa ceva, și 
trebuiau schimbate. Le-am făcut 
aici, diuțr-un cauciuc -.vîscos. 
Asta am făcut-o împreună cu 
Dumitru Vucea. Alta, cu o efi- 
c.ienfă de 100 de inii de lei — 
„îmbunătățirea măsurătorilor la 
țevile supraîncălzitoarelor și a 
tamburilor la cazonele de terme- 
ficarc", împreună cu Nicolae 
Manciù, Tudor Foleanu și Nico
lae Mărculescu. O „trusă pentru 
măsurarea temperaturii“, sem
nată de Marin Hoanță, Lidia 
Puflca și Dumitru Vucea.

Dar lista lor este prea lungă, 
n-o putem reproduce în între
gime. Trebuie, totuși, să mai a- 
dăugăm la numele pomenite mai 
sus: Ion Mihai, Tudor Fuleanu, 
Ion Măseluică. Și o remarcă : 
toate inovațiile sînt semnate in 
colaborare.

— Colaborăm în fiecare mi
nut. in fiecare ceas, așa lucram 
noi împreună, ne spune, lăcătu
șul A.M.C. Lidia Puflea. care a 
intrat de curînd în rîndic ino
vatorilor. ‘

— Nu doar între noi, ci și cu 
cei de la locurile de muncă unde 
urmează să se aplice inovația, 
intervine maistrul Ștefan Buicu
lescu. Colaborăm, de asemenea, 
foarte mult cu inginerii Ion Ro- 
gociu. Dumitru Dina, Aristoiel 
Iepure și Dumitru Stoian.

— Acum la ce lucrați ?
— Ne-am apucat de o treabă 

nu tocmai ușoară. Vrem să re
alizăm ceea ce „Energomontajul“ 
n-a reușit să facă în doi ani : 
punerea în funcțiune a camerei 
de comandă de la nodul hidra
ulic. Aici vor fi centralizate 
toate aparatele de măsură și co
menzile instalațiilor aferente cir
cuitului hidrotehnic. Probleme se 
ridică destule aici, senili că vor 
apărea și inovații. Am început, 
deja, să executăm primele cir
cuite.
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din 
de-a 

parti

to aceste zile în fru
moasa stațiune Predeal

Fotografia : 
VASILE RANGA

interna-

Start in turneul final

al campionatului mondial Politehnica București in semifinale
masculin de handbal

Maria 
Moroșan,

Elena

»

Președmtele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui națiunii 
argentimene, general-locotenent JUAN DOMINGO PERON, ur
mătoarea telegramă :

Fiind profund întristați de pierderile de vieți omenești care 
au survenit în urma inundațiilor din unele provincii ale Argen
tinei, rog pe Excelența Voastră să primească sincere condoleanțe 
ți să transmită familiilor Îndoliate întreaga noastră compasiune.

CLUB DE ETICĂ

Joi dimineața, a pleoat la Tu
nis tovarășul Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., care va repre
zenta Partidul Comunist Român 
la festivitățile organizate de Par
tidul Socialist-Desturian 
Tunisia cu prilejul celei 
40-a aniversări a creării 
dului.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășul 
Maxim Berghianu, membra al Co
mitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., activiști de partid.

Joi a sosit în Capitală tova
rășul Dușan Petrovici-Sane, pre
ședintele Consiliului Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia (U.S.I.), 
care, la invitația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, va 
face o vizită ta țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost tatîmpinat 
de tovarășii Gheorghe Petreșcu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Larisa 
Muntea -■ secretar, de activiști 
ai Consitailui Central al U.G.S.R.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Clubul de etică din Focșani 
iși propune, ca prin probleme 
pe care le abordează, să devi
nă o adevărată școală de pro
movare a normelor eticii și 
echității socialiste, în care ti
nerii vrinceni iși însușesc și 
iși perfecționează deprinderile 
morale, etice. Atmosfera morală 
a clubului este susținută și în
treținută de simpozioane, dezba
teri. expuneri ta care profesori, 
juriști, pedagogi, vorbesc cu 
competență auditoriului tinăr 
despre normele eticii socialiste, 
despre valoarea morală a socia
lismului și normele de convie
țuire socială eta Toate acestea 
sint însoțite de filme cu un 
pronunțat caracter educativ, ce 
adaugă un plus de cunoaștere 
celor desfășurate la club. Deve
nit un util și deosebit de pre
țios mijloc de educație moral- 
cetățenească, de formare a unui 
tineret sănătos și cu înalte în
sușiri morale, clubul de etică 
iși dovedește pe deplin me
nirea sa. (TATIANA GARICI).

Ilie. muncitor, membru al for
mațiunilor de luptă patriotice și 
acad. prof. Al. Graur, partici
pant la redactarea și tipărirea 
publicației ilegale și apoi lega
le „România liberă“. în fața 
participanților — studepți și ca
dre didactice — au fost evocate 
momente grele din activitatea in
telectualilor care. sub condu
cerea P.C.R. făceau să apară 
revistele clasei muncitoare din 
lupta plină de eroism pe care au 
dus-o formațiunile de luptă pa
triotice, sprijin de nădejde al 
armatei române in lupta pen
tru eliberarea și apărarea Ca
pitalei. Cu viu interes au fost 
urmărite planșele cu ajutorul 
cărora invitații au demonstrat 
capacitatea P.C.R. de a alege 
cel mai prielnic moment pentru 
desfășurarea insurecției. Fapte
le de eroism ale Regimentului 
de gardă călare, săvîrșite ta ju
rul Capitalei, la podul Constan- 
.ța, au demonstrat că pentru a- 
cest regiment nimic nu era mai 
scump decit apărarea țării. Bi
roul organizației P.C.R., Consi
liul A.S.C. și Decanatul Facul
tății de limba și literatura ro
mână vor organiza și alte ac
țiuni menite să releve rolul con
ducător al P.C.R. în etapele 
succesive ale procesului revolu
ționar prin care a trecut și tre
ce România. (E. MARINESCU).

asistat astfel la o interesantă 
lecție de istorie și educație pa
triotică. (E. G.).

A APĂRUT

Revista Lumea
nr. 10

Paginile revistei se deschid 
cu un amplu material consacrat 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in unele țări arabe. 
Sub titlul — „Un nou traseu 
ăl păcii și colaborării“, revista 
„Lumea“ publică un amplu co
mentariu pe marginea acestei 
acțiuni de însemnătate istorică 
in cronica relațiilor de priete
nie și colaborare româno-arabe, 
precum și O retrospectivă, bogat 
ilustrată, a principalelor mo
mente ale vizitei.

