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Tovarășul 
hlicolae Ceausescu 

a primit pe dr. C. Dragau
Luni, 21 februarie, tovarășul 

Nicolae Ccaușcscu, împreună cu 
tovarășa Elena Ccaușcsru, a 
primit pe dr. Constantin Dră- 
gun, originar din România, vice
președinte al Federației Inter

naționale de Marketing, care 
face o vizită in tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE-AL ll-LEA
CONGRES AL UNIUNII NAȚIONALE

A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE
1

Dragi tovarăși și prieteni.

Este pentru mine o deosebita 
plăcere să iau parte Ia cel dc-al 
IT-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție din România, 
eveniment remarcabil în viata 
țărănimii noastre cooperatiste.

Folosesc acest minunat prilej 
pentru a vă adresa dumneavoas
tră, participanților la Congres, 
tuturor cooperatorilor, întregii 
țărănimi, precum și muncitori
lor, inginerilor și celorlalți spe
cialiști din agricultură, un căl
duros salut și cele mai bune u- 
râri pentru succesul lucrărilor 
acestei importante reuniuni, în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România (Aplauze puternice, 
prelungite).

La congres participă peste 
5 100 de delegați — președinți 
ai cooperativelor agricole de 
producție, președinți de consilii 
iniercooperatistc. brigadieri, șefi 
de fermă, șefi dc echipă, ingi
neri agronomi, medici veteri
nari, ingineri zootehniști. coope
ratori, alți lucrători din agri
cultură, cercetători științifici, ac
tiviști de partid și de stat. Se 
poate spune deci că în această 
sală este reunit activul de bază 
al agriculturii cooperatiste, și 
că, prin caracterul său, Congre
sul constituie cel mai înalt, mai 
reprezentativ și mai democratic 
forum al țărănimii cooperatiste. 
(Aplauze puternice).

Congresul dumneavoastră arc 
menirea să facă bilanțul dezvol
tării agriculturii cooperatiste în 
ultimii ani, să analizeze activi
tatea uniunilor județene și a U- 
niunii Naționale și să stabilească 
sarcinile ce revin cooperativelor 
agricole în realizarea cu succes 
a programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului pri
vind dezvoltarea agriculturii so
cialiste. în participarea tot mai 
activă ta progresul general al 
României socialiste. (Aplauze 
puternice).

Este o coincidență fericită fap
tul că Congresul dumneavoas
tră își începe lucrările la numai 
două zile de la încheierea con
ferinței cadrelor de conducere 
și a reprezentanților oamenilor 
muncii din industrie și construc
ții Semnificația deosebită a a- 
cestor două importante eveni
mente din viața social-politlcă 
a țării noastre constă în faptul 
că la începutul' cincinalului 
1971—1975, conducerea partidu
lui și statului se consfătuiește 
cu reprezentanții producătorilor 
de bunuri materiale din indus
trie și agricultură; scopul aces
tor mari reuniuni este stabilirea 
măsurilor de perfecționare a 
activității ramurilor de baza ale 
economiei, de îmbunătățire a 
întregii munci de organizare, 
conducere și planificare a vie
ții economice-sociale, în vede
rea realizării în cele mai bune 
condiții a obiectivului funda
mental stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului — făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și crearea premiselor 
pentru trecerea la construirea 
treptată a comunismului în Ro
mânia. (Aplauze ; uternice, în
delungate).

Atit conferința activului din 
industrie, cît și Congresul dum
neavoastră se înscriu ca mani
festări care întrunesc repre
zentanții forțelor de bază ale 
societății noastre, constituind o 
expresie elocventă a alianței 
trainice a clasei muncitoare cu 
țărănimea, cu intelectualitatea 
și celelalte categorii sociale, 
fără deosebire de naționalitate, 
a democratismului orinduirii so
cialiste, a participării întregu
lui popor la făurirea conștientă 
a propriului său destin, a viito
rului său comunist. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

Stimați tovarăși.
In primăvara acestui an. se 

împlinesc 10 uni de la încheie
rea cooperativizării agriculturii 
in țara noastră. După cum știți, 
ședința consacrată încheierii 
cooperativizării a avut loc tot 
in această 6ală. Primăvara anu
lui 1962 s-a înscris ca un mo
ment de mare însemnătate is
torică în înfăptuirea revoluției 
socialiste în România. Coopera
tivizarea agriculturii a consti
tuit un îndelungat proces revo
luționar care a dus la schim
bări fundamentale in structura 
socială a satelor țării noastre, 

in caracterul relațiilor de pro
ducție din agricultură, în între
gul mod de muncă și de viață 
al țărănimii. O dată cu înche
ierea cooperativizării agricultu
rii s-a realizat generalizarea re-, 
lațiilor de producție socialiste, 
ceea ce a dus la crearea econo
miei socialiste unitare în Ro
mânia. (Aplauze îndelungate).

Organizarea agriculturii pc 
baze cooperatiste, socialiste, a 
marcat, totodată, lichidarea de
finitivă în țara noastră a cla
selor exploatatoare, a bazelor 
economice ale exploatării : a- 
ceasta a creat condițiile obiec
tive necesare pentru dezvolta
rea rapidă a agriculturii, pen
tru ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregii ță
rănimi. (Aplauze puternice).

Desigur, cooperativizarea nu 
rezolvă și nu poate rezolva de 
la sine problemele creșterii și 
modernizării producției agrico
le. Ea nu creează decît baza soci
ală și organizatorică necesară în
făptuirii acestui scop. Realiza
rea unei agriculturi intensive, 
de mare randament — necesi
tate obiectivă a construcției so
cialiste — cere eforturi susținu
te pentru dezvoltarea bazei 
tehnieo-materiale a. acestei ra
muri, reclamă investiții pentru 
mecanizare, chimizare, pentru 
îmbunătățiri funciare și, totoda
tă, impune o preocupare con
stantă pentru organizarea ra
țională a producției și a mun
cii, pentru aplicarea în produc
ție a cuceririlor științei agrozo
otehnice avansate. Tocmai în 
acest sens au acționat și acțio
nează partidul și statul nostru, 
acordînd o atenție deosebită 
dezvoltării pe baze moderne a 
producției agricole.

In cei 10 ani care au trecut 
de la terminarea cooperativi
zării au fost obținute succese 
de seamă în dezvoltarea agri
culturii. Pentru a înțelege mai 
bine marile realizări dobîndite 
în această perioadă, 6e cuvine 
să ne reamintim, cel puțin în 
treacăt, de situația din trecut. 
Mulți dintre cei prezenți în sa
lă își mai amintesc de nivelul 
înapoiat al agriculturii noastre 
sub regimul burghezo-moșie- 
resc, de condițiile grele de mun
că existente atunci, de asupri
rea moșierilor și chiaburilor și 
este tot o coincidență faptul că 
astăzi se împlinesc 65 de ani 
de la izbucnirea marilor răscoa
le țărănești din 1907. (Vii apla
uze). Sint cunoscute luptele des
fășurate de-a lungul secolelor 
de țărănimea patriei noastre 
împotriva asupririi, pentru 
dreptate socială și națională. 
Răscoalele lui Doja, ale lui Ho- 
ria, Cloșca și Crișan, celelalte 
răscoale din secolul al XIX-lea, 
precum și răscoala din 1907 
sînt numai cîteva din momen
tele care demonstrează că întot
deauna țărănimea a purtat lup
te hotărîte pentru a pune ca
păt asupririi, că ea a adus o 
contribuție de seamă la marile 
transformări revoluționar-demo- 
cratice din România, la cuceri
rea independenței și suverani
tății patriei noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite). Situația 
agriculturii noastre s-a înrău
tățit .și mai mult în timpul răz
boiului. Vă amintiți, desigur, 
de greutățile mari pe care 
le-am întîmpinat în primii ani 
după război. Problemele cen
trale care se puneau pe atunci 
in agricultura românească erau 
lichidarea moșierimii și trecerea 
pămîntului în miinilc țărănimii, 
desființarea oricărei forme de 
exploatare, lichidarea fărîmiță- 
rii gospodăriilor țărănești prin 
cooperativizarea agriculturii, în
zestrarea cu mașini și tractoare, 
asigurarea îngrășămintelor și 
substanțelor chimice necesare 
unei producții intensive. Deoa
rece economia românească era 
înapoiată și dispuneam de o in
dustrie slab dezvoltată, mijloa
cele pe care le avea statul pen
tru a le pune la dispoziția a- 
griculturii erau foarte reduse.

In aceste condiții, partidul 
ș- guvernul au hotărîL să pună 
pe prim plan dezvoltarea în 
ritm intens a industriei socia
liste. Ca una din condițiile de 
bază ale progresului general al 
țării și implicit ale dezvoltării 
agriculturii, ca premisă a ridi
cării gradului de civilizație al 
întregului nostru popor. (Aplau
ze puternice).

Viața a demonstrat pc 
deplin justețea acestei orien
tări marxist-leniniste a partidu
lui nostru. La conferința cu ac
tivul de bază din industrie 
m-am referit pe larg la succe
sele obținute de industria noas
tră socialistă. Astăzi, industria 
poate rezolva cu succes cele 
mai complexe sarcini privind 
dotarea agriculturii, a întregii 
economii cu tractoare și mașini 
agricole, poate asigura, în con
diții din ce în ce mai bune în
grășăminte și substanțe chimice 
necesare. Pe această bază teh
nică superioară s-au putut ob
ține succese remarcabile în 
creșterea producției agricole în 
ultimii ani.

Pentru • a înțelege mai bine 
marile schimbări petrecute în 
dotarea tehnică a agriculturii, 
mă voi referi la cîteva date. In 
1938, în agricultura românească 
lucrau circa 4 000 de tractoare, 
revenind un tractor la circa 
2 500 hectare. In 1971, pe ogoa
rele patriei noastre au lucrat 
circa 114 000 tractoare, reve
nind un tractor la 85 hectare. 
In ce privește celelalte mașini 
agricole, dispunem dc circa 
52 000 semănători — însămîn- 
țările la cereale rcalizîndu-sc 
în întregime cu mijloace meca
nizate — dc circa 48 000 com
bine și dc alte mașini agricole. 
Agricultura noastră a primit în 
1971 circa 650 000 tone de în
grășăminte substanță activă, fa
ță de circa 3 000 tone în 1938.

Statul nostru socialist a făcut 
însemnate eforturi financiare 
pentru dezvoltarea agriculturii; 
numai în cincinalul 1966—1970 
au fost investite în agricultură 
peste 50 miliarde lei, din care 
circa 38 miliarde din fondurile 
centrale ale statului.

Paralel cu dezvoltarea mijloa
celor tehnice de lucru, s-au 
depus eforturi pentru pregătirea 
cadrelor de specialiști necesari. 
In agricultură lucrează astăzi 
peste 24 500 specialiști cu pre
gătire superioară, din care 
14 500 ingineri agronomi și hor
ticultori, 7 000 medici veterinari 
și zootehniști, 2 200 ingineri me
canizatori, peste 22 500 cadre 
agricole cu pregătire medie, 
ceea ce constituie o uriașă for
ță pentru dezvoltarea agricultu
rii noastre pe baza cuceririlor 
științei agricole înaintate.

Ca rezultat al acestor eforturi 
materiale și financiare, al asi
gurării cadrelor de specialiști, 
al ridicării nivelului de cunoș
tințe al întregii țărănimi și apli
cării cuceririlor științei agricole 
a fost posibilă obținerea unor 
rezultate însemnate in creșterea 
producției vegetale și animalie
re. In comparație cu anii 1934— 
1938, în cincinalul 1966—1970 
producția medie anuală a cres
cut după cum urmează: la ce
reale de la 8 milioane tone la 
aprope 13 milioane; la floarea- 
soarelui de la 40 mii la 730 mii 
tone; la sfecla de zahăr de la 
circa 400 mii tone la aproape 
4 milioane tone. In ce privește 
efectivele de animale, în aceeași 
perioadă acestea au crescut, la 
bovine de la 3,7 milioane la 5,5 
milioane, la porcine de la 2,6 
milioane la 7,7 milioane, la ovi
ne de la 9,5 milioane la 14 
milioane.

După cum vedeți, prin mun
ca intensă a țărănimii noastre, 
a tuturor oamenilor muncii de 
la sate, am putut obține rezul
tate însemnate și în dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste.

De aceea doresc și la acest 
Congres să adresez, în numele 
conducerii dc partid și de stat, 
calde felicitări tuturor oameni
lor muncii din agricultură, în
tregii țărănimi pentru succese
le realizate. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este necesar însă să ținem 
seama că în cincinalul trecut 
timp de trei ani au fost con
diții climatice nefavorabile; mă 
refer îndeosebi la seceta din 
anul 1968 și la inundațiile din 
anul 1970. Dar tocmai in aceste 
condiții grele s-a afirmat su
perioritatea agriculturii noas
tre socialiste, forța unită a ță
rănimii și a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură caro au 
învins cu eroism greutățile, ob- 
ținînd producții agricole în sta
re să asigure aprovizionarea 
corespunzătoare a țârii. (Aplau
ze puternice).

Vă amintiți cu toții că deși 
nu a atins proporțiile acestor 
calamități naturale, seceta din 
1016 a avut consecințe incom

parabil mai grave, dezastruoa
se, am putea spune, atit asupra 
economici naționale cît și asu
pra condițiilor dc viață ale în
tregii populații a țării. Diferen
ța dintre cele două situații la 
care m-am referit reliefează cu 
putere forța și superioritatea a- 
griculturii socialiste, a orindui
rii noastre noi. Iată de ce este 
necesar să apreciem și cu acest 
prilej justețea liniei politice a 
partidului nostru comunist de 
unire a țărănimii muncitoare în 
cooperative agricole .de pro
ducție. (Aplauze puternice). 
Viața, experiența istorică a ță
rii noastre demonstrează că a- 
ceasta este singura cale de orga
nizare a țărănimii muncitoare 
în marea gospodărie de tip so
cialist, o necesitate obiectivă în 
etapa actuală pentru edificarea 
cu succes a societății socialis
te. (Aplauze puternice).

Cooperativizarea — vastă o- 
peră socială cu caracter revolu
ționar — a_ dus la transforma
rea țărănimii într-o clasă nouă, 
stăpînă pe mijloacele de pro
ducție, pe rodul muncii sale, 
participantă activă, alături dc 
clasa muncitoare, la întreaga 
operă de făurire a noii orînduiri 
sociale. (Aplauze puternice, în
delungate).

Desigur, în procesul coopera
tivizării, după cum este știut, o 
dată cu marile realizări obținu
te, s-au ivit și multe greutăți, 
s-au manifestat multe îndoieli, 
au fost înregistrate cîteodată și 
insuccese vremelnice. Dar în 
pofida acestora, sub conducerea 
partidului, țărănimea și-a unit 
eforturile și a pășit cu încrede
re și fermitate pe calea socia
lismului, convingîndu-se că nu
mai în alianță cu clasa munci
toare, urmînd neabătut politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru comunist, își poate făuri 
o viață nouă, fericită, poate 
contribui și mai din plin la înăl
țarea pe culmi tot mai înalte 
a patriei noastre socialiste. (A- 
plauze îndelungate).

Din rîndul maselor țărănești 
s-au ridicat mii, zeci de mii dc 
organizatori și conducători, des
toinici și pricepuțl ai producți
ei, cadre de nădejde care asi
gură conducerea unităților agri
cole sau care participă activ 
la viața de partid și de stat, în 
conducerea diferitelor sectoare 
ale societății noastre. Aceasta 
vorbește de la sine despre pro
fundele transformări care s-au 
produs în anii din urmă, în 
destinul țărănimii noastre, în 
viața satelor patriei. Privind în 
sală îmi amintesc de începutu
rile cooperativizării. Cunosc pe 
mulți dintre delegații prezenți 
la acest congres. Știu ce muncă 
uriașă au depus de-a lungul ani
lor care au trecut atît pentru 
cooperativizarea agriculturii cît 
și pentru creșterea producției 
agricole, ce greutăți au avut de 
învins și ce mari succese au 
obținut în activitatea lor. (A- 
plauzc). Putem afirma cu depli
nă convingere că în satele noas
tre, în agricultura românească 
cooperatistă s-au format oameni 
minunați care s-au transformat 
și au progresat o dată cu trans
formarea satelor, cu dezvolturcâ 
agriculturii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelung re
petate).

Conștienți că dispunem dc a- 
semenea cadre, că avem o ase
menea țărănime cooperatistă 
harnică, care urmează cu devo
tament neabătut politica parti
dului, sîntem încredințați, că 
vom putea realiza cu deplin suc
ces marile sarcini ce stau în fața 
agriculturii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cu toate rezultatele bune pc 
care le-am obținut, nu ne putem 
însă declura mulțumiți. In ge
nera), noi comuniștii dorim în
totdeauna ca activitatea să se 
desfășoare mai bine; constituie 
însăși o cerință a dezvoltării 
sociale analiza critică și autocri
tică a activității trecute pentru 
a trasa sarcinile corespunzătoare 
mersului tot mai holărit înain
te. Este clar că, chiar în condi
țiile grele la care m-am refe
rit. dacă nu s-ar fi manifestat 
unele lipsuri grave în activita
tea organelor agricole și a unor 
cooperative, puteau fi realizate 
recolte mult mai mari.

Este adevărat, se resimt încă 
neajunsuri în dotarea tchnico- 
materială, mai cu seamă în asi
gurarea îngrășămintelor și sub
stanțelor chimice. Această situa
ție se datorează în marc parte 

unor greșeli făcute îndeosebi în 
anii 1955—1965, cînd s-a renun
țat la prevederile planurilor 
cincinale respective privind dez
voltarea chimici pe motiv că 
țărănimea nu va ști să foloseas
că îngrășămintele și substanțele 
chimice; dc fapt din același 
motiv, s-a renunțat în mod ne
justificat și la prevederile pri
vitoare la irigații. De asemenea, 
s-au manifestat unele neajun
suri în producerea semințelor 
de înaltă productivitate.

