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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN s

Prețuirea
muncii

utilitatea
In ziua de 19 martie a. c. au continuat lucrările 

plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a luat cuvîntul în 
încheierea dezbaterilor asupra programului național 
privind dezvoltarea zootehniei și creșterea produc
ției animaliere în anii 1970—1980 și a programului 
național privind gospodărirea rațională a resurselor 
de apă. extinderea lucrărilor de irigații. îndiguiri, 
desecări si de combatere a eroziunii solului în anii 
1971—1975 și prevederile generale de perspectivă 
pînă în 1985.

Comitetul Central a aprobat proiectele celor două 
programe prezentate de Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România cu îmbunătățirile pro
puse în Comisia pentru agricultură și silvicultură,

în cadrul dezbaterilor din ședința plenară și în ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In continuarea lucrărilor sale, plenara a analizat 
celelalte probleme aflate la ordinea de zi. Au luat 
cuvîntul tovarășii : Manea Mănescu, Florian Dănă- 
lachc. Emil Bodnaraș, Virgil Cazacu, Gheorghe Năs- 
tase, Ilie Făsui, Ludovic Fazekas.

Plenara a aprobat proiectul legii privind asigu
rarea și controlul calității produselor și a stabilit să 
fie supus spre adoptare Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România. Plenara a aprobat, 
de asemenea, proiectul legii organizării și discipli
nei muncii în unitățile socialiste de stat și a decis 
să fie supus spre adoptare Marii Adunări Naționale, 
cu îmbunătățirile aduse pe baza propunerilor făcute

în timpul dezbaterii cu masele largi de oameni ai 
muncii.

Plenara a aprobat informările Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la efectivul, com
poziția și structura organizatorică a partidului, la 
compoziția și mișcarea cadrelor din nomenclatorul 
organelor de partid și de stat.

Plenara a aprobat informarea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. cu privire la activitatea inter
națională a Partidului Comunist Român în anul 1969 
și planul de relații externe al partidului în anul 
1970.

Plenara a hotărît alegerea tovarășilor Miron Con- 
stantinescu și Mibai Dalea ca membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.
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Stimați tovarăși.

Plenara Comitetului Central a 
dezbătut Programul național 
priv.nd gospodărirea rațională 
a resurselor du apă. extinderea 
lucrărilor de irigații, îndiguiri, 
desecări și de combatere a e- 
roziunii solului in Republica 
Socialistă România in anii 1971 
—1975 și prevederile generale 
de perspectivă pînă în 1985, 
precum și Programul național 
privind dezvoltarea zootehniei 
și creșterea producției animalie
re în patria noastră in perioada 
anilor 1970—1980.

Făcind parte integrantă din 
planul general de dezvoltare a 
agriculturii românești, preconi
zat de Congresul al X-lea al 
partidului, aceste programe au 
o importanță excepțională pen
tru ridicarea producției agri
cole, vegetale și animale, pen
tru progresul întregii econo
mii naționale. Pentru a asigu
ra fundamentarea cit mai te
meinică, .științifică a acestor 
studii care înfățișează laturi e- 
sențiale ale agriculturii patriei 
noastre, la elaborarea lor a 
fost atras un mare număr de 
specialiști cu o înaltă pregătire 
teoretică și practică, cu o bo
gată experiență în activitatea 
agricolă. Totodată, aceste docu
mente au făcut obiectul unor 
discuții și analize aprofundate 
la comitetele județene de par
tid. la care au participat acti
viști de partid și de stat, cadre 
ce muncesc in domeniul agri
culturii.

Dezbaterile care au avut loc 
in plenară au relevat atît re
zultatele bune obținute in ac
tivitatea noastră de pînă acum, 
cit și existența unor neajun
suri serioase in munca organe
lor agricole. în situația agricul
turii in general. Criticile făcute 
de primii secretari și unii to
varăși ce lucrează in sectorul 
agricol la adresa Minis
terului Agriculturii. a or
ganelor agricole, sint pe deplin 
îndreptățite. Este neîndoielnic 
că dacă din munca Ministerului 
Agriculturii, a organelor agri
cole, ca de altfel și din munca 
organelor noastre de partid, ar 
fi fost eliminate o scrie de nea
junsuri. greșeli și lipsuri, dacă 
s-ar fi acționat cu mai multa 
fermitate, cu mai mult spirit 
de răspundere, rezultatele, ar 
fi fost mult mai bune. De a- 
ceea. criticile făcute in plenară 
trebuie să constituie pentru or
ganele agricole, ca și pentru 
organele de partid, un prilej 
de reanalizare a activității pe 
care au desfășurat-o in trecut 
In agricultură, un prilej de a 
trage concluzii practice in sco- 
p ii îmbunătățirii muncii.

După cum am mai subliniat 
șj cu alte prilejuri, în țara 
noastră agricultura reprezintă 
o ramură de bază a economiei 
socialiste: este limpede 1'ă fă
ră o agricultură intensivă, mo
dernă. de înaltă productivita
te. organizată pe baza color 
mai noi cuceriri ale științei, 
nu se poate asigura nici făuri
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, nici edifica
rea comunismului în patria 
noastră. Tocmai pornind de la 
aceste considerente, analizăm 
activitatea de pînă acum in 
domeniul agriculturii, stabilim 
jaloanele pentru creșterea in
tr-un ritm mai intens a pro
ducției agricole.

Consider că este bine să 
reamintim și la această plenară 
marile transformări care au a- 
vut loc, în condițiile regimu
lui socialist, în agricultura ță
rii noastre. Ca urmare a politi
cii marxist-leniniste a partidu
lui, in cei 25 de ani care au 
trecut de la instaurarea pri
mului guvern revoluționar de
mocratic în România, în agri
cultură. ca de altfel in toate 
domeniile de activitate, au fost 
obținute succese remarcabile. 
Sint cunoscute profundele 
schimbări cu caracter revoluțio
nar petrecute în viața satului 
românesc pe baza cooperativi
zării agriculturii, prin trecerea 
țărănimii de la mica proprie
tate — incapabilă să asigure 
sporirea producției și folosirea 
cuceririlor științei — la marea 
proprietate cooperatistă, la pro
prietatea socialistă comună a 
țărănimii muncitoare, care des
chide calea largă a progresu
lui. atît in domeniul produc
ției cit și al nivelului de trai 
al oamenilor muncii de la sate. 
După cum se știe, transforma
rea socialistă a satului a fost 
rezultatul vastei activități po
litice educative desfășurate de 
partid pentru a convinge țără
nimea de superioritatea marii 
proprietăți cooperatiste ; in de
cursul anilor, locuitorii sate
lor noastre au înțeles pe deplin, 
pe baza realităților vieții în
săși, că drumul arătat de partid 
corespunde atît intereselor lor 
fundamentale, cit și intereselor 
întregii națiuni socialiste.

In anii socialismului s-au 
produs mari schimbări in
organizarea și înzestrarea 
tehnică a agriculturii; ca
urmare a preocupării par
tidului pentru mecanizarea
.și chimizarea agriculturii, astăzi 
pe ogoarele patriei noastre lu
crează peste 105 000 tractoare 
.și zeci de mii de alte mașini 
agricole; anul trecut, s-au livrat 
agriculturii circa 540 000 tone 
îngrășăminte chimice — sub
stanța activă.

După cum se știe, tovarăși, 
o caracteristică a procesului 
transformării agriculturii româ
nești pe baze socialiste este 
aceea că el a avut loc in con
dițiile creșterii sistematice a 
producției agricole. In anul 
1969 producția de cereale a ță
rii a fost de 12 820 000 tone, 
depășind cu peste 3 800 000 to
ne producția du cereale reali
zată in 1938. Deosebit de ilus
trativă pentru dinamica înre
gistrată de producția cerealie
ră in anii construcției socialis
te este următoarea situație : 
dacă in 1950 producția totală 
era de 5 149 200 tone, ca a cres
cut in I960 la 9 825 000 tone, in 
1965 la 12 600 000 tone, urmind ca 
in acest an să atingă cifra de 
15 000 000 tone. Această eviden
tă linie ascendentă indică forța, 
resursele, superioritatea agricul
turii noastre socialiste.

Realizări importante s-au ob
ținut și în sectorul creșterii a- 
nimalelor. Efectivul de anima
le și păsări existent la înce
putul acestui an era de 5 034 000 
bovine, 5 971 000 porci. 13 800 000 
oi. 53 400 000 păsări, depășind 
nivelul anului 1938 cu aproape 
1 400 000 bovine, peste 3 200 000 
de porci, aproape 3 800 000 oi și 
peste 2G 000 000 de păsări.

Sporirea producției agricole 
vegetale si animale a avut 
drept consecința ridicarea ni

velului de viața al țărănimii, 
sporirea veniturilor acesteia. 
Veniturile bănești totale ale 
țăranilor au fost anul trecut cu 
17.4 la sută mai mari decît în 
1962 — anul încheierii coope
rativizării.

Se cuvine relevat, de aseme
nea, faptul că, deși în această 
perioadă au existat adesea 
condiții climatice nefavorabile, 
a trebuit să facem față unor 
greutăți, producția agricolă a 
asigurat aprovizionarea popu-

lației cu produse agro-alimen
tare, a furnizat industriei ma
teriile prime • necesare, iar în 
unii ani au putut fi create și 
disponibilități pentru export. 
Un indice elocvent al progrese
lor obținute în agricultură îl 
constituie consumul public agro- 
alimentar. Iată cum se înfăți
șează creșterea consumului pe 
locuitor la produse de bază 
cum sînt carnea, laptele, ouăle 
și zahărul — în comparație 
cu anul 1938:

1938 1950 1965 1968

Carne (kg) 21,1 16,7 26.G 31,5
Lapte și produse lactate 118,5 113,3 120,8 130,6
Ouă (buc.) — 59 115 130
Zahăr (kg) 5,3 6,9 15 17,8

Cu toate succesele obținute, 
reflectate și în cifrele de mai 
sus, este necesar să arătăm în 
fața plenarei că rezultatele ob
ținute nu sint încă pe măsura 
așteptărilor, pe măsura posibi
lităților de care dispune agricul
tura noastră; în comparație cu 
industria, agricultura țării noas
tre prezintă o rămînere serioa
să în urmă. Dacă, în general, 
politica agrară a partidului a 
fost justă, trebuie spus că în 
realizarea ei în practică s-au 
săvîrșit greșeli, unele chiar 
foarte serioase. Principala cauză 
stă în manifestarea unei anu
mite subaprecieri a agriculturii 
în condițiile specifice ale eco
nomiei noastre t punîndu-se în 
mod justificat accentul pe in
dustrializarea socialistă a țării, 
nu s-a înțeles suficient necesi
tatea de a se asigura, 
concomitent, progresul ra
pid și multilateral al agri
culturii. Ca urmare a aces
tei subaprecieri, agriculturii nu 
i-au fost acordate suficiente 
mijloace pentru modernizarea 
proceselor de producție. Dacă 
la aceasta mai adăugăm și fap
tul că, pe parcursul realizării 
unor planuri cincinale, o serie 
de prevederi inițiale privitoare 
la înzestrarea agriculturii au 
fost anulate, avem tabloul com
plet al lipsurilor la care m-am 
referit. S-a spus, nu o dată, c2 
nu știm să folosim irigațiile, 
îngrășămintele, alto mijloace 
moderne și că, în consecință, 
este mai bine să ne reținem de 
a cheltui banii în aceste sco
puri. Această mentalitate, pe 
care nu putem s-o numim decît 
înapoiată, această lipsă de în
credere în forțele oamenilor 
muncii din agricultura noastră 
au avut drept urmare nereali- 
zarea planurilor de irigații, ne- 
realizarea producției de îngră
șăminte și a altor substanțe 
chimice în perioada anilor 1955 
—1965.

Viața a arătat că neglijarea 
înzestrării tehnico-materiale a 
agriculturii poate avea reper
cusiuni grave asupra întregii 
economii, asupra modului de 
satisfacere a cerințelor materia
le ale societății. Atît experienți 
țării noastre cît și experien
ța statelor cu agricultură avan
sată demonstrează în modul cel 
mai convingător cil numai cre- 
înd o puternică bază tehnico- 
materială a agriculturii, asigu- 
rind mecanizarea și chimizarea 
lucrărilor, aprovizionarea cu 
apă a solului, recuperarea te
renurilor degradate, conserva
rea în bune condiții a fondu
lui funciar se poale făuri o a- 
qricultură cu adevărat modernă, 
în slare să furnizeze produse 
agro-alimentare în cantități tot

mai mari pentrii buna aprovizio
nare a populației, să asigure 
materiile prime agricole nece
sare industriei. Este un impe
rativ de prim ordin al econo
miei noastre socialiste pla
nificate. de a asigura o co
relare justă și o dezvoltare 
proporționată, armonioasă a 
tuturor ramurilor de producției 
Neglijarea, în acest context, a 
producției agricole dăunează 
bunului mers al întregii econo
mii, influențează negativ asupra 
creșterii venitului național, 
îngreunează ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor.

Cooperativizarea agriculturii, 
crearea marii proprietăți socia
liste în agricultură reprezintă, 
desigur, o adevărată revoluție 
la sate, dar aceasta nu formează 
decît baza pentru creșterea 
continuă a producției agricole 
și ridicarea bunăstării țărănimii,, 
pentru dezvoltarea acestei im
portante ramuri a economiei 
naționale. Trebuie să înțelegem, 
tovarăși, că forma de proprietate, 

relațiile social-ecpnomice au un 
rol important în dezvoltarea 
societății, dar numai ele înse
le, fără condiții materiale co
respunzătoare, nu pot asigura 
dezvoltarea forțelor de produc
ție, a producției naționale. Or, 
la unii tovarăși a existat pă
rerea că o dată terminată 
cooperativizarea, înfăptuită re
voluția la sate, lucrurile vor 
merge de la sine și vom avea 
agricultura cea mai înaintată 
din lume. Fără îndoială, agri
cultura socialistă este cea mai , 
înaintată din punct de vedere 
al formei de proprietate, al re
lațiilor de producție; dar dacă 
nu vom înțelege că trebuie să 
facem eforturi materiale pentru 
înzestrarea telurică superioară 
a acestei ramuri, pentru folosi- . 
rea largă a cuceririlor agroteh
nicii și zootehniei moderne, a- 
gricultura socialistă nu va du
ce la rezolvarea probleme
lor de fond — creșterea 
producției vegetale și animale. 
Or, pînă la urmă, aceasta este 
una din problemele esențiale 
ale progresului, ale civilizației, 
ale ridicării bunăstării poporu
lui nostru ! Tocmai de aceea 
partidul și statul nostru iau 
masuri pentru ca — continuîn- 
du-se cu consecventă politica 
de industrializare socialistă a 
țarii, de dezvoltare a unei in
dustrii moderne, la nivelul ce
rințelor revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane — să se 
asigure, în același timp, dez
voltarea judicios proporționată 
a agriculturii, crearea tuturor 
condițiilor pentru folosirea la 
maximum a marilor resurse de 
care dispune agricultura noas
tră socialistă, în interesul ri

dicării nivelului de trai al ță
rănimii, satisfacerii cerințelor 
de consum ale poporului, pro
gresului întregii societăți socia
liste.