A apărut :

Magazin istoric
Nr. 3 1974

mai bune

O EMOȚIONANTĂ 
LECȚIE DE ISTORIE

TN EDITURA POLITICĂ 
AU APĂRUT :

cinstire“. Au participat : 
partea muzeului, tov. Ștefan 
Ionescu, muzeograf principal și 
criticii literari Dumitru Mură- 
rașu și Eugen Simion, care au 
vorbit despre roiul primilor 
poeți Văcărești în istoria litera
turii române.

în continuare actorii Violeta 
Andrei, Elena Caragiu și Mariela 
Petreșcu au prezentat fragmen
te din creația acestor poeți.

PETRE BRAȘOVEAN!!

O delegație a Societății de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreea
nă, condusă de Song Guan Djo, 
vicepreședinte al societății, ne-a 
vizitat țara între 20 și 28 fe
bruarie.

In timpul șederii în țara noas
tră. delegația coreeană a avut 
convorbiri cu conducerea Crucii 
Roșii românești, în cadrul cărora 
s-a făcut un schimb de informa
ții cu privire la activitatea celor 
două societăți de Cruce Roșie, a 
vizita* întreprinderi 
instituții culturale, și 
Capitală, și județele 
șov și Prahova.

Delegația Crucii 
R.P.D Coreeană a 
de tovarășul Mihai 
tar al Comitetului 
Partidului Comunist 
primire a participat 
Ionel Mihai Bureă, 
Societății de

La Facultatea de limba și li
teratura română a Universității 
din București s-a desfășurat 
simpozionul cu tema : ..Rolul 
P.C.R. in organizarea și desfă
șurarea actului memorabil de la 
23 August 1944". La reușita ac
țiunii au participat. : general lo
cotenent. Fmilian Ionesru, gene
ral maior Marcel Olteanu, Dinuț

De curînd. la Casa de cultură 
din orașul Miercurea-Ciuc, ju
dețul Harghita, s-a desfășurat 
simpozionul cu tema ,,Politica 
națională a partidului nostru", 
care a relevat consecvența cu 
care este promovată în țara 
noastră colaborarea frățească a 
tuturor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, unita
tea dialectică dintre național și 
internațional, semnificația pa
triotismului socialist, caracterul 
său militant. Auditoriul tinăr a

C. Ștefan — Reducerea cheltuie
lilor materiale — obiectiv 
esențial al activității econo
mice.

Ilie Băbăiță — Roiul fondului 
<le dezvoltare in consolidarea 
economică a C.A.P.

Al. Valentin — Marxismul, re
voluție in filozofie.

C. I. Gulian — Problematica 
omului și existențialismul 
contemporan.

Alexandru Boboc — Neopozjti- 
vismul și știința contemporană.

★
Gheorghe Neacșu, și Ioan 

Scurtu — Leonte Filipescu.
Dan Berindei — Revoluția ro

mână din 1848.

dintre cele 
soprane ale Operei Române, 
tînăra artistă Magdalena Co- 
nonovici, laureată a mai 
multor concursuri internațio
nale de canto, colaborează în 
ultimele luni cu opera din 
Klagenfurt (Austria), reușind 
să confirme bunul renume al 
școlii românești de canto. 
Cronicarii de specialitate au 
evidențiat-o cu deosebire în 
rolul titular din opera „Ma- 
non“ de Massenet.

„...M. Cononovici, interpre
ta rolului principal, scria 
Kartner Bauer, poartă în 
glasul ei strălucire și capaci
tate maximă de interiorizare, 
reușind să contureze și din 
puncf de vedere scenic, ex
trem de veridic personajul 

Manon“.

• La Oțelul Roșu a început 
construcția unui nou cartier 
care va însuma 3 000 de aparta
mente • Ultima săptămînă a a- 
cestei luni a fost declarată de 
Comitetul județean Teleorman al 
U.T.C. „Săptămina tînărului me
canizator“ • Pină acum tinerii 
din satele județului Ialomița au 
transportat în cîmp 50 000 tone 
de îngrășăminte naturale cu care 
s-au fertilizat 1 200 ha • La li
ceul din Ilia (Hunedoara) s-a 
înființat ■ Cenaclul de știință și 
artă „Leonardo da Vinci“. Este 
singurul liceu care-și editează 
un buletin de știri in mod co
tidian • Editura „Eminescu“ și 
Centrul de librării din Sibiu au 
organizat „Zilele editurii Emi- 
nescu“. Tinerii sibieni au ca 
oaspeți scriitori, printre care A- 
lex Ivasiuc. și D. R. Popescu. 
• Filmele de scurt metraj „O- 
prește banda. Costică“, „Podoabe 
capilare“, „Eram copil", „Sens 
unic“. „Și acum Încotro ? reali
zate de cineamatorul Oscar Si- 
monis au fost prezentate tine
rilor din Valea Jiului • Ansam
blul folcloric județean „Săl- 
cioara“ din Tulcea a participat 
la Festivalul folcloric 
țional de la Xanthy (De la 
corespondenții noștri :
Jugănarlu, Vasile 
[. Gheorghe. E. Stan. 
Ciobică, Romeo Crăescu, Lilia- 
na Ivan).

Cruce

industriale și 
sociale 
Argeș,

Roșii 
fost primită 
Gere, sccre- 
Central al 
Român. La 
general co
președintele 
Roșie.

apropiatei sărbă- 
a Marocului, In- 

relațiile

Cu prilejul 
tori naționale 
stitutul român pentru 
culturale cu străinătatea a orga
nizat, joi, ta Capitală, a seară 
culturală.

Programul a cuprins conferin
ța „Secvențe marocane“, prezen
tată de Ion Mănescu, consilier 
în Ministerul Comerțului Exte
rior, și vizionarea unor filme do
cumentare despre Maroc.

Au participat Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

A fost prezent Maati Jorio, am
basadorul Marocului la București 
și membri ai ambasadei.

Joi după-amiază a sosit la 
București Eduardo Varas Videla, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Chile 
în Republica Socialistă Româ
nia.

România—Polonia: 18-14 (10-6)
Turneul final al celui de-al 

8-lea campionat mondial mas
culin de handbal a început joi 
în patru orașe din R.D. Germană 
cu disputarea meciurilor din 
cadrul celor patru grupe preli
minare.