Au existat, totodată, o seric 
de lipsuri serioase în activitatea 
Ministerului Agriculutrii, a or
ganelor agricole, precum și în 
munca uniunilor județene și a 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole dc Producție în 
ce privește organizarea și îndru
marea activității agricole coope
ratiste și, în general, a agricul
turii. Consider necesar să men
ționez aceste neajunsuri pentru 
a trage toate concluziile nece
sare in vederea îmbunătățirii 
activității în anii viitori.

Dragi tovarăși.

Congresul a! X-lea al partidu
lui. elaborînd programul de vi
itor, punînd in continuare un 
accent deosebit pe progresul 

undustției, ca factor primordial 
al mersului nostru înainte, a 
acordat o atenție deosebită agri
culturii, considerînd că aceas
ta reprezintă o ramură dc bază 
a economiei românești șl că de 
aceea este necesară și dezvolta
rea ei în ritm înalt și ra
pid. Numai dezvoltarea ar
monioasă, atît a industri
ei, cît și a agriculturii poate a- 
sigura înfăptuirea cu succes a 
obiectivului fundamental — fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în țara noastră, 
apropierea României, în scurt 
timp, de țările cu economie a- 
vansată, creșterea nivelului de 
trai, material șl spiritual, al 
întregului nostru popor. (Aplau
ze puternice).

Vă sînt cunoscute prevederile 
actualului plan cincinal privind 
dezvoltarea agriculturii. De a- 
ceea nu mă voi opri decît asu
pra cîtorva date : planul cinci
nal 1971—1975 prevede crește
rea producției agricole cu 36— 
49 la sută față de cincinalul 
anterior. Ritmul anual de creș
tere fiind de 7—8 la sută. Pro
ducția de cereale trebuie să 
fie în 1975 de 19,5 milioane to
ne. din care în sectorul coope
ratist de peste 13 milioane to
ne ; floarea-soarelui va trebui 
să crească la 1,2 milioane tone, 
din care circa un milion tone 
în sectorul cooperatist; sfecla 
de zahăr va ajunge la 5 mili
oane tone în sectorul coopera
tist. De asemenea, urmează să 
crească în mod substanțial pro
ducția de cartofi, legume, fr.uc- 
te, struguri. Sarcini importante 
se prevăd pentru dezvoltarea 
zootehniei. Efectivele de anima
le urmează să ajungă în 1975 
la 6.6 milioane bovine, din ca
re 3,1 milioane în sectorul co- 
peratist, la peste 10 milioane 
porcine, din care 3,3 milioane 
în sectorul cooperatist, la 16— 
17 milioane ovine, din care 6 
milioane în sectorul cooperatist 
și la 85 milioane păsări, din ca
re 12 milioane în sectorul co
operatist ; cînd vorbesc de sec
torul cooperatist, am în vedere 
proprietatea obștească. Pc a- 
ceastă bază va crește producția 
animalieră la carne urmînd să a- 
jungă_2,3 milioane tone, din ca
re circa 720 000 tone în coope
rative, la lapte — 64 milioane 
hectolitri, din care peste 26 mi
lioane hectolitri la cooperati
ve. la lînă — 38 300 tone, din 
care ia cooperative aproape 
16 000 tone și la ouă — 5 mili
arde. din care peste 400 mili
oane bucăți în cooperative.

După cum vedeți, tovarăși, 
sarcinile privind dezvoltarea 
producției agricole vegetale și 
animale sînt mari, dai conside
răm că ele sînt pe deplin posi
bil de realizat. Avem în vede
re că în acești ani agricultura 
Va primi importante mijloace 
materiale — tractoare, mașini 
agricole, îngrășăminte — că se 
va reuliza un vast program de 
irigații ; asigurarea unei aseme
nea baze materiale va permite 
îndeplinirea cu succes a sarci
nilor prevăzute în planul cin
cinal. De altfel, trebuie men
ționat că producțiile realizate 
în 1971 — primul an al cinci

nalului — demonstrează realis
mul acestor prevederi. După 
cum știți, producția agricolă 
a crescut, în comparație cu me
dia anuală din cincinalul tre
cut, cu 14 la sută ; am realizat 
o producție de cereale de 14,5 
milioane tone, cea mai mare 
producție din istoria României. 
Sporuri însemnate s-au obținut 
și la plante tehnice și la legu
me. Efectivele dc animale au 
sporit față de anul 1970, iar la 
începutul acestui an ele repre
zintă o creștere la bovine de 
312 000 capete. la porcine cu 
aproape 1 400 000 capete, iar la 
păsări cu 7 milioane.

Este ilustrativ pentru posibi
litățile dc care dispune agricul
tura cooperatistă faptul că în 
anul 1971 un număr important 
de cooperative agricole au rea
lizat deja sau chiar au depășit 
producțiile medii prevăzute 
pentru ultimul an al cincinalu
lui. Astfel 400 cooperative agri
cole au obținut o producție de 
grîu de peste 3 000 kg la hec
tar. față de 2 800 kg cît se pre
vede în plan în 1975 ; 350 de 
cooperative au obținut o pro
ducție de peste 4 000 kg po
rumb la hectar, față de 3 600 
kg prevăzut în plan ; peste 370 
de cooperative au obținut mai 
mult de 30 de tone sfeclă de 
zahăr la hectar aproape de cea 
prevăzută pentru 1975 ; aproape 
200-cooperative au realizat pes
te 20 tone cartofi la hectar fa
ță de 17 tone stabilite în plan. 
Trebuie subliniat că aceste pro
ducții mari, atît la cereale, cît 
șl la alte culturi, au fost obți
nute în toate zonele țării, ceea 
ce dovedește că prevederile 
cincinalului sînt realiste, că stă 
pe deplin în puterile noastre 
să îndeplinim și chiar să depă
șim aceste sarcini.

Avem toată convingerea că 
țărănimea noastră ''cooperatistă, 
întreaga țărănime, toți oamenii 
muncii vor realiza aceste pre
vederi. (Vij aplauze).

După cum se cunoaște, în ac
tualul cincinal, fondurile de in
vestiții și acumulări urmează 
să depășească 100 miliarde lei, 
din care circa 80 miliarde din 
fondurile centralizate ale sta
tului. Pentru a înțelege ce re
prezintă această sumă, voi ară
ta că ea este de două ori mai 
mare decît totalul investițiilor 
realizate în primul cincinal al 
României : 1951—1955.

Se va îmbunătăți dotarea cu 
tractoare și mașini agricole. La 
sfîrșitul anului 1975 agricultu
ra va dispune de 120 mii trac
toare, asigurîndu-se diversifica
rea acestora, creșterea substan
țială a numărului de tractoare 
mari ; vor fi livrate, de ase
menea, semănători, combine, 
precum și alte mașini agricole 
de înalt randament, care vor 
permite executarea in bune 
condiții a lucrărilor de semă
nat. întreținere .și slrîngere a 
recoltei. Practic, putem spune 
că vom avea asigurată meca
nizarea tuturor lucrărilor agri
cole. Un accent deosebit se va 
pune în acest cincinal pe reali
zarea mașinilor necesare cul
turilor tehnice și pe mecaniza
rea lucrărilor în zootehnie.

In 1975, agricultura va primi 
peste 2 milioane tone îngrășă
minte,, substanță activă, precum 
și alte produse chimice — erbi- 
cide .și insectofungicide. In a- 
celași timp, în cursul cincina
lului se vor desfășura mari lu
crări de irigații și îmbunătățiri 
funciare. In conformitate cu 
programul național aprobat dc 
plenara din 1971, urmează să 
se amenajeze pentru irigații 
1 200 000 hectare, ajungîndu-se 
în 1975 la circa 2 200 000 hecta
re irigate, față de 15 000 hecta
re în 1938 și de 200 000 hectare 
în 1960. Sînt prevăzute, de ase
menea, lucrări noi de îndiguiri 
și desecări pe suprafețe de pes
te 600 000 hectare, combaterea 
eroziunii solului pe 460 000 hec
tare. ameliorarea sărăturilor, 
nivelarea .și fertilizarea solului 
Pe mari suprafețe, ceea ce va 
contribui substanțial la îmbu
nătățirea fondului funciar.

După cum vedeți, tovarăși, 
prevederile pentru creșterea 
în ritm înalt a producției 
agricole se bazează pe un 
program vast de înzestrare 
tehnică, de chimizare, de i- 
rigații și îmbunătățiri funciare,

(Continuare in pag. a 2-a)
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Pavilionul central al Comple
xului expozițional din Piața 
Scîntcii găzduiește începînd de 
luni, 21 februarie, un nou eveni
ment dc o dosebita însemnătate 
in viața social-economică și poli
tică a țării noastre — cel de-al 
ll-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Acest forum al 
celor ce lucrează pe ogoarele în
frățite ale patriei noastre, își des
fășoară lucrările în preajma îm
plinirii unui deceniu de la în
cheierea cooperativizării agricul
turii, victorie istorică a politicii 
marxist-leniniste a Partidului Co
munist Roman, prin care s-a con
sfințit făurirea economiei socia
liste unitare, deschizând căi si
gure progresului rapid al agri
culturii și înscriind viața satelor 
pe coordonatele prosperității și 
civilizțiet.

Precedai de ample dezbateri 
în cadrul adunărilor generale ale 
Cooperativelor de producție și 
ale uniunilor județene, la care 
au participat intr-un spirit de 
înaltă responsabilitate civică și 
patriotică toți cei ce muncesc în 
agricultură. Congresul este che
mat sa facă bilanțul profundelor 
transformări in viața satului în 
deceniul care a trecut de la în
cheierea procesului de cooperati
vizare, să dezbată problemele ma
jore care privesc sarcinile actuale 
și de perspectivă ale agriculturii 
cooperatiste in lumina prevede
rilor Congresului al X-lea al 
P.C.R. și ale actualului cincinal, 
pentru ca agricultura cooperatis
tă să contribuie in mai mare mă
sură la creșterea producției vege
tale și animale, la sporirea veni
turilor unităților și ale membri
lor cooperatori, a aportului aces
tui sector la înfăptuirea vastului 
program de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

La Congres iau parte repre
zentanți ai țărănimii cooperatiste 
din întreaga [ară — români, ma
ghiari, germani fi alte naționa
lități. Sînt prezenți peste 5 1C0 
de delegați aleși în adunările ge
nerale ale cooperativelor agri
cole fi conferințele județene din
tre cei mai buni țărani coope
ratori, brigadieri, șefi de ferme, 
președinți de cooperative agricole, 
ingineri agronomi și zootehniști, 
medici veterinari, economiști și 
alți specialiști care își desfășoa
ră activitatea nemijlocit în pro
ducție.

Participă numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și guvernului, 
reprezentanți ai unor instituții^ 
centrale și organizații de masă 
și obștești, oameni de știință fi 
cultură, cadre de conducere din 
întreprinderile pentru mecaniza
rea agriculturii și întreprinderile 
agricole de stat, din uzinele con
structoare de mașini agricole și 
producătoare de îngrășăminte chi
mice, secretari ai comitetelor co
munale de partid, președinți de 
consilii populare comunale.

La congres iau parte, de a- 
semenea, 21 de delegații de peste 
hotare, reprezentând organizații 
cooperatiste agricole și țărănești.

Iau parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și corespondenți ai presei 
străine.

Marea sală a Pavilionului Ex
poziției este Împodobită sărbă
torește. Fundalul scenei este do
minat de Stema Republicii So
cialiste România încadrată de 
drapelele Partidului și Statului. 
Pe rotonda incintei sînt înscrise 
lozincile: „Trăiască Partidul Co

t
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| Oarea de seamă |
I prezentată de tovarășul |
I Gheorghe Petrescu |

munist Român, forța politică con
ducătoare a societății noastre /", 1 
.Jrăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica Socia- i 
listă România !*'.

Miile de participant la Con- ' 
greș întâmpină cu puternice u- 
rale și aplauze furtunoase pe to
varășii NICOLAE CEAUSESCU, ' 
ION GHEORGHE MAURER, ' 
EMIL BODN ARA$, MANEA 
MANESCU, PAUL N1CULES- 
CU-MIZIL, GHEORGHE PA
NA, GHEORGHE RĂDULES- ( 
CU, VIRGIL TROFIN, ILIE 
VERDET, MAXIM BERGH IA- 
NU. FLORIAN DANALACHEj 
EMIL DRAGANESCU, JANOS 1 
FAZEKAS, PETRE LUPU, DU
MITRU POPA. DUMITRU PO
PESCU, LEONTE RAUTU, 
GHEORGHE STOICA, ȘTE- 1 
FAX VOIT EC. PETRE BLAJO- 
VICI. MIRON CONST ANTI
N'ESCU, Mill Al DALEA, MIU i 
DOBRESCU. MIHAI GERE, 
I \SILE PATIL1NET. ION 
STAN ESCU. CORNEL BURTI
CA, care iau loc în loja din 
dreapta Prezidiului.

Întreaga asistență ovațio- 1, 
nează, scandează mir-"* în șir 
„Craușescu-P .C.R.“.

In loja din stingă Prezidiului 
iau loc șefii delegațiilor de pes
te hotare participante la Con- , 
gre> _ I

Din însărcinarea Consiliului 
Lniuniî Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, tovară- , 
șui GHEORGHE PETRESCU, 
președintele U.N.C.A.P.. rostește 
cuvântul de deschidere.

Subliniind importanța Congre
sului, președintele U.N.C.A.P. a 
salutat cu deosebită căldură, în 
numele delegaților, al țărănimii 
cooperatiste din întreaga țară, 
prezența conducătorilor partidu- ( 
lui și statului în frunte cu secre
tarul general al partidului, pre- 1, 
ședințele Consiliului de Stat, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU, 
la ședința de deschidere a Con
gresului. De asemenea, el 1
un călduros salut delega^ 
invitaților la acest eveniment im
portant în viața țărănimii coope
ratiste. [

Exprimând sentimentele delega
ților la Congres, ale tuturor ce- l 
lor ce lucrează pe ogoarele pa- 1 
triei, tovarășul Gheorghe Petres- » 
cu a adresat, de asemenea, un » 
cordial salut delegațiilor de r<-'ie ț 
hotare. 1

Delegații au ales apoi orga- J 
nele de lucru ale Congresului: j 
Prezidiul, Comisia de validare, ( 
Secretariatul, Comisia de rezolii- • 
(ie a Congresului, Comisia de a- ' 
mendamente la proiectele de sta- | 
tute și Comisia de propuneri a ( 
candidaților pentru Consiliul L - )
niunii Naționale a Cooperative- L 
lor Agricole de producție și a ? 
Comisiei de revizie. j

In unanimitate Congresul a ț 
adoptat următoarea ordine de zi: 1

1- — Darea de scamă a Con- 1 
sil iul ui Uniunii Naționale și sar- 1 
cinile ce revin cooperativelor a- 
gricole de producție și uniunilor I 
cooperatiste pentru înfăptuirea ) 
hotărârilor Congresului al X-lea- 
al P.C.R. și a planului cincinal ț 
de dezvoltare a agriculturii co- | 
operatiste în perioada 1971-1975. |

2. — Raportul Comisiei de re- i 
vi,ir j

(. \gerpres) \ 
(Continuare în pag. a 2-a) J
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CUVINT ARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
t-e din Mg /)

dc aplicare n cuveririloi știin
țe). dc asigurare cu semințe de 
►naltă calitnlp și de îmbunătă
țire a raselor de an miale. Sînt. 
deci, prevăzute toate măsurile 
necesare pentru a putea înfăp
tui in bune condiții sarcinile 
trasate de Congresul al X-lea 

. iii' (Vji aplauze).
Avem o linie Generală justă 

un program precis, obiediiv 
mărețe — ceea <-e se cere acum 
este de a lua toate măsurile 
pentru înfăptuirea la timp și in 
cele mai hune condiții a sarci
nilor ik viilor. Sînt convins iă 
Congresul dumneavoastră va 
dezbate oc larg aceste proble
me. că el va aduce o contribu
ție mportnntâ la stabilirea mă 
surilor ce trebuie luate de toa
te cooperativele agricole, de 
loți oamenii muncii din agricul
tură pentru înfăptuirea progra
mului de importanță nuiior.alfi 
privind dezvoltarea agricultu
rii noastre socialiste.

Pentru a asigura îndeplinirea 
obiectivelor privind creșterea 
producției cerealiere și a plan
telor tehnice, trebuie să punem 
un mai mare accent pe raiona- 
rea corespunzătoare a culturi
lor, pe asigurarea semințelor de 
înaltă productivitate, pe execu
tarea la timp și în bune condi
ții a tuturor lucrărilor agricole. 
Atrag, de asemenea, atenția în 
mod deosebit asupra măsurilor 
ce trebuie luate pentru obține
rea de producții legumicole ri
dicate. care să satisfacă pe de
plin cerințele oamenilor mun
cii. ale întregului popor. Avem 
toate condițiile pentru a înfăp
tui acest deziderat; este nece
sar ca fiecare județ, fiecare co
operativă. fiecare cooperator, 
fiecare țăran să se preocupe în 
mod deosebit de realizarea a- 
cestor sarcini.

Trebuie să acordăm mai mul
tă atenție viticulturii și pomi- 
cul furii — ramuri importante 
ale economiei, pentru care dis
punem de condiții deosebit de 
favorabile — spre a putea sa
tisface tot mai bine cerințele 
crescînde de consum ale între
gului popor.

