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Cuvîniarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Glorioasa tradiție a țărănimii noastre in lupta pentru 
libertatea și neatîrnarca patriei, pentru dreptate și 

progres social

de condu- 
. adresez

oamenilor 
ară, între- 
un cordial

Dragi tovarăși,

Le deschiderea 
Conferinței cadrelor 
cere din agriculturi 
celor prezenți in ac 
țărănimii, tuturor 

guluî nostru popor, 
salut din partea Comitetului 
Central, a Consiliului do Stat, 
a guvernului și a mea. (A- 
plauze puternice).

Conferința pe tară a cadre
lor din agricultură are loc în 
anul cind se împlinesc trei de
cenii de la acțiunea istorică 
care a dus la răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste și a 
deschis calea înfăptuirii idea
lurilor de libertate $i dreptate 
socială ale maselor muncitoa
re. preluării de către poporul 
român in propriile mîini a 
destinelor sale, dezvoltării Ro
mâniei pe calea progresului și 
civilizației socialisto. Acest 
gl' rios jubileu prilejuieș
te întregului popor un 
amplu bilanț al drumu
lui parcurs în cei 30 de ani. 
al remarcabilelor victorii do- 
bîndite în făurirea vieții noi, 
socialiste — între care un loc 
important ocupă reorganiza
rea și dezvoltarea agriculturii, 
ridicarea nivelului de viață 
materială și spirituală a tutu
ror celor ce muncesc, a în
tregului popor. (Aplauze pu
ternice).

Conferința este chemată să 
analizeze rezultatele obținute 
în cei trei ani ai cincinalului 
si să stabilească măsurile ce 
trebuie luate in continuare în 
vederea înfăptuirii cu succes a 
sarcinilor stabilite de Congre
sul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului pentru 
dezvoltarea agriculturii.

Conferința are o semnifica
ție deosebită prffi faptul că in 
acest ăn se împlinesc 25 de 
ani de la trecerea la noua e- 
tapă a revoluției agrare din 
țara noastră — etapa revoluți
ei agrare socialiste.

După cum se știe plenara 
din 3—5 martie 1949 a Comi
tetului Central al partidului 
a hotârît trecerea la făurirea 
sectorului socialist în agricul
tură, mareînd începerea or
ganizării pe baze noi a vieții 
‘si muncii țărănimii din Româ
nia. Acum, după un sfert de 
secol de la această istorică 
plenară, putem privi cu în
dreptățită mîndrie marile suc
cese obținute în organizarea 
socialistă a agriculturii. în 
creșterea producției agricole, 
în ridicarea nivelului de viață 
si civilizație al întregii țără- 
nimi. Putem spune că drumul 
arătat de partid s-a dovedit 
pe deplin just, că el corespun
de năzuințelor țărănimii, ale 
întregului nostru popor.

Problema agrară a constituit 
una din cele mai acute proble
me sociale ale regimurilor tre
cute și ea nu și-a putut găsi 
rezolvarea decît în anii puterii 
populare. Din cele mai vechi 
timpuri, lupta țărănimii ocn- 
tru pămînt și o viață mai bu
nă s-a împletit strîns cu lupta 
întregului popor pentru înlă
turarea relațiilor de exploata
re și asuprire, pentru dezvol
tarea societății românești pe 
calea progresului social. 
Pe parcursul frămîntatei

Industrializarea socialistă a țării — factor hotărîtor 
în dezvoltarea agriculturii noastre pe baze noi

Stimați tovarăși.

Se cunoaște că pînă la eli
berarea țării, economia româ
nească a avut un caracter pre
dominant agrar, un nivel scă
zut de dezvoltare. Agricultura 
constituia ramura de bază a 
economiei, deținind ponderea 
principală în formarea venitu
lui național și în ocuparea for
ței de muncă. Potrivit datelor 
recensămîntului din 1948. deci 
cu un an înaintea trecerii la 
organizarea pe baze noi a a- 
griculturii. 76.6 la sută din lo
cuitorii țării trăiau la sate și 
munceau în agricultură. Nu
mai 23.4 la sută locuiau în o- 
rașe și lucrau în industrie și 
alte activități neagricole.

înfăptuirea politicii partidu
lui de industrializare socialis
tă a determinat profunde 
schimbări in întreaga structu
ră economică a țării, transfor- 
mînd România intr-un stat in- 
dustrial-agrar in plină dezvol
tare. cu o industrie și o agri
cultură modernă, cu o econo
mie dinamică. înfloritoare. In 
anii construcției socialismului, 
industria a devenit ramura 
conducătoare a întregii econo
mii. Este semnificativ in a- 
cest sens faptul eă în prezent 
realizăm o producție industri
ală de circa 28 ori mai mare 
decît in anul 1948 anul trece
rii mijloacelor de producție m 
miinile întregului popor In 
țara noastră a fost creata prac
tic o industri- nouă, dotata cu 
mijloace tehnice modern., ca
pabilă sâ realizeze o gamă lar
gă do produs’ la nivelul per
formanțelor mondiale Un a- 
vîn’ deosebit do puternic au 
cunoscut ramurile industriale 
hotărîtonre pentru progresul 
economic general — industria 

istorii a poporului ro
mân. țărănimea a con
stituit. timp do sute și sute de 
..ni. principala forță socială, 
patriotică, progresistă, revolu
ționară a societății : ca a ju
cat rolu] hotărîtor atît în 
dezvoltarea cconomico-socialâ, 
in creșterea forțelor de pro
ducție din țara noas'tră cît și 
în lupta pentru dezvol
tarea și păstrarea fiin
ței naționale, pentru scutura
rea jugului dominației străine 
și cucerirea independenței și 
neatîrnării, pentru eliberare 
națională și dreptate socială, 
pentru afirmarea națiunii 
noastre în rîndul popoarelor 
lumii. încă de la închegarea 
statelor românești, țărănimea 
a constituit principala forță do 
apărare a țării ea a format 
oștirile lui Mircea cel Bătrîn, 
Ștefan cel Mare. Mihai Vitea
zul. apărind cu uriașe jertfe și 
sacrificii pămîntul strămoșesc. 
S-au înscris ca pagini nepieri
toare in letopisețul trecutului 
nostru revoluționar, răscoale
le țărănești de la Bobîlna din 
1437. cele conduse de Gheor- 
ghe Doja din 1514. de Horia, 
Cloșca și Crișan în 1784. ma
rca răscoală de la 1907 și atî- 
tea alte bătălii purtate de ță
rănime pentru o viață mai 
bună. împotriva claselor ex
ploatatoare. pentru schimbarea 
rînduielilor sociale anacronice 
din țările românești. Țărăni
mea a alcătuit oștirea de pan
duri a lui Tudor Vladimirescu, 
în 1821, în timpul revoluției 
naționale și sociale împotriva 
tagmei jefuitorilor, pentru re
forme democratice și scutura
rea jugului asupririi străine. 
Revoluția de la 1848 — care, 
în Țara Românească, a duș la 
cucerirea temporară a puterii 
de către forțele sociale noi. 
progresiste, a înscris pe lista 
revendicărilor ei imediate abo
lirea relațiilor feudale la sa- 
t'. eliberarea și împroprietă
rirea țărănimii.

Pentru prima dată. însă i- 
deea reformei agrare s-a putut 
concretiza în timpul domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza. Dar 
nici reforma din 1864 nu a 
putut duce la soluționarea 
problemei agrare în România, 
datorită faptului că rezultatele 
ei au fost practic anulate de 
măsurile ulterior luate de gu
vernele burghezo-moșierești. 
Nici celelalte reforme, procla
mate cu scopul de a potoli ne
mulțumirea și revolta țărăni
mii nu au rezolvat problemele 
de fond ale satului românesc, 
în care, atîta timp cît moșie- 
rimea a continuat să dețină 
un rol dominant in societate, 
s-au menținut relații feudale, 
exploatare și înapoiere. Abia 
odată cu apariția pe arena so; 
cială a țării. a clasei 
muncitoare și a partidului ei 
revoluționar marxist, țărăni
mea a căpătat tin aliat puter
nic în lupta pentru satisface
rea aspirațiilor ei vitale : pro
letariatul a înțeles că proble
ma agrară nu poate fi rezol
vată in România decît pe ca
lea revoluționară. în cadrul 
luptei de clasă împotriva regi
mului burghezo-moșieresc al 
revoluției socialiste si con
strucției noii orînduiri. (A- 
plauze puternice).

constructoare de mașini, elec
trotehnică și electronică, in
dustria chimică, siderurgică și 
altele. Ritmul mediu anual de 
creștere a producției industri
ale a fost in anii ce s-au scurs 
de la naționalizare de 14.3 la 
sută — printre cele mai înal
te ritmuri de dezvoltare atinse 
pe plan mondial în perioada 
postbelică.

Mari realizări în dezvolta
rea industrială a țârii s-au ob
ținut in cursul actualului cin
cinal. Prevederile pe cei trei 
ani care au trecut au fost re
alizate cu o depășire de circa 
30 miliarde lei. Aproape toate 
județele țării și-au îndeplinit 
înainte de termen sarcinile de 
plan. In anul 1973, producția 
industrială a crescut cu 14.7 
la sută față de anul 1972, fiind 
cu peste 14 miliarde lei mai 
mare decît cea stabilită inițial 
în plan. Un element deose
bit de elocvent pentru amploa
rea dezvoltării industriei noas
tre este faptul că volumul pro
ducției industriale din 1973

- ■ superior celui obținut pe 
întregul cincinal 1956—1960. 
S-au obținut, de asemenea, 
succese pe linia creșterii pro
ductivității muncii și a efici
entei activității economice.