La Schwerii», în meciul inau
gural al grupei B, selecționata 
României a întîlnit reprezenta
tiva Poloniei, pe care a învins-o 
cu scorul de 18—14 (10—6). In 
primul sfert de oră, handbaliștii 
români au înscris cinci goluri și 
nu au primit nici unul, datorită 
unei apărări bine organizate, 
după sistemul 5 plus 1. în con
tinuare, echipa poloneză, dato
rită jocului bun practicat de 
Klempel și Dîbol, reușește să re
ducă scorul, dar inițiativa apar
ține tot formației romàne, din
care se remarcă Birtalan, în
mare vervă de șut. Repriza se
cundă începe cu atacuri puter
nice ale formației române, sco
rul devine 12—7 (în minutul 27) 
și 17—9 (în minutul 50). în a- 
ceastă perioadă se evidențiază 
din echipa română Cristian 
Gațu, Kicsid și Radu Voina, care 
jucase cam șters ta prima parte 
a partidei. Cu golul înscris de 
Gunnesch în minutul 56, avan
tajul echipei noastre este de 
șapte puncte (18-11) și victoria 
nu mai poate fi pusă la îndoială.

Handbaliștii români nu mai in
sistă, polonezii profită de aceste 
momente de relaxare' și reușesc 
să înscrie 
partida ia 
18—14 în 
mâniei.

Punctele
fost înscrise de Birtalan (7), Kic- 
sid (3), Gațu, Voina și Stockl 
(cîte 2). Cosma și Gunnesch 
(cîte un gol).

Echipa României susține as
tăzi al doilea joc. la Rostock, în 
compania formației Spaniei.

Primele meciuri din celelalte 
trei grupe s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : grupa 
A : Cehoslovacia-Islanda 25—15 
(11—6) ; grupa C : R. D. Ger- 
mană-Japonia 31—16 (13—9) ; 
grupa D : Iugoslavia-Bulgaria 
25—17 (11—7).

în cel de-al doilea meci din 
cadrul grupei B a campionatului 
mondial masculin de 
selecționata Spaniei a reușit o 
surprinzătoare victorie, 
rul de 15—14 (7—9), 
echipei Suediei.

Alte rezultate : Grupa A : Da- 
nemarca-R. F. Germania 12—11 
(7—5) ; Grupa C : U.R.S.S.— 
.S.U.A. 40—11 (16—6) ; Grupa 
D : Ungaria—Algeria 30—10 
(12-5).

trei goluri, astfel că 
sfîrșit cu scoimi de 
favoarea echipei Ro-

echipei române au

handbal,

cu scor
ta fața

f

Cupa campionilor europeni 
la baschet feminin

In sala de sport Floreasca din 
Capitală s-a disputat aseară me
ciul retur dintre echipele Poli
tehnica București și Standa Mi
lano, contind pentru grupa A 
a sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni“ la bas
chet feminin. Reeditind jocul 
bun prestat în urmă cu o săptă- 
rhînă la Milano, baschetbalistele 
românce au terminat din nou 
învingătoare, de data aceasta cu

scorul de 75—65 (38—30). Din 
formația română s-au evidențiat 
în mod special Gabriela 
și Suzana Szabados. care 
scris câte 22 de puncte, 
getarea echipei italiene 
Gianna Ghirri, autoarea 
puncte.

învingătoare și în prima par
tidă (scor 70—56), echipa Poli
tehnica București s-a calificat 
pentru semifinalele competiției.

LA TELEFONUL RUBRICII 
Ni SE COMUNICA :

...Prima hidrocentrală a 
sistemului Cerna-Motru- 

Tismana

Discipolii lui Esculap 
in competiție

Ciocan 
au ta-

Coș- 
a fost 
a 18

• în cadrul turneului interna
țional de tenis de la Barcelona, 
jucătorul român Ion Țiriac l-a 
învins, joi seara, cu 6—3, 4—6, 
6—4 pe spaniolul Juan Gisbert.

a La Brighton au început 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Angliei. în 
competiția feminină, echipa 
României a învins cu același 
scor (3—0) selecționatele secun
de ale Angliei și Scoției.

La masculin, formația română 
a întrecut cu 3—2 echipa secun
dă a Iugoslaviei și a pierdut cu 
0—3 meciul 
Cehoslovaciei.

a La Brno, 
pentru „Cupa 
chet (feminin), formația Spar- 
tak Leningrad a dispus cu sco
rul de 90—61 (42—27) de Kralo- 
vopolska Brno, ocupind primul 
loc în grupa A. Baschetbalis
tele sovietice vor întîlni ta se
mifinale pe I.E.F.S. București, 
în timp ce Kralovopolska va 
juca în compania echipei Geas 
Sesto San Giovani (Italia).

a La Basel, în cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei

cu reprezentativa

în meci retur 
cupelor“ la bas-

campionilor europeni“ la fot
bal, echipa locală F. C. Basel 
a învins cu 3—2 (2—2) echipa 
scoțiană Celtic Glăsgow. Cele 
trei puncte ale elvețienilor au 
fost realizate de I-Iitzfeld (2 — 
dintre care unul din penalty) și 
Odermatt. Pentru oaspeți au 
marcat Wilson și Dalglish. Re
turul va avea ioc 
la Glasgow.

• La Taranto
sferturile de finală 
natului european de fotbal pen
tru echipe de tineret (jucători 
sub 23 de ani) a avut loc me
ciul dintre formațiile Italiei și 
R. D. Germane. Jucînd exce
lent, oaspeții au ciștigat cu 
scorul de 1—0 (0-r0) prin punc
tul marcat in minutul 86 de
Hafner. Returul se va disputa 
la 17 aprilie la Berlin.

• La Haga, în preliminariile 
turneului U.E.F.A. s-au întîlnit 
echipele de juniori ale Angliei 
și Olandei. Tinerii fotbaliști 
englezi au obținut victoria la 
limită : 1—0 (0—0). Unicul 
punct a fost marcat de Swind- 
îehurst în minutul 65.

La Valea Mare. în județul 
Gorj, a început construcția pri
mei hidrocentrale din sistemul 
hidrotehnic și energetic Cerna- 
Motru-Tismana. Hidrocentrala va 
avea o putere finală instalată de 
50 Mgw, constind in două tur
bine verticale de cite 25 Mgw 
fiecare, de fabricație româ
nească. Obiectivului aflat 
construcție îi vor urma 
două hidrocentrale,-prima i 
amplasată la Tismana de 
Mgtv, iar cea de a doua. < 
Mgw, în punctul Clocotiș.. 
remarcat faptul că lotul de 
structori, condus de tînărul in
giner Eugen Margină, s-a an
gajat să termine lucrările cu o 
lună mai devreme. (VASILE 
CRĂCIUN)