O mare atenție trebuie acor
dată creșterii animalelor. Cu 
toate rezultatele bune din 1971 
se cer încă eforturi serioase 
pentru a înfăptui programul 
național de dezvoltare a zooteh
niei. Este necesar ca o dată cu 
preocuparea pentru creșterea e- 
fectivelor. și în primul rînd 
a efectivelor matcă, să fie lua
te măsuri hotărîte pentru ame
liorarea raselor de animale. 
Totodată, este necesar să acțio
năm cu toată fermitatea pen
tru asigurarea bazei furajere. 
Dispunem de peste 4 milioane 
de hectare de pășuni și finețe, 
dar acest potențial nu este va
lorificat nici o treime. De ace
ea. este necesar să acordăm o 
atenție deosebită fertilizării pă
șunilor și creșterii producției 
pentru a asigura o bună fura
jare a animalelor. Din exem
plele pe care le avem în dife
rite zone ale țârii, într-un șir 
de commie, de cooperative, re
iese câ vom realiza lucrările 
necesare, vom putea obține o 
creștere a producției pășunilor 
șl fînețelor care sâ permită fu
rajarea în condiții bune a unor 
efective de animale de două 
ori mai mari decît în prezent 
Trebuie combătută cu hotărîre 
orientarea care a fost dată Ia 
un moment dat de a se neglija 
pășunile și Hnețele și de a se 
merge exclusiv pe calea fura
jării animalelor cu concentra
te. Trebuie mai mult luată în 
considerare experiența îndelun
gată a crescătorilor de anima
le din România. mergîndu-se 
cu hotărîre pe calea folosirii fu
rajelor de mare volum, sucu
lente și a reducerii la strictul 
necesar a consumului de con
centrate.

Doresc, de asemenea, să atrag 
atenția asupra măsurilor ce tre
buie luate pentru înfăptuirea 
programului de irigații și ame
liorări funciare și care cere mo
bilizarea eforturilor întregii 
țârănimi. Este necesar ca, pe 
lingă lucrările dc interes na
țional, fiecare cooperativă, fie
care unitate agricolă să reali
zeze o suprafață irigată cit mai 
marc. Dc altfel, chiar prin* plan, 
peste 400 000 hectare sînt pre
văzute a se realiza de către u- 
mlățile agricole cu forțe pro
pui. De asemenea, se impune 
ea Ministerul Agriculturii, or
ganele agricole, specialiștii din 
cooperative și unitățile de stat 
să ia toate măsurile în vederea 
organizării corespunzătoare a 
exploatării suprafețelor irigate, 
Dc asemenea, trebuie intensifi
cate lucrările de desecări ce se 
pot realiza într-o mai mare 
parte de către unități. Ceea ce 
s-a făcut în toamna anului tre
cut și la începutul acestui an 
constituie numai un exemplu 
cu privire la marile posibilități 
pe are le au satele noastre, 
cooperativele, de a realiza un 
volum mult mai mare dc lu
crări.

O sarcină primordială care 
stă in fața cooperativelor agri
cole de producție este intensifi
carea eforturilor pentru dezvol
tarea continuă a avutului ob- 
ș’csc — baza creșterii rapide a 
producției cooperativelor și a 
bunăstării țărănimii. Este nece
sar să se respecte în acest sens 
prevederile statutului cooperati
velor care tabilește obligația 
fiecărei cooperative agricole de 
a aloca pentru fondul de acu
mulare 18—25 la sută din pro- 
du tia netă realizată. Fiecare 
țăran cooperator trebuie să în
țeleagă că aceasta este o nece
sitate arzătoare pentru dezvol
tarea continuă a cooperativei, 
că numaj astfel se poate asigu
ra creșterea potențialului eco
nomic al cooperativelor, spori
ri i continuă a veniturilor mem
brilor acestora. Este știut că 
statul acordă un ajutor de sea
mă cooperativelor pentru dez
voltarea acumulărilor, pentru 
investiții, recent. Comitetul E- 
xecutiv a hotărît anularea res- 

dc 1 1j8 milioane lei date țără
nimii, precum și acordarea unui 
i red ii n< rambursabil de 350 
milioane hi pentru pensii și a 
unui credit dc 500 milioane l' i 
pentru plata retribuirii membri
lor cooperatori.

Ajutorul statului nu trebuie 
să ducă insă, sub nici o formă, 
la diminuarea eforturilor pro
prii ale cooperativelor pentru 
creșterea acumulărilor dc care 
depinde in mod hotftrîtor dez
voltarea și întărirea lor econo
mică.

In dezvoltarea agriculturii 
cooperatiste, va dc altfel a în
tregii agriculturi, un rol impor
tant revine întrcprindcritai a- 
gricole dc stat. Aceste unități 
trebuie să devină puternice baze 
dc producție a semințelor dc 
înaltă productivitate și a raselor 
superioare dc animale. între
prinderile agricole de stat au 
datoria dc a dezvolta o conlu
crare larga in producție cu co
operativele agricole. Există li
nele realizări pc această linie, 
îndeosebi în ce privește fermele 
industriale dc păsări; există, do 
asemenea, începuturi bune și 
in domeniul creșterii și îngrfișă- 
rii porcilor. Extinzînd acest în
ceput, este necesar ca coopera
rea între întreprinderile dc stal 
și cooperativele agricole să se 
dezvolte și la creșterea bovine
lor. precum și în producția dc 
cereale și plante tehnice. Prin 
întreaga lor activitate, întreprin
derile agricole dc stat trebuie să 
constituie un model dc organi
zare superioară a producției a- 
grieole — deși trebuie spus vă 
In prezent există cooperative 
agricole oare, prin înaltul spi
rit gospodăresc, prin rezultatele 
obținute, depășesc unele între
prinderi agricole de slat. 
Tocmai de aceea, conlucrarea 
dintre cooperative și întreprin
derile agricole dc stat trebuie 
astfel concepută și desfășurată 
îneît să ducă la generalizarea 
experienței pozitive, atit în li
nele cît și în celelalte, să asi
gure avîntul general al între
gii noastre agriculturi socialiste. 
(Vii și puternice aplauze).

Un rol important în asigura
rea cooperativelor agricole cu 
tractoare și mașini agricole îl au 
întreprinderile dc mecanizare a 
agriculturii. In urma măsurilor 
adoptate în 1971. pentru reorga
nizarea sectorului de mecaniza
re, s-au înființat secții ale 
acestora in fiecare cooperativă 
agricolă de producție. Aceasta 
a dus la apropierea și integra
rea unităților de mecanizare în 
activitatea cooperativelor agri
cole. la creșterea răspunderii a- 
cestor unități pentru executa
rea tuturor lucrărilor din coope
rativele agricole de producție. 
Totodată, s-au adus perfecțio
nări sistemului de salarizare a 
lucrătorilor din unitățile de me
canizare. legîndu-se mai strins 
remunerarea muncii lor de re
zultatele obținute în producție 
de cooperative.

Avind in vedere câ în cadrul 
acestui cincinal va crește mult 
gradul mecanizării agriculturii, 
că practic aproape totalitatea 
muncilor agricole vor fi execu
tate mecanizat, se impune să 
se ia măsuri mai hotărîte pen
tru pregătirea de mecanizatori 
din rîndul cooperatorilor, inclu
siv din rîndul femeilor, sau mai 
bine zis pentru a face ca toți 
cooperatorii sâ poată mînui mij
loacele mecanizate.

Buna desfășurare a lucrărilor 
de mecanizare necesită o preo
cupare sporită pentru întreține
rea corespunzătoare a parcului 
de mașini și pentru asigurarea 
pieselor de schimb. Ministerul 
Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Agriculturii, care dis
pun de o puternică bază tehni
că, de un mare număr de în
treprinderi de mecanizare, tre
buie să ia toate măsurile pentru 
a asigura necesarul dc piese 
dc schimb, precum și repararea 
la timp și în bune condițiuni a 
tractoarelor și mașinilor agri
cole.

Sarcini importante revin Aca
demici de științe agricole, cer
cetătorilor din agricultură în 
crearea de noi soiuri de semin
țe de înaltă productivitate, în 
ameliorarea și crearea de noi 
rase superioare de animale. Este 
necesar ca aceste sarcini să fie 
abordate cu mai mult curaj și 
spirit de răspundere, acționîn- 
du-se in spiritul noilor cuceriri 
ale științei biologice moderne. 
Dispunem de 21 institute și sta
țiuni centrale de cercetare, de 
37 stațiuni de cercetare terito
riale, de circa 7 000 de cercetă
tori și lucrători științifici, deci 
de o uriașă forță care poate și 
trebuie să soluționeze cu suc
ces și într-un timp mult mai 
scurt problemele legate de pro
gresul științific al agriculturii 
noastre socialiste, să-și aducă 
un aport tot mai însemnat la 
progresul general a) științei, al 
piitriei noastre. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Dragi tovarăși.

Țelul a tot ce făurim, scopul 
întregii politici a partidului și 
statului nostru, esența însăși a 
edificării societății socialiste es
te bunăstarea și fericirea omu
lui. Sini cunoscute măsurile lua
te de partid și guvern pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
clasei muncitoare, a) întregu
lui popor, de aceea nu mă voi 
referi la ele. Doresc să mă o- 
presc asupra uțpor măsuri
car privesc condițiile de 
viată șî de muncă ale 
țărănimii cooperatiste, ale 
țărănimii in general. După cum 
știți. în ultimul timp a fost luat 
un șir de măsuri pentru per
fecționarea relațiilor de produc
ție, pentru așezarea mai judi
cioasă a normelor și retribu-
i iei in cooperativele agricole de 
producție, in întreprinderile de 
mecanizare. Introducerea noilor 
forme de retribuție, îndeosebi
a acordului global, asigură co
interesarea corespunzătoare a 
cooperatorilor, creșterea veni* 
turilor în raport cu munca și 
producția obținută. De aseme

nea, ini roditcerea, înccpînd din 
1971, .1 v< nitului minim r.ihhv 
Int, oglindește grija Și prcixn- 
jxirca partidului și stalului 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale țărănimii. (Aplauze 
puternice).

In ultimii ani .un introdus 
pensionarea țăranilor coopera
tori, jar in anul 1971 pensiile ui 
fost dublate ; astăzi peste 
1 300 000 dc țărani cooperatori 
primesc pensie. S-n introdus 
ajutorul pentru copiii cooperato
rilor. asistența medicală gratui
ta. Dc qsemcncii, pentru a veni 
în ajutorul femeilor, cure con
stituie prim ipala forță de mun-
< ă in agricultură, s an In I m;î- 
surj și se prevede intens ii icarca 
.v rstora pentru organizarea crr- 
șolor și grădinițelor dc copii.

Veniturile generale ale țărăni
mii cooperatiste au crescut în
< mvinalul trecut, față dc cinci
nalul precedent, cu circa 1 >.4 
la sută și urmează sâ crească in 
actualul cincinal cu 22—30 la 
sută față dc perioada 1966— 
1970. Creșterea nivelului dc 
viață al țărănimii noastre este 
reflectată și in intensificarea 
construcțiilor dc locuințe. Nu
mai în cincinalul trecut s-ou 
construit circa 260 000 dc locu
ințe la sate, s-au ridicat noi 
școli, dispensare, spitale, cămi
ne dc copii, s-au executat im
portante lucrări edilitare și ru
tiere. Ap de an, la fel ca și 
orașele, satele patriei noastre 
se transformă, se modernizează, 
rcflectînc’ pătrunderea lot mai 
rapidă a cuceririlor civiliza
ției în viața tuturor cetățenilor.

In aceasta privință doresc să 
menționez faptul că hotărîrile 
Conferinței Naționale a partidu
lui din decembrie 1967 de reor
ganizare teritorial-administrati- 
vă a țării —care au dus la eli
minarea unor verigi intermedia
re între conducerea centrală și 
locală și la eroarea unor uni
tăți teritoriale dc bază puternice 
— s-au dovedit pe deplin juste. 
Astăzi, comunele noastre sînt 
unități teritorial-udministrative 
puternic consolidate, consiliile 
populare joacă un rol tot mai 
important în organizarea vieții 
economice, sociale și culturale a 
țărănimii. Pe baza hotărîrilor 
conferinței primarilor și secre
tarilor dc partid care a avut 
loc în decembrie 1971, urmează 
să crească și mai mult rolul a- 
cestor organisme în organizarea 
și conducerea întregii activități 
locale. Fără îndoială că aceasta 
se Va reflecta in creșterea bu
năstării tuturor locuitorilor sa
telor noastre. Sînt în curs de 
definitivare măsuri privind sis
tematizarea rurală și crearea de 
noi centre urbane, de adevărate 
orașe agricole, astfel ca, în ur
mătorii 19—15 ani. pc harta pa
triei noastre să apară încă 300 
de noi centre orășenești, caro, 
desigur, vor exercita o puterni
că influență asupra ridicării 
generale a vieții satelor. (Vii a- 
plauzc).

In felul acesta, concentrînd 
atenția asupra dezvoltării pro
ducției agricole, asupra creșterii 
veniturilor țărănimii, preocu- 
pîndu-ne continuu de mai bu
na organizare a muncii, de me
canizarea producției agricole, de 
introducerea cuceririlor științei 
și ridicarea nivelului de pregă
tire profesională și politică a 
țărănimii, de mai buna organi
zare generală a teritoriului șa
lelor noastre să creăm premisele 
obiective pentru dispariția trep
tată a deosebirilor esențiale din
tre sat și oraș, dintre munca a- 
gricolă și munca industrială, 
pentru apropierea treptată a 
condițiilor de viață ale oameni
lor muncii de la sate de cele ale 
oamenilor muncii din orașe. Ac
ționăm astfel în mod planificat 
și conștient în direcția întăririi 
unității dintre muncitorime și 
țărănime, a creării unei socie
tăți unitare de oameni ai muncii 
animați de aceleași idealuri, 
de aceleași scopuri, în direcția 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a făuririi 
treptate a comunismului. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,

Vă sînt, desigur, cunoscute 
măsurile adoptate de partid, pe 
buza hotărîrilor Conferinței Na
ționale și ale Congresului a) 
X-lea, pentru perfecționarea 
conducerii si organizării întregii 
vieți economico-socialc din țara 
noastră. In acest cadru se în
scriu și măsurile luate pentru 
mai buna organizare, conduce
re șî planificare a activității din 
agricultură. Este necesar ca, pe 
baza experienței de pină acum, 
să se aducă o seric de noi îm
bunătățiri în acest domeniu, 
astfel ca pînâ la sfîrșitul aces
tui an să fie încheiată, in linii 
generale, această acțiune. Desi
gur. problemele conducerii și 
planificării vor trebui sâ stea 
permanent în atenția organelor 
de partid și de stat.

Este necesar să crească rolul 
cooperativelor și în mod deose
bit aJ adunărilor generale în 
planificarea activității economi
ce șj de producție. Va trebui 
să se întărească, de asemenea, 
acțiunea de cooperare și specia
lizare în producție. In acest 
scop, consiliile intcrcoopcratiste 
create în 1971 vor trebui să ac
ționeze cu mai multă hotărîre, 
asigurînd o raionare și speciali
zare cit mai corespunzătoare.

Inginerii, medicii veterinari și 
zooteliniștii. toți specialiștii care 
lucrează în cooperativele agrico
le de producție, trebuie să-și în
deplinească mai bine rolul de 
reprezentanli ai statului In în
drumarea acestor unități, in in
troducerea cuceririlor științei în 
producția agricolă.

O alenție deosebită trebuie 
acordată ridicării nivelului de 
cunoștințe al țărănimii, al tu
turor lucrătorilor din agricultu
ră, Trebuie să se înțeleagă bine 
faptul că cultivarea plantelor 
și creșterea animalelor cer cu
noștințe temeinice. In fond, es
te vorba de a lucra — ca să 
spun așa — cu ființe vii; fieca
re plantă și fiecare specie de 
animale au nevoie de e anumi

tă îngrijire, de o anumită hra
nă. Lucrătorii dm igricullură 
trebuie sâ jAisede cunoștințele 
necesare jx-ntru a șli să aplice 
diferei mei
Producția agricolă reclamă o 
înaltă pricepere, cunoștințe ști
ințifice tot mai dezvoltate, în
de >scbi în domeniul biologiei. 
Consider câ in iceaSlft privin
ță in învățăinîntul nostru mal 
sint încă multe dc făcut. In spi
ritul măsuriloi stabilite dc Co
mitetul Central este necesar ca 
Ministerul Educației și înlățâ 
minlului și Ministerul Agricul
turii să iu tonic măsurile pen
tru perfecționarea cil mai rapi
dă a întregului sistem dc în- 
vâțâmînl și totodată pentru ri
dicarea pregătirii profesionale, 
științifice .i tuturor liicrătoi >r 
din agricultură.

Esle necesar să fie aduse pre
cizări in ce privește raportu
rile și răspunderile organelor 
agi '.>'e și uniunilor cooperatis
te. Direcțiile agricole județene, 
celelalte organe agricole dc 
s ?e< ialitnte județene trebuie .să 
poarte întreaga răspundere pen
tru organizarea și desfășurarea 
procesului de producție, pentru 
introducerea cuceririlor științei 
in u-riculluin. In același timp, 
uniunile agricole județene, ca 
organe democratice reprezenta
tive ale țărănimii cooperatiste, 
trebuie să se preocupe dc buna 
organizare și desfășurare a vie
ții cooperativelor, de realiza
rea programului dc calificare, 
de îmbunătățirea muncii consi
liilor cooperativelor ca organe 
colective de conducere, de creș
terea rolului adunărilor genera
le care trebuie sâ și exercite tot 
mai bine atribuțiile și răspun
derile ca organe supreme ale 
conducerii cooperativelor. O a- 
tenție mai mare trebuie acorda
tă întăririi disciplinei și ordine 
în cooperative, îmbunătățirii < 
videnței, pentru a asigură des
fășurarea în cît mai bune con
dițiuni și cu eficiență cît mai 
înaltă a întregii activități. Dez
voltarea democrației socialiste, 
participarea cooperatorilor Ia 
întreaga activitate de producție 
și de conducere constituie un 
element esențial pentru desfă
șurarea cu succes a muncii, 
pentru întărirea economică și 
organizatorică a cooperative
lor. pentru participarea ță
rănimii. alături de clasa mun
citoare, la conducerea generală 
a țării. (Vii aplauze).