Vorbind despre lipsurile care 
s-ău manifestat în dotarea leh- 
nico-materială, nu putem trece 
cu vederea nici neajunsurile 
manifestate în munca organelor 
agricole centrale și locale, pre
cum și faptul că nu toate orga
nele locale de partid s-au preo
cupat cu răspundere de proble
mele agriculturii. Trebuie spus 
că și azi în activitatea organe
lor agricole, a întreprinderilor 
agricole de stat, a întreprinde
rilor de mecanizare și a coope
rativelor agricole de produc
ție există încă numeroase ne
ajunsuri; în această ordine 
do idei aș menționa în special 
lipsurile în realizarea la timp 
și în bune condiții a lucrărilor 
agricole.

Am reamintit aceste lipsuri 
și greșeli care s-au manifestat 
în modul de aplicare a politi
cii partidului în agricultură 
spre a putea înțelege mai bine 
necesitatea măsurilor pe care 
plenara noastră este chemată 
să le adopte, importanța amplu
lui program trasat de partid 
pentru anii viitori.

Tovarăși,
După cum se știe, Congresul 

al X-lea al partidului a adop
tat un vast program de dezvol
tare a economiei, științei, cul
turii. de ridicare a nivelului de 
trai al întregului nostru popor, 
O dată cu trecerea la realiza
rea acestui program, România 
intră într-o nouă etapă a isto
riei sale socialiste — etapa fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

In deceniul în care am intrat, 
baza tehnico-materială și for
țele de producție ale țării vor 
cunoaște un avînt nemaiîntîl- 
nit; o puternică dezvoltare vor 
cunoaște știința și cultura, care, 
au un rol de prim ordin în 
edificarea socialistă a țării ; so
cietatea socialistă a anului 1980 
va asigura oamenilor muncii 
condiții de viață, materiale și 
spirituale, mult superioare ce
lor de azi. Poporul nostru de
monstrează astfel că, devenit 
stăpîn pe destinele sale, știe 
să-și făurească o viață demnă, 
liberă și fericită, merge ferm și 
neabătut spre perspectiva edi
ficării societății comuniste.

In cadrul programului dc 
dezvoltare socialistă a țării in 
anii care urmează agricultura o- 
cupă un loc central. Sint cu
noscute prevederile stabilite de 
Congresul al X-lea cu privire 
la creșterea producției agricole 
vegetale .și animale și, de a- 
ceea, nu mă voi mai referi la 
ele. Pentru a se înțelege am
ploarea eforturilor la care s-au 
angajat partidul și statul nos
tru pentru perioada următoare 
este suficient să amintesc că 
în anii 1971—1975 se vor in
vesti în agricultură, din fondu
rile centralizate ale statului, 
circa 80 miliarde lei; totoda
tă, din veniturile cooperative
lor se vor aloca pentru inves
tiții peste 25 miliarde lei. In 
5 ani vor fi investite în agri
cultură peste 100 miliarde lei 
— ceea ce reprezintă mai mult 
decît dublul investițiilor făcute 
în întreaga economie în peri
oada primului cincinal. La a- 
ceasta trebuie adăugate investi
țiile făcute pentru dezvoltarea 
întreprinderilor producătoare de 
tractoare și mașini agricole,

precum și a uzinelor de 
îngrășăminte și de alte substan
țe chimice necesare agricultu
rii. Pe baza acestor măsuri, 
practic pînă in 1975 lucrările 
agricole vor Ti complet meca
nizate, iar cantitatea de îngră
șăminte furnizată de industria 
noastră va fi la nivelul cerin
țelor unei agriculturi moderne. 
Se va crea astfel posibilitatea 
obținerii unor producții spori
te și sigure, satisfacerii in con
diții tot mai bune a cerințelor 
dc consum ale populației cu 
produse agro-alimentare.

Doresc să mă refer acum la 
conținutul și caracteristicile ce
lor două programe supuse dez
baterii și aprobării plenarei 
noastre.

Este evident, .și lucrul acesta 
a fost pe bună dreptate subli
niat în discuții, că înfăptuirea 
programului național privind 
gospodărirea rațională a resur
selor de apă, extinderea lucră
rilor de irigații, îndiguiri, de
secări și de combatere a ero
ziunii solului arc un rol de
terminant pentru progre
sul întregii noastre agriculturi. 
Din studiul prezentat rezulta 
însă că problemele ce urinează 
a fi rezolvate în 'următorii 
10—15 ani privesc nu numai 
agricultura, ci întreaga politică 
referitoare la resursele de apă 
necesare în viitor societății 
noastre.

Se știe că asigurarea apei, 
îndeosebi a celei potabile, de
vine o problemă de prim ordin 
pentru existența societății mo
derne. In acest sens avem o 
înaltă răspundere față de vii
torul națiunii noastre; tocmai 
această datorie ne impune să 
luăm din timp măsurile necesa
re bunei conservări și gospodă
riri a apelor. Este adevărat, 
studiul prezentat nu dă deocam
dată decît orientarea generală, 
dar ol oferă o bază bună pen
tru definitivarea programului 
gospodăririi de ansamblu a 
apelor țării noastre. în acest 
program este necesar să se ți
nă seama de toate cerințele 
de apă — actuale și de perspec
tivă — prevăzîndu-se măsuri 
ferme, aș spune drastice, pen
tru împiedicarea poluării apei, 
problemă pe care o consider 
de interes național.

Caracteristica principală a 
programului pe care îl dezba
tem este că el ne dă o imagine 
grăitoare asupra interdependen
ței dintre diversele modalități 
de folosire a apei, dintre dife
ritele domenii interesate în 
buna ei gospodărire, dintre mă- 
surițe ce trebuie luate pe dife
rite linii. Este pentru prima 
dată cind avem, chiar numai 
schițat, un asemenea program 
complex de folosire a apelor ; 
consider de aceea necesar să 
subliniez, că tovarășii care au 
lucrat la întocmirea studiului 
au făcut o treabă utilă, prețioa
să.

Desigur, acest studiu nu dă, 
și nici nu, și-a propus să dea, 
răspuns la multiplele probleme 
concrete ce se ridică în legătură 
cu buna gospodărire a apelor din 
România. De aceea este nece
sar ca, pe baza acestei schițe, 
a observațiilor și propunerilor 
făcute de tovarășii care au luat 
cuvîntul, să se treacă la elabo
rarea amănunțită a programu
lui național de gospodărire a 
apelor. Acest program trebuie 
să aibă în vedere asigurarea a- 
cumulărilor de apă, folosirea

Uneori reporterii se 
în fața unui fapt paradoxal: 
in căutarea muncii pline de 
dăruire, frenetice, trec... chiar 
pe lingă ea. Și acest fapt este 
posibil deoarece munca pa
sionată se desfășoară într-o 
atmosferă calma, modestă, 
îmbracă veșmintele obișnui
tului. O privire mai atentă 
și mai adîncă dezvăluie iopLc 
notabile și mustind de inte
res...

...Vizitarea atelierului de 
preparat carne din Petroșani
— așa-l numesc cu multă 
modestie muncitorii de aici
— este încă un prilej care 
mărturisește cu munca omu
lui se poate ridica spre per
fecțiunile măiestriei, in acest 
atelier, a cărui inlățișare ex
terioară nu este cu mult di
ferențiată de celelalte clădiri 
aflate în spatele gării 
Petroșani, doar o mină 
muncitori, 30 la număr, 
culă zilnic operații pe 
noi. consumatorii cotidieni, 
nici nu le bănuim. în medie 
37 de sortimente dc carne, 
începînd cu felurile tipuri de 
salam, prospături și șuncă, 
se fabrică aici.

Procesul tehnologic, in sine, 
nu pare a fi peste măsură de 
complicat — tranșare, prepa
rare, șpriț, afumat. Insă în 
aceste etape prin care trece 
carnea se află măiestria apre
ciativă a lucrătorilor acumu-

din 
de 

exe- 
care

lată numai șl numai din ex
periența. Dozarea sortimente
lor trebuie făcută cu un simț 
farmaceutic, numai așa se 
ob/ine cutare sau cutare tip 
de preparat. Un proces care 
din alară parc atît de delicat 
aici se îndeplinește cu sigu
ranța desăvîrșllă și vigoare 
demnă de a li Invidiată.

Setul atelierului, maistrul 
Pavel Haiducsi, te impresio
nează prin precizia cunoș
tințelor sale profesionale. Și 
de fapt nu e de mirare...

— Lucrez în acest dome
niu dc aproape 20 de ani și 
cunosc amănunții întregul 
proces de transformare o 
cărnii in produse finite ce se 
găsesc în orice alimentară 
Deși în atelierul nostru lu
crează un număr restrîns de 
muncitori, pot afirma — și 
rog a nu fi considerat un lău
dăros — că o mare parte din
tre actualii muncitori de nă
dejde mi-au fost ucenici, 
i-am crescut profesional. Pen
tru noi munca s-a transfor
mat într-o chestiune de pres
tigiu profesional: mulțumirea 
consumatorului devine satis 
lactia noastră...

Tovarășul Wilhelm Got- 
wald, frigoriferișlii Mihai Vul
pe. Francisc Acs, fumăris- 
tul Plorea Decebal, Ion Mi
cuța și sprițorul Iosif Biro, 
profesii într-un lei neobiș
nuite, sînt doar cițiva dintre 
muncitorii care și-au trans
format profesia în ceva ase
mănător cu precizia farma
ceutică. Prin încăperile-sectii 
ale atelierului intîlnești ti
neri îmbrăcați în halate albe 
(atmosfera este identică u- 
nui spital): sini ucenicii care 
se pregătesc sub supraveghe
rea severă a vîrslnlcilor în 
delicata meserie de prepara
tor al cărnii. Maistrul Pavel 
Haiducsi ne spunea că, pen
tru a asimila întregul proces 
tehnologic, adică pentru a 
cunoaște complet toate fazele 
prin care trece carnea, ti
nerii ucenici lucrează prin

T. SPÂTARU
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LUPEtil: A 10 000-a tonă de cărbune
peste planul la zi

Exploatarea minieră Lupeni, care a primit zilele aces
tea, pentru a doua oară consecutiv, steagul roșu și diploma 
de întreprindere fruntașă pe ramură, a înregistrat un nou 
succes demn de renumele cîștigat. Miercuri, minerii de la 
Lupeni au extras a 10 000-a tonă de cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului

Festivalul
brigăzilor
artistice

la zi.

Duminică, 22 martie, 
10, la Casa de cultură 
Petroșani se va desfășura 
faza municipală a Festivalu
lui brigăzilor artistice. Par
ticipă brigăzile artistice de 
agitație ale ■ 
Petroșani, Vulcan, Petrila 
Uricani.

A

In schimb

ora 
din

cluburilor din 
și

de experiență
In vederea schimburilor de 

experiență organizate intre 
cluburile sindicale și cămi
nele culturale din Valea Jiu
lui, duminică, 22 martie, for

mațiile artistice ale clubului 
din Uricani vor prezenta un 
spectacol la Cîmpu lui Neag. 
Iși d^u concursul : orchestra 
și soliștii de muzică popu
lară, brigada artistică, for
mația dc dansuri etc.

Din nou
„TACHE, IANKE

Șl CADIR"
Formația de teatru a Casei 

de cultură din Petroșani, pre
zintă sîmbătă, 21 martie, ora 
18, un nou spectacol cu piesa 
..Tache, Ianke și Cadîr“ de 
V. I. Popa. Din distribuție 
fac parte Gh. Negraru, Geo 
Bucur, Gh. Popa, Constantin 
Popa, Richard Bușneag, Emi
lia Dăscălescu și Ana Sfîrti- 
ceanu. Regia artistică și sce
nografia : Geo Bucur.

Meciuri de verificare 
la handbal

Deschiderea stagiunii handbalistice se apropie. Sîmbătă 
și duminică, handbaliștii de la Știința Petroșani susțin cî- 
teva utile jocuri de verificare. Partenerii de întrecere: 
Cauciucul Orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej,‘, C.S.M. Re
șița și „U" Craiova. Sîmbătă, de la ora 10, au loc meciu
rile Știința — Constructorul, C.S.M. — ..U'. După-amiază, 
începînd cu ora 16, au loc partidele: Cauciucul — C.S.M. 
și Știința — ,,U'. Duminică, de la ora 9, se dispută intilni- 
rile Cauciucul — Știința — C.S.M

A! 18000-lea autoturism
„DACIA-1100“

Pe porțile Uzinei de autoturisme din Pitești a ieșit 
cel de-al 18 00U-lea autoturism „Dacia-1 100“. Astăzi, 
constructorii piteștem, care au acumulat o bună expe
riență, asamblează zilnic circa 70 de autoturisme. Tot
odată, ei*  folosesc pe scară tot mai largă repere de fa
bricație românească, urmind ca din 1972 acestea să fie 
asimilate integral in țară. (AGERPRES)

7



2 Steagul roșu VINERI 20 MARTIE 1970

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
+ Ut mate din pag. I

•©surselor do apă subterane, 
precum și un ansamblu concret 
de măsuri predse șî terme 
pentru evitarea poluării apelor 
naționale. Pe baza acestui pro- 
gram general se va putea ela
bora mai ușor și programul de 
Irigații, precum și măsurile 
pentru asigurarea navigației pe 
cămilele și riurile interioare. Tn 
legătură cu aceasta apreciez ca 
|u<ta orientarea din studiu po
trivit căreia lucrările de iriga
ții canalele magistrale și 
cursurile rturllor mari interioa
re sfi fie amenajate și pentru 
«Miîqalio.