La Ploiești s-a desfășurat fi
nala județeană a concursului 
„Cartea medicală în sprijinul ca
drelor sanitare medii și auxilia
re“, competițe organizată de 
Comitetul județean Prahova al 
U.T.C. în colaborare cu Direcția 
sanitară județeană, care a cu
prins, în faza de masă, peste 
800 de tineri între 20 și 30 de 
ani. Faza anterioară, eea pe cen
tre medicale, a desemnat 
liștii în cele patru probe 
concursului. în sala Casei
cultură și-au disputat șansele 
echipele centrelor medicale din 
Ploiești, Gîmpina, Sinaia, Văleni, 
Urlați și Mizil. Pe locul I s-a 
clasat echipa ploieșteană, forma
tă din Geprgeta Irirnia^ Uaria 
Sercăianu, Maria Vlad și Ștefan 
Florea.

la ß martie
(Italia), ta 
ale campio-

t în 
incă 
fiind

100 
de 7

De 
cen-

...O seară a tinerilor 
intelectuali

Comitetul U.T.C. și căminul 
cultural din comuna Gohor — 
județul Galați i-au invitat nu 
de mult pe tinerii intelectuali 
din localitate la o seară dedi
cată lor. O acțiune singulară, 
dar binevenită. Elevii au pre
zentat un montaj literar, a ur
mat o întîlnire cu un tinăr poet 
din Galați care le-a citit versuri 
și a răspuns la întrebările lor, 
grupul vocal și-a dat concursul 
cu cîteva melodii inspirate, apoi 
au fost invitați la o masă co
mună urmată de dans. Am dori 
ca din ce in ce mai des să în- 
tîlnim asemenea acțiuni și prin 
alte comune. (C. ION)

fina- 
ale 
de

Agenția de turism pentru ti
neret, constituită recent pe lin
gă Comitetul județean Ialomița 
al U.T.C., se prezintă, cu o bo
gată activitate turistică. Itinera- 
riile cele mai solicitate stat în 
stațiunile montane de pe Valea 
Prahovei și zona Brașovului, în 
Capitală. Paralel cu aceste ex
cursii, ai căror beneficiari stat 
mai ales tinerii din întreprin
derile, instituțiile și școlile din 
județ, agenția din Slobozia, in 
colaborare cu U.J.C.A.P., între
prinde excursii și oferă bilete 
la odihnă tinerilor cooperatori 
fruntași in producție. în aceste 
zile,--circa 50 de tineri de la 
diversă " unități C.A.P. petrec 
zile minunate de odihnă la Iz
vora Muratului și Buștoni.

o

PETRE JUNIE

o

Antologie-spectacol
Muzeul de Istorie a Munici

piului București in colaborare 
cu Asociația Scriitorilor din 
București organizează lunar o 
antologie de istorie și literatură 
a Capitalei.

Luni seara, lâ Muzeul de Isto
rie a Municipiului București, a 
avut loc a doua ediție a anto
logiei, cu spectacolul „Creșterea 
limbii românești și a patriei

...rămîne relativ rece in toata 
regiunile țării. Cerul va fi va
riabil. Cu totul izolat va ninge 
slab in zona de sud-est, unde și 
vintul va prezenta intensificări 
cu caracter temporar. Tempera
turile maxime vor oscila intre 
—5 și +5 grade, puțin mâi ridi
cate in Banat, iăr minimele 
vor coborî pină la —10 și —12 
grade in Moldova. Maramureș, 
oscilînd ta rest intra —8 și —3 
grade.

Rubrică realizată de :
V, RÄVESOU
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celor dragi chiar
Magazinele comerțului de 

stat vă așteaptă cu o mare 
varietate de MĂRȚIȘOARE 
și CADOURI adecvate a- 
cestui început de.„ primă
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vară - confecții, tricotaje, 
lenjerie, țesături, 
de galanterie 
nărie

articole 
și marochi-

PENTRU AMATORII SPORTURILOR DE IARNĂ
și pentru «ei ce apreciază farmecul montan, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ EXCURSII
1) CU AUTOCARELE

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL

Cu plecare din cartierele:

- TITAN - complex A. 8 - resturant MINIȘ
- BERCENI - b-dul Metalurgiei - centrala telefonică
- DRUMUL TABEREI - cinematograful FAVORIT
- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurant CINA
Costul excursiei - 67 lei

BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV 
Cu plecarea din:

- PIAȚA PALATULUI R.S.R. - restaurantul CINA 
Costul excursiei - 77 lei

Plecările au loc în fiecare duminică, la orele 7,00, iar în 
costul biletului, care se achită DIRECT LA AUTOCAR, este 
inclus și dejunul.

IMPORTANT: Cei ce doresc să-și rezerve locuri din timp, se 
pot înscrie și achita costul excursiei, la filialele de turism 
din calea Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68, ple
carea autocarelor urmînd a se face din Piața Unirii.

2) CU TRENUL
PE ITI NERARI ILE:

BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de 1 zi 
Cu plecări in fiecare duminică din:

- GARA DE NORD la orele 5,12
- GARA BASARAB la orele 8,00

Costul excursiei - 37 lei
BUCUREȘTI - SINAIA - BUȘTENI - PREDEAL - de V/2 zile 

DE NORD, laCu plecări în fiecare sîmbătă din GARA 
orele 14,58
Costul excursiei - 87 lei

LA CABANELE DE PE VALEA IALOMIȚEI 
PRAHOVEI - de l’/2 zile, organizate și 

colectivelor din întreprinderi, instituții, școli și facultăți 
CU AUTOCARELE:

BUCURETȘI - SINAIA - PREDEAL - POIANA BRAȘOV - 
de l’/2 zile

înscrieri și informații la filialele de turism din calea 
Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 - telefon 15 7411 
și 14 08 00.

Șl VALEA 
la cererea



Vizita oficială de prietenie
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Ion Gheorghe Maurer
R.P. CHINEZA. - Vedere din orașul Sian.

a tovarășului
5

in R. P. Ungară Marea Britanie

Primirea la tovarășul Pal Losonczi

în cursul după-amiezii de joi, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a fost primit de to
varășul Pal Losonczi, președin
tele Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare.

La primire au luat parte tova
rășii Virgil Trofin, Cornel Pa
coste și Ioan Cotoț. Erau pre- 
zenți tovarășii Timar Matyas, 
Roska Istvan și Ferenc Martin.

Președintele Consiliului Pre
zidențial s-a întreținut cordial 
cu președintele Consiliului de 
Miniștri și ceilalți oaspeți ro
mâni, în spiritul prieteniei fră
țești ce caracterizează relațiile 
româno-ungare. Cu acest 
lej a 
procă 
nute, 
și de
socialistă din cele două țări.