Se impune ca Ministerul a- 
griculturii și Consiliu) Națio
nal al Cooperativelor Agricole 
de Producție să realizeze o mai 
bună conlucrare între ele, să-și 
unească eforturile în direcțiile 
la care m-am referit, acționînd 
în strînsă unitate pentru înde
plinirea cu succes a marilor 
sarcini puse de Congresul al 
X-lea în fața agriculturii

Am mai avut prilejul să(ia- 
răt că principala forță de mun
că în agricultură o reprezintă 
femeile. Această situație este 
determinată în cea mai mare 
parte de dezvoltarea intensă a 
industriei noastre, dc faptul că 
un număr toi mai mare de co
operatori se îndreaptă spre in
dustrie și construcții ; desigur 
nu mă refer la cei care se în
dreaptă spre muncile adminis
trative din cooperative. De ace
ea, este necesar să se acorde o 
atenție sporită participării fe
meilor la întreaga activitate de 
conducere a cooperativelor. Va 
trebui ca ele să-și găsească un 
loc mai important decît pînă 
acum în conducerea cooperati
velor — inclusiv în calitate de 
președinți dc cooperative, — și 
dc asemenea. în uniunea jude
țeană, în Uniunea Națională, în 
toate sectoarele de conducere 
ale agriculturii, ale consiliilor 
populare, ale întregii țări. (A- 
plauzc).

Tot ceea ce am înfăptuit în 
agricultură, ca și în celelalte 
domenii de activitate, este re
zultatul politicii juste, marxist* 
leniniste a partidului nostru, a 
faptului că partidul își îndepli
nește cu fermitate rolul de for
ță politică conducătoare a în
tregii socictăț.i socialiste româ
nești. (Aplauze). De asemenea, 
în toate aceste activități se a- 
firmă cu putere misiunea și ro
lul stâliilui socialist ca organi
zator și conducător al produc
ției de bunuri materiale și spi
rituale. Corespunzător cu aceas
ta, consiliile populare județene 
și comunale trebuii să acorde 
o mai mare atenție problemelor 
agriculturii să-și îndeplinească 
în mai bune condițiuni obliga
țiile ce le revin prin Legea 
consiliilor populare. Consiliile 
populare comunale, purtind 
răspunderea pentru desfășura
rea întregii activități economi
ce și sociale, a întregului pro
ces de producție agrară și in
dustrială din comună, trebuie 
să exercite control și îndruma
re și asupra cooperativelor a- 
gricole de producție și a între
prinderilor agricole de stat. Con
siliile populare comunale trebu
ie să controleze modul în care se 
aplică legea privind executarea 
lucrărilor agricole de către i< ' 
deținătorii de pămînt, fie că 
sînt unități agricole socialiste — 
dp stal sau cooperatiste — fie 
câ sînt gospodării personale ale 
cooperatorilor sau gospodării a- 
le producătorilor individuali.

In centrul atenției consiliilor 
populare comunale trebuie să 
stea apărarea și gospodărirea 
chibzuită a fondului funciar ca 
mijlocul de producție cel mai 
important din agricultură — e- 
le trebuie să acționeze cu toa
tă fermitatea pentru a pune ca
păt oricărei risipe de teren, a 
oricăror abuzuri ce duc la dimi
nuarea suprafeței agricole, la 
utilizarea ei nerațională. Mai 
m-am referit )a faptul că în 
1971 aproape 400 000 de hectare 
— datorită ncefecluărli la timp 
a unor lucrări de desecări, r 
cum și necxecutării unor lu
crări agricole — nu uu dat a- 
proape de loc producție ; aceas

ta echivalează cu un minus dc 
peste 1,’ milioane tone In pro- 
duițiile dc urîu și porumb din 
anul i recul. Iată dc ce esle ne
cesar < i loți cooperatorii, toate 
conducerile unităților din agri- 

'culturfl — atîl cooperatiste, cit 
și de sînt — loți specialiștii să 
acorde o atenție dc ischită folo
sirii fondului fun inr. Aceasta 
esle o condiție primordială pen
tru a asigura obținerea unei rc- 
r-dlc ; ir <■ și iiiâ’i- șiii'.ilc, (Vii 
aplauze). Indifeu ni do propric- 
i ir. pămînlul este un bun na
ții.; a| — și organele dc stat și 
. iporatiste poartă răspunderea 
pentru (chil cum este apărut și 
gospodărit. Toate organele agri
cole, coo|X*rativclc, consiliile 
populare trebuie să manifeste 
cea mai mare atenție pentru a- 
părarea. conservarea Și folosi
rea eficientă a pămînliilul — 
aceasta constituie • ibligație 
esențială față de însuși viitorul 
națiunii no mire socialiste. (A- 
plauze puternice).

O atenție deosebită trebuie 
să acorde, dc asemenea, consi
liile populari' dezvoltării zo
otehniei. întreținerii fondului 
do pășim: și finețe, precum șt 
dezvoltai,i .și valorificării efici
ente a patrimoniului pomiviti- 
i’Ol.

De asemenea, consiliile popu
lare Județene, care poartă răs
punderea deplină. in calitate 
dc titulare dc plan, pentru în
treaga producție agricolă de pe 
teritoriul județului, trebuie să 
se preocupe cu mai multă aten
ție de soluționarea la timp a 
problemelor agricole. In aceas
tă calitate ele trebuie să ia 
măsurile ce se impun pentru a 
asigura realizarea tuturor sar
cinilor privind dezvoltarea a- 
griculturii și să nu aștepte ca 
altcineva din București să re
zolve problemele care se pol 
și trebuie rezolvate la județ și 
în comună. (Aplauze).

Nu doresc deloc să înțeleagă 
tovarășii din Ministerul Agri
culturii și din Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție că ei nu 
trebuie să meargă în județe'* și 
în comune. Dimpotrivă, este 
necesar sâ înțeleagă că activi
tatea conducerii agriculturii, 
de stat și cooperatiste, trebuie 
să se exercite jos, în comune, 
în județe, pentru că acolo se 
hotărăște soarta producției a- 
gricole. (Vii aplauze).

In conformitate cu rolul con
ducător pe care îl îndeplinește 
partidul în societatea noastră, 
organizațiile de partid din co
operative. comitetele de partid 
comunale trebuie să desfășoare 
o largii activitate de unire a 
eforturilor întregii țărăniini în 
vederea înfăptuirii cu succes a 
sarcinilor la care m-am referit, 
— astfel ca fiecare cooperativă, 
fiecare brigadă să obțină pro
ducții tot mai înalte, ca fiecare 
cooperaior sâ participe activ la 
activitatea de producție, la în
treaga muncă a cooperativei. 
Organizațiile dc partid trebuie 
să desfășoare o largă muncă 
politico-educativă, preocupîndu- 
se de buna desfășuraie a învă- 
lămîntului agricol de masă, de 
ridicarea nivelului de cunoștințe 
agricole al țărănimii, dc dez
voltarea conștiinței lor socialis
te, astfel ca fiecare țăran, fie
care cooperator să devină un 
participant conștient, activ, la 
opera de dezvoltare a agricul
turii noastre, a întregii țări. 
Doresc să atrag atenția organi
zațiilor de partid din comune
le neeooperativizate, cît și or
ganelor agricole și consiliilor 
populare, de a acorda mai mul
tă atenție și asistență tehnică 
de specialitate țărănimii neco- 
operatiste, care dispune de re
zerve mari pentru creșterea 
producției agricole, îndeosebi 
în ce privește zootehnia, pomi
cultura și viticultura. Se știe că 
peste 50 la sută din efectivele 
de animale sînt deținute de ță
ranii cooperatori în gospodării 
proprii și de țăranii individuali 
din zonele dc deal și de munte. 
Trebuie să spunem că valorifi
carea acestor posibilități a fost 
neglijată vreme îndelungată. 
Se impune ca, în ce) mai scurt 
timp, să se lichideze neajunsu
rile ce s-au manifestat și să se 
acorde atenția și sprijinul co
respunzător creșterii producției 
și în acest sector. Corespunză
tor sarcinilor stabilite de Plena
ra Comitetului Central al parti
dului. din noiembrie anul tre
cut. de programul ideologic a! 
partidului, trebuie intensificată 
activitatea de educație și de for
mare a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii. In acest sens 
este necesar ca, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste să 
acorde mai multă atenție în
făptuirii în viață a măsurilor 
stabilite de partid în acest sens, 
dezvoltării a'.tLvilății așezămin
telor culturale, astfel ca ele să 
devină puternice centre ale 
muncii educative de formare a 
conștiinței socialiste a țărăni
mii.

Pornind dc la rolul important 
pe care îl are tineretul în pro
ducția agricolă, în transformă
rile înnoitoare care se produc 
in satele noastre, este necesar 
să se acorde o atenție sporită 
pregătirii .și educării tinerei ge
neralii în vederea rezolvării 
problemelor tot mai complexe 
pe care le ridică modernizarea 
agriculturii, creșterea nivelului 
de civilizație a satului românesc. 
Sarcini importante revin în a- 
ccst sens organizațiilor U.T.C. 
de la sale, comitetelor județe
ne și Comitetului Central al 
U.T.C., care trebuie să manifes
te mai multă inițiativă în mo
bilizarea și unirea eforturilor 
tinerelului, în educarea lui pa
triotică. comunistă, în spiritul 
unei înalte răspunderi față de 
cooperativa în care lucrează, 
față de comuna în care trăieș
te, față de interesele generale 
ale societății noastre socialiste. 
(Aplau/c prelungite).

In ridicarea satului românesc, 

in crești. i < a producției agricole, 
in dezvoltarea activității m 
slrm iiv < ducativv și < uluiral-nr- 
tistivr, a întregii vieți sociale 
din domeniul rural, un rol im
pui luni uu cudrek didactice, 
to-.i intelectualii salului. Ei tre
buie să-și pună ni toată pasiu
nea cunoștințele și puterea dc 
muncă in slujba înfăptuirii pro
gramului uc dezvoltare genera
lă u vieții satelor, a ridicării 
nivelului dc cunoștințe și de 
cultură n) țărănimii, â militeze 
pentru n fner din fiecare comu
nii, dm fiecare sal, un puternic 
renali ui societății noastre în 
plina dezvolturc.

Hăspiinc'rri deosebit de mari 
revin (Omitctclor județene dc 
partid in îndrumarea consiliilor 
popi ilare și a organelor agrico
le județeni' spre soluționarea 
operaiivâ și eficientă <i tuturor 
problem» lor din agricultura. 
Este necesar • a ele să acorde 
mai multă uiențic îndrumării 
întregului aparat agricol — des
tul dc numeros la județe — 
spre unitățile dc producție. în 
cooperative, să asigure o în
drumare mai eficientă a organi
zațiilor dc partid în îndeplinirea 
sarcinilor < arc Ic revin. Trebuie 
sâ menționez in fața Congresu
lui că in ultimul timp comitete
le județene c’c partid, organizați
ile noastre de partid au desfășu
rat o activitate cu rezultate mult 
mui bune și de aceea felicitările 
p<> care Ir-am adresat țărănimii 
pentru rezultatele obținute in 
dezvoltarea agriculturii doresc 
să je adresez și organizațiilor de 
partid, tuturor comuniștilor. 
( \plaitzc puternice, îndelungate). 
Dar, < o toate acestea, nu trebuie 
să scăpăm din vedere că mai 
sînt multp lucruri de îmbunătă
țit în ce privește felul în care 
organizațiile dc partid, comitete
le județene sc preocupă dc so
luționarea problemelor. Este 
necesar să sc acționeze cu mai 
multă fermitate p: ntru a pune 
capăt metodelor birocratice de 
conduceri', abuzului dc circulari 
Și instrucțiuni de tot felul, să 
se treacă mai hotărît la o acti
vitate directă, vie. la fața locu
lui, asigurîndu-sc participarea 
nemijlocită a cadrelor dc partid 
și de stat la soluționarea pro
blemelor pe care le ridică viața 
direct în unitățile de bază de 
producție. Și aceasta sc impune 
incepînd de sus, de la Comitetul 
Central, dc la Consiliul de Mi
niștri, și pină jos, la comitetele 
județene dc partid și consiliile 
populare județene. (Aplauze pu
ternice).

Iată, tovarăși, eîtcva probleme 
la care am dorit să mă refer 
cu prilejul celui dc al Il-lea 
Congres al cooperatorilor din 
România. Sîntem convinși câ ele 
vor face obiectul unei analize a- 
tente in cadrul lucrărilor dum- 
neavoaslră, că în congres se vor 
stabili măsuri care să asigure 
unirea tuturor eforturilor — ale 
țărănimii, alo organelor de con
ducere agricole și ale uniunilor 
cooperatiste — în vederea rea
lizării eu succes a vastului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea cu privire la înflorirea 
agriculturii. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,

Dezbătînd problemele dezvol
tării continue a agriculturii, 
perfecționării industriei. înflori
rii economiei naționale, proble
mele mersului înainte al so
cietății noastre socialiste, ne în
deplinim obligația sacră, funda
mentală față de poporul nostru, 
față de națiunea noastră socia
listă. Fiecare partid comunist 
are în primul rînd îndatorirea
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Deschiderea lucrărilor celui deal ll-lea
Congres al Uniunii Alaționale 

a Cooperativelor Agricole de Producție
(Urmare din pag. 1}

3. — Propuneri de modificare 
a slatinelor Cooperativei agricole 
de producție. Casei de pensii fi 
Uniunilor cooperatiste agricole.

4. — Alegerea Consiliului U- 
niitnii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție fi a 
Comisiei de Revizie a uniunii.

Primit cu puternice fi înde
lungi aplauze, intr-o atmosfe
ră de puternic entuziasm, a luat 
iu .intui tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cu-.intarea con
ducătorului partidului și statului 
este urmărită cu deosebită aten
ție de miile de participanți la 
Congres fiind subliniată în repe
tate rînduri cu vii fi puternice 
aplauze. To{i cei prezenți își ex
prima și cu acest prilej recunof- 
lința fierbinte față de partid, de 
secretarul general pentru grija 
permanentă pe care o poarta dez
voltării agriculturii, 'înfloririi sa
tului românesc, hotărîrea fermă 
de a munci cu hărnicie pentru 
ca ogoarele țării să-și sporească 
rodnicia, pe măsura sprijinului a- 
cordat de stalul nostru, a ma
rilor sarcini prevăzute in actua
lul cincinal.

lixprimind sentimentele partici- 
pauților fi incitaților la Congres, 
președintele l'.N.C.A.P. a mul
țumii tovarășului NICOLAE 
CI 1/ Șl SCU penlru iiivintele 
(alde adresate țărănimii coopera
tiste, pentru indicațiile prețioa
se date in vederea dezvoltării și 
consolidării agriculturii coopera
tiste.

La primul punct al ordinii de 
zi. tovarășul GIII.ORGIIE /’/. 

d>- a asigura edifn urca cu suc 
ccs a orinduirii socialiste și co
muniste în propu i țară, do a 
asigurn prosperitatea și fericirea 
propriului popor.

Proci dind astfel, partidul 
nostru aduce o contribuție de 
preț la Întărirea socialismului 
pc plan mondial, la creșterea 
prcsligiului și influenței acestu
ia In lume, (Aplauze).

Totodată, n’> uităm obligațiile 
co Ic avem față dc cauza ge
nerală a luptei popoarelor pen
tru progres social și democrație, 
penlru înfăptuirea aspirațiilor 
lor d' libertate, prosperitate și 
pace, I’rm întreaga sa poliiivâ 
externă, România a fost, este 
și Va fi un detașament activ, de 
nădejde al marelui front anti- 
impcrialist mondial, a| prieteni
ei între popoare (Aplauze pu
ternice).

Ca țară socialistă, ne preo
cupăm n< incctal d- întărirea 
prieteniei și solidarității ini-i- 
naționale eu toate celelalte lari 
socialiste. Acordăm o importan
ță deosebită dezvoltării colabo
rării economice și. in acest ca
dru, colaborării și schimbului de 
experiență in domeniul agricul
turii, cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările socialis
te. Ne preocupăm de înfăptui
rea și in acest sector a preve
derilor Programului complex a- 
doptat anu) trecut la București. 
Totodată, participăm activ la 
diviziunea internaționala a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori — inclusiv în domeniul 
agrar — vâzînd în aceasta atit 
un factor al progresului fiecă
rei națiuni, al dezvoltării civi
lizației umane în general, cit și 
<•)! înțelegerii și apropierii între 
popoare, al consolidării păcij și 
securității in lume. (Vii aplau
ze).

întreaga noastră activitate ex
ternă, animată de un profund 
spirit do rcsponsabilitatc interna
țională, are drept țel sporirea 
contribuției României la rezol
varea problemelor grave care 
confruntă omenirea contempora
nă, la zădărnicirea politicii im
perialiste dc dominație, dictat și 
agresiune, la împiedicarea 
izbucnirii unui nou război mon
dial.

Pentru înfăptuirea mărețului 
program de înflorire a patriei, 
pe care ni l-am propus, și care 
impune eforturi mari, o muncă 
intensă din partea tuturor cetă
țenilor țării, poporul nostru arc 
nevoie, înainte dc orice, de con
diții dc pace, dc liniște și dc 
securitate. (Aplauze puternice).

Dc pace are nevoie întreaga 
omenire, toate popoarele care 
aspiră la făurirea unei vieți 
mai bune, de prosperitate și 
bunăstare. Cu atît mai mult 
astăzi, cînd pentru înarmare sc 
cheltuiesc în lume circa 200 mi
liarde de dolari anual, lupta 
pentru a se pune capăt politicii 
de război, pentru dezarmare și 
în primul rînd pentru dezarma
rea nucleară constituie o nece
sitate imperioasă pentru cauza 
progresului și civilizației ome
nirii, pentru cauza păcii în în
treaga lume. (Aplauze puterni
ce).