Marile realizări dobîndite în 
înfăptuirea programului de 
industrializare au avut și au o 
insrmnâtate hotârîtoare pen
tru progresul agriculturii, 
pentru dezvoltarea ei pe ba
ze moderne, pentru creșterea 
producției vegetale și animale 
și ridicarea nivelului de viață 
al țărănimii.

Plenara CC al P.C.R. din 
noiembrie 1973 a stabilit un șir 
de noi sarcini in vederea rea
lizării prevederilor programu
lui elaborat d»' Congresul al 

X-lca și de Conferința Națio
nală ale partidului, a îndepli
nirii înainte de termen a obi
ectivelor cincinalului. Plenara 
a indicat măsuri de mare în
semnătate pentru mai buna 
folosire a capacităților de pro
ducție. ridicarea eficienței tu
turor investițiilor. îmbunătăți
rea calității și nivelului tehnic 
al produselor, reducerea chel
tuielilor de producție, a con
sumurilor de materii prime și 
materiale, combustibil și ener
gic. valorificarea cu rezultate 
superioare a resurselor mate
riale și a forței de muncă. 
Sînt încredințat că oamenii 
muncii din industrie vor asi
gura îndeplinirea în cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor 
stabilite de plenară, realizarea 
angajamentelor pe care și 
le-au asumat. înfăptuirea în 
devans a prevederilor planului 
cincinal (Aplauze puternice, 
prelungite).

înfăptuind cu elan și abne
gație politica partidului, 
croind prin munca sa eroică, 
de zi cu zi, industria nouă, so
cialistă a patriei, clasa noas
tră muncitoare și-a îndeplinit 
și își îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de "rincipa- 
lă forță socială a progresului.

Organizarea socialistă a agriculturii — necesitate 
istorică a edificării noii societăți — constituie o 

măreață victorie a politicii agrare marxist-Ieniniste a 
partidului nostru

Stimați tovarăși,

In cei 25 de ani care au tre
cut de la începerea procesului 
de cooperativizare la sate, a- 
gricultura noastră a cunoscut 
schimbări fundamentale. Pu
tem face astăzi un bilanț cu 
adevărat strălucit al succese
lor obținute pe calea con
struirii socialismului la sate. 
Pentru a evidenția mai clar 
drumul parcurs, voi evoca suc
cint anii premergători trecerii 
la organizarea agriculturii pe 
baze socialiste. Pînă ia elibe
rarea țării, moșierimea și 
chiaburimea dețineau majori
tatea pămîntului și a unelte
lor de muncă. Potrivit recen
sămîntului din 1930. 12 200 de 
moșieri — cît existau la acea 
dată — reprczentînd circa 
0.4 la sută din numărul 
total al gospodăriilor agricole, 
posedau o suprafață de peste 
5 470 mii hectare de pămînt. 
adică aproape tot atît cît cele 
2 460 mii gospodării țărănești 
la un loc. Această situație s-a 
înrăutățit mai mult în dece
niul următor și în timpul răz
boiului. Neavînd pămînt sau 
unelte cu care să-și lucreze 
pămîntul. țărănimea munci
toare era nevoită să facă îm
prumuturi la bănci și la că
mătarii satelor : după cum 
arată statisticile, datoriile a- 
cesteia reprezentau in 1932 
peste 37 miliarde lei.

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

Dictatura militaro-fascistâ 
care a subordonat țara Ger
maniei hitleriste și a aruncat-o 
în războiul contra Uniunii 
Sovietice a agravat și mai 
mult criza agrară, situația ță
rănimii. Cea mai mare parte 
a cerealelor, ca și alt*-* bogății 
ale țării, erau livrate Germa
niei hitleriste. lăsînd țărăni
mea. masele populare de la 
orașe și sate în sărăcie și mi
zerie. Rechizițiile de animale 
și de atelaje lipseau, in mod 
practic, gospodăriile țărănești 
de cele mai elementare mij
loace de muncă și de trai. 
După cum reiese din statisti
cile vremii, din 1940 și pînă 
la 23 August 1944 au fost tri
mise în Germania hitleristă 
1 371 000 tone cereale și se
mințe și 7 500 vagoane cu a- 
nimaîe vii și produse animali
ere. fără a mai pune la soco
teală uriașele cantități de pro
duse agricole livrate armatei 
germane din România și de 
pe front. Este grăitor în ce 
privește povara pe care a su- 
portat-o țărănimea noastră de 
pe urma jafului hitlerist fap
tul că. în vara anului 1944. 
din recolta de rrîu apreciată 
a fi de circa 224 000 vagoane, 
guvernanții antonescieni in
tenționau să lase pentru con
sumul populației rurale doar 
10 000 vagoane, restul urmînd 
să fie pus la dispoziția cotro
pitorilor fasciști.

După cum se știe. Partidul 
Comunist Român a dus o lup
tă hotârîtâ contra dictaturii 
militaro-fasciste. s-a pronun
țat cu hotârîro împotriva răz
boiului antisovietic. a desfă
șurat o largă activitate pentru 
sabotarea mașinii de război 
hit1 «■'riște, a a',ț'O"’.a! neobosit 
pentru unirea fh.uror fnrțelo’ 
patriotice. a maselor largi 

de clasă conducătoare în so
cietate. Pentru minunatele 
realizări obținute în opera de 
industrializare. în dezvoltarea 
generală a țării, în edificarea 
socialismului pe pămîntul pa
triei. pentru modul exemplar 
în care-și îndeplinește rolul de 
forță conducătoare in societa
te doresc ca. de la această tri
bună. în numele conducerii de 
partid și de stat să a- 
dresez cele mai cal
de felicitări eroicei noastre 
clase muncitoare și să-i 
urez noi și strălucite 
victorii în munca și lup
ta închinate triumfului so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și comunismului în 
România. (Aplauze puternice,, 
îndelungate).

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

populare în lupta pentru răs
turnarea regimului antonesci- 
an. ieșirea României din răz
boiul dus alături de Germania 
hitleristă și alăturarea ei 
glorioaselor armate sovietice, 
coaliției antifasciste. Victoriile 
strălucite obținute de popoare
le Uniunii Sovietice în lupta 
grea pentru zdrobirea mașinii 
de război fasciste au creat 
condiții favorabile pentru in
tensificarea luptei forțelor pa
triotice din țara noastră, con
duse de Partidul Comunist 
Român, pentru trecerea la 
răsturnarea regimului dic
taturii militaro-fasciste. In 
aceste condiții s-a înfăp
tuit acțiunea istorică de 
la 23 August 1944, s-a realizat 
victoria insurecției naționale 
antifasciste și antiimperialiste 
care a deschis o pagină noua 
în istoria țării noastre. S-au 
creat astfel și premisele pentru 
rezolvarea definitivă a pro
blemei agrare, pentru ridica
rea pe o treaptă superioară 
a agriculturii românești. Parti
dul comunist. împreună cu ce
lelalte forțe democratice. a 
acționat cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea reformei a- 
grare. realizată în cea mai 
mare parte în iarna anului 
1945. Reforma agrară s-a în
făptuit pe cale revoluționară, 
la îndemnul și cu sprijinul 
clasei muncitoare, al altor 
forțe din orașe. Comi
tetele țărănești, create în 
mod special în întreaga țară, 
au trecut la săvîrșirea actu
lui revoluționar de împărțire 
a pămînturilor moșierești. In 
acest fel au fost împroprietă
riți circa 920 000 țărani. cu 
peste 1 100 000 hectare de pă
mînt. Moșierimea a primit o 
lovitură puternică, baza ei de 
exploatare fiind în cea mai 
mare parte lichidată. în ur
ma reformei agrare, țărăni
mea săracă și mijlocașă deți
nea circa 71 la sută din su
prafața agricolă a țârii.

In transformarea revoluțio
nară a agriculturii, clasa mun
citoare a acordat un sprijin 
puternic țărănimii, atît în 
exproprierea moșierilor. cît 
și în ajutorarea cu mijloace 
necesare în vederea des
fășurării lucrărilor agricole, 
în această luptă s-a dezvol
tat și cimentat alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare — baza trainică 
a tuturor transformărilor de
mocratice și revoluționare.^ a 
succeselor în înfăptuirea orîn- 
d’iirii socialiste în România. 
(Aplauze puternice). E încă 
vie în memoria noas
tră. a tuturor. situația 
grea din anii 1946. 1947. 1948, 
cînd alimentarea populației se 
agravase 'ca urmare a secetei, 
a lipsei mijloacelor și unelte
lor de muncă, precum și a sa
botajului moșierilor și chia
burilor. In acele condiții, par
tidul a pus la ordinea zilei, 
ca singura calp de soluționare 
a problemei aerare. organiza
rea pe baze socialiste a agri
culturii. trecere? la înfăptui
rea cooperativizării

Odată cu naționalizarea. în 
1948 — a principalelor mij
loace de producție și trecerea 
la făurirea sectorului socialist 
în economie, a apărut în mod 
clar că organizarea pe baze 
noi, socialiste, a agriculturii, 
constituie o necesitate istorică, 
de îndeplinirea căreia depin
de creșterea rapidă a produc
ției agricole, ridicarea nive
lului de trai al țărănimii, sa
tisfacerea cerințelor de produ
se agroalimentare ale întregu
lui popor.

Odată cu trecerea la orga
nizarea socialistă a satului, 
partidul a trasat sarcina dotă
rii agriculturii cu mijloacele 
tehnico necesare. S-au croat 
în acest scop stațiuni de ma

șini și tractoare. întreprinderi 
de stat menite să asigure e- 
fectuarea lucrărilor agricole cu 
mijloace mecanizate.