DELEGAȚIA P.C.R. 
ÎN VIZITĂ 

ÎN ORAȘUL 
AMSTERDAM

In așteptarea verdictului celor
40 de milioane de alegători

pri- 
reci- 
obți- 

actuale

avut loc o informare 
asupra realizărilor 
a preocupărilor 
perspectivă în edificarea

Dejun oferit de tovarășul Jeno Fock

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, tova
rășul Jeno Fock, a oferit, joi, 
într-unul din saloanele Parla
mentului, un dejun în onoarea 
tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care face o vizită ofi
cială de prietenie în R.P. Un
gară.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ilie Cișu, 
ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei. Chimice, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ce
lelalte persoane oficiale române 
care il însoțesc pe președintele 
Consiliului de Miniștri.

Au luat parte tovarășii Feher 
Lajos, membru al Biroului Po-

litic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Nyers Rezso, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Timar Ma
tyas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Puja Frigyes, 
ministrul afacerilor externe, și 
alți tnembri ai guvernului, pre
cum și alte perșoane oficiale 
ungare.

Erau prezenți Ioan Cotoț, am
basadorul României la Buda
pesta, și Ferenc Martin, amba
sadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o 
caldă, prietenească, 
Jeno

atmosferă 
tovarășii 

Fock și Ion Gheorghe 
Maurer au toastat pentru con
tinua dezvoltare a prieteniei și 
colaborării româno-ungare.

în continuarea vizitei în 
Olanda, întreprinsă la invi
tația Comitetului Executiv al 
Partidului Muncii, tovarășul 
Paul Niculescu Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
s-a întilnit cu tovarășul M. 
Bakker, președintele grupu
lui parlamentar comunist, 
membru al Comitetului Per
manent al Partidului Comu
nist din Olanda. La întîlnire 
a participat Mihail-Bujor 
Sion, ambasadorul României 
la Haga.

întilnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

★
Joi, delegația P.C.R. a vi

zitat orașul Amsterdam și a 
avut o intilnire cu conduce- 
ra municipalității orașului.

In aceeași zi, la ambasada 
română din Haga a avut loc 
un dineu la care au partici
pat membri ai Comitetului 
Executiv al Partidului Mun
cii din Olanda.

Depunerea unei coroane de flori

Joi dimineața, în toate cir
cumscripțiile electorale din An
glia au început operațiunile de 
votare, în vederea desemnării 
celor 635 deputați în Camera 
Comunelor — principala cameră 
a Parlamentului britanic. z

în ciuda timpului nefavorabil 
— vînt, ploaie și chiar ninsoare 
în unele regiuni —, numărul 
cetățenilor cu drept de vot care 
s-au prezentat la urne a fost 
mai mare decît se aștepta.

Chiar din primele ore ale di
mineții, liderii principalelor 
partide politice — primul mi
nistru Edward Heath, liderul 
Partidului Laburist, Harold Wil- 
son, și liderul Partidului Libe
ral, Jeremy Thorpe —, și-au 
exercitat dreptul de vot, urmînd 
ca apoi Să aștepte rezultatele 
alegerilor în circumscripțiile in 
care au candidat.

Cu excepția Irlandei de Nord, 
unde au continuat incidentele și 
în cursul zilei de joi, in restul 
țării alegerile s-au desfășurat, 
în general, in liniște.

Rezultatele parțiale ale alege
rilor vor începe să fie cunoscute 
abia vineri dimineața, intrucit 
operațiunile de votare s-au în
cheiat la ora 22,00 (24,00, ora 
Bucureștiului).

în multe circumscripții elec
torale sătești, urnele se deschid 
chiar mai tirziu, astfel incit re
zultatele definitive vor fi cunos-

cute în primele ore ale după- 
amiezii.

Comentariile principalelor zia
re londoneze de joi se abțin de 
la pronosticuri. O întrebare 
preocupă pe toți observatorii-, 
indiferent ce guvern va veni la 
putere : cum vor fi soluționate 
gravele probleme economice cu 
care este confruntată țara? Prin
tre altele, postul de radio BBC 
sublinia că viitorul guvern va 
trebui să împrumute în următo
rii patru-cinci ani uriașa sumă 
de 10 miliarde lire sterline 
„pentru a face față crizei eco
nomice și crizei de energie“.

După numeroasele ac
țiuni greviste ale oame
nilor muncii italieni des
fășurate în tot cursul lu
nii februarie, pe ramuri 
de activitate, s-a desfă
șurat în ziua de 27 fe
bruarie, o grevă gene
rală de patru ore — la 
Roma și în provincia La- 
zio de 24 de ore - la 
care au participat circa 
13 milioane de lucrători 
din industrie, agricultu
ră, învățămînt, serviciile 
publice.

area „zi de luptă“ 
inițiată în urmă cu 
două săptămini de 
către cele trei mari 
centrale sindicale 
ă fost precedată de 

mii de adunări, mitinguri și de
monstrații organizate in toate 
capitalele de provincii și în alte

greva generală
mult în ultimul timp, era favo
rabilă unei posibile crize de gu
vern. însuși premierul Mariano 
Rumor declara acum cîteva zile 
că „actuala situație din țară 
este una din cele mai dificile 
pe care Italia le-a cunoscut in 
ultimul timp 
vernamentală 
momentul de față“. Efervescen
ța socială ce 
record în ultimele săptămini o- 
ferea un motiv în plus de în
grijorare. Dar iată că. a doua zi 
după greva generală, agențiile 
de presă informează despre „o 
oarecare ameliorare a situației“, 
deși fundalul general este gre
vat tot de tensiune. Două ele
mente au contribuit, în ultima 
clipă, să îndepărteze pericolul 
care plana asupra coaliției gu
vernamentale. In primul rînd, u- 
nitatea realizată în cadrul majo
rității de „centru-stînga“, serios 
amenințată de disensiunile pri
vind politica prețurilor și, în al 
doilea rind, garanțiile ferme din 
partea guvernului pentru pro
grame precise de investiții și a- 
sigurarea că mult discutatul îm
prumut oferit de Fondul Mone
tar Internațional nu va antrena 
o politică care ar lovi în mod 
direct interesele oamenilor 
muncii, prin ridicarea c. ei șo
majului și reducerea puterii de 
cumpărare a maselor populare.

și că o criză gu
ar fi fatală in
a atins un nivel-

ței de plăți. Prin acceptarea a- 
cestui împrumut, va putea fi li
mitată și deprecierea lirei la 17 
la sută. Rămîn însă celelalte 
probleme, surse permanente de 
nemulțumire’ a oamenilor mun
cii în legătură cu care guvernul 
a stabilit cîteva „înțelegeri de 
principiu“. Din păcate, aceste 
înțelegeri au un caracter cam 
general și nu conțin referiri la 
măsuri practice. Este vorba de 
obiectivele viitoare pe care și 
le-a propus guvernul : adopta
rea unor măsuri legate de pre
țuri care să apere puterea de 
cumpărare a oamenilor muncii 
dezvoltarea regiunilor din Mez- 
zogiorno, preocupări mai susți
nute in domeniul construcției de 
locuințe, elaborarea unor pro
grame precise în sectoarele 
transporturilor publice, agricul
turii și invățămintului.