Tocmai de aceea considerăm 
că datoria noastră primordială, 
ca de altfel a tuturor statelor, 
fie ele mari sau mici, este de 
a acționa din răsputeri pentru 
destindere internațională, pen
tru rezolvarea tuturor conflic
telor interstatale pe cale politi
că, nu prin înfruntări militare, 
pentru dezarmare și stin
gerea tuturor focarelor dc 
război. O condiție a asigurării 
păcii este înlăturarea folpsirii 
forței și amenințării cu forța 
din viața internațională și așe
zarea raporturilor dintre toate

I RESCU a prezentat Darea de 
seamă a Consiliului Uniunii Na
ționale și sarcinile ce revin co
operativelor agricole de produc
ție și uniunilor cooperatiste pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea a! P.C.R. și a 
planului cincinal de dezvoltare a 
agriculturii cooperatiste in Româ
nia in perioada 1971—1975.

In ședința de după-amiază, to- 
arăștil POMP1UU GRUBINS- 

CH1, președintele Comisiei de 
revizie, a prezentat raportul aces
tei comisii.

\poi, a inceput dezbaterea ge
nerala asupra punctelor înscrise 
pe ordinea de zi a congresului. 
. b< luat cuvinlul tovarășii: NI
COLAE IIUDIȚEANU, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele Co
operativei agricole ae producție 
din comuna Comuna, județul 
Constanța, CONST ANTIN PO
PA, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele Cooperativei agri
cole de producție din comu
na Dor Mărunt, județul Ialomița, 
GIIIORGIIE VAS1LIU, preșe
dintele Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție- 
lafi, WALTI R MAITERTH, m- 
giner-șef al Cooperativei agricole 
de producție din comuna Lenau- 
heirn, județul Timiș. ȘTEFANI A 
IONESCU, președinta Cooperati- 
vei agricole de pr idin ție din co
muna Putineiu. județul Teleorman, 
IMIL liAI \I TA, director ge
neral al Direiției agricole jude- 
țene-Brăila. \Ll XANDRU 5.-1- 
I (/, președinte și ingmer-șef al 
Cooperații ei agricole de produc
ție din comuna Nana, județul 

țările pt. principiile res
pectului indejxnd'nlei ș> suve
ran ităț li naționale, ale egali lă
ții in dreptul i și neamcstccu ui 
hi treburile interne, ale avm i- 
jului reciproc. In acest spirit 
milităm consecvent, acționind 
pentru realizarea securității eu
ropene, pentru instaurai . j unui 
climat dc colaborare si pace ji
tii pc continentul nostru, cit și 
In întreaga hune (/Xplauzc pu
ternice, prelungite).

Partidul și guvernul, întregul 
nostru popor sini ferm hotarîți 
să facă și de .i'iirn înainte lo
tul ca — paralel cu dezvolta
rea economiei și culturii, lăr
girea democrației socialiste, ri
dicarea nivelului dc trai al ma
selor, cu edificarea victorioasă 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate — să-și aducă în
treaga contribuție la triumful 

< auzei păcii și progresului pc 
t< ate continentele, la făurirea 
unei lumi a rolaborăril și prie
teniei între toate popoarele. 
(Aplauze puternice).

Dragi toi arași,

In încheiere vreau să-ml ex
prim încă o dată convingerea 
>â dezbaterile congresului dum
neavoastră se vor desfășura m- 
tr-un spirit de înaltă răspunde
re ahordînd in mod aprofundat 
concret, critic și sper și auto
crith’. principalele probleme a- 
)e vieții și muncii țărănimii 
noastre cooperatiste. Fură în
doială că discuțiile vor prilejui 
un bogat și fructuos schimb de 
păreri și de cx>. riențâ intre re
prezentanții cooperativelor a- 
gricole, vor contribui la genera
lizarea experienței pozitive din 
agricultura noastră cooperatistă. 
Trasind jaloanele muncii vi
itoare a uniunilor cooperatiste, 
a tuturor Cooperativelor agrico
le dc producție. Congresul vn 
duce la îmbunătățirea activită
ții în agricultură, la creșterea 
producției agricole, la ridicarea 
cconomico-socială a șalelor pa
triei. V’em tot temeiul sa apre
ciem că dezbaterile și hotărîrile 
Congresului dumneavoastră vor 
avea un ecou profund în rîndul 
cooperatorilor, al tuturor oame
nilor muncii de Ia sate. Sînt 
ferm convins că toți participan- 
ții Ia congres, reîntorși acasă, 
împreună cu toți cooperatorii, 
cu întreaga țărănime și toți lu
crătorii din agricultură. își vor 
spori eforturile pentru înfăptu
irea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, pentru creșterea aportului 
agriculturii la dezvoltarea ge
nerală a țării. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Dispunem dc toate condițiile 
materiale, de minunate cadre, 
de o minunată țărănime coope
ratistă pentru a avea garanția 
că vom realiza în cel mai scurt 
timp un avînt în întreaga agri
cultură, în rid'Carea nivelului 
de viață al tuturor satelor noas
tre. Vreau să vă urez, dumnea
voastră. ixirticipantilor la con
gres. întregii țărănimi co
operatiste. tuturor oamenilor 
muncii de la sate noi și mari 
succese in activitatea patrioti
că închinată dezvoltării conti
nue a agriculturii, înfloririi sa
telor, edificării cu succes a so- 
c:etății socialiste multilateral 
dezvoltate ne pămîntul Români
ei.

Vă doresc tuturor multă 
nătate și fericire 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale. Asis
tența. în picioare, ovaționează 
îndelung pentru partid, pentru 
Comitetul Central, pentru se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Ilfov, AURELIA BUQ1UMAN, 
cooperatoare din comuna Mese- 
șem, județul Sălaj, NICOLAE 
EECUET, președintele Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție-Bacău.

In cont i n u ar e, tovarășul 
GHEORGHE RADU, președin
tele Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție-Pra
hova. <i prezentat Raportul Co
misiei de validare.

Tot în cursul după amiezii, la 
discuția generală au mai luat cu- 
vintul tovărășii PELY ARPAD, 
inginer-șef al Cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Săcuieni, județul Bihor, GHEOR- 
GIIE LUP LSCU. directorul Sia 
țiunii pentru mecanizarea agrnid 
tur ii din comuna Salcea, județul 
Suceava, GEORGETA STOIAN. 
brigadieră, secretara Comitetului 
de partid <i Cooperativei agricole 
de producție din comuna Pietroa
sele, județul Buzău, ION GlR- 
CEAG, președintele Cooperativei 
agricole de producție din comu
na llărman, județul Brașov. I IR- 
GILIUS MUI 1/. .hg,ner fe) al 
Cooperativei agricole de produc
ție din comuna I ilipești-Tirg, ju
dețul Prahova, pr.rl NICOI 1/ 
GIOS.\N, președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, MA 
RIA CUCUTA, șefa de fermă 
la Cooperativa agricolă dc pro 
ducție din comuna Traianu, ju 
dețul Tulcea fi PAI EL ȘTEFAN, 
secretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor.

Lucrările congremlui continua 
marți, 22 februarie, in 14 comisii 
de lu< ru
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Steaou!

Deschiderea lucrărilor celui 
de-al il-lea Congres al Uniunii 

Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție 
Darea de seamă prezentată 

de tovarășul Gheorghe Petrescu

l Incursiune în istoria patriei I
l Cu clteva zile In urmă in cadrul cabinetului dc Istoric I
Ii științe socialo do la Liceul de cultură generală din Vulcun .

n avut loc O dezbatere ținută do elevii din clasele a X a, I 
I asupra „Situației economice și sociale a României în inii

1922—1933'. Dintre cei can? nu participat, s-a remarcai în 
a mod d- o <>bit elevul Mitial Pîrvn, caro a vorbit cu mult pa [

tos despre greva minerilor <1e la Litpeni din 1929. Dezbateri- ' I Ic ’ nu dosfAșnrat sub atenta și prețioasa îndrumare » pro- I I fesonmi Rima Stfinilă. I
F.u«cn TUȚIJ

elev. Liceul de cultură generală Vulcan

Congiesul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole dc Produc
ție are loc în condițiile in care cla
sa muncitoare, țărănimea, îniclectua- 
litatea. toți oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei muncesc cu 
dăruire și hotârire nestrămutată 
pentru a înfăptui programul lumi
nos de dezvolrare multilaterala a 
țării, elaborat de Congresul al \- 
Ica al partidului. Semnifica
ți.» acestui eveniment cu adinei 
rezonanțe in viața sodaLeconomică 
a țarii este cu aut mai deosebită 
cu cît, peste puțin timp, va avea 
loc aniversarea unui deceniu de la 
încheierea cooperativizării agricultu-

Dupâ ce a sublimat succesele ob
ții-. - i:t .mu construcției socialiste 
în dezvoltarea economiei țării ca 
turnare a uriașei activități creatoa
re a oamenilor muncii, conduși de 
partid, vorbitorul a arătat că a- 
cestea sînt indisolubil legate de con
secvența cu care paridttl nostru se 
ocupa de dezvoltarea agriculturii. 
Deceniul care a trecui de la înche
ierea cooperativizării agriculturii a 
însemnat pentru țărănime, pentru 
cooperativele agricole, o etapă de 
progres continuu. Concludent in a- 
reastă privință este faptul că in 
cincinalul 1^66—1970 — deși au 
existat unii anî cu condiții clima
tice vitrege pentru agricultură — 
producția globală a cooperativelor 
a crescut simțitor, ceea ce a lacut 
va vînzarile cooperativelor agricole 
la fondul de stat să fie mai mari 
cu 36 Ia sută la porumb boabe, pes
te 40 la sută la floarea-soarelui și 
sfecla de zahăr. 31 la sută la car
tofi de toamnă. 75 la sută la came 
în viu. iar la lapte de vacă și le
gume livrările au crescut de aproa
pe două ori. Ca urmare, in perioa
da amintită au fost asigurate coope
ratorilor venituri cu 15.4 la sută 
•nai mari decît în cincinalul pre
cedent. Aceasta se reflectă in pre
facerilor structurale in viața satelor.

Tot ce s-a înfăptuit în agricul
tura cooperatista, in satul românesc, 
este rodul aplicării politicii înțelep
te a partidului, politică îmbrățișa
tă cu încredere de către țărănime, 
căreia socialismul i-a deschis pen
tru prima oară, timp nelimitat dc 
afirmare socială, o perspectivă cla
ră de progres și prosperitate.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că, pentru înaintarea rapidă a a- 
gricuhurii cooperatiste pe drumul 
piogresului tehnic, statul nostru a 
făcut eforturi susținute în vederea 
creării unei puternice baze tehni- 
eo-matcriale și întăririi economice a 
fiecărei unități. Cu ajutorul fondu
rilor alocate de la stat au fost ame
najate pentru irigații sau desecate 
mari suprafețe, s-au realizat planta
ții pomiviticole, sere șt solarii, au 
fost construite complexe industriale 
pentru creșterea și îngrășarea ani
malelor, precum și alte obiective cu 
caracter productiv, la acestea se 
adaugă înzestrarea tehnică a sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii. Pentru tot ceea ce 
partidul și statul, dasa mun
citoare au făcut spre binele
și fericirea țărănimii, milioa
nele de cooperatori încredințează 
Comitetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
< eaușcscu, de recunoștința lor fier
binte. dc hotărîrea fermă dc a munci 
«n abnegație pentru sporirea pro
ducției și a eficienței acesteia ast
fel ca la sfîrșitul cincinalului să . 
poată raporta că agricultura coope 
ratistă și-a îndeplinit cu cinste sar 
«inile ce i-au revenit.

Un capitol important dui dare.» 
de seama a" fost consacra’, ac
tivității uniunilor cooperatiste, or
ganizații de masă a căror principală ■ 
preocupare este mobilizarea țărani 
mii in vederea înfăptuirii politici- 
agrare a partidului.

In actualul cincinal, agriculturii 
cooperatiste îi revin sarcini mari 
Realizarea lo» are un puternic su
port în baza ehnico-materială de 
care va dispune agricultura. ca ur
mare a celor peste 100 de miliarde 
lei ce vor fi investite în acest cin 
«in.il. Acesi mare efort financiar se 
conjugă cu investițiile pe care le 
face statul pentru dezvoltarea, in 
ritm și mai susținut, a acelor ra
muri ale industriei care asigură a- 
gricuhurii ingrășămintcle. tractoare
le și mașinile agricole.

Analiza activității desfășurate de 
rooperativcle agricole ți uniunile 
cooperatiste ne permite să desprin
dem învățăminte prețioase și să sta
bilim măsuri care să conducă la 
generalizarea a ceea cc este pozi
tiv, la înlăturarea neajunsurilor ce 
t-au manifestat. O > -menea anali
ză este înlesnită de dezbaterile cc 
au avut li>c in adunările pe for
mațiuni de lucru și adunările ge
nerale din cooperați'ele agricole. în 
conferințele uniuniloi ■ ■■operat iste 
județene la care, practic, a par
ticipa’ întreaga țărănime coopera
tistă.

Opr imă concluzie Ia care condu
ce o asemenea analiză este că deși, 
pe ansamblul agriculturii cooperatis
te. producțiile medii și totale vege
tale au crescut, an de an, ele nu 
sânt pe măsura eforturilor care s-au 
făcut pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale și nici a necesități
lor crescîndc de produse agricole 
ale economiei naționale. Producțiile 
medii înregistrate la principalele 
culturi prezintă mari diferențe de 
la o unitate la alta, chiar și în ca
drul aceleiași zone cu condiții de 
climă și sol asemănătoare Aceasta 
se datorește și faptului că uniunile 
cooperatiste au dovedit o slabă preo- 

ii pa ie pentru îndrumarea și con
trolul unităților în utilizarea for
ței de muncă, nu au tras la răspun
dere cadrele dc conducere care au 
manifestat dezinteres in organizarea 
producției și au tolerat sa se piar
dă cantități importante de produse. 
Înlăturarea dc urgență a neajun
surilor prezentate, creșterea produc
ției medii la nivelul celor prevă
zute în planul cincinal constituie 
una din cele mai importante sar
cini pentt n Uniunea Națională, u- 
niiinilc județene, consiliile de con
ducere și specialiștii din coopcia- 
tivele agricole, pentru întreaga ță
rănime. Uniunile cooperatiste tre
buie să acționeze CU fermitate pen
tru mobilizarea forței de numea din 
cooperative la executarea în con
diții optime și la timp a lucrărilor, 
să acorde un sprijin mai susținut 
consiliilor dc conducere în vederea 
aplicării, în raport cu condițiile 
concrete existente, a măsurilor de 
perfecționare a organizării produc
ției și a muncii.

Un rol hotărîtor in creșterea pro
ducției agricole vegetale — a spus 
vorbitei ui — il arc folosirea rațio
nala a mijloacelor mecanice. Pentru 
a se elimina neajunsurile care au 
existat în aceasta direcție consi
liile dc conducere ale cooperative
lor. împreună cu conducerile sta
țiunilor de mecanizare, trebuie să 
treacă cu liotărîre la alcătuirea for
mațiilor mixte de lucru, din meca
nizatori și cooperatori, care să răs
pundă de executarea tuturor lucră
rilor agricole și realizarea produc
țiilor planificate pe suprafețele lua
te în primire.

In ••copul sporirii producției a- 
gricolc — a subliniat în continua
re vorbitorul — este necesar să se 
acorde mai mare atenție folosirii 
raționale a îngrășămintelor chimice, 
a semințelor și materialului săditur 
cu o înaltă valoare biologică și 
culturală, a fondului funciar, prin
cipalul mijloc dc produqic în a- 
gricultură. Se impune în mod deo
sebit ca lucrările dc îmbunătățiri 
funciare să fie realizate cu mijloa
ce simple, locale, prin folosirea in
tensivă a forței dc muncă existente 
in cooperative, în satele noastre. Ex
periența din toamna anului trecut 
și din această iarnă cînd, la indi
cația conducerii de partid, au fost 
organizate, în toata țara, acțiuni 
dc masă în vederea eliminării exce
sului de umiditate și combaterii e- 
roziunii solului demonstrează că, în 
fiecare unitate, pe baza unor pro
grame amănunțite, lucrările dc îm
bunătățiri funciare se pot efectua 
într-un timp scurt, bine și Ia un 
preț de cost scăzut.

Un capitol important al rapor
tului s-a referit Ia dezvoltarea zo
otehniei, ramură care a cunoscut 
o dezvoltare continuă atît sub ra
portul sporirii efectivelor, cît și al 
creșterii producției animaliere dato
rită măsurilor întreprinse pentru a- 
meliorarea raselor de animale și de 
păsări, introducerea și extinderea 
unor tehnologii avansate, asigurarea 
cadrelor de specialiști. Trebuie să 
recunoaștem — ă spus vorbitorul 
— că sectorul creșterii animalelor 

te mult rămas în urmă față de 
resursele de care dispune agricul- 

ia cooperatistă, ți mai ales față 
dc cerințele mereu crcscînde de pro- 
dusc animaliere ale societății. Efec
tivele au crescut lent, iar produc
țiile medii sînt reduse și, la unele 
•.pedi, chiar în scădere

Sporirea electivelor și a produc- . 
ției animaliere pun în fața Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
-ricole dc Producție, a Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare 

. si . AP clor, a tuturor organelor a- 
cricole șt conducerilor de coopera- 
tive, sarcina de a lua măsuri ur
gente in vederea asigurării, aut can
titativ, cit și calitativ, a furajelor» 
folosirea lor rațională, introducerea 
unei selecții riguroase, îmbunătăți
rea condițiilor de adăpostire, pre- 
> um și mecanizării și electrificării 
Iij< rilor in zootehnie. O sursa im
portantă pentru mărirea producției 
animaliere, ncvaloi rificaiă suficient 
pină în prezent, este gospodăria per
sonală a cooperatorilor.