Transformarea socialistă a 
satului a necesitat o perioadă 
îndelungată, timp de aproape 
14 ani. In toată această peri
oadă s-a desfășurat o inten
să muncă economică, politică, 
organizatorică, de explicare și 
demonstrare prin fapte a ma
rilor avantaje și a superiori
tății agriculturii cooperatiste. 
Țărănimea s-a convins din 
proprie experiență că numai 
pe această cale se poate reali
za o agricultură modernă, de 
înaltă productivitate, se pot 
crea condiții pentru creșterea 
veniturilor sale, pentru făuri
rea bunăstării generale.

Un rol însemnat în convinge
rea țărănimii de a păși pe calea 
cooperatistă l-au avut rezul
tatele obținute de întreprinde
rile agricole de stat, precum 
și realizările dobîndite de co
operativele agricole de pro
ducție, create încă din 1949.

In anul 1962, s-a încheiat co
operativizarea. Aceasta a 
marcat victoria deplină 
a revoluției agrare so
cialiste. a organizării a- 
griculturii românești pe baze 
socialiste, de stat și coopera
tiste. deschizînd, totodată, ca
lea trecerii într-o etapă nouă, 
superioară, a soluționării pro
blemei agrare, a asigurării u- 
nui progres rapid al produc
ției agricole și ridicării nive
lului de trai al țărănimii. A- 
ceastă măreață victorie a mar
cat crearea economiei socialis
te unitare, triumful relațiilor 
noi. socialiste, atît la orașe cît 
și la sate, izbînda definitivă 
a socialismului în România, 
în toate sectoarele de activi
tate. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Care este astăzi situația a- 
griculturii românești ? Circa 
91 la sută din întreaea supra

PRODUCȚIA \GRICOLA VEGETALA TOTALA 
LA PRINCIPALELE CULTURI

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

1. Cereale boabe
total 
din care

8 982,5 5 149,2 10 631.4 16 912.5

a) grîu 3 755,1 2 219,1 3 355.8 6 040.8
b) porumb 4 092,2 2 101,0 6 535.5 9 816,7

2. Leguminoase boabe

A cunoscut, de asemenea, o puternică dezvoltare secto
rul zootehnic, realizîndu-se o importantă creștere a numă
rului de animale.

total — 118,3 319.6 368.5
3. Plante textile — 149.4 142.6 179.6

(in și cînepă)
4. Floarea-soarelui 58,3 213,6 769.6 850.4
5. Sfeclă de zahăr 484.5 582,2 2 921.3 5 581.4
6. Cartofi 1 331.2 1 601.3 2 064.2 3 672.4

NUMĂRUL TOTAL AL ANIMALELOR 
(la sfirșitul anului)

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

1. Bovine — total 3 747 4 309 5 216 5 767
2. Porcine — total 2 520 2 211 6 359 8 785
3. Ovine — total 10 265 9 834 13 818 14 455
4. Păsări — total 25 110 17 507 54 333 64 496

A crescut, totodată, producția agricolă animală. Astfel :
Nr. crt. 1938 1949 1970 1972

Carne — total
(în mii tone
greutate vie) 760 570 1 349 1 627
Lapte — total

(mii hi.) 21 575 20 166 37 932 41 554
Lină — total (tone) 15 130 15 145 29 725 30 697
Ouă (mii. buc.) 1 354 1 100 3 537 4 300

După cum se vede din aces
te date, atît în sectorul vegetal, 
cit și in col animal s-au obți
nut in acești ani creșteri im
portante care ilustrează în 
modul cel m^i concret fr ile 
avantaje ale agriculturii â ia- 
liste, posibilitățile ei de a asi
gura o producție intensivă. A- 
ceste succese sînt rezultatul 
politicii partidului de organi
zare socialistă și de dezvolta
re a bazei tehnrco-mațeriale a 
agriculturii, precum și al 
muncii hotărîte a țărănimii, 
a tuturor oamenilor muncii de 
la sate. Pe această bază au 
crescut an de an veniturile 
țărănimii, s-a îmbunătățit a- 
provizionarea populației cu 
produse agroalimentare. au 
fost satisfăcute într-o măsură 
tot mai largă nevoile generale 
ale economici naționale.

Făcind bilanțul mărețelor 
realizări obținute într-un sfert 
de veac pe calea construirii a- 
gricuiturii noi, socialiste do- 
resc să adresez do la această 
tribună în numele con
ducerii de partid și de 
stat cele mai calde felici
tări țărănimii, specialiștilor și 
mecanizatorilor, tuturor oame
nilor muncii de la sate, pen
tru succesele obținute în spo
rirea producției agricole, în 
modernizarea agriculturii, 
pentru contribuția adusă la 
sporirea avuției naționale, la 
întreaga operă de edificare a 
socialismului în patria noas
tră. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși.

Organizarea pe baze socia
liste a agriculturii a dus la 
transformarea radicală a sa
tului românesc, a structurii so
ciale a populației rurale ' 

față agricolă a țării aparține 
sectorului socialist de stat și 
cooperatist. întreprinderile a- 
gricole de stat dețin 2 084 000 
hectare, cooperativele agricole 
de producție 8 845 000 hectare : 
pășunile și finețele reprezintă 
4 455 000 hectare, din care 
2 337 000 hectare sînt proprie
tate de stat.

Ca urmare a preocupării 
partidului și guvernului pentru 
mecanizarea producției agri
cole, astăzi pe ogoarele țării 
lucrează 115 000 tractoare, a- 
proape 44 000 combine, cir
ca 50 000 de semănă
tori. precum și numeroa
se alte mașini și utilaje de 
înalt 'randament. Suprafața a- 
rabilă ce revine pe un tractor 
a scăzut de la 684 hectare în 
1950 la 84 hectare în 1973. A- 
griculturii i s-au repartizat an 
de an cantități tot mai mari 
de îngrășăminte și alte sub
stanțe chimjee. Numai în a- 
nul 1973 au fost a- 
plicate circa 715 mii to
ne îngrășăminte substan
ță activă, față de 6 mii tone 
în 1950. In toți acești ani 
s-au executat importante lu
crări de îmbunătățiri funciare
— îndiguiri, desecări, irigații
— statul alocînd fonduri mari 
pentru realizarea lor. în spe
cial pentru irigații. La sfîrși- 
tul anului 1973 dispunem de 
peste 1 254 000 hectare irigate. 
Numărul inginerilor și cadre
lor tehnice din agricultură, a 
crescut în mod considerabil, 
aiungînd la 30 000 ingineri 
și specialiști cu pregătire su
perioară și 25 000 cu pregăti
re medie.

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

dispărut clasa moșierilor și 
chiaburilor, a fost lichidată 
proprietatea capitalistă asupra 
pămîntului și a uneltelor de 
producție, a fost înlăturată o- 
rice formă a exploatării omu
lui de către om. creîndu-se 
proprietatea socialistă de stat 
și cooperatistă. Țărănimea a 
devenit o clasă nouă, omoge
nă, animată de interese comu
ne, stăpînă deplin pe mijloa
cele de producție, pe rodul 
muncii sale. In strînsă alianță 
cu clasa muncitoare, țărăni
mea cooperatistă participă ac
tiv la înfăptuirea măreței o- 
pere de edificare a societății 
socialiste în România.

Acum, cînd facem bilanțul 
a 25 de ani de activitate pe 
calea organizării socialiste a 
agriculturii, putem afirma — 
în baza faptelor, a realităților 
— că viața a demonstrat pe 
deplin justețea politicii mar
xist-Ieniniste a Partidului Co
munist Român, de transforma
re socialistă a satului. Fără în
făptuirea revoluției socialiste 
agrare, fără organizarea pe 
baze noi a întregii agriculturi 
nu am fi putut obține nici re
alizările dobîndite în acești 
ani in dezvoltarea celorlalte 
sectoare de activitate. în ri
dicarea nivelului general de 
civilizație al țărănimii și al 
întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Viața a confirmat cu putere 
justețea punctului de vedere 
teoretic că victoria deplină a 
socialismului nu se poate asi
gura decît prin organizarea u- 
nitară, pe baze socialiste, atît 
a industriei, cît și a agricultu
rii, a tuturor sectoarelor de 
activitate economică și socială. 
Făurirea unei economii so
cialiste unitare constituie o 
necesitate obiectivă ■' : 

revoluției socialiste, a conso
lidării puterii muncitorilor și 
țăranilor, a întregului popor, 
a creării condițiunilor pentru 
dezvoltarea continuă a societă
ții socialiste. (Aplauze pu
ternice). Pornind de la 
studierea atentă a realității, 
partidul nostru a aplicat și în 
problema agrară, in mod cre
ator. adevărurile generale și 
legitățile construcției socialis
te la condițiile concrete ale 
României. Analizind tendințe
le generale ale dezvoltării so
ciale, trăgînd concluzii din ex
periența celorlalte țări socia
liste. din experiența mondială 
cit și din propria experiență, 
partidul nostru a știut să gă
sească formele cele mai cores
punzătoare pentru organizarea 
trecerii țărănimii pe calea pro
prietății socialiste.

Fără îndoială formele con
crete ale proprietății socialis
te asupra mijloacelor de pro
ducție și ale repartiției produ
sului social sînt și vor fi în
totdeauna diferite, ținînd sea
ma de condițiile istorice, na
ționale. sociale dintr-o tară 
sau alta, dintr-o etapă sau al
ta a dezvoltării. Dar la baza 
acestei diversități de forme es
te necesar sâ stea proprietatea 
socialistă, obștească, de stat și 
cooperatistă asupra mijloace
lor de producție, precum și 
realizarea principiilor socialis
te de muncă și repartiție. Nu
mai astfel se poate asigura 
triumful deplin ai socialismu
lui. trecerea spre o nouă etapă 
de dezvoltare, crearea condi
țiilor pentru făurirea societății 
comuniste. Tocmai ca rezultat 
al înfăptuirii cooperativizării 
și al victoriei socialismului în 
toate sectoarele de activitate, 
atît la orașe, cît și la sate. 
Congresul al X-lea a putut 
trasa sarcina trecerii la o eta
pă nouă, superioară din punct 
de vedere calitativ, la etapa 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia. (Aplauze îndelungate).