In ceea ce privește prețurile, 
socialiștii au propus ca statul să 
intervină pentru menținerea u- 
nor prețuri scăzute la produsele 
alimentare de bază însă parte
nerii lor au refuzat să o ac
cepte. La 12 februarie, această 
problemă a fost luată în dezba
tere și s-a convenit asupra unor 
măsuri de control a prețurilor. 
La 20 februarie, însă, Consiliul 
de Miniștri al Italiei aprobă o 
nouă sporire a prețurilor. In a-

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, însoțit de tovară
șul Virgil Trofin, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, și 
de celelalte persoane oficiale 
române, a depus joi dimineața 
o coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Unguri.

La ceremonie erau prezenți 
tovarășii Timar Matyas, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Szepvolgyi Zoltan, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al orașului 
Budapesta, Roska Istvan, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoană ofi
ciale ungare.

depunerea coroanei, to-După 
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
ceilalți 
trat un

Răspunzind invitației 
de președintele Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului Popular al 
Budapestei de a vizita ora
șul, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și persoanele care il în
soțesc au vizitat apoi noul me
trou — construcție modernă ce 
leagă centre importante ale ca
pitalei — cetatea Buda, verita
bil muzeu in aer liber — pre
cum și Muzeul de istorie a Bu
dapestei, deschis recent in ma
rele palat ce domină cetatea 
Budei.

oaspeți români au păs- 
moment de reculegere.

făcute

Consultările lui Pierre Messmer

După demisia guvernului e- 
țiopian, împăratul Etiopiei, Ha
ille Selassie, a anunțat, joi, nu
mirea lui Endakatchew Mak- 
konnen, fost ministru al poște
lor și telecomunicațiilor, in 
postul de prim-ministru. Tot
odată, șeful statului etiopian a 
numit pe generalul Abiye Ab- - 
bebe, pină în prezent președin
te al Senatului, în funcția de 
ministru al apărării, iar in ca
litate de comandant al armatei 

Wolde

INORAMI«

Fostul premier francez, Pier- 
re Messmer, însărcinat cu for
marea noului guvern, a 'înce
put joi consultările în acest 
sens. Componența noului gu
vern urmează să fie anunțată 
pină vineri la prinz.

Messmer a primit succesiv o 
parte din membrii fostului ca
binet, Drintre care Valery Gis- 
card d’Estaing, ministrul eco
nomiei și finanțelor, Joseph 
Fontanet, ministrul educației 
naționale, Maurice Druon, mi
nistru pentru problemele cultu
rale, Hubert Germain, minis
trul poștelor și telecomunica-

țiilor, Bernard Stasi, ministrul 
departamentelor și teritoriilor 
de peste mări, Alain Peyrefitte, 
ministru însărcinat cu reforme
le administrative.

După ce a fost primit de pri
mul ministru, Giscard d’Esta- 
ing a declarat că va face par
te și din noul guvern. Săptă- 
mina viitoare va avea loc la 
Palatul Elysée o reuniune res- 
trînsă a viitorului cabinet fran
cez, cu care prilej primul mi
nistru va anunța măsurile
vor fi luate în privința ener
giei.

ce

Concorde“: caruselul Noua Constituție 
a Suediei

terestre pe generalul’ 
Selassie Bereka.

Demisia guvernului ______
s-a produs datorită revendică
rilor formulate de unele ele
mente ale armatei etiopiene, 
care, incepind de la 26 februa
rie, au preluat controlul î’ntr-o 
serie de localități și au ocupat 
unele puncte vitale ale capita
lei, Addis Abeba. Revendicările 
forțelor armate, care și-au afir
mat loialitatea față de împăra
tul Haille Selassie, se referă 
la o serie de măsuri cu. carac
ter economic și social.

In declarația sa de joi, șeful 
statului etiopian, după ce a a- 
rătat că țara traversează o pe
rioadă dificilă, a cerut poporu
lui și forțelor armate să păstre
ze calmul.

anterior

orașe. „Sindicatele își propun — 
scrie L’UNITA — ca această 
grevă națională să constituie un 
nou impuls procesului de unifi
care a întregii mișcări sindicale 
și să dea un avertisment de an
vergură coaliției guvernamen
tale cvadriparlite“. Pe agenda 
revendicativă prezentată de li
derii celor trei centrale sindi
cale figurează, în primul rînd 
instituirea unor măsuri eficiente 
Care să ducă la stăvilirea crește
rii prețurilor și o nouă orien
tare a guvernului în ceea ce 
privește politica investițiilor.

Situația din Italia, agravată

La 19 
putaților 
buget al 
get care 
cord, estimat la 9,200 
lire. Deși chiar ministrul trezo
reriei, Ugo La Malfa, a pledat 
in cursul recentelor dezbateri 
bugetare pentru rcstrîngerea 
împrumuturilor (Italia a recurs 
frecvent la împrumuturi datori
tă dezechilibrului monetar e- 
xistent în fiecare an) s-a apro
bat, în cele din urmă, primirea 
împrumutului de 1,2 miliarde 
dolari acordat de F.M.I., pentru 
contracararea deficitului balan-

februarie Camera De- 
a adoptat proiectul de 
țării pe anul 1974. bu- 
prevede un deficit re- 

miliarde

cest context, se consideră a a- 
vea o mare importanță reuniu
nea ministerială de astăzi ce 
are ca principal obiect de dez
batere modalitățile de utilizare 
a creditului acordat de F.M.I. — 
alt motiv de acord sau ruptură 
— și politica ce va fi adoptată 
în domeniul economiei. în func
ție de rezultatele ce vor fi ob
ținute va ieși în evidență du
rabilitatea sau precaritatea acor
dului intervenit de curînd intre 
liderii echipei guvernamentali! 
cvadripartite.

RODICA ȚEPEȘ

H. Kissinger va face 
o vizită la Bonn

0 SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger, va 
sosi, duminică seara, la Bonn 
— a anunțat guvernul vest-ger- 
man. Purtătorul de cuvint, 
Ruediger von Wechmâr, a pre
cizat că, imediat după sosire, 
Henry Kissinger va conferi cu 
Walter Scheel. Luni dimineața, 
el îl va întîlni pe cancelarul 
Willy Brandt, după care va ple
ca spre Bruxelles.

ORBffiU ÂFSOPIAT
• Convorbirile lui H. Kissinger la Cairo • Re
stabilirea relațiilor diulcmatice între R. A. Egipt 
și S.U.A.