Ati pulul constata, din stu
dierea programului de gospodă
rire a apelor și de amenajare 
•a noi căi de navigație, ce pers- 
pertive mari avem în «coastă 
privință; se vor realiza astfel 
visurile multor înaintași de a 
face din București port la Du-

Realiyare.i întregului sistem 
de emonajare a rîurilor, a ca
nalelor magistrale și a lacuri
lor de acumulare, eu un vo
lum de miliarde do -metri cobi 
de apă. va exercita, fără îndo
ială, o puternică influentă asu
pra vieții 'H-onomice, precum și 
as«»nra • Ur-ahihii patriei noas
tre.

'n ce privește planul de iri
gații propriu-zis, se prevede ca 
in următorii 15—20 de ani să 
lie irigată o suprafață de 
5—5.5 milioane hectare — 
practic întreaga suprafață apre- 
eiată ca posibil de irigat la 
n:vi'|ut cunoștințelor de astăzi. 
In anii 1'471 1975 urmează să
se amenajeze pentru irigații o 
suv-raf.-ită do 1 200 600—1 500 000 
hectare; ?n 1975 România va 
dispune astfel de circa 2,4 mi
lioane hectare irigate. Pentru 
a înțelege mai bine vastitatea 
proporțiilor acestor lucrări tre- 
tm’o să avem în v.'dere că în 
1965 dispuneam de numai 
2«5000 *' tare irigate. Id cin- 
rioalul nrexent realizăm circa 
700 mii herlare, astfel că la 
sfîrsitul anului 1970 vom avea 
•aproximata 900 mii hectare iri
gate. Evident. în acest cincinal 
s-a cîșliaat o bogată experien
ță în organizarea si desfașura
rei lucrărilor de irigații: între
prinderile au (ost dotate cu uti- 
Jp’e moderne, s-au format mii 
de -adre de muncitori, tehnici
eni si ingineri. Există deci o 
ba-ta bună de plecare.

Îndeplinirea integrală a pla
nului de irigații cerc luarea 
•ru intîrziatâ a tuturor măsurilor 
pentru buna pregătire a lucră
rilor. Este necesar să se întoc
mească din timp proiectele de 
execuție. adoplîndu-se cele mai 
corespunzătoare soluții, atît din 
punct de vedere tehnic, cit și 
economic.

O măsură importantă de ca
re depinde operativitatea și e- 
ficiența activității de proiecta- 

’ re in acest domeniu este repar
tizarea grupelor de proiectanți 
direct pe marile șantiere de iri
gații, unde să-și desfășoare în
treaga activitate. în strînsă co
laborare cu beneficiarii sub con
ducerea nemijlocită a comite
telor județene de partid. Nu
mai astfel se va putea asigu
ra ca proiectele și realizarea iri
gațiilor să se facă în bune con- 
di'ii. evitîndu-se lipsurile și 
greșelile sâvirșite in trecut. Cu 
toții cred că înțelegem, și sper 
câ vor înțelege și proieclanții 
de la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii — că nu se pot 
realiza proiectele de irigații din 
București. Orîcît de bine ar 
cunoaște cineva planurile di
rectoare, hărțile, numai pe ba
za lor nu se pot realiza pro
iecte bune de irigații. Din pă
cate. în prezent aproape tota
litatea proiectanților in dome
niul lucrărilor de irigații c con
centrată în București. Este ne
cesar să se pună de urgență 
capăt acestei stări de lucruri; 
numai astfel se va putea reali
za, în condiții eficiente, marele 
program pe care îl punem în 
față întregii țări. Având in ve
dere câ circa 300 000 hectare 
urmează a fi realizate în sis
teme mici de irigații, este ne
cesar ca toate cooperativele a- 
gricole de oroducție și între
prinderile agricole de stat care 
nu se află in zonele irigațiilor 
mari, să identifice neîntîrziat 
toate posibilitățile de amenaja
re a terenurilor ce urmează a 
f- irigate in cincinalul urmă
tor, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii si rPro/giDe co
le județene au datoria să asi
gure neîntîrziat specialiștii ne
cesari pentru îndrumarea lucră
rilor do irigații locale.

In cincinalul următor se vor 
realiza lucrări de îndiguiri și 
desecări pe o suprafață de cir
ca 500 000 hectare; in multe 
județe, așa cum s-a subliniat 
și în discuțiile din plenară, a- 
ceste lucrări au o importanță 
deosebită, având în vedere că. 
datorită inundațiilor sau exce
sului de apă. anroape în fieca
re an se înregistrează mari 
pierderi de producție. Este ne- 
fo.-T insă ca la realizarea a- 
cestor lucrări să se aibă in 
vedere si folosirea amenajări
lor pentru irigații: nu Irobuie 
să se mai repete greșelile fă
cuif fn trecuț care ne determi
nă să trecem astăzi la refa- 
c ores unor lucrări, la o seric 
d' -heltuieli inutile.

Tr. mod deosebit doresc să 
subliniez necesitatea realizării 
măsurilor pentru oprirea pro
cesului de eroziune a solului, 
car*'-  an de in provoacă mari 
pagube agriculturii. După cum 
at- reținut din studiul prezen
tai milioane de hectare sînt 
supuse unui proces nemilos de 
eroziune, de degradare. Această 
situație este rezultatul nepăsă
rii manifestate vreme îndelun
gată de regimul burghezo-mo- 
ț feresc, lipsei sale de interes 
față de fondul funciar al ță
rii. îmi amintesc cu cită pa
siune vorbea, in anii 1948— 
1950. savantul Traian Sâvules- 
•cu despre necesitatea un--: a- 
devărate acțiuni naționale cen
tru 'ombaterea eroziunii solu
lui. Din păcate, nu s-au luat

•200000 hectare, 
prevederi 
minimale.
■ entrate 
populare 
zc noînlîrzu 
re? acestor

treprins in acest sens acțiuni 
eu adevărat serioase, ceea 
ce a făcut ca situația moște
nită să se înrăutățească Este 
adevărat că in ultimii 20 de am 
s-au făcut unele lucruri, 
dar, față de amploarea 
procesului de eroziune, ele 
pot fi considerate cu totul ne
saț isfăcătoarc. Ținind seama de 
gravitatea situației, este nece
sar să luăm măsuri foarte ur
gente >i de mare amploare in 
arest domeniu. Tn plan sini 
prevăzute lucrări pe o supra
față de 430 000 hectare, la cere 

adaugă regularizarea unor 
riuri și alte acțiuni de comba
tere a eroziunii solului ix' încă 
■>nnAr,n Tonte aceste

trebuie considerate 
Organele agricole 

și locale, consiliile 
au datoria să acțione- 

iț pentru infăptui- 
sarcini, prevăzând 

totodată măsuri dr extindere 
in viilor a acestor acțiuni.

Tn cadrul plenarei s-au fă
cut propuneri de a se extinde 
lucrările de îmbunătățiri fun
ciare. Fără îndoială, va fi ne
cesar să se țină seama de un 
sir de propuneri făcute aici, și 
in acest scop să sc reexamineze 
programul prevăzut. Dar trebuie 
să avem in vedere, tovarăși, că 
sumele pe care le avem la dis
poziție pentru aceste lucrări 
sînt limitate. De aceea, pentru 
a depăși prevederile din acest 
program, trebuie să găsim și 
surse locale, să întreprindem 
acțiuni care nu necesită chel
tuieli prea mari; și pe această 
calo trebuie să contribuim la îm
bunătățirea situației din acest 
domeniu.

înfăptuirea vastului program 
de irigații, desecări și comba
tere a eroziunii solului impu
ne măsuri energice și o muncă 
perseverentă, sistematică din 
partea tuturor organelor agri
cole, a organelor și organiza
țiilor de partid, a întregii ță- 
râniini. Este necesar să fie a- 
dusc și unele îmbunătățiri or
ganizatorico care să asigure o 
mai bună delimitare a sarcini
lor și răspunderilor. Situația 
dc azi — cind cej care execută 
lucrările ]e și exploatează — 
nu - este corespunzătoare; tre
buie să se treacă imediat la 
organizarea unui compartiment 
special pentru executarea lucră
rilor de irigații, desecări și 
combatere a eroziunii solului 
și a unui alt compartiment răs
punzător dc întreținerea și ex
ploatarea sistemelor de irigații.

Tn cadrul preocupărilor ge
nerale pentru buna gospodări
re a apelor țării, pentru folo
sirea cit mai eficientă a aces
tora din punct de vedere eco
nomic, este necesar să se aibă 
in vedere cu toată seriozitatea 
problema amenajărilor piscico
le. crearea condițiilor pentru 
sporirea producției de pește in 
țara noastră — unul din ali
mentele de bază ale populației.

Trebuie spus, tovarăși, că și 
in acest sector situația nu 
este satisfăcătoare. Tn cadrul 
plenarei, ministrul industriei 
alimentare a încercat _
explice această situație dar, 
după părerea mea. nu a spus 
lucrurilor pe nume; și mai ales 
nu a prezentat măsurile care se 
preconizează în acest sector. 
Avem posibilitatea ca de pc 
cele citeva sute de mii de hec
tare — luciu de apă, interioare, 
să obfinem o producție de pește
mult mai mare ca în prezent
Este inadmisibil că în multe
zone producția de pește este
inferioară celei realizate înainte 
de război. Aceasta nu se poa
te explica decit prin neglijență, 

ts a

asi- 

să

prin lipsa de preocupare 
orqanelor însărcinate să 
gure dezvoltarea fondului pis
cicol. Avem intr-adevăr și la
curi bune — cu o producție de 
2 000 kg de pește la hectar, dar, 
cum se știe, cn o floare nu se 
face primăvară. Cu citeva bălți 
avind o producție de 2 000 kg 
la hectar nu asigurăm peștele 
necesar consumului întregii 
populații. Este necesar ca atît 
comitetele județene de partid, 
cit și consiliile populare să 
integreze în programul gene
ral pe care il discutăm și ame
najări piscicole; acestea tre
buie să fie o parte integrantă a 
proqramului nostru de dezvol
tare a agriculturii. Amenajările 
piscicole bine organizate și ex
ploatate vor putea aduce un 
aport foarte prețios la satisfa
cerea cerințelor de trai ale po
porului.

Avînd în 
programului ___
ferii, volumul mare de 
ce trebuie realizat, 
deosebite 
nipulate, 
se creeze

vedere importanța 
la care m-am re

ni un că 
fondurile 

trebuie
necesar 

comisie

ce 
este 

o
vernamentală însărcinată 
avizarea și receplionarea lucră
rilor. Sistemul actual, potrivit 
căruia cel care proiectează lu
crările le și avizează și recep
ționează este necorespunzător. 
De altfel, avind implicații mult 
mai vaste decit irigarea propriu- 
zisă a culturilor, nici nu este 
just ca avizarea sistemelor de 
irigații și recepționarea lor să 
se facă numai de către organele 
Ministerului Agriculturii. Am 
in vedere nu crearea a încă unui 
aparat de stat, a unui organism 
birocratic, ci alcătuirea unei 
comisii interministeriale la care 
să participe reprezentanții tu
turor ministerelor interesate; 
ăceastă comisie să avizeze și 
să recepționeze lucrările.

De asemenea, finind 
do - •
pe 
că 
in 
științific.
parea celor mai buni specialiști 
din toate sectow ?k interesate 
— nu numai din agricultura, ci 
și biologi, geografi, energeti- 
cieni, geologi ș.am.d. — care 
să dezbată pe larg, ne cecfiunl, 
programul. Pe această bază să 
se definitiveze planul de lu
crări. ssigurînn ca ei să fină 
seama de asv.vlele qenvrale și 
de implicațiile complexe pe 

ma
să 

gu- 
cu

. . >eama
complexitatea programului 
care-1 dezbatem, consider 
ar fi b-ne sa se organizeze 
cursul acestui an o sesiune 

lafională, cu particî-

eare le va flv'o nsupra Întregii 
economii, asupra dezvoltării ge
nerale a țării no»is!rr.

Stimați tovarăși,

în ai doilea program pw care 
il dezbate plenara sfnl prevă
zute măsuri cu priviie la dez
voltarea zootehniei si creșterea 
producției animaliere una
din problemele de rea moi mare 
importanță pentru progr ••• 
agriculturii, pentru ridicarea
nivelului de trai al populați 
După cum se știe, cxislt nta
unui puternic sector zootehnic 
reprezintă unul din indicatorii 
coi mai caracteristici ai unei 
agriculturi intensive, moderne.

în comparație cu dezvoltarea 
acestui sector în țările cu agri
cultură avansai.!, nivelul zoo

Efectivele de animale

mii capete la începutul anului

1938 1950 I960 1965 1970

— Rm inc 3 653 1 309 4 450 4 756 5 034
din care :
vaci și juninci 1 787 2 105 2 156 1 901 2 496

— Porcine 2 761 2 210 4 300 6 034 5 971
din care :
scroafe 686 261 524 552 647

— Ovine 10 087 9 834 11 200 12 734 13 835

— Păsări 27 325 17 506 37 000 39 909 53 439

.Aceste date ne arată că. du
pă eliberarea țării, efectivele 
de animale au crescut continuu, 
fiind în prezent la unele spe
cii de două ori mai mari decîț 
in 1938.

A crescut, de asemenea, pro
ducția de carne, lapte, ouă și 
lină, atît în volum total, abso
lut, cit și pe cap de animal.

Desigur, dacă am privi nu
mai din acest punct de vede
re lucrurile ne-am putea de
clara oarecum mulțumiți; dar 
dacă avem în vedere că la 
creșterea animalelor sînteni în
că in urma multor țări, că ce
rințele dc consum ale popu
lației cresc continuu și nu pot 
fi satisfăcute mulțumitor do ac
tuala producție a zootehniei a- 
tunci se impune să afirmăm 
descins că ritmul de creștere a 
efectivelor de animale este ne
corespunzător; este necesar să 
luăm măsurile cele mai serioa
se pentru dezvoltarea în rit
mul cel mai rapid a zootehniei.