Activitățile industriale de prcht- 
. rare a produselor agricole, dc con
strucții și prestări dc servicii con
stituie un- sector important de ac
tivitate pentru mujic cooperative 
agricole. In 197] din aceste acti
vități s-a realizat pe ansamblul a- 
griculturii cooperatiste o producție 
globală de 2.8 miliarde lei. de pes
te 2 ori mai mult decît în anul 
1970. Cu toate acestea, rezultatele 

-nu sînt pc măsura necesităților co
operativelor agricole și, mai ales, 
ale populației din mediul rural. 
Sarcina pe care ne-am propus-o 
pentru cincinalul în curs, dc a rea
liza din aceste activități o produc
ție globală dc circa 20 miliarde de 
Ici. impune ca uniunile cooperatiste 
și consiliile dc conducere din uni
tăți să acorde o atenție mai mare 
industrializării și semiîndustrializării 
produselor agricole, confecționării de 
obiecte meșteșugărești și de artiza
nat. inliințării de ateliere care să 
satisfacă atît cerințele cooperativei, 
cit și ale populației.

Necesitatea dezvoltării relațiilor 
cooperatiste la nivelul piogresului e- 
conomiei naționale n impus tot mai 
muh asocierea cooperativelor agri
cole «a formă superioară de orga
nizare a producției și a muncii, ca
re asigura utilizarea rațională a mij
loacelor materiale și umane ale co
operativelor, creșterea constantă a 
producției agricole și a productivi- 

lățit muncii, a gradului dc renta
bilitate. In raport s-a lacul o am
pla analiză atît a rezultatelor obți
nute Je către asociațiile intercoope- 
ratiste, cît și a cauzelor care au de
terminat ca uncie din acestea să nu 
obțină rezultate economice scontate. 
1 htiunii Naționale ii revine sarcina 
să ia masuri pentru eliminarea nea
junsurilor semnalate în activitatea 
asociațiilor intercooperatiste și, în
deosebi, a acelora pentru creșterea 
și îngrășarea animalelor.

Una din problemele care trebuie 
sa polarizeze aienția Uniunii Na
ționale, uniunilor județene și con
siliilor de conducere din unități o 
constituie alocarea unui volum cît 
mai ridicat dc fonduri bănești și 
materiale pentru dezvoltarea proprie
tății cooperatiste și folosirea judi
cioasa a acestora, astfel ca fiecare 
leu investit să aducă o eficiență 
maxima. In ultimii șase ani, pc an
samblul agriculturii cooperatiste, au 
fost alocate la fondul dc acumula
re importante mijloace materiale și 
financiare, care au reprezentat, a- 
nttal, între 21.1 și 23,6 la sută din 
producția netă. In numeroase co
operative, însă, nu s-a înțeles pc 
deplin necesitatea dezvoltării în 
ritm susținut a fondurilor fixe, prin 
repartizarea, in acest scop, a sume
lor prevăzute în statut. U- 
niunile Cooperatiste, adunările 
cooperativelor agricole, consili
ile de conducere au datoria 
să asigure fonduri proprii sporite 
pentru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale, precum și folosirea cores
punzătoare a acestora și a credite
lor de investiții primite dc la stal.

Intensificarea și modernizarea a- 
griculturii conduc, în mod inevita
bil. la sporirea volumului cheltuie
lilor materiale în structura cheltuie
lilor dc producție. Din evoluția 
cheltuielilor materiale în cursul cin
cinalului precedent rezultă că aces
tea au crescut de la 405 lei la mia 
de Ici producție globală, în 1966. 
la 586 lei în 1970; fapt care ilus
trează gradul scăzut dc eficiență al 
cheltuielilor efectuate. Este necesar 
ca, uniunile județene, cu sprijinul 
direcților generale agricole să orien
teze consiliile dc conducere ale co
operativelor pentru a elimina. încă 
dc la întocmirea planurilor anuale, 
orice tendință de risipă a mijloa
celor materiale și bănești.

Raponurile contractuale ale sec
torului cooperatist agricol cu orga
nizațiile de sui constituie o condi
ție esențială a dezvoltării economice 
a cooperativelor. In perioada pe 
care o analizăm, cooperativele agri
cole au valorificat, pc bază de con
tract, aproape întreaga producție 
marfa, contribuind astfel în mod 
substanțial la formarea fondului 
central al statului de produse agro- 
alimcntare. Trebuie să subliniem 
însă că în unele unități se mai ma
nifestă serioase deficiențe în orga
nizarea acestei activități : produsele 
agricole nu sînt livrate la timp și 
in întregime, ceea cc produce per
turbați! în aprovizionarea popu
lației. Pentru ca, în viitor să nu se 
mai repete asemenea fenomene, u- 
niunilc cooperatiste și organele a- 
gricole de stat centrale și județene 
trebuie să dovedească combativitate 
față de conducerile unităților co
operatiste și ale organizațiilor eco
nomice de stat ce încalcă preve
derile contractuale, să tragă la răs
pundere acele unități care, prin ac
tivitatea lor necorespunzătoare, pro
duc daune atît cooperativelor, cît 
și statului.

In continuare, raportorul s-a ocu
pat de folosirea forței de munca e- 
xistente la sate. In 1971, din nu
mărul total al cooperatorilor apți 
de munca au lucrat efectiv în co
operative circa 74.5 la sută și au 
realizat în medie 133 norme con
venționale. Este deci necesar ca u- 
nitmile județene, consiliile de con
ducere. să organizeze corespunzător 
munca și retribuirea cooperatorilor, 
permanentizarea lor pc cît posibil, 
în toate sectoarele de activitate, 
creînd. totodată, condiții pentru u- 
tilizarea organizată a forței de mun
că in industrie, construcții și în alte 
sectoare ale economiei naționale.

Organizarea producției și a mun
cii pe bază dc acord global a deter
minat importante modificări calita
tive în folosirea forței de muncă, 
in creșterea productivității și a ve
niturilor cooperatorilor, ceea ce a 
dus la întărirea răspunderii fața de 
muncă, la o mai strînsă împletire 
a intereselor personale ale acestora 
cu cele ale cooperativei agricole. In 
acest an. adunările gcner.de ale tu
turor cooperativelor agricole au ho- 
tărît să generalizeze acordul global 
în formele cele mai potrivite im
puse dc varietatea condițiilor speci
fice de muncă. Se impune ca, în 
continuare, să se asigure toate con
dițiile pentru aplicarea acordului 
global pe formațiuni de muncă și, 
în cadrul acestora, pe grupe dc fa
milii. familii și cooperatori și. în 
mod deosebit, să urmărească, în tot 
cursul anului, respectarea obligați- 
iloi ce revin atît cooperatorilor, cît 
și cooperativei.

In 1971, din indicația conducerii 
p-u lidultn. au luat ființă 777 dc 
consilii inicrcooptratistc de coope
rare și specializare. Deși unele nu 
întreprins, prin coordonarea forțelor 
și mijloacelor unităților cooperatis
te, măsuri care au influențat pozi
tiv activitatea economică a coope
rativelor agriiolc, trebuie subliniat 
că in general, s-a acționat destul 
dc timid.

I'c baza sarcinilor trasate dc 
partid, primul Congres al Uniunii 
Naționale a înființat Casa «le pen
sii a membrilor cooperativelor a- 
gricnle. Pc măsura creșterii puterii 
economice a unităților agricole șt 
sporirii contribuției lor la formarea 
fondului de pensii a fost majorat, 
in două rînduri, cuantumul pensi
ilor acordai e cooperatorilor. Ca ur
mare, pensiile inițiale au crescut dc 
2,7 ori. In cei cinci ani, valoarea 
pensiilor plătite a fost dc peste 5 
miliarde lei. Pc baza hotărîrii Co
mitetului Executiv și al C.C. al 
P.C.R. Jiu aprilie 1971, membrii 
cooperatori beneficiază de asistență 
medicală. De la 1 ianuarie 1972 se 
acordă ajutoare familiilor cu copii 
în vîrstă dc pină la 16 ani, precum 
și ajutoare pentru incapacitate tem
porară de muncă. Sta in puterea 
cooperativelor agricole ca, prin spo
rirea continuă a producției și a ve
niturilor. să creeze condiții mate
riale necesare pentru îmbunătățirea 
in perspectivă a nivelului pensiilor 
și a celorlalte ajutoare sociale.

Un capitol important al darii de 
scamă s-a referit la viața internă 
a cooperativelor agricole. In multe 
cooperative, adunările generale au 
devenit, cu adevărat, organul su
prem de conducere, iar consiliile dc 
conducere organizează în mai bune 
condiții aplicarea în practică a mă
surilor adoptate de adunările gene
rale, respectă principiu) muncii și 
conducerii colective. Cu toate aces
tea, în unele unități, se mai ma
nifestă imă formalism în organi
zarea și desfășurarea adunărilor ge
nerale. Sînt situații cînd adunările 
generale nu se țin cu regularitate, 
nu pun in dezbatere problemele ma
jore ale cooperativei <espective. Par
ticiparea activă a țărănimii la în
treaga viață a cooperativelor agri
cole reprezintă o condiție esențiala 
a mersului înainte al agriculturii 
cooperatiste. ,

Și astăzi, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, în expunerea în ca
drul Congresului, a insistat 
din nou asupra necesității promovă
rii femeilor în muncă în coopera
tivele agricole. In adunările gene
rale ale cooperatorilor, care au pre
cedat congresul nostru, au fost a- 
lese în conducerile cooperativelor 
18 6C0 femei, cu 5 000 mai multe 
decît în perioada precedentă, din 
care 3 653 în funcția de vicepre
ședinte, iar peste/3CC0 — șefe de 
ferma și brigadiere. Este necesar ca, 
în continuare, sa perseverăm pen
tru a pregăti și promova un nu
măr cît mai mare de femei atît în 
organele executive, dar mai ales în 
funcții de conducere.

Rezultatele obținute dc coopera
tivele agricole, nivelul conștiinței 
țărănimii sînt legate nemijlocit de 
activitatea polrtico-educativă, des
fășurată în rîndurile masei dc co
operatori. Uniunile cooperatiste, sub 
îndrumarea directă a organelor și 
organizațiilor de partid, și în 
colaborare cu organizațiile dc 
stat. cele de masă și ob- 
ștești, au -desfășurat o muncă 
susținută pentru îmbunătățirea acti
vității de propagandă și cultural- 
educative în unitățile agricole. în
făptuirea cu succes a obiectivelor 
stabilite agriculturii cooperatiste de 
Congresul al X-lea al partidului 
presupune desfășurarea, în continua
re, a unei intense activități politice 
dc masă, pentru educarea țărănimii 
cooperatiste, dezvoltarea conștiinței 
socialiste a acestora. Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 3—5 
noiembrie 1971 constituie un vast 
program dc muncă în domeniul ac
tivității politico-ideologice și cultu
ral-educative pentru uniunile noas
tre cooperatiste, conducerile unități
lor agricole, pentru întreaga țără
nime.

In întreagă sa activitate, Consi
liul Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție a a- 
cordat O atenție deosebită perfec
ționării stilului și metodelor de 
muncă proprii și ale uniunilor co
operatiste județene, în vederea a- 
firmării lor ca organizații compe
tente in conducerea sectorului co
operatist al agriculturii, în munca 
politică și organizatorică de mobi
lizare a țărănimii la înfăptuirea 
sai «inilor importante ce îi revin. 
Trebuie să subliniem insă, că uniu
nile cooperatiste au neglijat sarcina 
lor fundamentală de a sprijini și 
contribui activ la realizarea sarci
nilor economice, de producție ale 
uniiăților agricole cooperatiste, sla
ba activitate a uniuniloi cooperatis
te, ineficienta măsurilor întreprinse 
se tellectă în neajunsurile existențe 
în multe unități, îndeosebi in co
operativele slab dezvoltate, în ceea 
ce privește nivelul producțiilor și 
al veniturilor realizate.

Cred că sînt în asentimentul 
dumneavoastră, al tuturor dclegați- 
lor și incitaților la Congres, al 
milioanelor dc cooperatori pc care 
ii reprezentăm — a arătat in în
cheiere vorbitorul — sa ne luăm 
angajamentul solemn m fața între
gului popor, in fața Comitetului 
Central, a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășii) Nicolae 
Ceaușcscu, că vom depune toate c- 
fonurile, întreaga noastră capaciiate 
de munca și pricepere pentru spo
rirea producției «gricole și ridica
rea continuă a nivelului dc nai ma
terial și spiritual al celor ce mun
cesc, pentru înflorirea continua a 
țării, pentru edilicare.i «ncietățri so- 
ciahsie multilateral dezvoltate in 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

Șe/w/ </e schimb din brig.uLi lui Inn Riisniocecmu de Li sec- 
torul I ni minei I ul< n. împreună , n d i oriaci, i.onlennd înainte 
de intrarea îii șut. Eoto : Ion I.1C1U

„Știința conducerii societății'1
In ultimele două decenii, cu

noașterea umană, grație unor 
spectncularc descoperiri științi
fice, a progresat imens, s-a îm
bogățit și diversificat in așa 
măsură incit ‘specializarea, in 
sensul cel mai strict al cuvintu- 
lui. a devenit o necesitate im
perativă. Ne aflăm intr-o epocă 
de triumf științific și tehnic, 
triumf ce pătrunde vertiginos 
in cele mai neașteptate domenii 
ale vieții. Un alt fenomen po
zitiv și de marc efect practic 
este că știința s-a apropiat dc 
viață — o cercetare fundamen
tală, pur teoretică in înțelesul 
mai vechi, nu mai există, pro
blematica complexă a vieții es
te un obiect de studiu inepuiza
bil ; viața se reclamă a fi stu
diată, explicitată și soluționată 
pentru a se realiza, în final, 
mersul înainte al omenirii. în
săși societatea este studiată de 
o disciplină nouă, cu posibili
tăți nebănuite: ȘTIINȚA CON
DUCERII. In ea, cum c și firesc, 
se întilnesc mai toate cunoștin
țele, de Ia cele mai vechi (de 
matematică, psihologic, sociolo
gic, politologic etc.) pină la al
tele noi, de cibernetică. La noi 
In țară știința conducerii socie
tății sc află într-un febril pro
ces de formare, dc elaborare a 
teoriei, metodologici și tehnolo
gici. Faptul este cum nu se 
poate mai firesc: materialismul 
dialectic și istoric e un sistem 
filozofic ce sc sprijină și e va
lidat dc știință, cl privește so
cietatea ca pc un fenomen com
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Dispute pasionante 

pe pîrtiile Parîngului
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• FAZA JUDEȚEANĂ 
NALE DE SCHI ALPIN

Simbătă și, duminică, cci mai buni 
schiori din județul Hunedoara, re
prezentanți a 5 asociații sportive, 
și-au dat întîlnirc în masivul Pa
ring, pentru a-și disputa întîieta- 
tea și. bineînțeles, „biletul dc tren" 
pentru faza finală a campionatelor 
naționhlc dc schi alpin.

Timpul excelent, organizarea în 
același ton. au contribuit din plin 
la reușita concursului, oferind asis
tenței satisfacția unor dispute pa
sionante, în care victoria a reve
nit aceluia care a știut să-și cro
iască firul ideal de alunecare prin
tre porțile cc-au marcat traseele 
dc slalom special și uriaș.

In prima zi a întrecerilor — sla
lomul special, proba maximei înde- 
mînări în alunecarea pc schiuri a 
oferit echipei Școlii sportive Petro
șani — antrenor, prof. Gunther Ge
deon — satisfacția unui prețios titlu 
de campion județean la seniori. Du
pă o primă manșă ciștigată dc 
miiru Birlida (Paringul Petroșani). 
Aurel Cosiinaș (S.S.E.) sc impune 
— grație unei a doua manșe dc 
mare regularitate, caracteristică de 
altfel acestui sportiv care a parti
cipat la primul concurs în urmă 
cu numai 3 ani — și «xiccrcște pri
ma poziție pe podium. „Mitu" Bîr- 
lida a ocupat poziția secundă poa
te și datorită căzăturii din manșa 
a doua (la 9/10 de secundă de în
vingător). Locurile .3, 4 și 5 au rc-

Modernizarea drumului 
Uricani — Cîmpu lui Neag

Aii început lucrările de moderni
zare a drumului 66 A Uricani — 
Cîmpu lui Neag. După ce s-au fa
cili măsurătorile și calculele ne
cesare, inccpînd cu data de 1 fe
bruarie a. c. sc lucrează din plin 
cu buldozere și excavatoare la lăr
girea viitoarei părți carosabile a

Satisfacțiile muncii
Recent, pionierii și uteciștii 

Școlii generale nr. 2 Petrikl 
s-au încadrat cu țoală forța tine
rească într-o acțiune de muncă 
voluntar-patriolică. In ciuda 
condițiilor atmosferice nefavo
rabile, entuziaștii, sub conduce
rea profesorilor au participat 
la săparea unui șanț de 60 cm 
adincime, necesar introducerii 

plex, dar cognoscibil, supus in
tervenției omului, printr-o cu
noaștere adecvată. Acesta este 
și sensul precizării tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, cînd, in Ex
punerea cu privire la îmbunătă
țirea organizării și îndrumării 
activității dc cercetare științifi
că, prezentată la Sesiunea Ma
rii Adunări Naționale din 20—22 
decembrie 1965 spunea : ..Apli
carea in practică a rezultatelor 
sale face ca știința să devină 

aais»^ RECENZIE
o însemnată forță de producție, 
un factor ho țări tor, al mersului 
înainte al economici și culturii, 
al intregii societăți socialiste".