Astăzi, cînd noi și noi țări 
pășesc pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale independente

Un bilanț strălucit în ridicarea nivelului de viața 
material și cultural al clasei muncitoare, țărănimii și 

intelectualității, al întregului nostru popor
Stimați tovarăși.

Odată cu dezvoltarea indus
triei și agriculturii, au cunos
cut o puternică înflorire în- 
vățămîntul. știința, arta și cul
tura. S-a dezvoltat considera
bil și s-a diversificat rețeaua 
învățămîntului atît la orașe 
cît și la sate, s-a realizat — pe 
baza orientărilor stabilite de 
partid — legarea mai strînsă 
a școlii de viață, de activitatea 
practică, de cerințele concrete 
ale dezvoltării societății. Școa
la reprezintă, după cum 
se știe, un factor esen
țial în ridicarea continuă a 
gradului de civilizație al socie
tății noastre socialiste. în asi
gurarea progresului neîntre
rupt al economiei și culturii. 
Știința, activitatea de cerceta
re științifică și-au sporit an 
de an contribuția la dezvolta
rea și perfecționarea produc
ției materiale, la promovarea 
progresului tehnic în viața e- 
conomică și socială, la valori
ficarea superioară a resurselor 
naționale. Creația literar-ar- 
tistică acționează ca un factor 
important în lărgirea orizon
tului de cultură al maselor, în 
dezvoltarea conștiinței noi, so
cialiste. în formarea omului 
nou și îmbogățirea vieții spi
rituale a întregului nos
tru popor. In cadrul pro
gramului general de dez
voltare economico-sooială 
a țării, partidul acordă o aten
ție deosebită perfecționării și 
înfloririi în continuare a în- 
vățămîntului. științei și cul
turii. ca factori de bază ai 
progresului social al so
cietății românești, ai edifică
rii noii orînduiri pe baza te
zaurului universal de valori 
spirituale, a folosirii celor mai 
noi cuceriri ale cunoașterii ge
niului uman, ale gîndirii îna
intate contemporane.

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

Una din marile realizări ale 
regimului nostru socialist este 
rezolvarea justă, în spiritul 
principiilor marxist-Ieniniste, 
a problemei naționale, care a 
dus la lichidarea oricăror for
me de inegalitate și discrimi
nare, la realizarea unei depli
ne și efective egalități în drep
turi a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de națio
nalitate. la cimentarea traini
că a unității și frăției oameni
lor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți. la întărirea coeziunii și 
unității întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Ro
mân, forța conducătoare a so
cietății noastre socialiste. 
Muncind și trăind cot la cot și 
ia «safe, oamenii muncii, fără 

și își propun să făurească o e- 
conomie nouă, cînd. intr-o for
mă sau alta, tot mai multe po
poare se pronunță pentru tre
cerea pe calea socialismului, 
problema cooperativizării agri
culturii se pune in mod deose
bit de acut. De altfel, coopera
tivizarea se și înfăptuiește. în
tr-o formă sau alta, în mai 
toate aceste țări. Apare tot mai 
evident că organizarea pe baze 
cooperatiste a agriculturii con
stituie calea cea mai sigură și 
justă de lichidare a înapoierii 
economico-sociale. de dezvol
tare rapidă a satului, a 
întregii societăți. Acesta 
este, totodată, un factor de 
importanță deosebită pentru 
progresul întregii economii 
naționale, inclusiv pentru dez
voltarea industriei. pentru 
crearea unei economii naționa
le unitare, independente.

Tocmai instaurarea proprie
tății socialiste în agricultură 
și formarea economiei socialis
te unitare creează condiții 
pentru înfăptuirea cu succes a 
mărețului program elaborat de 
Congresul al X-lea, pentru 
trecerea la o nouă etapă a re
zolvării problemei agrare — 
organizarea agriculturii oc o 
bază nouă. modernă. su
perioară în concordanță cu 
mersul înainte și progresul 
tehnic și economiro-social 
general a] țării noastre Odată 
cu dezvoltarea continuă a ba
zei tehnico-materiale si per
fecționarea conducerii si orga
nizării producției agrare. în 
munca și viața țărănimii. în 
întreaga existență a satului se 
vor produce schimbări tot mai 
ample, pe multiple planuri ; 
producția agricolă va deveni 
tot mai mult o variantă a 
muncii industriale, iar satul 
se va apropia tot mai mult, ca 
nivel de civilizație și de 
viață de oraș. Acesta 
este unul din procesele 
esențiale ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate care va asigura înflori
rea și bunăstarea întregului 
nostru popor. (Aplauze pu
ternice).

deosebire de naționalitate, ac
ționează în strînsă colaborare 
pentru înflorirea agriculturii 
socialiste transpun cu succes 
în viață politica partidului, 
pentru progresul și prosperi
tatea patriei comune — Repu
blica Socialistă România. (A- 
plauze puternice).

Ca urmare a dezvoltării in
dustriei și agriculturii, a im
petuosului progres econom ico- 
social realizat de poporul nos
tru. în anii care au trecut s-au 
produs schimbări poziti
ve în nivelul de trai al 
maselor. In prezent circa 58 
la sută din totalul populației 
apte de muncă lucrează în ra
murile industriale și ne
agricole acest transfer in 
domeniile de activitate cu 
o productivitate mai înal
tă reprezintă un indice im
portant al creșterii gradului 
de dezvoltare a societății. Ve
nitul naționa) a fost în anul 
1973 de circa 12 ori mai mare 
decît în anul 1947, asigurînd 
sporirea succesivă a salariilor, 
înfăptuirea unor largi acțiuni 
destinate ridicării nivelului de 
viață al întregului popor. Sa
lariul net este în prezent de 
aproape 5 ori mai mare decît 
acum 25 de ani.

Creșterea bunăstării poporu
lui a fost mult amplificată în 
cursul actualului cincinal. In 
3 ani ai cincinalului, numărul 
oamenilor muncii din indus
trie și din alte sectoa
re a crescut cu peste 
720 000. din care aproape 
700 000 muncitori. Veniturile 
bănești ale populației din uni
tățile socialiste au sporit în a- 
cești trei ani cu 27,6 la sută. 
Anul trecut s-a încheiat prima 
etapă a majorării generale a 
salariilor, prevăzută în actua
lul cincinal, pentru toate ca
tegoriile de salariați. A fost 
ridicat nivelul pensiilor de asi
gurări sociale, a crescut aloca
ția pentru copii. Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1973 
a prevăzut trecerea la o nouă 
majorare a salariilor, precum 
și îmbunătățirea salariilor 
mici, astfel ca cel mai mic sa
lariu al muncitorilor calificați 
să crească de la 1 040 lei la 
1 244 lei lunar. (Aplauze pu
ternice).

Succesele obținute în dez
voltarea producției agricole 
vegetale și animale. întreaga 
politică a partidului de ridica
re economico-socială a satului 
sau răsfrînt nemijlocit în con
dițiile de viață ale țărănimii, 
în ridicarea nivelului său de 
trai, material și cultural. Dru
mul cooperativizării agricultu
rii s-a dovedit a fi drumul bu
năstării și belșugului, al mun
cii libere, al unei vieți lumi
noase și fericite pentru întrea
ga țărănime. Au sporit an de 
an veniturile reale ale tutu
ror oamenilor muncii din agri
cultură. In anul 1973 venitu
rile reale ale țărănimii prove
nite din munca în agricultură 
au fost de 3,2 ori mai mari fa-

(Continuare în pag. a 2-a)
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ț„ de anul 1949. In perioada 
1931—1973 s-nu construit la 
sa.---, din fondurile statului și 
al 'K.ini. Uilor cooperatiste, 
pr. . iun si din fundurile popu
lației circa 1450 000 locuințe. 
S-a dezvolt jt puternic rețeaua 
di? școli, uiijt.iți sanitare. casc 
de cultură. La s;ne funcțio
nează astăzi 9 600 unități alo 
invațanuntului preșcolar și 
12 B00 școlj generale in care 
Învață 1 850 000 de elevi. Avem 
acum in mediul rural 141 li
cee de cultură generală, agri
cole și dc altă specialitate, țață 
de 2 cit existau în anul 
premergător începerii coope
rativizării agriculturii. A fost 
lichidat d<. mult analfabetis
mul; fiii țărănimii, care in 
trecut nu puteau urma nici 
școala elementară au acum 
acces larg in toate institutele 
și universitățile din țară. 
Mulți din cei care s-au năs
cut ca țarani săraci slnt as
tăzi profesori universitari, ge-
nerali, ■ocupă miinci de con-
ducere in statul nostru soci a-
list Aciiasta înseamnă socia-
lismul •- puierea reală a
muncitorilor și ț.urărilor, sta
pini pe destinele ler. (Ap lau
ze putemice). L;ri sate func-
b-JI'a .. i 7 700 de câmine cul-
turale față dc 4 600 ia 1948,
5 600 ci ife, 3 526 de
bibliotei î publice și altele. O
vastă rețea san ilară sta as-
tâzi la dispozițiii țăranilor.

In primii trei ani ai cinci-
naiului. veniturilie bănești ale
țârânim ii. proven ite din retri-

in cooper,alive și din
vinzare;i produse]lor către uni-
tâtilc sc
23.4 la s>utâ. in ar.lul 1973 fiind
cu 11.2 ai mari decit
in anul precedent . Aceasta s-a
realizat ca urmare a aplicării
în coopcrauveie agncoie oe
producț ie a sîsteinului îmbu-
nâtâțit <de organ:zare si rctri-
buirc a muncii in acord glo-
bal va]oriticării către stat a
unor ca:ntitâți toi mai mari de
produse agricole. majorării
prețuri]-or de achlizițic și con-
tractare la carm?. griu, po-
rumb, s:truguri și alic produse.