Studiul prezentat plenarei 
spre dezbatere cuprinde Un 
program multilateral de creș
tere susținută a efectivelor de 
animale și a producției anima
liere.

Dinamica efectivelor de ani
male și păsări va arăta astfel i 
de la 5 milioane bovine la în
ceputul lui 1970 — efectivul va 
crește la 6,6 milioane în 1975

Unități măsură
1969 

realizări
1970 
plan 1975 1980

Carne mii tone în viu 839 970 1 640 2 203

Lapte mii hl. 14 078 16 400 30 410 37 230

Ouă mit. buc. 856 1088 2 050 2 525

Spre deosebire de prevederile 
pianului cincinal, in studiul 
prezentat se propune ca spori
rea efectivelor de animale — 
deci și a producției animaliere 
— să se realizeze la întreprin
derile de stat și cooperativele 
agricole de producție in ferme 
mari. Această orientare are o 
mare importanță pentru dez
voltarea agriculturii noastre so
cialiste, pentru realizarea unei 
aprovizionări sigure a popu
lației. Experiența de pină acum 
a marilor ferme specializate din 
întreprinderile agricole de stat, 
cît și a fermelor specializate 
din unele cooperative agricole 
de producție, demonstrează că 
aceasta este singura cale de 
progres rapid a zootehniei și de 
creștere a eficienței economice 
a acestei ramuri de prim or
din a producției agricole. Aici 
s-au dat multe exemple de re
zultate bune și producții mari 
obținute de un șir de ferme, 
ceea ce demonstrează că avem 
posibilități, că avem experien
ță și că sarcinile pe caro ni 
le punem sînt pe deplin rea
lizabile.

După cum se știe. încă din 
anul 1969 s-a trecut la con
stituirea unor ferme interco- 
operatisle de creștere și îngră- 
șare a animalelor. Ținînd sea
ma de sarcinile mari ce revin 
cooperativelor în următorul cin
cinal, este necesar ca aceste u- 
nități să fie ajutate în mod 
deosebit dc către organele a- 
gricole, trecîndu-sc totodată la 
extinderea organizării lor.

Un rol însemnat în dezvol
tarea fermelor moderne revine 
întreprinderilor agricole de stat 
care au acumulat. în decursul 
anilor, o bogată experiență în 
domeniul acesta.

Este cunoscut, de asemenea; 
faptul că rezultate deosebit dc 
pozitive au obținut in domeniul 
creșterii animalelor și a) pro
ducției animaliere o seric de 
cooperative agricole. Toate aces
tea impun ca, atît organele de 
partid, cit și organele agricole, 
mijloacele noastre de propa
gandă să acorde o mai mare și 
mai consecventă atenție gene
ralizării experienței înaintate 
obținute de întreprinderile de 
stat și de cooperativele agricole 
de producție în creșterea ani
malelor, în sporirea oroducției 
de carne, lapte și ouă.

Este necesar să se treacă tot
odată la organizarea unor fer
me mari de creștere a anima
lelor prin cooperare intre în
treprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de pro

tehnicii din țara noaslrăi pre-» 
zinlă o serioasă taminrțc in 
urmă, < eea ce afectează alil 
eficienta economică generala a 
agriculturii deci ji nivelul 
veniturilor țărănimii cit și 
aprovizionarea populației cu 
produse animaliere

Situația nesalislăcăloafe a 
zootehnici la noi iși arc origi
nea, este adevărat. și in moște
nirea lăsată de regimul bUrghe- 
■zo-moși<>rps< , reflectată fitft de 
efectivele do animale din 1938, 
cil și, mai cu seamă, in sillM- 
(ia pe «are am preluat-o după 
război. Ea 1și are Insă originea 
și în lipsurile la care m-am 
referii și care s-au manifestat 
In ultimii 25 dc ani. Din datele 
de mai jos. se poale vedea cum 
a evoluai efectivul de animale 
din 1938 pină în 1970.

și la 7,2—7,5 milioane in 1980, 
din care vaci, dc la 2 496 000 în 
1970, la 3 350 000 in 1975 și 
3 600 000 in 1968. La porci, de 
la circa 6 milioane în 1970 e- 
fectivul vy crește la 9,5 mili
oane in 1975 și la 10,5—11 mi
lioane în 1980. Față de studiu, 
ținîndu-se seama de observa
țiile din plenară, se vor adu-. 
,ce , unele îmbunătățiri, în sen-ț 
sul măririi prevederilor.

De asemenea, la scroafe se 
prevede să ajungem în 1975 la 
960 000, în loc de aproximativ 
800 000, cît se stabilise inițial, 
considerindu-se ncsatisfăcător 
acest număr; in 1980 se va a- 
junge la 1 000 000—1 100 000.

Ca urmare a măsurilor pe 
care le-am stabilit pentru dez
voltarea zootehniei, va trebui 
ca pină in anul 1980 să ajun
gem la un efectiv de circa 50— 
55 bovine la suta de hectare 
teren agricol și la circa 30 de 
vaci pe aceeași suprafață.

Pe această bază, precum și 
prin ridicarea productivității în 
zootehnie, urmează să crească 
simțitor producția de carne, 
lapte și ouă. asigurîndu-se sa
tisfacerea in mai mare măsură 
a cerințelor de consum ale 
populației.

Ca urmare a acestor măsuri, 
se prevede ca fondul de stat 
să crească în felul următor i 

ducție. De altfel, Cooperarea 
in producție intre sectorul de 
stat și cel cooperatist din agri
cultură trebuie extinsă și in 
alte sectoare ale producției. 
Sectorul socialist de stat poate 
acorda un ajutor prețios, ca
lificat, cooperativelor exercitind 
o puternică influență asupra 
dezvoltării intregii agriculturi. 
Unii tovarăși s-ar putea între
ba dacă prin aceasta nu se al
terează cumva caracterul „cu
rat" socialist al sectorului de 
stat din agricultură. Răspunsul 
— cu care sint convins că va 
fi de acord întregul nostru Co
mitet Central — nu poate fi 
decit că nu se poate gindi în 
felul acesta, că, dimpotrivă, to
varăși, prin cooperarea intre 
sectorul de stat și cel coope
ratist se face un pas inainte 
spre, apropierea celor două sec
toare agricole socialiste, spre o- 
mogenizarea socialistă a satu
lui. Această cooperare repre
zintă o nouă formă de ajutor 
pc care clasa muncitoare, sta
tul oamenilor muncii il acordă 
țărănimii muncitoare pentru 
dezvoltarea sectorului coopera
tist, pentru creșterea produc
ției agricole și ridicarea nive
lului de trai al cooperatorilor. 
Fără îndoială că această formă 
de cooperare in producție va 
cimenta și mai mult alianța 
dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, iși va a- 
duce contribuția la procesul de 
omogenizare a națiunii noastre 
socialiste.

Stimați tovarăși,
Concentrarea creșterii anima

lelor in mari ferme moderne, 
impune luarea unor măsuri de 
înaltă răspundere pentru orga
nizarea științifică a muncii de 
îngrijire a animalelor. In pri
mul rind este necesar ca fer
mele să dispună de animale 
de rasă, urmărind realizarea 
unei selecții riguroase a rase
lor existente. In al doilea rînd 
trebuie luate măsuri pentru a- 
sigurarca furajelor necesare în
tregului efectiv de animale. 
Trebuie să sc stabilească in 
fiecare întreprindere și coope
rativă suprafețele destinate pro
ducerii furajelor, asigurîndu-se 
structura cea mai corespunză
toare a culturilor.

Una din obligațiile dc cea 
mai mare răspundere ale co
operativelor este aceea dc a 
lua toate măsurile ce se im
pun pentru a-și asigura nece
sarul dc furaje pentru hrana 
animalelor prin forțele lor pro

prii s.iu prin dezvoltarea lar
gă in acest domeniu h < oojx- 
rfirii inlwooperatislc.

Tn același timp, trebuie să 
se «sigure realizarea la timp 
a întreprinderilor producătoare 
de furaje complexe. Consider că 
«-sie foarte bine ci aceste între
prinderi sint organizate de stat; 
astfel se asigură buna lor func
ționare și. totodată, aprovizio
narea cu furaje atit a între
prinderilor agricole dc stat, cit 
și a cooperativelor, iar in vi
itor va trebui să avem in ve
dere posibilitatea dc a livra 
asemenea furaje și producăto
rilor individuali.

După cum roiesc din studiul 
prezentat, realizarea programu
lui de creștere a animalelor și 
a producției animaliere pină în 
1975—1980 reclamă investiții 
foarte mari. Vom acorda, fără 
îndoială, toate mijloacele ne
cesare pentru îndeplinirea in 
întregime a planului. Dar tre
buie să spun că au deplină 
dreptate tovarășii caro au cri
ticat cheltuielile exagerate din 
acest sector, realizarea unor 
construcții agricole la costuri 
nojustificat dc mari. Plinind la 
dispoziție mijloacele materiale 
pentru realizarea programului 
dp creștere a animalelor, tre
buie să atragem in modul cel 
ma: serios atenția tovarășilor 
care lucrează in agricultură a- 
supra datoriei do a face totul 
pentru ieftinirea construcțiilor 
și realizarea lor la timp. Va 
fi necesar să analizăm și pre
țurile la unele materiale de 
construcții. Este necesar să 
se pună capăt cu toată fer
mitatea tendinței unor ministe
re și întreprinderi de a umfla 
prețurile pentru a acoperi nea
junsurile proprii in gospodări
rea mijloacelor și pentru a ob
ține benelicii mai mari. Dacă 
\ orbim de ieftinirea lucrărilor 
in construcții — și trebuie să 
inibunătațim situația in acest 
domeniu — se impune cu și 
problema prețurilor materiale
lor de construcții să fie anali
zată in mod serios, luinad-se 
masuri pentru reducerea lor 
corespunzătoare.

Avind în vedere problemele 
multiple pc care le ridica în
făptuirea programului de dez
voltare a zootehniei, cred că 
ar fi bine ca definitivarea lui 
sa se facă pe baza unei discu
ții largi — in cadrul unei con
sfătuiri la care să participe cei 
inai buni specialiști din zooteh
nie și din alte sectoare — ți- 
nmdu-se seama de părerile și 
propunerile oamenilor cu ex
periență in acest domeniu.

Punînd accentul principal pe 
creșterea animalelor in ferme 
mari, moderne, trebuie, totoda
tă, să acordăm sprijin tuturor 
cooperativelor agricole de pro
ducție pentru dezvoltarea sec
torului zootehnic. In acest sens, 
toate cooperativele trebuie aju
tate ou animale de rasă și cre
dite in vederea creșterii ani
malelor.

Este necesar, de asemenea, să 
fie sprijinită creșterea anima
lelor aflate in proprietatea 
personală a membrilor coope
ratori și, in zonele de munte, 
creșterea animalelor de către 
țăranii particulari. De aceea, 
baza furajeră trebuie dezvolta
tă corespunzător sporirii șepte- 
lului în toate sectoarele.

O atenție deosebită trebuie 
acordată pășunilor și fînețelor 
a căror suprafață se ridică la 
peste 4 milioane hectare. Aces
tea reprezintă o sursă deosebit 
de importantă, din păcate încă 
slab folosită, pentru asigurarea 
bazei furajere.

Desigur, trebuie analizai cui 
să aparțină aceste suprafețe de 
pășuni și finețe, dar oricui vor 
aparține — cooperativelor sau 
consiliilor comunale — dacă 
nu vom efectua lucrările nece
sare de întreținere, du vom 
asigura reînsămînțarea lor și 
îngrășămintele necesare, atunci 
nu vom obține producția dorită. 
De altfel, cu 8 sau 10 ani în 
urmă ele au . aparținut consili
ilor populare și au fost trecute 
la cooperative tocmai pentru 
că erau prost întreținute și nu 
asigurau baza furajeră necesară. 
Esențialul nu este cui aparțin, 
ci cum se realizează lucrările 
necesare pentru sporirea pro
ducției. Organele agricole, Mi
nisterul Agriculturii trebuie să 
ia toate măsurile pentru a ob- 
line recolte 
suprafețe.

bune pe aceste

Tovarăși,
Realizarea acestor programe

fundamentale pentru moderni-
zarea agriculturii noastre nece
sită numai in cincinalul 1971— 
1975 investiții de peste 50 mi
liarde lei; pentru lucrările de 
irigații, îndiguiri și desecări, 
pentru combaterea eroziunii 
solului și gospodărirea apelor 
se vor aloca în următorul cin
cinal circa 35 miliarde lei — 

v consider că această sumă este
mare și va trebui să acționăm 
pentru a realiza volumul de 
lucrări prevăzut cu cheltuieli 
mai mici — iar pentru creșterea 
animalelor aproape 20 miliarde 
lei. înfăptuirea acestui volum 
de investiții cere o muncă bine 
organizatăutilizarea cu cea 
mai mare răspundere a fonduri
lor alocate, luarea din timp, a 
măsurilor pentru realizarea lu
crărilor la termenul stabilit și 
de cea mai bună calitate. Este 
necesar să se treacă de îndată 
la întocmirea proiectelor pentru 
lucrările de irigații, îndiguiri, 
desecări și de combatere a 
eroziunii solului, alegîndu-se 
soluțiile optime atit din punct 
de vedere tehnic cît si econo
mic. Este necesar să se tragă 
loale concluziile din neajunsu
rile manifestate în trecut.

Cîțiva tovarăși du spus în 
plenară că ar dori ca realiza
rea. irigațiilor sau a unor acțiuni 
de desecări să se facă pe alte 
suprafețe decît cele prevăzute 
in studiu. Eu consider că Mi
nisterul Agriculturii, organele 
aqricole trebuie să analizeze 
situația în strînsă colaborare cu 
comitetele județene, să sc de
plaseze pe teren, în județe șl, 

împreună ■ u acestea, să stabi
lească suprafețele pe care tre
buie executate aceste lucrări. 
Beneficiarul este comitetul ju
dețean de partid și consiliul 
popular județean ; deci cu aces
te organe trebuie să sc stabi
lească unde trebuie făcute aces
te lucrări, bineînțeles ținînd 
seama și de prevederile gene
rale, do condițiile tehnice și 
economice de care dispunem; 
am impresia că și tovarășii 
prinii-sei rctari ai comitetelor ju- , 
doțenv an avut in vedere aces
te condiții «ilunci cind au ta
cul propunerile respective.