Acestea sînt și considerentele 
dc ordin teoretic și practic pe 
care se sprijină recentul volum 
de studii reunite sub titlul .Ști
ința conducerii societății". Se 
pornește dc la premisa, confir
mată dc practică, potrivit căreia 
in condițiile actualei revoluții 
tchnico-științifice s-a produs o 
mutație substanțială și în cerce
tarea socială, mai precis in mo
mentul ei hotărîtor — procesul 
conducerii. Fenomenul social e 
privit nu izolat, fragmentar, ci 
ca pc un sistem cu foarte largi 
și dense conexiuni, aflat într-o 
veșnică mișcare. De aici și im
portanța hotărîrii, a actului de
cizional. Volumul este întocmit 
din 17 studii ale unor cercetă
tori dc prestigiu «lin țara noas-

A CAMPIONATELOR NAȚIO-

venit lui Alexandru ,1cs (Voința 
Petroșani), J-'rancisc Boda (Parîngul 
Petroșani) și l.udozic 'i'-rmai (Mine
rul Lupeni).

Duminica dimineața, pe traseul 
„Poiana I.E.F.S. — Poiana Rusu". 
a avut loc proba de „uriaș". In ciu
da unor numere de start mari. în
trecerea pentru primul loc s-a dat 
între cci care încheiascră disputa 
celor 18 seniori. Favoriții \ ictor 
Mihuț, DiimitTH Birlida, Aurel Cos- 
tinaș și Alexandrii Acs au confir
mat așteptările, oferind curse punc
tate de apreciabile execuții tehnice 
în plină viteză. Clasamentul final 
al probei se prezintă după cum ur
mează : I. Aurel Costimif (S.S.E. 
Petroșani); 2. Alexandru rlcs (Vo
ința Petroșani); 3. Dumitru Birlida 
(Parîngul Petroșani); •/. Zoltan Totb 
(S.S.E .Petroșani); 5. Ludo.ii Sir- 
mai (Minerul Lupeni).

Un concurs reușit, care ‘.t scos 
in evidență progresul remarcabil al 
tinărului Aurel Cosiinaș (18 ani), o 
veritabilă speranță a schiului pe- 
troșănean.

Tot sîmbâtâ s-a disputat și pro
ba de slalom special a juniorilor in 
cadrul aceleiași etape județene a 
campionatului național dc schi. La 
băieți victoria a revenit lui Zoltan 
Toth, iar la fete 1 ergiliei Comun 
(S.S.E. Petroșani).

L, NICOLAESCU 

noului drum. Secția de poduri Ti
mișoara și-a adus uulajele pregătin- 
dti-se ca în zilele următoare să în
ceapă lucrările la podul de beton 
ce re va construi în puncrd numit 
Fața Jiului.

Ilie FRUNZA
«.orespondeni

unui cablu electric în clădit ca 
atelierului-școală. Col la tul -ti 
profesorii lor, elevii s-au dăru
it muncii, satisfacțiile fiind 
deosebite, ci reușind să-.șl elec- 
trifice atelierul eu propriile for
țe. S-au evidențiat elevi ca t 
Bcnedic Kertcsz, Ion Varga, Ion 
Albuiu, Vasile Dobrută,

In aceste zile, continuă să se 
desfășoare in orașul Lupeni a- 
dunările locuiturilor, organizate 
de Consiliul popular, pentru a- 
pJicarca Legii nr. 20/1971 pri
vind organizarea contribuție» 
bănești și în muncă a cetățeni, 
lor.

Astfel de adunări au avut l<x 
în circumscripțiile e’eetorale 
din cartierul Brain, in cadrul 
cărora deputății Victor Brașo 
veanu. Aton Cristea, Wiliam 
Szuder, loan Cotcscu, EJeonora 
Barb. D. Daradics ș.n. au infor

Iră, «Im toate desprinzindu-sc c- 
Icmcntelc unei analize profunde 
și aplicate. .Societate ca sis
tem", studiu semnat dc prof. dr. 
ing. MIHAI DRAGANESCU, în
cearcă să limpezească sensurile 
sociale ale conceptului dc sistem, 
larga lui ilustrare dc către viață, 
structurată în mod riguros. .Or
ganizarea sistematică, con
diția conducerii științifice", dc 
IIARALAMBIE ENE : .Norme, 
decizie, libertate" de CORNEL

POPA, fac o analiză a tipurilor 
dc sisteme, intercondiționarca 
și raporturile dc complementa
ritate dintre normele societății, 
libertate (înțeleasă ca necesita
te socială) și decizie. Studiul lui 
VIOREL CORNESCU : „Condu
cerea .științifică și factorul u- 
man" aduce in discuție o parti
cularitate esențială : conducerea 
științifică lucrînd cu și pentru 
oameni și realizindu-se prin ei, 
trebuie să sc edifice pe o cu
noaștere profundă și diferenția
tă a .factorului uman, nefiind 
altceva, in ultimă analiză, decît 
rezultatul celor mai nobile aspi
rații ale lor. I n foarte intere
sant și doct eseu semnează prof, 
dr. PAVEL APOSTOL — „Do
meniul științei conducerii", in 
care sînt analizate domeniul și 
specificitatea noii discipline, 
necesitatea elaborării ci atit sul» 
aspect teoretic cit și practic, a-

Meciurî amicale
Vulturii Textila 

Lugoj - Jiul 1-1
In continuarea seriei meciurilor 

amicale. Jiul a jucat, duminică, la 
Lugoj, cu divizionara B. Vulturii 
Textila. Partida, disputată pe un 
vînt puternic care a influențat c- 
xccuțîile tehnice, a luat sl'îrșit cu 
scorul de 1—1. Cei care au înscris 
primii, dind dovadă de o mare 
ambiție (ceea cc, în treacăt fie zis, 
a cam lipsit oaspeților), au fost fot
baliștii localnici. Jiuliștii, lipsiți dc 
aportul lui Tonca, Urmeș (ușor ac
cidentat la Reșița) și Mulfescti (ca- 
rc-a._ pierdut autobuzul, din lipsă 
dc ceas ! ! !), au egalat abia în min. 
87 prin Cotormani. cu capul.

Partida, în ini regime nu s-a ridi
cat la un nivel bun lehnico-spcctacu- 
lar, lotbalișiii localnici jttcînd mult 
prea „angajat", ca să nu spunem 
altfel (Făgaș și Georgescu ni se 
..plîngeati" ieri de mici leziuni pro
vocate de aceștia). Antrenorul Eu
gen lordache a folosit în această 
partidă următorii jucători : Suciu — 
Georgescu, Georgevici, Stocker, Mi
hai Marin — Libardi. Dodu — lă- 
gaș, Cotormani, Stoian, .\aidin

Următorul meci al Jiului se va 
disputa, miercuri, la Petroșani, în 
compania formației C.S.M. Reșița. 
Duminică Jiu) va juca la București 
cu Steaua.

Parîngul Lonea 
— Minerul
Lupeni 1-1

Duminică dimineața, cclnpa di
vizionară C Minerul Lupeni a ju
cat la Lonea, cu formația locală 
Parîngul. Panida s-a desfășurat pe 
un teren desfundat. Ioane „greu", 
supunind la mari clon uri pc com- 
ponenții «clor două „teamuri”.

Fotbaliștii din Lupeni. dovedesc, 
acum, la început de sezon, o bună 
pregătire lizi«ă. marca majoritate a 
■uestora >e angajează, lată mrn.i- 
jamente. III aprige dispute, vădesc 
un „suflu" constant, o putere de 
clon exemplară (Kelemcn. Szilagși, 
Btirdagiu. Rus), \m urmărit ttriîul 
..antrenament" al cles- oi |«ii Gheor
ghe Băcuț și Tudoi Mihal.iclte in 

mat locuiturti in legătură ci 
prevederile legii și au prezen
tat principalele obiective edili
lor-gospodărești și de înfrumu
sețare propuse a t>e realiza în 
orașul Uupeni,

Pe marginea problemelor în- 
scriJîe la ordinea de zi au luai 
ruvîntul un mare număr de ce
tățeni care și-au exprimat ade- 
zvunea față dc măsurile adoptm 
’e de organele de partid și de 
stat, și s-au nngajot să trans
pună in viață programul de ac
țiune înl'x mit «le comitetul e- 
xecutiv al consiliului popular.

plicativ. In intenția cercetăto
rilor s-a aflat, in egală măsură, 
elaborarea și cxplicitarca termi
nologiei, a instrumentelor de 
lucru.

Cercetarea in domeniul știin
ței conducerii — disciplină dc 
sinteză pe care contemporanei
tatea o introduce in cuprinză
torul spectru al științei, și a 
cărei metodologic e analogă : 
teoria afirmă iar practica con
firmă — are sarcini dc marc im
portanță in țara noastră, orice 
hotărirc fiind rezultatul unor 
studii adinei și atente. Acestei 
discipline, care evidențiază po
sibilitatea omului de a interve
ni activ șl eficient chiar și în 
complexitatea fenomenului so
cial, ii revine calitatea dc a 
contribui, prin proiecte de acțiu
ne și optimizare aplicabile, la 
îmbunătățirea activității sociale, 
la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei noastre 
socialiste. Volumul dc studii 
„Știmța conducerii societății", se 
înscrie ca o contribuție remar
cabilă a cercetătorilor noștri în 
domeniul conducerii și organiză
rii, problemă teoretică îndelung 
și minuțios studiată in actua
litate. Viața socială nu este su
pusă hazardului : dacă c stu
diată și cunoscută ea sc supu
ne rațiunii, își urmează cursul 
in mod dirijat, potrivit unei 
planificări riguroase. Este ideea 
care unește toate studiile, dind 
unitate volumului.

T. SPATARU

In prim plan f 
GLVRGLVICI

loto: V. lOKDACin.SCU

compania Io baliștilor loneni (antre
nor, prol Dorin Cheșchcș) și-am 
rămas eu impresia ca cei ce încă 
speră la ..galoanele" 13-tilui_. au și 
dc ce! Numai că. pc lingă ambi
ție, mai este nevoie și dc alicei a. 
Și-n formația lupene.tnă se văd (Ia
ră lupă!) încă citeva „goluri". 
Nc-au plăcu: integral doar Ahn fi 
David, parțial Szilagyi (minus vo
ciferările la adresa fostului său 
coechipiet, Pali, mult mai în vîrstă 
și, cindva, mult mai bun fotbalist 
decît a reușii să fie, pînă in pre
zent, acest Szilagyi)

Golurile au fost însensv «le C'o-
i (Minerul) și Da: id 'P.trîn-
gui).

V. T.

gcner.de
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Vuita președintelui Nixon 
in II. P. Chineză

PEKIN 21 — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gâlfițeanu, trans
mite i Președintele Statelor U- 

Nixon, a s 
Pekin. în 

la invitații
nului R.P. Chi

Oaspetele a fost întâmpinai 
de Ciu En-lai. premier al Con
siliului de Stat, și alte persoa
ne oficiale chineze.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele naționale ale celor do
uă țări. După intonarea Imnu
rilor dc stat ale Statelor Unite 
și Chinei, președintele Nixon, 
însoțit dc premierul Ciu En-lai. 
a trecut în revistă o gardă dc 
onoare.

După-amiază. președintele 
Mac Tzedun s-a întâlnit cu 
președintele S.U.A.. Richard 
Nixon. După cum menționea
ză agenția China Nouă, ..ei au 
avut o discuție serioasă și des
chisă*.

Din partea americană, la în
trevedere a asistat Henry Kis
singer. consilier specia) al pre
ședintelui pentru problemele 
securității naționale. Din partea 
chineză a participat Ciu En-lai 
premierul Consiliului de Stat.

In aceeași zi. avi început con
vorbirile oficiale dintre premi
erul Ciu En-lai și președintele 
Richard Nixon.

Din partea chineză au parti
cipat Ieh Cien-in, vicepreședin
te a) Comisiei militare. Li 
Sien-nien, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ci Pîn-feî, 
ministrul afacerilor externe, 
Ciao Kuan-hua. ministru-ad- 
junct al afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Din partea americană au par
ticipat William Rogers, secre
tar de stat, Henry Kissinger, 
consilier special al președinte
lui pentru problemele securită
ții naționale, Ronald Ziegler, 
purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe. Marshall Green, secretar 
dc stat adjunct, Și alte persoa
ne oficiale.

Seara, premierul Consiliului 
dc Stat a oferit o recepție în o- 
noarea președintelui Statelor U- 
nite.

Ciu En-lai și Richard Nixon 
au rostit toasturi.

In toastul rostit cu acest pri
lej, premierul Ciu En-lai a 
transmis. în numele președin
telui Mao Tzedun și al guver
nului chinez, un bun sosit pre
ședintelui, soției sale și celor
lalți oaspeți americani.

Vizita președintelui Nixon în 
țara noastră, a spus el, oferă 
conducătorilor celor două țări

RECOMANDĂRI
O masă la cantina

C.F.R.
Frecventata fi pînă acum dc 

un apreciabil număr de abonați 
și Jlotanți datorită meselor con
sistente fi. mai ales, accesibilită
ții prețului — de menționai că 
este singura unitate de profil din 
Valea Jiului care oferă men- de 
prînz, compute din trei feluri 
de mincare. din care unul din 
carne, la prețul de 6 lei pentru 
abonați fi 6,50 lei pentru fio- 
tanți —. cantina C.F.R Petro- 
fani și-a creat, prin gospodăria 
anexă pe care o are, noi posi- 
bihtați de servire a unui nion.ii 
sporit de abonați și. ceea ce 
prezintă un interes public ma
ior. începînd din 16 februarie 
a. c , servește și mese de cină 
(zilnic un fel gătit din carne) la 
prețul de 4 lei pentru abonați 
și 4.5S lei pentru flotanțt

Un alt amănunt . produsele 
de cofetărie servite la felul trei 
sînt întotdeauna proaspete fund 
pregătite de personalul cantinei.

Pentru cei care nit cunosc pro
gramul cantinei C.F.R Petro
șani, menționăm că masa de 
prînz se servește între orele 
12,39—15JO. iar cina între o- 
rele 19—20,30

I
I
I
I
I
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Soarele râ.uc la < ra 7,C6 
și apune la ora 17,53. Zile tre
cute din an — 53, zile rămase 
— 313.

ANGLI A : Gre
va minerilor n in
trat In cea de a 
șaptea sâplăniinA, 
după instaurarea 
stării de urgent 
și limitarea consu
mului electric. In 
foto : Aspect din 
timpul grevei. Mi
nerii de la Saltlcy 
s-au bucurat de 
sprijinul muncito
rilor din alte ra
muri de producție 
care au demon
strat pe străzi cc- 
rțhd satisfacerea 
revendicărilor.

GREVA MINERILOR BRITANICI

>c Intllni perso- 
căuta normaliza

re două 
de a face

cele doua p 
acțiune pozitivă, un eveniment 
fără precedent în istoria rela
țiilor dintre China și Statele 
Unite Popoarele chinez și ame
rican sînt popoare mari ; ele 
au fost prietene întotdeauna 
Insă datorită motivelor cunos
cute tuturor, de peste 20 de ani 
au fost întrerupte contactele 
dintre cele două popoare. In 
prezent, prin eforturi comune 
ale Chinei și S.U.A., s-a des
chis, în sfîrșit, poarta spre con
tacte prietenești.

Sistemele, socialo ale Chi
nei Ș> S.U.A. sint fundamen
tal diferite și există mari diver
gențe între guvernul chinez și 
guvernul S.U.A., a spus premi
erul chinez. Totuși, divergențe
le nu trebuie să împiedice Chi
na și S.U.A. să stabilească re
lații normale, de la stat la stat 
pe baza celor cinci principii ale 
respectului reciproc al suvera
nității și integrității teritoriale, 
neagresiunii reciproce, neinter
venției în afacerile interne, e- 
galitâtJi și avantajului reciproc 
și coexistenței pașnice.

La rîndul său președintele 
Nixon a spus : „Dacă cele două 
popoare ale noastre sînt dușma
ne. viitorul lumii este foarte 
sumbru. Dacă putem găsi un 
teren de înțelegere, șansele pă
cii sînt mari. In prezent avem 
mari divergențe. Ceea ce ne a- 
duce împreună este faptul că 
avem interese comune care de
pășesc aceste divergențe. Discu
tând aceste divergențe, nici u- 
nul dintre noi nu va face com
promisuri în ceea ce privește 
principiile noastre. Să începem 
împreună un marș lung, care, 
pe căi diferite, 6ă ducă la ace
lași țel, construirea unei struc
turi mondiale de pace în care 
toți pot să stea împreună avînd 
demnitate egală și în care fie
care națiune, mare sau mică, 
are dreptul să hotărască pro
pria sa formă de guvernămînt, 
fără intervenție sau domina
ție din afară*.

Subliniind că nu există nici 
un motiv ca S.U.A. și China să 
fie dușmani, președintele S.U.A. 
a toastat in cinstea președinte
lui Mao Tzedun și a premie
rului Ciu En-lai, pentru priete
nia popoarelor chinez și ameri
can, a tuturor popoarelor lu
mii.

încheierea Congresului Uniunii
oamenilor muncii

din agricultura R.P.D. Coreene
PHENIAN 21 (Agerpres). — La 

Phenian au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al doilea Congres al Uniu
nii oamenilor muncii din agricul
tura R.P.D. Coreene — relatează 
agenția ACTC.