CAIRO. — In continuarea 
turneului pe care îl întreprinde 
în Orientul Apropiat, secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, a avut, joi, la Cairo,

complicațiilor

Care va fi soarta avionului „Concorde" ?

Dificultățile avionului 
„Concorde" nu s-au e- 
puizat. Declarațiile ros
tite în manieră optimistă 
pe malurile Senei sînt 
contrazise de o realitate 
prea puțin favorabilă a- 
cestei nave aeriene cu 
performanțe remarcabile 
dar cu un preț de cost 
care rarefiază cumpără
torii. Ultima companie 
care a abandonat ideea
achiziționării aparatelor 
„Concorde" este „Luf
thansa".
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0 PARLAMENTUL 
DEZ a aprobat cu o 
majoritate de voturi 
contra 19) noua constituție a 
țării, destinată să intre ' 
vigoare 
Vechea 
din anul

Textul 
privează 
de prerogative majore 
șefului statului, intre 
figurează : numirea 
lui ministru după desfășu
rarea de alegeri generale, 
conducerea ședințelor săptă- 
mînale ale cabinetului, sem
narea tuturor hotărîrilor 
importante. De asemenea, 
numărul locurilor în parla
ment este redus de la 350 la 
349, prevedere menită să evi
te pe viitor situațiile de na
tura impasului actual, în care 
blocul socialist guvernamen
tal și partidele membre ale 
opoziției dețin un număr 
egal de mandate — 175.

Elaborarea noii constituții 
a necesitat 20 de ani.

SUE- 
largă 

(321
în

Ia I ianuarie 1975. 
constituție datează 
1809.

noii legi supreme 
pe rege de o serie 

ale 
care 

primu-

R.P. CONGO. - Imagine din Brazzaville.

convorbiri cu președintele An- 
war Sadat — transmite agenția 
M.E.N. După convorbiri, pre
ședintele R.A. Egipt, a decla
rat că a fost abordată „o gamă 
largă de probleme privind si
tuația din Orientul Apropiat, 
principalul subiect constituin- 
du-1 dezangajarea trupelor si
riene și israeliene pe frontul 
înălțimilor Golan“.

CAIRO. — Președintele An- 
war Sadat a anunțat joi f sta
bilirea relațiilor diplomatice 
între Egipt și Statele Unite, 
transmite agenția M.E.N. După 
curm se știe, între Cairo și Was- 

diplomatice nu 
oficial, după 
în 1967.

hington relațiile 
fuseseră reluate 
întreruperea lor

DECLARAȚIE
'î. difu-

o PRINTR-O PTCL.'“ \Ț:r 
oficială guvernamentală, difu
zată de agenția irakiană de pre
să „I.N.A.“, se anunță că Irakul 
și R.F. Germania au hotărit să 
restabilească relațiile diploma
tice dintre ele. Această hotărîre 
a intrat in vigoare, incepînd de 
la 28 februarie 1974, cele două 
țări urmînd să aibă relații la 
nivel de ambasadă.

O REGELE HUSSEIN al Ior
daniei va face o vizită în R.A. 
Egipt, la invitația președintelui 
Anvvar Sadat — s-a anunțat, o- 
ficial, la Amman.

otărîrea vest-ger- 
mană a fost pri
mită cu regret dar 
nu a provocat sur
priză în cercurile 
aeronautice fran- 

— semnalează FRANCE 
PRESSE. Compania vest-ger- 
mană s-a numărat printre ulti
mele, în 1967. care au exprimat 
opțiunea pentru avionul franeo- 
britanic dar. de-a lungul tim
pului, criticile ei la adresa a- 
paratuluî s-au înmulțit. Cores
pondentul aeronautic al ziarului 
TIMES afirmă că „Lufthansa“ 
a apreciat drept imposibilă a- 
chiziționarea avionului „Con
corde“ chiar dacă distanța pe 
care o poate străbate ar fi spo
rită. Aprecierea este legată de 
creșterea galopantă a prețului 
carburantului care face avionul 
nerentabil. Reinhardt Abrahams, 
directorul tehnic al companiei, 
a declarat că încă înainte de 
declanșarea crizei petroliere era 
imposibil pentru „Lufthansa“ de 
a utiliza aparatul în bune con- 
ditii economice. Creșterea pre
țului carburantului a deteriorat 
situația pină la punctul Ia care 
abandonarea ideii de a cumpăra 
avionul a devenit inevitabilă. 
Abrahams n-a exclus studierea 
ulterioară a problemei însă a 
estimat că prețul carburantului 
rămîne mai important decît a- 
mcliorările posibile ce ar putea 
fi aduse avionului. Dacă „Con
corde“ n-a murit in anul tre
cut, el va fi definitiv ucis de

creșterea rapidă a prețului car
burantului — a afirmat directo
rul tehnic de la „Lufthansa".

„Lufthansa“ este cea de a opta 
companie care renunță oficial 
la „Concorde". Practic, în acest 
moment constructorii au înre
gistrat doar nouă comenzi fer
me : cinci ale companiei „Bri- 
tish Airways“ și patru ale „Air 
France". Mai există, in plus, 
cinci făgăduieli, ceea ce nu în
seamnă încă comenzi sigure. 
Deci, perspectivele avionului ră
mîn incerte.

Problema s-a agravat prin 
hotărîrea Biroului japonez al a- 
viației civile de a refuza avio
nului „Concorde" autorizația a- 
terizării în insulele nipone. Re
fuzul de la Tokio amplifică lista 
complicațiilor.

„Noua ofensivă contra Con
corde" — după părerea cercuri
lor aeronautice franceze — s-a 
declanșat tocmai in momentul 
în care la Paris se intenționea
ză ameliorarea performanțelor 
aparatului. Oficialitățile fran
ceze descifrează în „noua ofen
sivă" semnificații mai complexe 
în care politica și economia se 
amestecă...

Ce viitor așteaptă pe contro
versatul „Concorde" ? Parisul 
pretinde că nu este neliniștit. 
Dar de pe malurile Tamisei s-a 
aflat că Franța ar fi decis să 
micșoreze la jumătate numărul 
aparatelor realizate anual (de 
la opt Ia patru). „Indiscre
ția" a pătruns in coloa
nele ziarelor britanice, re- 
flectind lipsa de consistență a

optimismului exprimat la Paris. 
In Anglia, perspectivele sumbre 
ale avionului sînt legate de soar
ta a mii de oameni, de imensele 
cheltuieli investite și de impo
sibilitatea de a le recupera in
tr-un viitor previzibil. în Fran
ța impasul proiectului trebuie 
corelat cu greutățile pe care Ie 
cunoaște compania „Air France“. 
Un plan de austeritate (care in
clude reducerea cu 10 la sută a 
personalului) vizează micșora
rea deficitului pe 1974. O miș
care grevistă s-a declanșat dînd 
expresie nemulțumirii salariați- 
lor companiei.