Se știe că s-au săvțrșil gre
șeli care au dus la scumpirea 
costurilor, la fntfrziorca dării 
In producție, la exploatarea 
noraționalfi a unor sisteme de 
irigații. S-au (arul, de aseme
nea. greșeli la unele lucrări 
do indiqiiire și desecare, la 
unele amenajări pentru comba
terea eroziunii solului. Atrag 
atenția asupra acestor lipsuri 
spre a se lua toate măsurile de 
înlăturare a lor în viitor.

Sarcini deosebite revin in 
această direcție organelor de 
proiectare, trusturilor și între
prinderilor <are execută lucră
rile. Trebuie eliminate cu toată 
Itolărirc;: greșelile de proiec
tare și execuție, ncmaiadmitin- 
du-se nici un fel de construcții 
supradimensionate.

Ținînd seama de prețul ri
dicat al lucrărilor, este necesar 
să se acționeze cu țoală fermi
tatea pentru reducerea prețului 
de cost la toate lucrările. In 
sectorul creșterii animalelor 
trebuie să sc treacă de îndată 
la întocmirea de proiecte tip 
și organ iz.area producției de 
prefabricate uentr-u toate lu
crările zootehnice.

Și în acest sector s-au făcut 
greșeli mari de proiectare si 
execuție, s-a acceptat supradi
mensionarea lucrărilor și am
plasarea lor nerațională. Sint. 
dună uăreroa mea, posibilități de 
reducere a costului construcți
ilor zootehnice ru cel puțin 
15—20 la sută.

Una din problemele de însem
nătate esențială pentru înfăptu
irea în cele mai bune condiții 
a acestor programe de dezvol
tare a bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, pentru sporirea 
rolului acestei ramuri în eco
nomia națională, o constituie 
problema ponderii cheltuielilor 
materiale in producția globală 
agricolă. Iată câteva cifre com
parative care demonstrează că 
în ultima vreme a existat o 
tendință destul de accentuată 
de creștere a cheltuielilor ma
teriale în valoarea producției 
globale agricole — creștere 
care nu are nici un fel de justi
ficare obiectivă :

în 19G5 ponderea cheltuielilor 
materiale în valoarea producției 
globale agricole era de 40 la 
sulă; in 1970 a ajuns la 42,4 
la suta, iar în 1975 se propune 
44,5 la suta. Situația la I.A.S. 
este și mai nesatisfăcătoare din 
acest punct de vedere. încer
carea de a justifica aceasta 
prin procesul de dotare și de7.- 
voltare a bazei materiale a 
agriculturii o consider neînte
meiată : trebuie să realizăm în 
așa fel lucrările de investiții și 
dotare a agriculturii, îneît să 
obținem o creștere continuă a 
producției agricole și o scăde
re a ponderii cheltuielilor ma
teriale. Aceasta este de altfel 
o tendință mondială.

Holărîtor în. îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare a agri
culturii este ca eforturile mate
riale pe care le face partidul 
șâ statul, investițiile prevăzute 
să determine un raport ratio
nal si eficient intre cheltuielile 
materiale și creșterea produc
ției aqricole. asigurîndu-se spo
rirea randamentului fiecărui leu 
investit. Reducerea cheltuieli
lor materiale și creșterea pro
ducției agricole globale, ridi
carea venitului national obți
nut in agricultură reprezintă 
una din problemele fun
damentale ale programului pc 
care il adoptă plenara noas
tră. In legătură cu aceasta 
trebuie să relevăm faptul că 
în studiul dezbătut în plenara 
noastră, deși eforturile financia
ro pe care urmează să le facă 
stalul nostru pentru dez
voltarea Itazc: lehnico-ma-
teriale a agriculturii sînt 
deosebit de mari, producțiile a- 
qricole preconizate a se realiza 
nu sînt in concordanță cu aces
te eforturi. Se poate spune că 
ceea ce se prevede să obfinem 
în urma investițiilor pe care le 
vom face nu este pe deplin 
mulțumitor, și în acest domeniu 
programul va trebui să fie îm
bunătățit. De altfel, această 
observație a fost făcută și în 
Comitetul Executiv, dar, in ma
terialele prezentate de tovarășii 
de la agricultură nu sta linul 
seama în măsura corespunză
toare dc aceste observații. 
Este necesar să sc aibă 
in vedere de aceasta la 
definitivarea studiului. Trebuie 
spus că nici în concluziile comi
siilor prezentate în plenară pro-' 
blema eficienței investițiilor, și 
în general a eficienței activită
ții economice a agriculturii, nu 
a ocupai locul cuvenit. Necesi
tatea punerii ascuțite a acestei 
probleme in preocupările noas
tre pentru crearea unei agricul
turi intensive, de înaltă pro
ductivitate, derivă din (aptul că 
într-o serie de întreprinderi 'a- 
gricole de stat și cooperati
ve de producție, inclusiv în 
cadrul unor organe agri
cole șl cooperatiste de con
ducere, se manifestă și în 
prezent o atitudine dc igno
rare a eficientei economice.

O îndatorire de cea mai 
mare importantă a tuturor celor 
care lucrează in sistemul agri
culturii Doastre socialiste, pre
cum și a altor organe econo
mice și financiare este aceea 
de a asigura folosirea cît mai 
rațională a fondurilor destinate 
agriculturii. Este necesar să se 
evite tendința de a dispersa 
fără discernămfnt fondurile pe 
tot teritoriul tării, urmărindu-se 
cu toată atentia concentrarea 
acestora în primul rînd acolo 
unde pot da maximum de re
zultate în producție, în creș

terea eficienței economice in
tr-un timp cit moi scurt.

In legătură cu aceasta aș 
ruga pe tovarășii din județele 
unde sînt prevăzute mat puține 
investiții sj .are și-au exprimat 
aici dorin|a ilo a obține mai 
mult in a- < stă privință să în
țeleagă '-<( volumul total al in
vestițiilor pe care le-am pre
văzut în program reprezintă 
maximum a < ee.: ce. putem a- 
corda. DosiguL va mai trebui 
văzul ținind seama dc cri
teriul Ia cari m-am referit — 
cum pol fi soluționate unele 
probleme ridicate aici. Dar 
trebuie să înțelegem ră 7> nu 
vom putea, nici In ' cin
cinalul următor și nici 
chiar în următorii zece ani, să 
rezolvăm toate problerOt'le le
gate de irigații, de îndiguiri, 
d( <ccări și de combaterea ero
ziunii solului; rezolvarea tutu
ror acestor probleme necesită 
o perioadă mai lungă. De a- 
coca trebuie să îndreptăm mij
loacele în primul rind in acele 
județe și la acele lucrări caro 
dan eficiența economică rea 
mai mare in momentul dc fa
ță. Aceasta ne va crea'noi mij
loace materiale și condiții ca 
în anii viitori să rezolvăm si 
în alte județe mai bine atit 
îmbunătățirile funciare cit și 
problemele privind creșterea a- 
nimalclor. Ministerul Agricul
turii și Silviculturii. Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, toate or
ganele economice trebuie să ia 
măsuri energice pentru ca o 
dată cu investirea fonduri
lor prevăzute pentru realizarea 
acestui vast program, să obți
nem creșterea sistematică a 
producției, îmbunătățirea tutu
ror indicatorilor economici din 
agricultură, scăderea considera
bilă a cheltuielilor materiale 
în - raport cu volumul global 
al producției agricole realizate. 
Aceasta este o problemă de în
semnătate oipitală pentru creș
terea contribuției pe care acest 
sector o aduce la satisfacerea 
cciințelor generale ale econo
miei, pentru îmbunătățirea ni
velului de trai ai țărănimii și 
ridicarea standardului de viată 
ai întregului nostru popor. Tre
buie să cerem cu toată tăria 
Ministerului Agriculturii si Sil
viculturii. Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole, tuturor 
organelor agricole să introducă 
ia înLreaga lor activitate un 
spirit mai operativ, mai dina
mic, mai eficient. Tn același 
sens consider că trebuie să-și 
îmbunătățească munca și Co
mitetul de Stat pentru Econo
mia și Administrația Locală, în 
activitatea căruia persistă încă 
serioase practici și tendințe bi
rocratice. Mă refer la acest Co
mitet pentru că lucrînd cu con
siliile populare județene, el arc 
un rol important in realizarea 
sarcinilor in agricultură.

In altă ordine dc idei, do
resc să atrag în modul cel mai 
serios atenția asupra faptului 
câ, atît la lucrările de iriga
ții cît și la construcțiile zo
otehnice. s-au scos din circui
tul producției mari suprafețe 
de pămînt. Trebuie să se pună 
capăt cu desăvîrșire acestei 
practici; atît executarea iriga
țiilor cit și amolasarea con
strucțiilor zootehnice trebuie 
astfel concepute, incit să se 
realizeze cu minim de supra
fețe scoase din producție.

Realizarea la timp și în bu
ne condiții a programelor pe 
care le discutăm va avea fără 
îndoială o puternică influență 
asupra întregii agriculturi. Pe 
suprafețele irigate sc vor ob
ține sporuri de producție d<> 50 
pînă la 100 la sulă fată de 
cele neirigate. Dc asemenea, pe 
cea mai mare parte a terenu- 
r:,or irigate se vor putea ob
ține anual cîte două recolte. 
După unele calcule estima
tive, valoarea totală a spo
rului de producție realizată 
pe terenurile irigate va fi 
în anul 1975 do circa 6 
miliarde lei: la aceasta se mai 
adaugă sporul de producție ob
ținut prin îndiguiri și desecări 
și prin combaterea eroziunii 
solului care se va ridica și el 
la peste 1 miliard lei. Tn ce pri
vește zootehnia, valoarea pro
ducției animaliere din sectorul 
socialist va crește do la 11 mi
liarde in 1969 la peste 25 mi
liarde în 1975. Reiese dec to
varăși, că din punct de vedere 
economie eforturile sînt pe de
plin justificate. Este necesar 
insă ca să facem totul pentru 
realizarea lor la timp și in con
diții bune.

O dată adoptate aceste pro
grame este necesar să luăm 
toate măsurile pentru realizarea , 
lor in practică. Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, or
ganelor agricole le revine sar
cina de a asigura organizarea 
și îndrumarea permanentă a 
întregii activități de transpu
nere în viață a acestor sarcini. 
Aceasta impune lichidarea ho- 
tărîtă a lipsurilor ce s-au ma
nifestat în munca acestor or
gane. creșterea răspunderii lor 
și întărirea disciplinei în mun
că. In realizarea acestui mare 
program național sarcini do ma
re răspundere revin, desigur, 
oamenilor muncii — cooperato
rilor. inginerilor și tehnicieni
lor. De asemenea, este necesar, 
ca Uniunea Națională si uniu
nile județene ale cooperative
lor agricole de producție să 
considere realizarea în sectorul 
cooperatist a acestor măsuri 
drent o sarcină primordială.

Măsurile luate in decembrie 
1969 pentru îmbunătățirea mun
cii acestor organe și a activi
tății în cooperative au creat 
promise pentru desfășurarea in 
mai bune condiții a mim- i 
lor. Avem convingerea că atit 
organele agricole de stat cît și 
cele cooperatiste vor lucra mai 
eficient decît in trecut, nepre- . 
ctipețind nici un efort pentru 
a asigura înfăptuirea integrală 
a liotărîrilor dc cea mai mare 
însemnătate pentru soarta agri
culturii noastre, adoptate de 
Comitetul Central.

Consldci'ăm, iok iată, n''' vsjr 
să atragem al( nția Ministeru
lui Industriei CunslrucXiiloi de 
Mașini, Ministerului Indie h i 
Materialelor de Construcții i 
Ministerului Industriei (’hinnee 
asupra sarcinilor mari ce Ic r<- 
viu în asigurarea utilajcloi '.i 
mașinilor agricole, materialelor 
de construcții și produselor (hi- 
mice necesare agriculturii. A a 
cum pe hună dreptate s-a T» 
iiniat în ursul discuțiilor (Im 
plenară, industria noastră 'rc- 
btiio să depună eforturi nai 
intense pentru a asigura agri
culturii întreaga gamă de :na- 
■ ni instalații și utilaje de ca
lif al ■ superioară, noo?sare atît 
tastelor lucrări de irigații -e 
s • desfășoară în țara noastră, 
ci! și dezvoltării unei zootr,h- 
nii mecanizate, dc înaltă pro
ductivitate. Toate ministerele » 
organele centrale și locale, că
rora le revin sarcini concreta 
in legătură cu îndeplinirea &- 
cestor două programe au dato
ria să ia neîntârziat măsurile 
«• depind de ele pentru realiza
rea marilor acțiuni preco
nizate dc partid în agricultură.

O problema de importantă 
bolaritoare pentru succesul fl- 
cestor programe oslo asigurarea 
cadrelor necesare. In cel mai 
scurt timn, Ministerul Agricul
torii si Silviculturii .și Ministe
rul Înv.ilamîntului vor trebui 
să elaboreze un plan special 
dc pregătire atit a cadrelor do 
speciall-ști cu studii superioare 
și medii, cît și a muncitorilor 
calificați.

In acest sens este necesar sj 
fu- aduse îmbunătățiri și sirie
ni 'lui de învătărainl și progra
melor școlare. In problema pre
gătirii cadrelor pentru agricul
tură trebuie să plecăm de la 
combaterea mentalității greși
te, din păcate încă larg răspân
dită la noi, potrivit căreia -ie 
consideram vechi producători 
agricoli și ca atare nu moi 
avem ce învăța. Or. progresul 
agriculturii, cultura plantelor 
și creșterea animalelor cer 
cunoștințe noi, moderne, clle- 
oriată mai multe decit pentru 
unele ramuri industriale ; e<,te, 
desigur, foarte important să 
știi să prelucrezi o bucală 'ie 
lemn sau de metal, dar a 
lucra cu plantele și cu anima
lele, a modela viata însăși, a 
crea noi soiuri, noi rase de 
animale, a spori productivita
tea lor — toate acestea ' er 
cunoștințe profunde; trebuie 
să spunem că încă nu s-a înțe
les cum se cuvine importanta 
acestei probleme. Țările ,re 
au realizat o agricultură avan
sată au înfăptuit și o transfor
mare a omului din aqrirulluri. 
Problema cunoștințelor hi agri
cultură este o problemă esen
țială pentru proqresu' acestei 
ramuri economice. Indiferent 
de proprietate, pomintuî este 
un bun al națiunii și el trebuie 
lucrat corespunzător; toată lu
mea trebuie să se supună re
gulilor și normelor generale. 
Va trebui să luăm măsuri mult 
mai serioase atît in ce priveș
te pregătirea celor care lucrea
ză in agricultură, cît și în pri
vința introducerii normelor 
moderne de lucrare a pămintu- 
lui, obligatorii pentru toată lu
mea.