Dupâ cum cunoașteți. încă 
din 1968 au fost luate o serie 
do măsuri menite să îmbună
tățească substanțial condițiile 
de viață ale țărănimii. S-a in
trodus venitul garantat de 
stat pentru membrii cooperati
velor. a fost introdus și extins 
sistemul de acordare a pensi
ilor pentru cooperatori; s-a in
stituit si aplicat acordarea de 
alocații pentru copiii coopera
torilor. s-a trecut la introdu
cerea asistenței medicale gra
tuite la sate. Odată cu intro
ducerea acordului global în 
unitățile agricole s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea 
salarizării cadrelor de condu
cere și a specialiștilor din co
operativele agricole retribuit i 
de stat.

S-a îmbunătățit aprovizio; 
narea populației dc la orașe și 
sate: volumul mărfurilor des
făcute prin comerțul socialist 
a fost in perioada 1971—1973 
mai mare cu aproape 3 miliar
de lei față de cit s-a prevă
zut in cincinal iar volumul 
serviciilor cu 2,2 miliarde lei 
mai marc. Au fost date in fo
losință in acești trei ani 312 000 
apartamente la orașe și circa 
131 000 locuințe la sate. S-au 
construit noi spații pentru in- 
vățămim, cămine și crese pen
tru copii, spitale, așezăminte 
de cultură, s-a executat un 
important volum de lucrări e- 
dilitar-gospodârești în orașele 
și comunele țării. Toate aces
tea demonstrează consecvența 
cu care partidul nostru asigu
ră realizarea programului de 
creștere a bunăstării întregu
lui popor — țelul suprem al 
politicii sale, obiectivul funda
mental ai întregii opere de 
construcție socialistă.

Mărețele realizări obținute 
de poporul român în toate 
sectoarele de activitate — in 
industrie și agricultură. în 
dezvoltarea științei, culturii, 
în ridicarea nivelului de trai 
material si spiritual al între
gului popor — sint nemijlocit 
legate de organizarea unitară, 
pe baze socialiste a întregii 
activități economice și so
ciale. Ele sînt rodul mun
cii pline dc abnegație 
a clasei muncitoare, țără
nimii si intelectualității, al 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, al 
întregului popor, care înfăptu
iește neabătut politica Parti
dului Comunist Român. (Vii 
aplauze).

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

Realizările obținute sînt. de 
asemenea, legate de crearea 
condițiilor pentru participarea 
tot mai largă și activă a ma
selor populare la conducerea 
întregii activități economico- 
sociale. Partidul nostru a a- 
cordat și acordă o atenție deo
sebită perfecționării continue 
a democrației socialiste, a ca
drului și formelor organizato
rice de exercitare a puterii de

Dez.voltarea agriculturii noastre in decursul celor trei 
ani care au trecut din actualul cincinal

Dragi tovarăși,

Evidențiind rezultatele ob
ținute în trei ani ai planului 
cincinal In domeniul agricul
turii, doresc să mă opresc a- 
cum la unele învățăminte ce 
se desprind din felul în care 

.suit dc latre poporul însuși, 
de valorificare a experienței 
și înțelepciunii colective a ma
selor, de dezvoltare a dialogu
lui cu muncitorii, țăranii și 
intelectualii, astfel ca toate 
holâririle care privesc mersul 
înainte al societății noastre să 
Fie emanația voinței, interese
lor și aspirațiilor întregii na
țiuni. S-au dezvoltat și îm
bunătățit formele dc conduce
re colectivă a tuturor dome
niilor dc activitate, care per
mit reprezentanților oameni
lor muncii să-și spună cuvîn- 
1ul și să participe efectiv la 
gospodărirea unităților socia
liste. la elaborarea și aplica
rea deciziilor, în dubla lor ca
litate de producători și pro
prietari fii mijloacelor de pro
ducție. Experiența din acești 
ani a arătat câ dezvoltarea 
continuă a democrației socia
liste este parte integrantă a 
făuririi societății socialiste, 
constituie o cerință a progre
sului multilateral al țării, asi
gură conducerea țării do către 
masele largi populare, în
făptuirea dc către popor însuși 
în mod conștient, a propriului 
său viitor — viitorul comunist 
. I patriei, (Aplauze puternice).

Trebuie să spunem că dez
voltarea democrației socialis
te. lărgirea continuă a legătu
rilor partidului cu masele 
populare constituie chezășia 
elaborării unei politici juste, 
care sâ corespundea pe dcpiin 
intereselor vitale ale națiunii 
noastre. Aceasta este chezășia 
că vom putea înfăptui cu suc
ces toate hotărîrilc. câ vom 
putea evita abuzurile și ilega
litățile, asigura ca realmente 
socialismul sâ fie cea mai' 
dreaptă, cea mai democratică 
și cea mai înaintată societate 
din lume. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Grandioasele realizări obți

nute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului. în fău
rirea orinduirii socialiste nu 
trebuie să ne facă sâ uităm 
însă că drumul parcurs în toți 
acești ani nu a fost deloc ușor. 
Au trebuit învinse multe obs
tacole care ne-au stat în cale; 
s-au făcut și serioase greșeli, 
s-au manifestat o serie de lip
suri și. uneori. din pă
cate. s-au comis grave 
abuzuri. încălcări ale lega
lității socialiste, denaturări ale 
principiilor de relații socialis
te. Despre toate acestea am 
vorbit Pe larg, cu alte prile
juri. și nu doresc să mă mai 
refer acum la ele. Aș vrea să 
amintesc insă că a trebuit să 
înfruntăm și păreri care ex
primau neîncrederea în acțiu
nea de cooperativizare, îndo
ială față de capacitatea țără
nimii de a folosi mijloace de 
muncă mecanizate, substanțele 
chimice, cuceririle agrotehni
cii moderne. S-au manifestat, 
de asemenea, tendințe de su
bapreciere a importanței agri
culturii în ansamblul econo
mici noastre naționale. Aceas
ta a dus în practică, intr-o a- 
r.umită perioadă, la neglijarea 
acestui sector, la ncrealizarea 
sarcinilor de dotare stabilite 
în planurile de stat. Trebuie 
spus că dacă nu ar fi existat 
asemenea tendințe, dacă nu ar 
fi fost săvîrșite asemenea gre
șeli și s-ar fi acordat atenția 
necesară înfăptuirii hotărîri- 
lor partidului, a prevederilor 
planurilor cincinale cu privire 
la agricultură. la extin
derea mecanizării și chimi
zării. la realizarea lucrărilor 
de irigații și altor măsuri, am 
fi putut obține rezultate mult 
mai mari.

Ceea ce trebuie însă subli
niat este faptul că partidul a 
știut să unească eforturile ma
selor largi populare pentru 
depășirea tuturor greutăților 
și obstacolelor, sâ înlăture cu 
hotârîre abuzurile, ilegalitățile 
și greșelile săvîrșite. sâ acțio
neze pentru lichidarea lip
surilor și să asigure mersul tot 
mai ferm înainte, atît in agri
cultură. cit și în toate celelalte 
domenii ale vieții sociale. Ță
rănimea a înfăptuit cu elan și 
abnegație politica partidului, 
a urmat neabătut partidul, ac- 
ționînd permanent, în strînsă 
alianță cu clasa muncitoare, 
pentru întărirea și dezvoltarea 
orinduirii noastre noi — o- 
rinduirea socialistă.

Se cuvine evidențiată cu a- 
ccst prilej activitatea intensă 
desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid, de comu
niștii de la sate, care s-au a- 
flat totdeauna în fruntea ac- 
ț.unilor. și-au îndeplinit cu spi
rit de răspundere rolul dc sea
mă ce le-a revenit în transfor
marea socialistă a satului. Do
resc, de aceea, să adresez or
ganelor și organizațiilor de 
partid, tuturor comuniștilor, 
atît celor de la sate cît și ce
lor de la orașe, cele mai calde 
felicitări pentru munca lor 
neobosită consacrată dezvoltă
rii economico-sociale a patriei 
edificării cu succes a societății 
socialiste pe pămîntul Româ
niei, servirii intereselor po
porului român. (Vii aplauze).

Am reamintit acum de lip
surile și abuzurile săvîrșite, 
deși ele aparțin trecutului, 
pentru că trebuie să avem 
permanent in vedere să acțio
năm în așa fel ca asemenea 
fenomene străine socialismu
lui să nu-și mai găsească loc 
în societatea noastră socialis
tă, să nu fie admise a ? clasa 
noastră muncitoare, de po
porul nostru. Să facem totul 
ca să nu mai poată 
avea loc ilegalități, abuzuri, 
ca poporul să poată să-și asi
gure făurirea destinelor sale, 
așa cum dorește el ! (Aplau
ze puternice).

Putem spune astăzi cu mîn- 
drie că bilanțul general pe 
care-1 facem atît in agricultură 
cit și în toate sectoarele de 
activitate este.un bilanț stră
lucit. Aceasta ne dă temeiuri 
să privim cu încredere deplină 
viitorul și sâ afirmăm că vom 
îndeplini in bune condițiuni 
toate hotârîrile Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale.

s-a muncit în acest sector în 
ultima perioadă, precum și la 
sarcinile ce ne stau în față în 
etapa următoare-

Așa cum am mai arătat, in 
anii 1971 și 1972 s-au realizat 
cele mai mari producții de 
cereale din istoria țârii. In 

anul 1973. cu loatc că nu s-a 
ridicat la nivelul celor doi ani 
amintiți mai înainte, produc
ția dc cereale este apropiată 
mediei anilor 1970—1972 și cu 
peste 900 mii tone mai mare 
decît media realizată in perioa
da 1966—1970.