In cadrul lucrărilor. Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri, a pre
zentat o expunere referitoare la sar
cinile actuale și de perspectiva ale

dezvoltării agriculturii în R.P.D. 
Coreeană.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale Uniunii, după care a 
avut loc prima ședință plenară a 
noului Comitet Central, în cadrul 
căreia au fost aleși membrii Comi
tetului Executiv. Președintele C.C. 
al Uniunii oamenilor muncii din a- 
gricultura R.PD. Coreene a fost 
ales Kim I Hun. care a rostit cu- 
vîntul de închidere a lucrărilor 
Congresului

Puncte

Nuntașii 
Bihorului"I
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Imtrescu, precum șt un 

ros public. Expoziția, 

r~ ’ 
i

aplaudați 
pe scenele 

italiene
ROMA 21 — Corcsponden- I 

tul Agerpres, Nicolae Piticea, i 
transmite: Ansamblul folcloric | 
.Nuntașii Bihorului" al Ca- { 

-st’i de cultură a sindicatelor 
din Oradea, care a participat 
la Festivalul internațional 
.Migdal ill in floare" de la A- 
grigento (Sicilia), a prezentat • 
o seric de spectacole și in , 
regiunea Umbria — la Orvie- 
to, Foligno și Volterra. Inter- l 
pretind cu măiestrie jocuri r 
și cintece populare românești 
din diferite regiuni ale țării, ■ 
ansamblul a cucerit un bine- ■ 
meritat succes, fiind aplaudat I 
îndelung de miile de specta- • 

i luat parte la a- I 
dedicate Republi- |

L , .-entale la I 
Mt innnnn- 1

tori care au 
ceste „seri' t 
cii Socialiste România.

Spectacolele preze:
Foligno au coincis cu inaugu
rarea in sălile de la .Palazzo 
Trinci" a unei expoziții de 
artă decorativă românească. 
I.a inaugurare au fost pre- 
zenți primarul A. Ridolfi, i 
membri ai consiliului orășe- |
nesc, consilierul Aml 
române la Roma, Al. 
mirescu, precum și un

prezintă numeroase , 
din ceramică, sticlă și lemn, 
precum și țesături. rămîne 
deschisă timp de 10 zile.

• Șansa reglementării integrale a conflictu
lui de muncă dintre Uniunea națională a mineri
lor și Consiliul național al cărbunelui, din nou 
pusă sub semnul incertitudinii

minerilor și 
cărbunelui,

LONDRA 21 (Agerpres). - Șan
sele reglementării integrale a 
conflictului de muncă dintre Uni
unea națională a 
Consiliul național* al
care a dus la declanșarea cu 
peste șase sâptămini in urmă, o 
grevei minerilor britanici, au lost 
din nou puse sub semnul incerti
tudinii după ce Consiliul Execu-

tiv al sindicatului minerilor din 
comitatul Kent a refuzat propu
nerile prezentate de „Tribunalul 
de anchetă" guvernamental, con
dus de lordul Wilberforce. Jacl 
Collins, purtătorul de cuvint al 
minerilor din Kent, a afirmat că 
nici aceste propuneri nu satisfac 
revendicările greviștilor. Dimpotri
vă, a spus Collins, după aplicarea

tuturor impozitelor și taxelor, 
veniturile nete ale minerilor 
sint și mai scăzute decit 
înainte de declanșarea ac
țiunii revendicative. Consiliul Exe
cutiv al sindicatului minerilor din 
Kent - a adăugat liderul sindi
cal - va protesta față de hotă- 
rirea conducerii Uniunii naționole 
a minerilor, care a dispus înlătu
rarea pichetelor greviștilor din 
preajma depozitelor și minelor do 
cărbuni, înainte ca membrii orga
nizațiilor sindicale din cadrul U- 
niunii să se pronunțe, prin vot, 
asupra propunerilor avansate de 
guvern.

I

EVENIMENTE

1810 — S-a născut poetul 
Grigorc Alexandrescu (m. 1885); 
1942 — A murit scriitorul aus
triac Stefan Zwcig (n. 1881); 
1963 — A fost creat Partidul 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba (P.U.R.S.) — devenit la 
3.X.1965 — Partidul Comunist 
din Cuba; 1840 — S-a năsdut 
Augustus Bebel, militant al miș
cării muncitorești germane și in
ternaționale (m. 1913); 1512 — 
A murit Amerigo Vespucci, na
vigatorul care a dat numele con
tinentului american (n. 1451): 
1972 — Are loc Congresul P.S. 
Italian (22—27); 1810 — S-a 
născut Frederic Chopin (m. 
1849); 1732 — S-a născut Geor
ge Washington, primul președinte 
si S.U.A (m. 1799)
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LUSAKA. — Actualul plan 
de dezvoltare a Zambiei preve
de construirea, pînă in anul 1975. 
a uneia dintre cele mai lungi 
căi ferate din țară. Ea va lega 
Lusaka de capitala Tanzaniei, 
Dar Es Salaam (1 600 km). Pri
mii 500 km ai acestei rute fe
roviare au fi fost construiți

Noua cale ferată va permite 
Zambiei să-fi rezolve în întregi
me problemele sale de transport.

★
In prezent, in întreaga Afri

ca există o rețea de aproxima
tiv 96 0-0 km de cale ferată, 
deservită de 11000 locomotive, 
12 300 vagoane de călători fi 
245 000 vagoane de marfă, se a- 
ratâ într-un studiu al săptămî- 
n al ulm „Le Moniteur Africa, nu.

*

KINSHASA. — In regiunea 
Inga, din Republica Zair, a in
trat în ultima fază de construc
ție barajul hidrocentralei cu ace- 
lafi nume Energia electrică fur
nizată de hidrocentrala Iriga va 
servi la punerea in valoare a noi
lor zăcăminte de cupru dercope- 
rite în această parte a țării.

★

l
BRAZZAVILLE. — Unul din

tre cele mai mari zăcăminte de

Incidente 
violente

Urme de plante 
fosiliere descoperite 

în Antarctica

cii, așa cum arăta 
mă cu 250

Creștere alarmantă 
criminalității 
la New York

ce in ce 
cetățenii 
publicate de 
omorurilor o 

in anul 1971,

CASA DE CULTURA 
PETROȘANI. La ora 18, în 
sala mică — ȘTAFETA MESE
RIEI. Concurs organizat în co
laborare cu sindicatul U.U.M.P. 
La ora 19, în cadrul intim- 
clubului — cursul VIAȚA ȘI 
ARTA. Gravura în lemn.

CI.UBI JRI. La
începutul schimbului III. scurt 
program prezentat de brigada 
artistică dc agitație în sala de 
apel a minei. La ora 18, în sala 
mică — EXPUNEREA cu te
ma : 65 de ani de la izbucnirea 
răscoalei țărănești din 19C7. 
Vulcan: Medalion literar cu te
ma : Răscoala din 1907 — or
ganizat în colaborare cu Școala 
generală nr. 4. începe la ora 18. 
La ora 17 și la ora 20 — spec
tacole prezentate dc teatrul de 
revistă din Pitești. Lonea. La 
ora 17 — EXPUNEREA cu te
ma : Răspunderea disciplinară a 
angajaților — condiții, forme, 
procedee.
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NEW YORK. New Yorkul 
vine un loc din 
periculos pentru 
Potrivit datelor 
poliție, numărul 
crescut in oraș,
cu aproximativ 30 la sută com
parativ cu anul 1970. In me
die, anul trecut, în fiecare zi, 
la New York, patru persoane 
ou murit de mina bandiților.

Locuri cu cele inai 
trainice căsnicii

Londonderry
BELFAST 21 (Agerpres). — 

In urma încercării trupelor bri
tanice de a opri desfășurarea 
unei manifestații civile în car
tierul catolic al orașului, noi in
cidente au avut loc, duminică, 
la Londonderry.

Ciocnirile dintre manifestanți 
și soldații britanici, care au re
curs la folosirea gazelor lacri
mogene, și a bombelor fumige
ne, s-au soldat cu rănirea 
gravă a unui militar și cu ares
tarea unui important număr dc 
persoane.

După cum apreciază agenția 
U.P.I., aceste incidente — cele 
mai violente, după .duminica 
sîngeroasă" de la 31 ianuarie — 
capătă o semnificație aparte. 
Ele au survenit în ajunul înce
perii misiunii de anchetă a ju
decătorului suprem al Marii Bri. 
tanii. lordul Wldgery.

MOSCOVA Participonții celei 
de-a 16-a expediții antarctice 
sovietice au descoperit pe cel 
mai sudic continent „ampren
tele" unor plante, precum și 
resturi pietrificate de aibori. 
Descoperirile vor permite re
constituirea înfățișării Antarcti-

VARȘOVIA Orașele din nor
dul Poloniei și-au cucerit o 
bună faimă prin trăinicia căs
niciilor întemeiate aici. Date
le statistice indică cel mai mic 
număr de divorțuri și cel mai 
mare număr de decorați cu 
medalia „Pentru căsnicie în
delungată" in orașele din a- 
ceastă zonă a țării. Nu
mai in luna ianuarie, de e- 
xemplu, la Gdansk, astfel de 
medalii au fost inmînate la 40 
de perechi care și-au sărbă
torit, in luna respectivă, nunta 
de aur.

• Delegația Partidului 
munis t Italian, condusă 
Giancarlo Pajetta, membru al 
Direcțiunii partidului, care c- 
fectuează o vizită la Bagdad, 
la invitația Partidului BAAS și 
a guvernului irakian, a început 
convorbirile cu o delegație a 
Partidului BAAS, condusă de 
Said Haidar, membru al Co
mandamentului interarab, in
formează ziarul ,L’ Unita". In 
cadrul convorbirilor, Giancarlo 
Pajetta a reînnoit invitația a- 
dresată Partidului BAAS dc a 
trimite reprezentanți proprii la 
Congresul P.C.I., ce va avea loc 
în cursul lunii martie.

IFOLM
♦- PETROȘANI — 7 No

iembrie : Anna celor 1 CCO de 
zile, seriile I—II; Republica: 
Povestirile lui Hoffman; PE- 
TRILA: Hello Dolly, seriile 
I—II; I.ONEA - Minerul, 
Turnul de arama; VULCAN : 
Oliver, seriile I—II; LUPENI 
— Cultural: Vinovatul este in 
casă; Muncitoresc: După vulpe.

PROGRAMUL 1. 6,00 Mu
zica și actualități; 7,C0 Radio
jurnal; 9,30 Atlas cultural; 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Muzică 
populara; 10,33 Start la inter
secție; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Muzică ușoară; 11,30 Cin- 
tarc patriei; 12,CO Discul zilei; 
12,30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 13.C0 
Radiojurnal; 13,30 Melodii dc 
ieri și dc azi; 14,40 Muzica 
populară; 15,C0 Buletin de știri;
15.40 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,35 
Cînteccle noastre; 17,C0 Antena 
tineretului; 17,30 Muzică popu
lara;’ 17,45 Muzică ușoară de 
pretutindeni; 18.C0 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate;
20.40 La microfon Ion Luican; 
21,C0 Revista șlagărelor; 22,C0 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
scară 22,55 Moment poetic; 
23,C0 Concert de seară (conți 
nuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,C3—6.C0 Estrada nocturna.

MARJ1 22 FEBRUARIE

I

I
I

Comunicat comun 
sudanezo-coreean

< Agenția M.E.N. informea
ză că, in cursul convorbirilor 
cu Gunnar Jarring, reprezentan
tul special al secretarului gene
rai al O.N.U. pentru Orientul 
Apropiat, — care a făcut o vizi
tă la Cairo — ministrul egiptean 
al afacerilor externe, Murad 
Ghaleb, a exprimat sprijinul ță
rii sale față de misiunea aces
tuia. El a arătat că Egiptul con
sideră Națiunile Unite singu
rul cadru in care se poate a- 
Junge ia o reglementare a pro
blemei Orientului Apropiat.

FILATELIE
Noi mărci poștale 

românești
Ghișeul filatelic din cadrul 

Oficiului de poștă și telecomu
nicații Petroșani a primit și o- 
feră abonaților și amatorilor în
cepători timbrele noilor emisiuni 
de mărci poștale romanești. Este 
vorba de emisiunile nr. 2 și nr. 
3 aniversări culturale (Ruther
ford, Keples, Magelan, Gagarin, 
Matei MUlo și Nicolae lorga) și 
de colița cu simbolurile Jocuri
lor olimpice de iarnă de la 
Sapporo — Japonia.

9,CO Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Teleșcoa- 
lă; 10,00 Curs de limba rusă; 
10,30 Căminul; 11,10 Film se
rial ; „Patru canchiști și un cli
ne" (III); 12,05 Telejurnal; 
16,30—17,00 Curs de limba 
franceză; 17,30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază; 17,35 
Steaua polară; 18,CO Cîntece și 
marșuri patriotice; 18,10 Micii 
meșteri mari... din județul Ilfov; 
18,40 Film documentar: „Olim
piada Focului"; 18,50 Seară de 
balet; 19,15 Publicitate; 19,20 
1 COI de seri; 19,30 Telejurnal; 
20,10 Seară de teatru; 21,30 
Prim plan; 22,00 Tcleglob; 22,20 
Vedete ale muzicii ușoare. En
rico Macias; 22,30 „24 de ore"

I I 
i i i i i i i i

KHARTUM 21 (Agerpres). — 
Agenția ACTC informează că,, la 
invitația guvernului sudanez, o de
legație guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Zăng Zun 
Thek, vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, a făcut o vizită 
oficială dc patru zile la Khartum.

1.

Pentru punerea în valoare a a- 
cestei bogății, a fost modernizat 
portul Pointe Noire, care poate 

— mineraliere

de reper in țările africane

primi, astăzi, nave 
de 6 5 090 tone.

potasiu din lume se află in Re
publica Populară Congo. Zilnic, 
de la acest complex minier de
numit Holle, se extrag 2 000 to
ne potasiu.

In comunicatul dat publicității 
încheierea vizitei se arată ca șeful 
statului și președintele Consiliului 
de Miniștri sudanez, Gaafar Mo
hammed el Numeiry. a primit de
legația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, care i-a înmînat un me
saj din partea președintelui Cabine
tului de Miniștri, Kim Ir Sen.

Delegația coreeană a purtat con
vorbiri cu o delegație guverna
mentala sudaneză, condusă de 
Mahdi Mustafa Alamin, ministru de 
stat pentru probleme prezidențiale 
și ministru al afacerilor externe. 
In cursul convorbirilor, delegația 
coreeană și-a exprimat satisfacția 
penuu evoluția relațiilor dc prie 
tenie dintre popoarele celor două 
țări și a reafirmat sprijinul fața 
dc lupta popoarelor arabe pentru 
eliberare. Partea sudaneză a ară
tat că sprijină eforturile R.P.D. 
Coreene în vederea realizării unifi
cării pașnice a țării Iară vreun a- 
mcstcc din afară, ca și noile pro
puneri ale R.P.D. Coreene privind 
încheierea unui acord de pace in
tre nordul și sudul țării, ca un pas 
constructiv pentru înlăturarea actua
lei situații dc încordare din zonă.

Ambele părți și-au exprimat ho- 
tarîrca dc a contribui b intensifi
carea relațiilor sudanezo-coreene în 
toate domeniile.

.Teatrul Național* din 
Helsinki a prezentat premiera 
spectacolului „Cher Antoine" de 
Jean Anouilh, în scenografia și 
cu decorurile realizate de Dan 
Nemțeanu, de la Teatrul de Co
medie din București. Conduce
rea teatrului finlandez l-a felici
tat pe omul dc teatru român 
pentru contribuția adusă la suc
cesul spectacolului.

• Președintele Algeriei, 
llouarl Boumcdiene, a deschis 
luni lucrările celei de-a șasea 
conferințe a președinților Adu
nărilor populare comunale, în 
cadrul unei festivități la care 
au luat parte membrii Consiliu
lui Revoluției și ai guvernului.

Conferința, la care participă 
G91 dc primari din toate comu
nele Algeriei, Va face bilanțul 
activității acestora dc la ulti
mele alegeri comunale, din fe
bruarie 1971

® Purtătorul de cuvînt al 
Consiliului ministerial al Orga
nizației Unității Africane u cali
ficat drept istorică hotărîrea a- 
doptată de miniștrii de externe 
ai țărilor membre ale O.U.A. de 
a spori substanțial ajutorul ma
terial acordat mișcărilor de eli
berare națională din Africa. Pe 
de altă parte, purtătorul de cu
vînt a exprimat satisfacția Con
siliului Ministerial al O.U.A. 
față de respingerea fermă de 
către poporul Zimbabwe a a- 
cordului anglo-rhodesian și a 
propunerilor Comisiei Pearce.

Căderi masive de zăpadă
în nordul Italiei

Redacpa 51 administrația ziarului 1 Pclru5ani, strada Republicii Hr. 2», telefon i 100?

Vedere parțială din cen
trul orașului Lusaka, 
capitala Zambiei.

ROMA 21 (Agerpres). — Masi
vele căderi dc zăpadă din nordul 
Italiei au provocat în ultimele 24 
de ore blocarea a numeroase căi dc 
acces spre stațiunile turistice din 
zona munților Alpi. In majoritatea 
locurilor din Valea Susa zăpada a 
trecut de un metru înălțime, făcînd 
imposibilă deplasarea cu autoturis
me a miilor de persoane venite la 
sfârșitul săptămînti la schist. Pen
tru a nu risca să fie izolați, pri
marii mai multor localități situate

in 
au
Autoritățile sini, de asemenea, preo
cupate de situația mai multor mii 
dc turiști aflați în hotelurile unei 
stațiuni de lingă frontiera elveția
nă, ale cărei rezerve dc combusti
bil și alimente sini foarte reduse. 
Pe căile dc comunicație ce fac le
gătura cu zonele mai ctiticc au fost 
dislocate dc urgență mijloace meca
nizate de deszăpezire.

regiunea masivului Mont Blanc 
dispus evacuarea locuitorilor.

T. C. M. M.
S.II.T. ISCBONI - A^INOASA
angajează de urgentă:
• strungari în fier
* mecanici reparații de 

utilaje construcții
® montori macarale turn
Salarizarea conform H.C.M. 914/i9ftS

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru huilă Petroșani
ANUNȚĂ CONCURS PENTRU

OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :
• 1 șef laborator mecanica rocilor și 

susțineri;
• 2 cercetători științifici pentru laboratorul 

economic ;
• 1 cercetător științific laborator mecani- 

zare-automatizare ;
• 1 inginer constructor ;
• 1 proiectant atelier proiectări miniere. 

Doritorii se vor adresa institutului, din
I str. Mihai Viteazul nr. 3 Petroșani.
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