Este Decesar să se înțeleagă 
că fără cadre cu temeinice cu
noștințe nu vom putea asigura 
ridicarea ntoelului general al 
agriculturii. iar programele 
care ni le propunem și investi
țiile pe care le facem nu vor 
da rezultatele așteptate. Tocmai 
de aceea se impune trecerea 
de îndată la măsuri pentru ri
dicarea nivelului general de 
cunoștințe al tuturor oamenilor 
muncii caro lucrează în agri
cultură.

Totodată, pentru realizarea 
unor lucrări mai comolexe, fie 
înaltă calificare în agricultură, 
pentru inițierea cadrelor noas
tre în probleme care lin de 
prooresul neîntrerupt al stiinteî 
agrozootehnice pe plan mondial, 
trebuie să avem în vedere $1 
eventualitatea de a apela la 
ajutorul unor specialiști străini, 
cu o bogată experiență și o 
înaltă competentă profesională. 
Tn aceeași ordine de idei, doresc 
să subliniez necesitatea de a 
studia cu mai multă atenție 
experiența țărilor cu o agricul
tură avansată — atît socialiste 
— cît si capitaliste, aplicînd la 
condițiile noastre concrete cu
ceririle agrozootehnice înainta
te din întreaga lume. De aseme
nea, trebuie zsă avem în 
vedere si necesitatea de a dez
volta mai mult cooperarea în 
domeniul aariculturii cu tarile 
rare au o bogată experiență 
în acest domeniu si care dispun 
de potențialul necesar pentru 
o cooperare avantataasă.

In realizarea acestor louă 
programe și, în general îd 
efortul pentru dezvoltarea iqri- 
culturii noastre socialiste sar
cini de maro ;mportautg revin 
cercetării științifico Trebuie să 
spunem, tovarăși, cu deși avem 
unele rezultate hune în cerce
tarea agricolă mai ales în do
meniul cereal'er. nu putem fl 
nici pe departe mulțumiți cu 
cp am realizat pină acum In 
știința anricolă -lucrează nesle 
1500 de cercetători; dispunem 
de un număr mare de instituie 
si stațiuni experimentale; de 
curînd am creat și Academia 
de Științe Agricole. Apreciem 
că dispunem de forțe capabile 
să obțină rezultate bune în 
cercetarea agricolă. Pentru a- 
ceasta este necesar să se re
nunțe la vechea mentalitate de 
a face cercetare de dragul cer
cetării, precum și la concepția, 
exprimată chiar și aici, că 
pot exista cercetători care în 
întreaga lor viață nu creează 
uimic. Asemenea oameni de
sigur există, și desigur nu 
numai în agricultura, ci in toate 
domeniile de activitate; dar 
societatea omenească n-a pro
gresat cu ajutorul celor cot© 
n-au realizat nimic in via(ă(

(Continuare în p?»? a 3 a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
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ci pî!D «ce» c«re in decursul 
existentei Joi eu «dus conlri- 
t»utn mari Ia de/veltoren știin
ței, n producției de veloii ma
in i»lc și spirituale, Se știe că 
In științele năimii, in ultimii 
10 15 ani, au fost făcute dc- 
vop.-rjri senzaționale, ci proqre- 
»wl considerabil realizat inclu
siv în agricultura unui șir da 
Wri $-a obținui pe baza cuce
ririlor științifice din bioloqie 
și genetică

De <-e mi) refer la aceasta, 
tovarăși ? Pentru că trebuie să 
Melanom că ?i în știința agri
colă — ca în orice domeniu de 
arfîvitate — este necesar să 
sorrim de la o concepție nouâ. 
1» șliintă trebuie să lucreze 
oameni cu imaginație, cu în
drăzneală Deriqur, nu tot ceea 
<-e-și propun corcelStoril duc 
ta capăt; dar dacă se vor 
apuca serios de treabă, fără 
îndoială, cercetătorii din agri
cultură vor obține succese re
marcabile. Rezultatele pe c arc 
Ie avem in citeva domenii sînt 
grăitoare. M-am referit ieri la 
succesele obținute de cercetă
torii sovietici în domeniul ame
liorării seminței de qrîu. Soiul 
pe care noi l-am preluat în 
•962 este, să spun așa, cu trei 
generalii în urmă. Creatorul a 
•nai realizat de atunci două sau 
chiar trei soiuri superioare și 
«ceasta în decurs de 8 sau 
îO ani. Tovarășii care lucrează 
In domeniul științei agricole 
cunosc, de asemenea, că și în 
Statele l’nitc. Franța, Germa
nia, Rafia, Canada s-au obținut 
în ultimul timp rezultate mari 
în perfecționarea soiurilor de 
grin.

Este necesar ca cercetarea 
noastră agricolă să fie așezată 
pe o concepție nouă. Programul 
pe care ni-1 propunem în agri
cultură, problemele legate de 
obținerea unor recolte mari 
dr cereale plante tehnice si 
îeaumicole a unor producții 
sporite in zootehnie, pro
blemele legate de ameliora
rea șt crearea de rase noi de 
animale cer o abordare nouă, 
îndrăzneală și — de ce să n-o 
spunem, cer șl oameni noi. 
Știu că s-au făcut schimbări, 
că fn cercetarea agricoli Tu- 
rreazj acum si mulți oameni 
tineri. Eu apreciez însă foarte 
mult si pe unii din cei vfrst- 
uici. care lucrează în domeniul 
cercetărilor aaricole; unii din
tre aceștia rint chiar mai în
drăzneli decîl tinerii ; cînd mă 
tc-fer la oameni noi nu am în 
vedere numai vîrsla, ci concep
ția nouă, hotărîrea de a face 
<otul pentru a obține o trans- 
4 armare radicală in ști
ința noastră. Fără aceasta, 
nu vom putea obține rezultatele 
pe care Ie dorim, sau Ie vom 
obține apelind la cercetarea 
din alte țări. De aceea, este ne
cesar ca Academia de Științe 
Aaricole să atace cu mal mult 
curaj problema creării unor 
soiuri productive ri valoroase 
din punct de vedere nutritiv 
— la grfu, porumb, floarea-^oa- 
leluj ți alte plante — care să 
•rionre producții maxime în 
condiții de irigare. în legumi
cultura este necesar ca în cel 
mai scurt timp să se asigure 
semințe superioare, astfel încit 
să lichidăm rumînerea în urma 
din acest sector deosebit de 
important pentru aproviziona
rea oamenilor muncii. Trebuie 
spus că și in zootehnie este 
necesar să fie unite forțele 
biologilor, aeneticienilor. ale 
altor cercetători astfel ca — pe 
baza urni! plan de cercetare de 
Iarnă perspectivă — să se asi- 
oure îmbunătățirea raselor de 
animale, crparea do noi rase 
do mare productivitate. Aceasta 
constituie o problemă de im
portantă primordiflld pentru 
dezvoltarea zootehniei în tara 
noastră.

Probleme deosebite se ridică 
In domeniul combaterii bolilor 
la animale și plante — mai 
a'.es dacă ținem seama de ma
rile ooncentriJri do animalp pe 
care le creăm, precum și de 
specializarea producției de ce- 
Teale. plante tehnice, lequme, 
viticultura și pomicultura în a- 
numite unități și zone agricole. 
In acest domeniu avem, de a- 
sonienoa. lipsuri serioase și 
pierderi mari datorită morlaM- 
tâțji. precum și diferiților dău
nători. care diminuează simți
tor producția agricolă. De a- 
semenca. cercetarea științifică 
trebuie să contribuie fa elabo
rarea noilor tehnologii in con
dițiile terenurilor irigate. Tată 
numai citeva din marile pro
bleme caro trebuie abordate cu 
tot mai multă îndrăzneală de 
oamenii noștri de știință. Este 
necesar ca, în ce) mai scurt 
timp. Academia do Științe A- 
gricole să întocmească un pro

gram multilateral care să fie 
dezbătut pc secții și in cadrul 
unei adunări generale speciale.

O importanță deosebită pen
tru rezolvarea multiplelor pro
bleme ce stau in fața științei 
noastre agricole, pentru asigu
rai ca unui progres accelerat a- 
griculturîi noastre socialiste are 
dezvoltarea largă a autonomiei 
și spiritului de inițiativă in 
stațiunile experimentale, in u- 
nitâțîle de cercetare locală, sti
mularea intensă a forței de 
creație, a inventivității și spi
ritului dc răspundere a miilor, 
de specialiști care lucrează pe 
ogoarele patriei noastre. Tre
buie să înțelegem, tovarăși, că 
șliința nu sc face numai in 
București sau numai in institu
tele centrale; ca se poate — 
și trebuie făcută — dc fiecare 
specialist agricol. Stațiunile ex
perimentale au dat dovadă atit 
in trecut, cit și acum că pot 
obține rezultate foarte bune; 
zecile de mii de ingineri agro
nomi, zoolehnicieni. medici ve
terinari, oare lucrează în între
prinderi de stat sau în coope
rative constituie o uriașă forță 
pentru rezolvarea problemelor 
d? cercetare științifică, pentru 
progresul agriculturii tării 
noastre.

Sintcm convinși că oamenii 
dc știință din agricultură vor 
răspunde cu tot elanul chemă
rii partidului, că își vor înde
plini cu cinste marile sarcini 
ce le stau în față, că își vor 
aduce aportul lor prețios la 
realizarea programului dc în
florire a agriculturii socialiste 
din patria noastră.

Conturînd amplele perspecti
ve ce se deschid în fața agri
culturii noastre prin aplicarea 
celor două programe dezbătute 
in plenară, nu trebuie să scă
păm din vedere, tovarăși, sar
cinile imediate care se pun în 
fața oamenilor muncii dc la 
sate, de îndeplinirea cărora de
pinde asigurarea recoltei pe a- 
nul în curs. Consider, de aceea, 
necesar să atrag atenția cu 
toată seriozitatea asupra faptu
lui că trebuie să luăm măsuri 
imediate pentru executarea la 
timp și in condiții bune a în- 
sămînțărilor, avînd în vedere 
că datorită condițiilor clima
terice de pîhă acum ne aflăm 
intr-o oarecare intirziere.

Este necesar, de asemenea, 
ca, paralel cu activitatea pen
tru pregătirea recoltei anului 
1970, să înceapă din plin și 
pe toate liniile activitatea pregă
titoare și chiar trecerea prac
tică la realizarea sarcinilor 
prevăzute in cele două progra
me care au făcut obiectul ana
lizei plenarei noastre. Putem 
spune, tovarăși, că de ceea ce 
vom face în acest an, atît în 
ce privește programul de iri
gații și dc gospodărire a ape
lor, cit și in zootehnie, depinde 
realizarea cincinalului. De alt
fel. pentru programul din zo
otehnie multe investiții încep 
in acest an: realizarea lor la 
timp va asigura îndeplinirea în 
bune condiții a sarcinilor dis
cutate aici.

Stimați tovarăși.

Doresc să subliniez sarcinile 
importante ce revin consiliilor 
populare județene care răspund 
de planificarea și conducerea 
agriculturii locale. Trebuie să 
spunem câ nu toate consiliile 
județene se preocupă în mod 
corespunzător de problemele 
agricole. Avînd în vedere nea
junsurile care se mai manifes
tă in conducerea agriculturii 
de către consiliile populare ju
dețene se impune să mențio
năm cu toată claritatea că de 
realizarea sarcinilor de plan în 
agricultură răspund direct con
siliile populare; ele au obli
gația de a asigura executarea 
Ia timp și în bune condiții a 
tuturor lucrărilor agricole. E- 
fectuarea acestor lucrări la 
timp și la calitatea necesară 
nu poate fi lăsată la bunul 
plac al fiecăruia; ea constituie 
□ obligație pentru toate între
prinderile agricole de stat, pen
tru toate cooperativele, pentru 
toți lucrătorii agricoli, coopera
tori și țărani particulari. In a- 
cest spirit trebuie să acționeze 
consiliile populare. De aseme
ne.-.. consiliile populare trebuie 
să aplice cu strictețe legea a- 
părării fondului funciar, ncad- 
mițind sub nici un pretext di
minuarea suprafeței arabile a 
țării.

Considerăm că lărgirea drep
turilor și atribuțiilor consiliilor 
populare corespunde noii etape 
de dezvoltare a socialismului 
in patria noastră: aceasta con
stituie o condiție pentru în
făptuirea cu succes a sarcini
lor trasate de Congresul al X- 
lea al partidului. Experiența ne 
arată că măsurile adoptate in 
ultimii ani — reorganizarea 
administrativ-teritorială, imbu-

nnlățirca organizării activității 
locale, apropierea organelor 
cntrale dc unitățile adminis

trative și economice dc bază 
— asigură conducerea mai bună 
a Întregii activități sociale de 
pr cuprinsul patriei.

După cum sc știe, conduce
rea partidului și stalului a luat 
masuri pentru perfecționarea 
planificării in agricultură, mă
suri ale căror efecte >-■ vor 
manifesta încă din toamna a- 
cestui an. Corespunzător aces
tor holăriri, planificarea pro
ducției agricole va avea in ve
dere numai asigurarea fondu
lui central dc cereale și produ
se alimentare, urinind ca restul 
suprafețelor să fie planificate 
de fiecare unitate în parte, co
respunzător necesităților proprii 
și interesului acestora de a 
spori eficiența economică. De 
as--menea, se știe că încă din 
acest an, cea mai mare parte 
a aprovizionării cu produse 
agro-alimcntarc sc face de că
tre consiliile populare. Trebuie 
sa atrag atenția că în dome- 
niul aprovizionării sînt încă o 
scrie de neajunsuri. Rog pe to- 
' nășii prim-secretari sâ ia toa
te măsurile ca, o dată cu asi
gurarea fondului central de 
produse agro-alimentarc. să se 
preocupe atent dc rezolvarea 
in condiții corespunzătoare a 
problemelor bunei aprovizionări 
in județele lor.

fn ce privește planificarea 
si lărgirea drepturilor consilii
lor populare, apreciem că a- 
cesta este un pas bun înainte,- 
pe baza experienței pe care o 
vom cîștiga, vom lărgi și mai 
mnR aceste drepturi. Tovarășii 
de la județe trebuie să se preo
cupe mai mult de conducerea 
>i îndrumarea activității In 
agricultură, dc problemele apro
vizionării populației.