Trebuie, dc asemenea, men
ționat câ în anul 1973 s-a ob
ținut cea mai mare recoltă dc 
legume și struguri cunoscută 
vreodată in țara noastră, res-

LA GRÎU

Producția
Numărul unităților

ia iivcutr
I.A.S. dAj».

2 500 -- 3 000 kg/ha 56 520
3 001 -- 3 500 kg/ha 55 352
3 501 -- 4 000 kg/ha 43 178
peslc 4 000 kg/ba 33 92

Unitățile cu producții medii 
la griu între 3 501 — 4 000 
kg/ha sint amplasate mai ales 
in județele Constanța. Ialomi
ța. Timiș, Bihor. Brăila. Uni-

LA PORUMB BOABE

Producția medie la hectar
Numărul unităților

LAS. C.A.P.
3 001 -- 4 000 kg/ha 62 535
4 001 -- 5000 kg/ha 41 267
peste 5000 kg/ha 21 182

Unitățile cu producții me
dii la porumb boabe între 
4 001 — 5 000 kg/ha sînt am
plasate mai ales in județele 
Constanța. Ialomița. Brăila.

LA FLOAREA-SOARELUI

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

I.A.S. CAP.

1 501
2 001
2 501
peste

— 2 000 kg/ha 68 474
— 2 500 kg/ha 58 164
— 3 000 kg/ha 8 26

3 000 kg/ha 1 1
Cele mai multe unități cu 

producții medii dc floarea- 
soarclui intre 2 001 — 2 500 
kg/ha sint amplasate mai ales 
in județele Constanța. Ialomi-

LA SFECLA DE ZAHAR

Producția medie la hectar Numărul unităților C.A.P.
25 001 — 30 000 kg/ha
30 001 — 35 000 kg/ha
35 001 — 40 000 kg/ha 
peste 40 000 kg/ha

Unitățile cu producții medii 
dc sfeclă dc zahăr între 
30 001 — 35 000 kg/ha sînt 
amplasate mai ales în jude
țele Ialomița, Brăila, Con-

LA CARTOFI

Producția medie la hectar
Numărul unităților

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

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

Unitățile cu producții me
dii de cartofi între 20 001 — 
30 000 kg/ha sînt amplasate 
îndeosebi in județele Satu
Mare, Suceava, Brăila, Buzău, 
iar cele cu producții medii 
peste 30 000 kg/ha se află mai

PRODUCȚIA MEDIE LA HECTAR LA GRIU ȘI PORUMB 
OBȚINUTĂ ÎN ANUL 1973 DE UNELE C.A.P.-URI 

DIN JUDEȚELE SITUATE ÎN ZONA DE DEAL
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Județul BaCău
C.A.P. — Fărăoani 230 2 887
C.A.P. — Berești-

Bistrița 455 2 760
C.A.P. — Ilemeiuși — _ 360 3 183
Județul Suceava
C.A.P. Moara 285 3 044 313 3 268
C.A.P. — Liteni-

Moara — _ 216 3 253
Județul Vîlcca
C.A.P. — Prundeni 170 2 605
C.A.P. — Mihăicști 125 2 800 150 5 667
C.A.P. — Zlătărei 120 3 395 211 3 972
Județul Mehedinți
C.A.P. — Bistrița 250 1 962 111 2 694
C.A.P. — Ricșoreni — — 161 3 148
Județul Sibiu
C.A.P. — Slimnic 160 1 617
C.A.P. — Aței — _ 170 3 419
C.A.P. Racovița — — 130 3 293
Județul Mureș
C.A.P. — Gorunești 286 3 167 90 5 743
C.A.P. — Cuci 185 3 682 — —
C.A.P. Nazna 220 3 237 — —
PRODUCȚIA MEDIE LA HECTAR, LA GRIU ȘI PORUMB.

OBȚINUTĂ ÎN ANUL 1973 DE UNELE I.A.S.-URI
DIN JUDEȚELE SITUATE ÎN ZONA DE DEAL

Griu Porumb

Județul Bacău
I.A.S. — Bacău 373 2 890 448 3 893
I.A.S. — Traian 597 2 448 947 3 255
Județul Vîlcea
I.A.S. — Vîlcea 165 2 576 71 3 070
Județul Mehedinți
I.A.S. — Rogova 2 940 2 637 707 2 560
Județul Sibiu
I.A.S. — Axente Sever 180 2 226 60 3 257
I.A.S. — Dealul Ognci — _ 137 3 737
I.A.S. — Mediaș 217 3 166 488 3 680
Județul Mureș
I.A.S. — Acățari 207 2 155 132 4 003
I.A.S. — Albești 74 3 141 286 3 519

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

Rezultate bune s-au obținut 
și în zootehnie, ca urmare a 
măsurilor de cointeresare a 
producătorilor prin sporirea 
prețurilor de achiziție și con
tractare, precum și datorită 
dezvoltării bazei furajere. Deși 
nu s-a realizat in întregime 
efectivul planificat, în acest 
sector a avut loc o creștere 
însemnată atît a numărului de 
animale și păsări, cît și a pro
ducției. La sfîrșitul anului 
1973 efectivul de bovine a a- 
juns la 5 895 000 capete, de 
porcine la 8 985 000, de ovine 
la 14 324 000, de păsări la 
66 565 000. Producția animalie
ră obținută în 1973 a depășit, 
la principalele produse, rea
lizările anului precedent; au 
sporit cantitățile de carne, 
lapte, ouă. livrate fondului de 
stat. Creșterea producției ani
maliere a dus la îmbunătăți
rea aprovizionării populației 
eu produse agroalimentare și 

pcctiv cu circa 200 mii tono 
mai marc decît în 1972 la le
gume și cu peste 500 mii tone 
la struguri. Ca rezultat al 
bunei organizări a muncii, 
unele județe au obținut la li
nele culturi producții medii la 
hectar mai mari decît în anul
1972.

lalâ cum se grupează uni
tățile agricole, dc stat și co
operatiste, care au obținut re
colte mari in 1073 .

lățile cu producții medii peste 
4 000 kg/ha sini amplasate 
îndeosebi în județele Ialomi
ța, Constanța, Timiș.

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

ța. Brăila. iar cu producții 
medii dc peste 2 500 kg/ha, 
în județele Constanța, Ialomi
ța.

181
83
36
15

stanța, Dolj, Ilfov, iar cele 
cu producții medii peste 35 000 
kg/ha sc află în special in 
județele Dolj, Brăila, Ialomi
ța, Cluj, Constanța.

ales în județele Dîmbovița, 
Bihor, Satu Marc.

Doresc să subliniez că re
colte mari la culturile vege
tale s-au obținut și într-o se
rie de unități agricole, de stat 
și cooperatiste, din județele 
de deal.

a industriei cu materii prime, 
croind și unele disponibilități 
pentru export. Sarcinile dc 
creștere a efectivului de anima
le prevăzute în plan nu au fost 
integral realizate datorită 
îndeosebi menținerii la un 
nivel necorespunzător a 
indicilor de natalitate și 
mortalitate. precum și a 
unor deficiențe in fura
jarea și îngrijirea animalelor.

Nerealizarea producțiilor a- 
gricolc planificate pentru anul 
1973 se datorește desigur, in
tr-o anumită măsură, condi
țiilor climatico necorespunză
toare din toamna anului 1972, 
din iarna și primăvara anului
1973. Dar trebuie să spunem 
deschis că neîndeplinirea pre
vederilor se datorește și unor 
lipsuri manifestate în activi
tatea întreprinderilor de stat, 
a cooperativelor agricole de 
producție și stațiunilor de ma
șini agricole, in felul cum co
operatorii, precum și lucrăto
rii din Întreprinderile Agri
cole de Stat Și Stațiunile dc 
Mașini Agricole au acționat 
pentru înfăptuirea sarcinilor, 
unor neajunsuri în munca 
specialiștilor, a organelor a- 
gricole, organizațiilor de par
tid. Dacă analizăm realizările 

bune obținute dc o serie de 
întreprinderi agricole dc stat 
și cooperativelor agricole de 
producție și le comparăm cu 
recoltele slabe alt altor ’ui!i<- 
prindcri agricole d stat și co
operative din aceeași zonă, a- 
vînd aceleași condiții dc cli
mă. ne putem da scama câ 
principalele cauze ale lipsuri
lor sc afla in slaba organizare 
a muncii, in lipsa de conști
inciozitate și răspundere cu 
care s-a lucrat. Numai așa se 
explică faptul că în unele ju
dețe — (a de exemplu, Dolj 
și Timiș — cooperativele agri
cole au obținut în genere pro
ducții de porumb mai mari de- 
cît în întreprinderile agricole 
dc stat, deși condițiile clima
tice au fost aceleași, iar dota
i-a întreprinderilor agricole 
dc stal superioară

In multe unități rezultatele 
slabe se datorcsc ncexecuiă- 
lii la timp și în'bune condi
tion i a lucrărilor agricole ne
cesare. Stațiunile de marini 
agricole nu au realizat în în
tregime și la timp arăturile, nu 
au folosit condițiile prielni e 
din timpul iernii pentru ter
minarea arăturilor și a altor 
lucrări. S-au manifestat defi
ciențe în asigurarea unităților 
cu semințe dc înaltă produc

Direcțiile fundamentale de acțiune pentru înfăptuirea 
sarcinilor de creștere a producției agricole stabilite 
de Congresul al X-lea si Conferința Naționala ale 

P. C. R.
Stimați tovarăși.

La stabilirea programului de 
creștere a producției agricole, 
a măsurilor ce trebuie luate 
în continuare in acest scop, 
trebuie să pornim de la faptul 
câ. in România, agricultura 
reprezintă o ramură de bază, 
hotărîtoace pentru dezvoltarea 
întregii economii naționale. 
Creșterea producției agricole 
vegetale și animale constituie 
o necesitate pentru dezvoltarea 
în ritm înalt și in mod armo
nios a economiei noastre, pen
tru înfăptuirea programului de 
ridicare a nivelului dc trai al 
poporului.