Intențiile franceze de a salva 
„Concorde“ prin ameliorări ca
litative nu sînt de natură să 
provoaee creșterea entuziasmului 
la partenerii insulari. Inginerul 
general René Bloch — chemat 
să stabilească diagnosticul ma
ladiei supersonicului — a elabo
rat un raport de 100 de pagini 
pe eșj«e l-a remis Ia începutul 
lui decembrie guvernului. Ra
portul este confidențial dar re
vista LE POINT menționează 
liniile sale directoare : creșterea 
razei d acțiune adăugind 10 000 
litri de carburant în rezervor, 
utilizind materiale noi, mai u- 
șoare, pentru anumite elemente 
ale aparatului și aducind o se
rie de ameliorări aerodinamice. 
Revista afirma în numărul său 
din 11 februarie a.c. că acest 
tip de „Concorde“ va interesa 
probabil „Lufthansa". Dar, între 
timp, „Lufthansa" a renunțat...

M. RAMURA
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• LA VARȘOVIA au început 
lucrările celei de-a 21-a sesiuni 
a Comisiei româno-polone de 
colaborare tehnico-științifică. 
Delegațiile celor două țări sînt 
conduse de Mihai Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, și de Tadeusz Pod- 
gorski. ministrul adjunct al 
științei, invățămintului superior 
și tehnicii.

Delegația română a fost pri
mită de Jan Kaczmarek. minis
trul științei, invățămintului su
perior și tehnicii al R.P. Polo
ne. La întîlnire a fost prezent 
și ambasadorul țării noastre la 
Varșovia, Aurel Duca.

Uniunii Interparlamentare, care 
va avea loc la București, in 
luna aprilie.

Seminarul internațional 
de la Tunis

0 CU PRILEJUL celei de-a 
40-a aniversări a creării Parti
dului Socialist Desturian, in 
capitala Tunisiei s-au deschis 
lucrările unui seminar econo
mic internațional, la care parti
cipă numeroase delegații din 
regiune și din țări de pe alte 
continente. Este prezentă, de 
asemenea, o delegație română.

rîrea acestuia privind abolirea 
restricțiilor impuse asupra im
porturilor de produse libaneze 
în Irak. Nota respectivă a fost 
transmisă autorităților de la 
Beirut de către ambasada ira
kiană în capitala libaneză.

Walter Scheel 
va vizita Bulgaria

Copenhaga 
dorul României 
de președintele 
meniului danez

Ambasa- 
primit 
parla-

ROMA-0 AMBASADORUL
NIEI LA COPENHAGA, Gheor
ghe Ploeșteanu, a fost primit de 
președintele Parlamentului da
nez, Karl Skytte. Au fost dis
cutate unele aspecte ale rela
țiilor dintre Marca Adunare Na
țională și Parlamentul danez, 
precum și unele probleme pri
vind sesiunea de primăvară a

0 REPUBLICA GUINEEA- 
BISSAU a fost invitată să par
ticipe ca membru cu drepturi 
depline la lucrările Conferinței 
diplomatice asupra dezvoltării 
dreptului internațional umani
tar, care se desfășoară la Ge
neva.

Rezoluția privind invitarea la 
conferință a Guineei-Bissau a 
fost prezentată de delegațiile 
țărilor socialiste și ale țărilor 
în curs de dezvoltare și adop
tată prin consens.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ 
agenția M.E.N., guvernul liba
nez a fost informat oficial de 
guvernul irakian despre hotă-

0 DUPĂ PATRU ZILE ȘI 
PATRU NOPȚI... albe de 
cintec și dans frenetic, 
miercuri, în zorii zilei, a 
luat sfirșit guvernarea rege
lui Momo — idolul tradițio
nalului carnaval anual de la 
Rio de Janeiro. Canicula 
sufocantă care a cuprins, în 
aceste zile, cel mai mare 
oraș al Braziliei — termome
trul nu a coborît sub 40 de 
grade —, precum și ploaia 
care a măturat, în două rin- 
duri, străzile, nu au putut 
stăvili entuziasmul dansato
rilor de „Frevos“, ori de 
„samba“, aparținînd sutelor 
de școli de dans din oraș și 
din împrejurimi și nu au pu
tut salva, nici in acest an 
spectacolul inedit al carna
valului de tragica numără
toare a victimelor. Ea 
soldat, potrivit cifrelor 
ciale comunicate presei
Institutul Medico-Legal și de 
Serviciile Poliției din Rio de 
Janeiro, cu 152 morți și 
15 930 de răniți, din care 400 
se află in stare gravă.

• AGENȚIA B.T.A. infor
mează că, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Bulga
riei, Petăr Mladenov, in zilele 
de 25 și 26 martie, Walter 
Scheel, vicecancelar și ministru 
al afacerilor externe al R.F. 
Germania, va face o vizită ofi
cială în Bulgaria.

• CONGRESUL NAȚIONAL 
INDIAN, partidul premierului 
Indira Gandhi, este considerat 
virtual ciștigător al alegerilor le-

s-a 
ofi- 

de

gislative desfășurate, Ia 24 fe
bruarie, în statul Uttar Pra- 
desh, unul dintre cele mai mari 
din India, cu o populație de 
peste 8 milioane de locuitori.

Experiență nucleară 
în Nevada

0 STATELE UNITE au pro
cedat, într-o zonă de deșert din 
Nevada, la o experiență nuclea
ră subterană — anunță Agenția 
pentru energia atomică a 
S.U.A. A fost detonat echiva
lentul a 20 000 și 200 000 tone tri- 
nitrotoluen.

Cursul aurului in scădere
După ce a atins, marți, niveluri record pe toate piețele occi

dentale, prețul aurului a înregistrat, miercuri, scăderi substan
țiale în cursul unor tranzacții cu un volum total mal redus decît 
in ziua precedentă.

Piețele au fost mai puțin active și speculatorii au ezitat, de 
această dată, să depășească limita de 175 de dolari uncia.

Prețul stabilit, Ia amiază, la Londra a fost de 175 de dolari 
uncia, cu 4 dolari inferior celui din cursul dimineții și cu 1,5 
dolari mai redus față de cel practicat în tranzacțiile de marți.

La Zürich, uncia de metal galben a fost comercializată la 176 
dolari, iar la Paris — cu 182,36 dolari (184,83 cu o zi inainte).

Această scădere generală este atribuită de experții de bursă 
operațiunilor specifice de calculare a beneficiilor, care intervin 
imediat după ce cursul aurului depășește o anumită limită.
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