De asemenea, sindicatelor le 
revin sarcini în realizarea pre
vederilor planului în întreprin
derile agricole de stat și în 
Întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii. Este necesar 
ca atît Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, cit și Uniunea Sindicatelor 
Agricole să acorde mai multă 
atenție problemelor legate de 
creșterea producției și produc
tivității muncii din acest sector, 
întăririi disciplinei șl ordinii 
din partea tuturor oamenilor 
muncii.

Doresc să mă refer, de ase
menea, la sarcinile tineretului, 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist, in realizarea marilor pro
grame de dezvoltare a agricul
turii adoptate de plenara noas
tră. Atit în executarea construc
țiilor zootehnice, cit și la lu
crările de irigații, U.T.C. trebuie 
să mobilizeze masele largi ale 
tinerelului chemate să parti
cipe activ pe toate șantierele 
patriei. Ar fi foarte bine dacă 
U.T.C. ar organiza unele șan
tiere naționale ale tineretului, 
îndeosebi la lucrările de iriga
ții, îndiguiri și desecări. Sîn- 
tein convinși că U.T.C., tinere
tul patriei noastre vor răspun
de cu elan chemării partidului, 
făcîndu-și simtită tot mai in
tens prezenta pe marile șan
tiere ce transformă înfățișarea 
tării, conlinuind glorioasele tra
diții de muncă patriotică fău
rite de tineretul revoluționa» 
din România în perioada re
construcției tării și edificării 
socialismului.

Sîntem, de asemenea, convinși 
că militarii forțelor noastre ar
mate, o dată cu ridicarea ni
velului lor de pregătire de luptă, 
vor lucra, ca și plnă acum, pe 
marile șantiere de irigații, con
tribuind astfel la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Doresc să subliniez îm mod 
special rolul important pe care 
îl au femeile în dezvoltarea a- 
gricullurii socialiste. Este cu
noscut, tovarăși, că cea mai 
mare parte a forței de muncă 
In cooperative este asigurată 
de femei. Cred că sînt în 
asentimentul tuturor membrilor 
Comitetului Central, felicitînd 
femeile cooperatiste, toate fe
meile care lucrează în agricul
tură, și multumindu-le pentru 
munca minunată pe care o 
depun. Avem deplina convin
gere că șl In viitor femeile din 
satele noastre vor fi prezente 
în toate sectoarele producției 
agricole, vor contribui cu ela
nul și priceperea lor la înflo
rirea satelor, a agriculturii so
cialiste din România.

Pentru ca de roadele acestor 
importante planuri consacrate 
înfloririi agriculturii, sporirii 
producției vegetale și animale, 
să poată beneficia din plin 
oamenii muncii, întregul nostru 
popor, este necesar ce și indus
tria bunurilor de larg consum 
— în speciei industria alimen
tară — să ia toate măsurile 
pentru perfectionarea activită
ții sale dc producție. Tn prelucra
rea produselor animaliere tre
buie să se tina cont, de ase
menea, de marile progrese ob

ținute pe plan mondial asiqii- 
i indu-se diversificarea continuă 
a sortimentelor, ridicarea siste
matici a calității tuturor pro
duselor, valorificare» snpcnoa- 
ră, la un nivel cit mai Înalt, 
a materiilor primo agricole, 
fn felul acesta succesele obți
nute In agricultură, si fn spe- 

• ini in zootehnic, vor putea 
contribui nemijlocit la satis
facerea lot mai largă a cerin
țelor color ce muncesc. In 
ridicarea gradului de bunăstare 
și civilizație al națiunii noastre 
socialisto.

în cadru) plenarei, noi nu 
ne-am propus să dezbatem 
problemele industriei alimentare. 
In legătură cu această ramură 
se prcqătește un program spe
cia) de măsuri caro va face, 
cred. obiect de dezbatere 
atunci cînd vom avea fn față 
noul plan cincinal. Doresc insă 
să arăt că trebuie să acordăm 
o atentie foarte mare calității 
produselor. Atrag atenția comi
tetelor județene de partid cu 
populația ridică probleme legale 
de calitatea unor produse. In 
troprindcrile care realizează 
aceste produse sînt pe terito
riul județelor; trebuie apus 
imediat un control strict î;i 
această privință. Dacă proble
ma calității produselor industri
ale, pe care o dezbatem in 
plenară, este imporantă. <u 
atit mai mare este importanta 
ei cind e vorba de produsele 
alimentare. Trebuie să se ia 
măsuri energice, să se acționeze 
în concordantă cu legile slatd- 
lui care sancționează cu seve
ritate pe cei care se fac vino- 
vali de neglijarea calității pro
duselor ; să se ia imediat mă
suri spre a se pune ordine în 
ce privește calitatea produse
lor sectorului industriei alimen
tare. Trebuie spus că Ministe
rul Industriei Alimentare, to
varășii care se ocupă de sec
torul acesta nu acționează cum 
trebuie pentru a pune capăt 
neajunsurilor.

Este necesar, de asemenea, 
să se acorde mai multă aten
ție muncii consiliilor de admi
nistrație din întreprinderile 
agricole de stat și consiliilor 
cooperativelor, dezbaterii cu 
masele largi de oameni ai 
muncii, cu cooperatorii a tuturor 
problemelor care privesc dez
voltarea producției agricole.

înfăptuirea marilor sarcini 
pe care ni le propunem in le
gătură cu dezvoltarea agricul
turii cere unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii, ale 
întregului nostru popor. Fiecare 
cetățean al patriei va trebui 
într-un fel sau altul. să-și 
aducă contribuția la îndeplini
rea acestor importante sarcini 
de care depinde progresul a- 
qriculturii noastre socialiste, 
ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor, propășirea Ro
mâniei socialiste.

Stimați tovarăși.

Acest program de dezvoltare 
a sectoarelor de bază ale agri
culturii, pe care 11 discutăm în 
plenară, deschide mari perspec
tive poporului nostru. Totodat\ 
realizarea acestor sarcini va 
exercita o puternică influență,, 
asupra evoluției vieții econo- 
mico-sociale generale din sa
tul nostru. Trebuie să înțele- 
qem, tovarăși, că rezolvare» 
tuturor problemelor pe care le 
ridică acest măreț program nu 
poate fi asigurată deeît cu 
concursul și prin activita
tea tuturor oamenilor muncii. 
Antrenarea maselor largi Ia e- 
laborarea și înfăptuirea acestui 
program constituie, de altfel, 
și o cerință esențială a demo
crației noastre socialiste, care 
impune ca poporul, oamenii 
muncii să participe nemijlocit 
la conducerea întregii societăți.

Modernizarea agriculturii va 
duce la ridicarea nivelului de 
civilizație al satelor, va grăbi 
procesul de dispariție treptată 
a deosebirilor dintre sat și oraș. 
Pe această bază se vor cimenta 
și mai mult colaborarea și a- 
lianț-a dintre clasa muncitoare 
și țărănime — temelia de ne
clintit a orînduirii noastre so
cialiste. Vom parcurge astfel 
încă o etapă importantă în 
drumul spre comunism !

Toate sarcinile ce stau in fața 
noastră în legătură cu dezvol
tarea agriculturii pot fi reali
zate cu succes numai în măsu
ra in care organele Și organi
zațiile de partid vor ști să u- 
neascâ eforturile oamenilor 
muncii, să stimuleze entuzias
mul și energia lor creatoare. 
Iată de ce este necesar să ri
dicăm la un nivel și mai înalt 
conducerea de către partid a 
întregii activități din agricul
tură. In acest sens, comitetele 
județene de partid sînt chema
te să acorde gloată atenția mun
cii consiliilor populare și or
ganelor locale agricole, asigu- 
rind organizarea cit mai efi
cientă a activității acestor or
gane, precizarea răspunderilor

lor, repartizarea judicioasă a 
forțelor, astfel incit să se poa
lă realiza cuprinderea tuturor 
sectoarelor de activitate. Așa 
crini am mai spus și in alte 
împrejurări, conducerea de că
tre partid nu trebuie să duci 
la substituirea de către orga
nele dc partid a organelor de 
stal sau obștești, care au obli
gațiile lor precise în realizarea 
sarcinilor intr-un sector sau 
altul.

Comitetele județene dc partid 
au datoria să exercite un con
trol permanent asupra muncii 
tuturor organelor de stat și ob
ștești județene, să ceară co
muniștilor care lucrează in a- 
er-.tr domenii să raporteze a- 
supra felului cum își îndepli
nesc sarcinile. Un comitet ju
dețean va fi apreciat după fe
lul cum a știut să organizeze 
munca și să repartizeze just 
forțele do care dispune pentru 
a cuprinde toate laturile de ac
tivitate, pentru a duce Ia bun 
sfirșit sarcinile încredințate dc 
Comitetul Contrai.

O atenție deosebită va tre
bui acordată muncii comitete
lor comunale, organizațiilor de 
partid din întreprinderile agri
cole dc stat, din întreprinde
rile de mecanizare și din co
operativele agricole dc produc
ție. Acestea trebuie să pună in 
centrul activității lor mobili
zarea activă a oamenilor mun
cii, a cooperatorilor in efor
tul pentru realizarea sarcinilor 
de producție.

Dispunem la sate dc puterni
ce organizații de partid care 
numără peste 875 000 dc comu
niști. Aceasta este o uriașă ar
mată căreia, dacă ii adăugăm 
și organizațiile U.T.C., masele 
largi de tineri utcciști, cuprin
de peste un milion de oameni. 
Cu asemenea forțe putem fi si
guri, tovarăși, că toate sarci
nile pe care ni le propunem, 
orjcil ar fi de mari, de com
plexe. de grele, vor fi reali
zate cu succes.

Tpvarăși.

In încheiere, doresc să sub
liniez încă o dată importanța 
deosebit de mare pe care cele 
două studii-program ce le-am 
dezbătut în plenara noastră le 
are pentru mersul înainte al 
agriculturii socialiste, pentru 
progresul economiei noastre na
ționale. Prevederile acestor do
cumente, care presupun un u- 
riaș efort material și financiar 
din partea statului, oglindesc 
fotța economiei noastre socia
listo, resursele și potențialul de 
care dispune astăzi patria noas
tră Prin implicațiile și conse
cințele deosebite pe care aceste 
măsuri le vor avea in viața e- 
conomică a țării, prin perspec
tivele pe care Ie deschid pro
pășirii materiale a societății 
noastre, bunăstării poporului, 
ele constituie parte integrantă 
a programului adoptat de Con
gresul al X-Iea, de creare în 
România a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Dispunem dc tot ce este ne
cesar pentru a asigura transpu
nerea în viață, cu succes, a 
acestor mărețe sarcini — și ne 
exprimăm convingerea că har
nica noastră țărănime, toți oa
menii munoii de la sate, miile 
și miile de specialiști și oa
meni de știință care lucrează 
în agricultură, întregul nos
tru popor nu vor precupeți ni
mic pentru a da viață acestui 
program, menit să ridice pe o 
treaptă superioară agricultura 
socialistă, să satisfacă tot 
mai din plin necesitățile de 
viată alo celor ce muncesc de 
la orașe și sate.

Realizarea acestor mari sar
cini va constitui totodată o con
tribuție de seamă la înfăptui
rea întregului program de dez
voltare a bazei tehnico-mate- 
riale a societății noastre, de 
perfecționare a relațiilor de 
producție, a întregii activități 
sociale. Prin aceasta vom con
tribui și mai mult la mersul 
României spre societatea către 
care poporul nostru se îndreap
tă cu pași fermi — spre socie
tatea comunistă. în același 
timp, preocupîndu-nc de dezvol
tarea societății noastre socia
liste, obtinînd succese în toate 
domeniile de activitate, contri
buim la creșterea forței și in
fluentei sistemului mondial so
cialist, la victoria cauzei socia 
lismului în întreaga lume.

Doresc să urez, organelor ș> 
organizațiilor de partid, tuturor 
oamoni’or muncii din agricul
tură,. succese tot mai mari în 
activitatea lor. succes deplin 
în realizarea marilor sarcini ce 
ne stau în fatăx

★
(Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a jost sxibli- 
niată in. repetate rinduri de 
participanfii la Plenară cu pu
ternice aplauze).

Televiziune
VINERI 20 MARTIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Tele-scoală. Chimie 
closete a VIII-o si a 
Xll-o.

17,20 Limba română clasa a 
VIII-o.

17,40 Film didactic : Valeo 
Oltului (aeoarafie. cla
sa a VIII-o).

18.00 Muqurel de cîntec ro
mânesc.

18,30 Emisiune pentru tine
ret.

19,00 Telejurnalul de seară. 
19.45 Mai aveți o întrebare ?

Emisiune de culturâ 
stiintificâ.

21,00 Alexandru loan Cuza. 
150 de ani de Io naș
tere.

22,15 Campionatul mondial 
de hochei - qrupa A. 
U.R.S.S.-Suedia - re- 
prizo a lll-a. Transmi
siune de la Stockholm.

22.50 Telejurnalul de noap
te.

23.00 închiderea emisiunii.
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• DUMINICA 22 MARTIE

8.15 Deschiderea emisiunii. 
Pioaram pentru copii 
si școlari.
Matineu duminicol. 
„Don Quiiote de la 
Mancha" (II). Film 
serial - Sebastien 
printre oameni (XII). 
Ora satului.
Concert simfonic, 
proqram Suita de 
let „La piață" de 
hoil Jora. 
De strajă patriei. 
Emisiune in limba 
ahiarâ.

jurul orei 13,40 - Fotbal : 
Rapid — F.C. Arqeș. 
Transmisiune de la 
Ploiești.