Dc creșterea mai rapidă a 
producției agricole vegetale și 
animale depind satisfacerea 
deplină a necesarului dc pro
duse agroalimentare, asigura
rea unor materii prime im
portante pentru industria na
țională, îndeosebi pentru in
dustria ușoară și alimentară. 
Producătorii agricoli, atît din 
sectorul de stat, din cel coope
ratist. cît și particular, tre
buie să înțeleagă faptul că ei 
poartă răspunderea pentru e- 
xccuțarca în cele mai bune 
condițiuni a lucrărilor agricole, 
pentru obținerea unor recolte 
mari dc pe fiecare metru dc pă
mînt. Agricultura trebuie * sâ 
se dezvolte într-o strînsă con
cordanță cu întreaga economic 
națională ; de aceea, cei ce lu
crează în acest sector trebuie 
să aibă permanent în vedere 
interesele generale ale în
tregii societăți. Ei tre
buie șa știe că sporirea 
veniturilor lor, bunăstarea 
fiecăruia în parte și a ță
rănimii, a oamenilor muncii 
dc la sate în ansamblu, se pot 
realiza numai în măsura creș
terii continue a producției a- 
gricole. in cadrul dezvoltării 
întregii economii naționale. 
Este un lucru elementar, pe 
care trebuie să-I înțeleagă o- 
ricinc, că munca reprezintă 
factorul determinant al pro
gresului și dezvoltării conti
nue a agriculturii, al întregii 
economii naționale, este sin
gura sursă a ridicării bunăs
tării țărănimii și a întregului 
popor. Civilizația insăsi e re
zultatul muncii ! Progresul vi
itor e legat de muncă ! Tre
buie să punem capăt toleră
rii chiulangiilor, a acelora 
care cred că se poate trăi fără 
muncă în România 1 (Aplauze 
puternice).

Dar. aceasta nu este sufi
cient: trebuie sâ reducem nu
mărul acelora care nu mun
cesc în agricultură —. dealtfel 
aceasta este valabil și în in
dustrie —. al funcționarilor, al 
acelora, cum se spune în lim
baj popular, care stau cu ma
pa, sint doar observatori. Toți, 
do la președinte pină la ulti
mul cooperator, trebuie să în
țeleagă că este necesar să pună 
mîna să muncească, să execu
te la timp lucrările agricole. 
(Aplauze puternice).

Oare e normal ca atunci 
cind trebuie să strîngem re
colta și e nevoie să fie depuse 
eforturi, să vină oameni ai 
muncii din orașe să strîngă 
recolta ? Și. în schimb, să vezi 
stînd pe șanțuri sute și sute dc 
oameni buni de muncă, roșii 
la față, uitîndu-se la studenți, 
la tinerii și muncitorii din o- 
raș, mai făcînd chiar și glu
me ? Oare în felul acesta sc 
poate asigura dezvoltarea a- 
griculturii ? Noi înțelegem, — 
sînt și unele sărbători, dar a- 
proape toți cei de aici au trăit 
in sate. Știți bine că atunci 
cînd trebuie strînsă recolta, 
nimeni nu se mai uită că e 
duminică, că c sfîntul Ilie sau 
sfîntul Ștefan — sint foarte 
mulți. în fiecare zi găsești cile 
un sfînt. Să-i lăsăm pe sfinți 
in pace și toată lumea să iasă 
să strîngă recolta ! (Aplauze 
prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“). M-am 
oprit asupra acestor proble
me pentru că este necesar să 
discutăm deschis lucrurile 
tocmai la o asemenea confe
rință. unde ne-am adunat sâ 
stabilim ce să facem pentru a 
obține o recoltă sporită in toa
te sectoarele. Este dc înțeles 
că principalul factor de care 
trebuie să ținem scama este 
munca, felul cum este organi
zată și asigurată folosirea tu
turor forțelor de care dispu
nem in agricultură.

Așa cum am mai spus și în 
alte împrejurări, indiferent de 
forma de proprietate — de stat 
cooperatistă sau particulară — 
pămîntul reprezintă un bun al 
întregii națiuni și el trebuie 
lucrat astfel incit să satisfacă 
necesitățile poporului. Lucrîn- 
du-se după un plan unic, a- 
gricultura și fiecare unitate in 
parte trebuie să realizeze, în 
cantitățile corespunzătoare, 
produsele agricole necesare e- 
conomiei naționale, satisfacerii 
cerințelor întregului popor. 
Trebuie lichidate cu desăvîr- 
șire mentalitățile, care se mai 
întilnesi- pe alocuri, câ fiecare 
poate să însâmințeze ce vrea, 
ră fiecare este liber sâ lucreze 
în agricultură atunci cînd do

tivitate, îndeosebi la plantele 
tehnice, legume, sfeclă și car
tofi, ceea ce a influențat, dc 
asemenea, negativ asupra pro
ducții. Au persistai lipsiri 
in organizarea sectorului zo
otehnic. in asigurarea întreți
nerii an.matelor, îngrijirea pă
șunilor și fînețelor — ceea ce 
a dus la diminuarea produc
ției animaliere.

Trebuie să spunem deschis 
l.i această Conferință unde se 
află cadrele de bază din uni
tățile și organele agricole, pen
tru a fi clar tuturor celor ce 
lucrează în agricultură, tutu
ror oamenilor muncii, că nu 
se poate admite nici un fel de 
inter-arc dc a ascunde lipsu
rile și greșelile, de a justifica 
producțiile slabe aruneînd vina 
e\< lusiv pe condițiile climatice 
din anul caro a trecut. Sîn- 
tem comuniști și trebuie să 
privim lucrurile în mod critic 
și. mai ales, autocritic. Numai 
așa vom putea trage învăță
minte și lua măsuri pentru li
chidarea rapidă a lipsurilor, 
pentru îndreptarea greșelilor, 
pent ni asigurarea înfăptuirii 
tuturor obiectivelor prevăzute 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Naționala în vederea 
dezvoltării agriculturii. (Vii a- 
plauze).

rește și cît crede el de cuviin
ță. Lucrătorii din agricultura 
de stat, cooperatorii, țăranii 
particulari, toți cei caro dețin 
— sub o formă sau alta, în 
proprietate sau în folosință o 
suprafață agricolă cît dc mică 
poarta o înaltă răspundere și 
au îndatorirea patriotică de 
a lucra pămîntul cu conștiin
ciozitate și în cele mai bune 
condițiuni. în conformitate cu 
directivele organelor de stat, 
ale organelor agricole, făcînd 
totul pentru obținerea unor 
recolte cît mai mari.

O sarcină de cea mai mare 
importanță și răspundere este 
conservarea și folosirea rațio
nală a pămîntului — mijlocul 
dc producție hotârîtor în agri
cultură. Trebuie să spunem 
deschis că nu sc acordă aten
ția corespunzătoare protejării 
și conservării fondului funciar, 
ca bun al întregului popor, că 
există încă manifestări inad
misibile de risipire a pămîn
tului, cu repercusiuni serioase 
asupra creșterii producției a- 
gricole. Cu toate că există re
glementări precise, nu au fost 
lichidate în întregime tendin
țele și practicile unor condu
ceri de ministere, centrale și 
întreprinderi, ale unor consi
lii populare și organe de sis
tematizare de a propune solu
ții de amplasare a unor obiec
tive economice și social-cultu- 
rale și de sistematizare a ora
șelor și comunelor ce duc la 
irosirea terenurilor agricole. 
Nu se execută, de asemenea, 
la timp, lucrările cerute de 
menținerea în producție a în
tregii suprafețe agricole. Mi
nisterul Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor, 
care răspunde în fața parti
dului și statului de gospodă
rirea chibzuită a pămîntului, 
organele agricole nu aplică 
cu hotârîre prevederile lega
le privind reglementarea scoa
terilor din circuitul agricol, 
măsurile de apărare și folo
sire rațională a fondului fun
ciar. Trebuie să se pună ca
păt cu toată hotărîrea 
și energia acestor stări 
de lucruri inadmisibile. 
Asigurîndu-se reducerea su
prafețelor destinate obiecti
velor de investiții, trebuie să 
se amplaseze în viitor noile 
construcții pe terenuri nepro
ductive, sistematizîndu-se tot
odată rețeaua de drumuri, re
țele electrice și de telecomu
nicații, astfel încit sâ fie li
chidată scoaterea din produc
ție a terenurilor agricole. 
Atunci cînd este absolut ne
cesară amplasarea unor obiec
tive pe terenuri agricole, mi
nisterele, celelalte organe be
neficiare, trebuie să redea în 
compensație circuitului agri
col suprafețe de pămînt echi
valente. Este necesar ca în
șiși directorii întreprinderilor 
de stat și președinții coopera
tivelor agricole dc producție 
să devină mai exigență. Ei 
poartă răspunderea in fața co
operatorilor, în fața statului, 
de a nu micșora cu nici un 
metru suprafața de pămînt 
agricol. Nu trebuie să admi- 
teți nimănui să se mai atingă 
de pămîntul cooperativei ! 
Pămîntul trebuie să rămînâ 
pentru producția agricolă! 
(Aplauze puternice; se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R.l"). 
în toate județele sînt încă 
multe suprafețe neproductive 
care pot și trebuie să fie a- 
menajate pentru investiții ; 
sint încă executate lucrări in
dustriale și agricole, precum 
și construcții sociale, inclusiv 
locuințe, pe întinderi mari, 
care trebuie restrînse. Pe a- 
ceastă cale să asigurăm tere
nurile necesare pentru lucrări 
de investiții și să mărim — 
nu să micșorăm — suprafața 
agricolă, atît în cooperative, 
cît și în întreprinderile agri
cole do stat !