17.00 Deschiderea emisiunii 
de după amiază. Film 
serial. Oliver Twist (I).

17,30 Reolitateo ilustrată. 
19.00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Noutăti cinematoqrafi-

8.45

10.15
11.35

In

ce.

Erfurt Convorbirile dintre delegațiile R. D. Germane și R. I. a Germaniei
ERFURT 19 — Coresponden

ței de la SI. Deju : La 19 martie 
au avut loc la Erfurt convor
birile dintre delegația Republi
cii Democrate Germane, condusă 
de WiJli Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, și dele
gația Republicii Federale a 
Germaniei, condusă de Willy 
Brandt, cancelarul federal. în 
gara principală din Erfurt, de
legația R. F. a Germaniei a 
fost intimpinată de membrii 
delegației R.D.G., în frunte cu 
W. Stoph. Au fost arborate 
drapelele celor două state.

întîmpiDîndu-1 pe cancelarul 
federal vest-german, președinte

le Consiliului dc Miniștri al 
R.D.G. i-a urat bun sosii in 
Republica Democrată Germană 
și ședere plăcută, muRumindu-i 
că a răspuns invitației sale. La 
rîndul său, cancelarul R.F.G. a 
mulțumit pentru urările făcute.

Ir. cursul dimineții, la hotelul 
„Erfurter Hol" au început con
vorbirile. în prima șediDtă cei 
doi șefi de guverne au prezen
tat declarații de principiu.

La prînz, Willi Stoph a oferit 
o masă In cinstea delegației 
R_ F. a Germaniei.

După amiază au fost reluate 
convorbirile, în cadrul cărora

a avut loc un schimb de pă
reri. Intr-o pauză a ședinței de 
după-amiază, cancelarul R. F. a 
Germaniei, insolit de ministrul 
afacerilor externe al R.D.G., 
Otto Winzer, a făcut o vizită 
la fostul lagăr de concenlrare 
de la Buchenwald, unde a depus 
o coroană de Hori la Monu
mentul victimelor nazismului. 
Circa 3 000 de cetățeni ai R.D.G. 
au asistat la ceremonialul de 
la Buchenwald.

După întoarcerea la Erfurt, 
cei doi șefi de delegații, Willi 
Stoph și Willy Brandt, au avut 
o convorbire jd doi, după care

s-au inlilnil din nou delegațiile.
Joi seara, șeful serviciului de 

presă și informații al Ministe
rului de externe al R.D.G., 
Peter Lorf, a tăcut o declarație 
în fața reprezentanților presei. 
El a arătat că tonul convorbi
rilor a fost principial, deschis 
și realist, ambele părți au pre
zentat punctul lor de vedere, 
au avut un schimb dc păreri 
șj au răspuns Ia Întrebările ce
leilalte părți.

După încheierea convorbiri
lor, la ora 22,50 (ora Bucurc-șliu- 
lui), a fost dat publicității un 
comunicat de presă comun. In

comunicat se arată că cele 
două părți au căzut de acord 
ca următoarea întilnire să aibă 
loc la 21 mai în orașul Kassel 
din R. F. G.

Purtătorul de cuvint al gu
vernului R. F. a Germaniei, 
Ahlers, a informat reprezentan
ții presei că cei doi șefi de 
guverne și-au exprimat satis
facția cu privire la rezultatul 
întllnirli și a apreciat că con
vorbirile au fost realiste șl 
principiale.

în cursul serii, cancelarul 
W. Brandt, însoțit de mem
brii delegației R. F. a Germa- 
nieJ, a părăsit orașul ErfurL

PREȚUIREA MUNCIIi
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Irolaflc lo fiecare seefie. Pen
tru cd munca nemijlocită lor- 

‘ meo7d slm/u/ de apreciere 
| afli de necesar, el efeclucară 
» T0 luni rle practică In pro- 
| duc fie.
; Ultimul popas ol produse- 
Ilor inainle de a sc îndrepta 

spre magazine, după ce a tre- 
J cui prin secfiile atelierului, 
I este mnqa/ia, pilduitor de 
' ordonată și curată, dc care 
| răspunde Pâlru Holu. Acebl 
. om, veșnic ocupat sd aranje- 
| ze cile ceva si invcșmlnlat 
' In/r-un halal alb, ifl arată 
I cu o secretă mindrie rezul-

I 
i 
i 
i

talul muncii unui pumn de | 
oameni harnici cârc și-au de- * 
răvlrșlt meseria prlntr-o ex- 2 
fTCriență de ani de zile... |

Ciimpărind din magmln un ' 
preparat sau ollul rle carne | 
tăcem abstracție de munca ce «. 
o cuprinde Tn sine. Să nu ui- I 
tdm acești puțini oameni pa- ’ 
sionafi de munca lor șl pe ■ 
deplin conțlienli dc respon- I 
<abi)ilalea ce te revine, sd ' 
ne qindim că priceperea lor. | 
acumulală in mul fi ani de ex- • 
perlență, o gustăm fiecare. | 
Nu este o muncă modestă, ’ 
cl e 'încordată șl permanentă, | 
trebuie prefuilă lo adevărata ’ 
el valoare — utilitatea. ,

Trons- 
de la

noap

19.40 Muzică populară în 
interpretarea orchestrei 
„Flocăra Prahovei" din 
Ploiești.

20.00 Alice în taro minuni
lor — film.

2055 Moartea căprioarei - 
film.

21.20 Spectacol de varietăți 
prezentat de Ansam
blul ..Friedrichstadt Pol- 
lost" din Republica De
mocrato Germană.

21.55 Concert Strouss.
22.40 Teleiurnolul de noapte.
22.55 Telesport.

• LUNI 23 MARTIE

18.00

18,15

18.45

19.30

19.40 
20.00 
20 J0 
20.15

21.05

22.05

22.15

Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice.
„Brățara de aur" — e- 
misiune pentru tinere
tul scolor. Strunauri și 
strunoari.
Cîntece de dor in »n.- 
terpretarea corului An
samblului U.T.C.
Teleiurnolul de seară. 
Actualitatea în econo
mie.
Interpret! îndrăqiti ai 
cîntecului popular. 
Feciorii vrîncioaîei. 
Reflector.
Anunțuri — publicitote. 
Roman foileton. Război 
si pace” (III) - Nato- 
sa Rostova.
Steaua fără nume. Pre
zintă Dan Desliu.
Aqenda politică de 
Gheorahe Dolqu.
M:c,-orecitol Giai Mor- 
qo.

22,25 Telejurnalul de noapte.
22.35 Scena. Dramaturqia în 

publicații.

18.00

18.30

18.55
19.00
19.20

MARTI 24 MARTIE

Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor. Răzbu
narea păpușilor. 
Anchetă economico. 
In obiectiv : iriqațiile. 
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seara. 
Ce știm si ce nu $tim 
despre om ?

Seara de teatru. Re- 
aele Lear. Traqedie de 
W. Shakespeare.
Campionotul mondial 
de hochei - arupo A : 
Cehoslovacia — Suedia 
(repriza a lll-a). 
misiune directă 
Stockholm.
Teleiurnolul de

PENTRU 
ZILELE DE
22-28
MARTIE

♦ MIERCURI 25 MARTIE

18.00 Confruntări. Liceenii. 
Absente numai de Io 
scoală ?

18.30 Laureoti oi primei e- 
ditii a Festivalului in
ternational de folclor 
România ’69. Ansam
blul Rovesnic din Sto- 
vropol — Uniunea So
vietică. 
Ansamblul 
din Brosov. 
Telejurnalul

„Poenița”

Ni- 
de-

limbo și literaturo ro
mână.
Telejurnalul de seord. 
Muzică distractivă. 
Prim plan : Acod. 
colae Teodorescu, 
canul Facultății de 
tematico-meconico,
niversltateo București. 
Reflector.
Anunțuri — publicitate. 
Staqiune 
Premieră 
Geamqii 
operă.
Anunțuri — publicitate.

21.10 Centenarul lui V. I.
Lenin. Trenul spre Re
voluție - film docu
mentar despre întoar
cerea lui Lenin in Ru
sia în aprilie 1917.

22.00 Teleiurnolul de noap
te.

22.10 Actualități literare. 
22.30 Avanpremieră.
22.40 Disc 70 — proqrom 

prezentat de formația 
Casei de discuri „E- 
lectrecord".

lirică T.V. 
pe tară, 

din Toledo -

• VINERI 27 MARTIE

17.00

17.20
17.40

18.00

78.15

18.30
18.40

20.15

19.00
19.20 Actualitatea 

mie.
19.30 Actualitatea 

Potriotismul 
muzicală

de seară, 
în econo- 21.30

22.20
muzicală, 

în creația 
românească.

19.50 Teleancheta.
20.20 Telecinemoteco. Viata 

lui Louis Pasteur.
21.50 Cum vi se oare prî- 

măvora ? Emisiune mu- 
zîcol-coreqrafică.

22.10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Salonul literar ol 

leviziunit. Georqe 
linescu sou idealul 
sic ol scriitorului 
dern. 5 ani de 
moartea lui Colinescu.

• JOI 26 MARTIE

17.30

18.05

18.35

SIMBATA 21 MARTIE

PROGRAMUL I :

■

■

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți: 7,00 Radiojurnal; 9.30 
Miorița; 10,30 Din țările so
cialiste; 11,05 Un trubadur 
al cîntecului francez : Mou- 
loudji; 12,00 Din înregistră
rile lui George Folescu; 12,30 
întilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,22 Muzică u- 
șoară; 13,30 Radiaclub turis
tic; 14,00 Caleidoscop muzi
cal; 14,45 Muzică populară;

22.30

♦

mo- 
lo

Deschidereo emisiunii. 
Emisiune în limbo ma- 
ahioră.
Film serial. Oliver 
Twist (III).
Mult e dulce și 
moașă. Emisiune

15,00 De la 3 la 7. Emisiune 
de divertisment muzical; 16,00 
Radiojurnal; 19,00 Gazeta ra
dio: 19,30 Sâptămîna unui 
meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20.10 — 365 de cinte- 
ce ; 20,20 Argheziană ; 20.25 
Zece melodii preferate: 21,00 
In jurul globului: 
mont poetic; 
serii — Eva
Radiojurnal, 
rologic; 22^0 
Dans pentru 
23,00 Expres 
6,00 Estrada nocturnă.

21,30 Mo-
21,35 Solista 

Pilarova: 22,00 
Buletin mctco-

Sport; 22,30 
toate vîrstelc; 
melodii; 0,03—

PROGRAMUL II :

6,00 Program muzical 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 
7.10 Program muzical de di
mineață — continuare; 8.10 
Tot înainte; 9,00 Dumitru 
Zamfira — un meșter fluie
ra?; 10,05 Radioenciclopedie

de

Deschiderea emisiunii. 
Telescoolă. Matemati
că (closo o Vlll-a).
Fizică (clasa a Xll-o). 
Film didactic. Tudor 
Vladimirescu $i onul 
1821 (Istorie - cl. VIII- 
XII).
Ziua Mondială o Tea
trului.
Aroumente bazate pe 
faDte. Avantaiele nou
lui sistem de solorizore 
in viziunea beneficia
rilor nemiilociți. 
Desene animate.
Campionatul mondial 
de hochei aruoa A : 
U R.S.S. - Cehoslova
cia (reprizele II si IH). 
Transmisiune directă 
de la Stockholm. In 
pauză : Teleiurnolul de 
seară.
Moi aveți o întrebare ? 
Uzul si abuzul de me
dicamente.
Umor cinemotoqrafic. 
Teleiurnolul de noap
te.
Cadrcn. Emisiune 
actualitate 
nolâ.

SIMBĂTĂ 28

de 
internatîo-

MARTIE

17.00 Deschidereo emisiunii. 
Emisiune în limba qer- 
mană.

18.05 Bună seora. fete ! bu
nă seara băietr I

19.00 Teleiurnolul de seară.
19.20 Desene animate : .Li

tera M".
19.30 Reflector.
19.45 Tele-enciclopedio.
20.40 Microavanpremiero.
20.45 Film serial. Răzbună

torii. Unde se ascunde 
John Steed ?

21.35 Marele oremiu al Eu- 
rovîziunii.

22.30 Teleiurnolul de noap
te. Telesport.

22.55 Deschizător de drumuri 
- Anton Pann.

pentru tineret; 10,30 Inter
pret de muzică ușoară, oas
peți ai scenelor noastre; 
11,00 Recital dc operă; 11,30 
Muzică populară; 12,15 Con
cert de prînz; 13,00 Din cele 
mai cunoscute melodii popu- • 
lare; 13,30 Pagini celebre 
din opere; 14,03 Melodii de 
ieri... și de azi; 15,00 Viața 
de concert a Capitalei; 15,35 
Cintece de dragoste și jocuri 
populare; 16.00 Radiojurnal; 
17,05 Antena tineretului; 17.35 
Muzică ușoară; 18.30 Odă lim
bii române; 19.50 Noapte bu
nă, copii; 21,05 Scriitori la 
microfon; 21,50 Muzică u- 
șoară; 22,00 Romanțe; 23,05 
Muzica românească azi.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00: 6,00; 9,00; 
10,00; 11,00; 17,00; 18.00;
20,00; 24,00; 2,00; 4,00. Pro
gramul II : 6,05; 12,00; 14,00; 
21,00; 23,00; 0,55.

1 
t

I 
i
1 
1 
1 
l 
t 
J 
t 
t 
t 
t 
i 
t 
t 
I
V 
t 
t 
l
V 
I 
î 
t 
ț 
î 
t 
1 
t 
I 
t 
î 
I
i 
t
î
î 
t 
I 
t 
I 
t 
1 
î 
t 
ț 
t 
t 
1 
î 
t 
t
t 
t 
1
1 
1 l

■

■

■

■

■
■■
■

î CITITORI Al ZIARULUI |

I „STEAGUL ROȘU" |
....... . §In aceste zile, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderile

Ș și instituțiile municipiului Petroșani reînnoiesc și colectează abonamente, 5 
§ pentru trimestrul II 1970, Ia ziarul „Steagul roșu“.

Pentru a vă asigura primirea în continuare a ziarului, achitați din § 
§ timp contravaloarea abonamentului.