EStc necesar in aceas
tă direcție să fie urgentată 
realizarea lucrărilor legate de 
conservarea și creșterea su
prafețelor agricole ; dc ase
menea. vor trebui aduse îm
bunătățiri legislației în acest 
domeniu, introdueîndu-se mai 
multă exigență și întărindu-se 
răspunderea organelor de stat 
și întreprinderilor economice, 
organelor locale și unităților 
agricole față do gospodărirea 
fondului funciar.

Una din problemele de im
portanță deosebită pentru fo
losirea întregii suprafețe agri
cole și mărirea potențialului 
ei de producție, pentru conser
varea solului, o constituie e- 
xocutarea în ritm mai susți
nut a lucrărilor de comba
tere a excesului de umidita
te. a inundațiilor, a eroziunii 
solului, de ameliorare a săra
turilor și dc amendare a so
lurilor acide. Unitățile agrico
le dc stat și cooperatiste, con
siliile populare, organele a- 
gricole. Ministerul Agricultu
rii trebuie să acționeze cu 
fermitate pentru executarea 
în bune condițiuni a tuturor 
acestor lucrări în vederea 
creșterii fertilității și produc

tivității solului. Organele și 
organizațiile de partid poartă 
răspunderea pentru felul cum 
Se acționează în fiecare județ 
în vederea r< alizârii sarcinilor 
dc creștere a suprafețelor a- 
gricolc, dc folosire rațională 
a lor.

Avem, după cum se cu
noaște, un vast program de 
îmbunătățiri funciare, menit 
să creez-1 condiții pentru ob
ținerea unor recolte mari și 
sigure. Trebuie spus însă că 
în realizarea acestui program 
există râmi nori In urmă, mai 
ales în ce privește irigațiile, 
în ultimii trei ani au fost date 
în folosință numai 533 mii 
hectare irigate față de 690 mii 
cît era prevăzut în cincinal 
pentru acești 3 ani. în 
anii 1974—1975 trebuie să sc 
pună în funcțiune cel puțin 
700 mii hectare irigate, astfel 
Incit să se ajungă la o supra
față totală do două milioane 
hectare. Este neces.e' să facem 
totul pentru ca rămânerile în 
urmă să fie integral recupera
te, pentru ca întregul program 
de irigații prevăzut în cinci
nal sâ fie realizat necondițio
nat. Aceasta este una lin pro
blemele de importanță majoră 
dc care depinde creșterea ra
pidă a producției agricole.

în același timp, Ministerul 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor organele 
și unitățile agricole trebuie sâ 
acorde cea mai mare atenție 
bunei funcționări, exploatări 
și întrețineri a sistemelor de 
irigații. Nu sc mai poate ad
mite ca dc pc suprafețele iri
gate să sc obțină recolte mai 
mici decît dc pe cele neiriga- 
tc. în terenurile irigate tre
buie să se asigure cultivarea 
unor soiuri de mare randa
ment. aplicarea cantităților 
optime de îngrășăminte și 
alte substanțe chimice nece
sare, executarea întregului 
complex de lucrări agrotehni
ce, astfel îneît investițiile pen
tru irigarea solului sâ dea 
maximum dc randament, sâ 
ducă la obținerea unor pro
ducții mari și a mai multor 
culturi pc an.

Ca urmare a eforturilor sta
tului, a investițiilor consacra
te dezvoltării bazei tehnico- 
materiale a agriculturii, a 
progresului rapid al industriei, 
s-a asigurat o largă mecani
zare a lucrărilor agricole. Se 
poale spune că dotarea exis
tentă permite mecanizarea 
lucrărilor de bază la culturi
le cerealiere și la plantele 
tehnice. Trebuie asigurată fo
losirea mai judicioasă a trac
toarelor și mașinilor din do
tarea întreprinderilor de stat 
și stațiunilor de mecanizare, 
precum și a utilajelor coope
rativelor și. totodată, produ
cerea mijloacelor pentru me
canizarea completă a recoltă
rii porumbului și plantelor 
tehnice și dezvoltarea meca
nizării în zootehnie în fața 
industriei noastre stă sarcina 
de a trece la o nouă etapă în 
dezvoltarea producției de mij
loace tehnice care să permită 
mecanizarea completă a tutu
ror lucrărilor agricole. Ea 
trebuie să asimileze ra
pid și să fabrice noi 
mașini de mare putere, 
care să ducă în urmă
torii cîțiva ani la o schimba
re radicală a caracterului 
muncii în agricultură și, im
plicit, la creșterea productivi
tății și a producției.

Creșterea produ-.ției vege
tale și animale depinde, de 
asemenea, in maro măsură, de 
realizarea programului ele chi
mizare a agriculturii. An de 
an agricultura a primit can
tități sporite de îngrășăminte 
și de alte substanțe chimice 
necesare producției. Este ade
vărat că există unele rămîneri 
în urmă la livrările de îngră
șăminte și va trebui ca Mi
nisterul Industriei dumice să 
ia toate măsurile ce se impun 
pentru a asigura agriculturii 
cantitățile dc produse chimi
ce prevăzute in plan. De a- 
semenea, trebuie ca în ur
mătorii cîțiva ani să rezolvăm 
in mod radical și problema 
celorlalte substanțe chimice, 
a ierbicidelor, a substanțelor 
de combatere a dăunătorilor 
și bolilor la plante și anima
le, în așa fel ca agricultura 
să dispună de tot ceea ce 
este necesar în acest dome
niu pentru asigurarea unei 
producții sporite. In ace
lași timp însă, trebuie spus 
că unitățile agricole nu obțin 
producții în raport cu canti
tățile de îngrășăminte de care 
dispun. Dc aceea, ministerul 
agriculturii, organele județene 
și unitățile agricole au dato
ria sâ dea dovadă de mai 
multă răspundere în folosirea 
în producție a îngrășăminte
lor chimice. Totodată, este 
necesar să se dea mai multă 
atenție administrării îngrășă
mintelor organice, amenda
mentelor și a altor lucrări care 
să permită ca îngrășămintele 
încorporate în sol să fie va
lorificate mai bine, să dea re
zultatele scontate, sâ asigure 
sporuri cît mai mari de pro
duse agricole.

Tovarăși,

în condițiile României, pro
blema cerealelor constituie 
problema dd bază a agricul
turii. asupra căreia trebuie să 
ne concentrăm forțele pentru 
a obține producții cît mai 
mari. Trebuie să acționăm în 
modul cel mai hotărît pentru 
a realiza prevederile cincina
lului. care stabilesc ca în 1975 
să ajungem la peste 19 mili
oane tone cereale. Producți
ile obținute de un nu
măr însemnat de între
prinderi agricole de stat 
și cooperative agricole de 
producție din multe jude
țe ale țârii demonstrează că 
această sarcină este pe deplin 
realizabilă. Pentru aceasta 
este însă necesar ca fiecare u- 
nitate agricola să cultive so
iurile și hibrizii cei mai va
loroși, să însâmințeze la timp 
toate suprafețele prevăzute, 
să asigure întreținerea exem
plară a culturilor, să strîngă 
fără pierderi întreaga recol
tă. Paralel cu sporirea produc
ției de griu și porumb, va 
trebui să crească preocuparea 
unităților agricole pentru orz. 
ovăz. soia, mazăre furajeră — 
ca surse principale dc pro
teină pentru furajarea rațio
nală a animalelor. 

O preocupare de seamă tre

buie sâ fie realizarea progra
mului ele dezvoltare a culture! 
plantelor tehnice, cil eficien
ță economică ridicată. Tre
buie sâ se acorde o mai mare 
atenție plantelor textile ne
cesare industriei ușoare, în
deosebi culturilor de in și cî- 
nepă. Producțiile de 1 800 kg de 
in și de 4 000 kg cinepă la 
hectar sint cu totul nesatisfă- 
cătoare pentru condițiile ță
rii noastre. In următorii ani 
trebuie să ajungem la produc
ții de cel puțin 5 000 kg la in și 
6 500 kg la cinepă. Se impun 
măsuri pentru o zonare mai 
bună a acestor culturi, pentru 
folosirea unor noi soiuri pro
ductive, cu randament mare 
de fibre de calitate superioa
ră, pentru fertilizarea solului 
și mecanizarea lucrărilor de 
recoltare. Măsuri asemănătoa
re sînt necesare și pentru 
dezvoltarea cultivării bumba
cului, a creșterii viermilor de 
mătase, astfel încit sâ putem 
asigura, din producție interna, 
intr-o mult mai marc măsură 
materiile prime necesare in
dustriei ușoare.

O atenție sporită va trebui 
sâ se acorde și culturilor d* 
floarca-soarelui și sfeclă de 
zahăr, precum și producției 
de legume și cartofi. Atît la 
sfecla de zahăr, cît și la car
tofi. producțiile realizate în 
ultimii ani sînt nesatis
făcătoare. Este necesar sâ 
fie asigurate semințe din 
soiuri de marc produc
tivitate, îmbunătățite radical 
tehnologiile de producție, me
canizate lucrările, astfel ca, 
într-o perioadă cît mai scurtă 
să ajungem la o producție de 
5—6 milioane tone cartofi și 
dc un milion tone zahăr. Va 
trebui ca în acest an sâ fie 
luate măsuri pentru a înfăp
tui programul privind reali
zarea. pe 40 000 hectare, a 
unei producții de 30 000 kg 
cartofi la hectar și, pe 30 000 
hectare, a unei producții de 
40 000 kg sfeclă in medie la 
hectar : experiența dobîndilă 
pe aceste suprafețe ur
mi nd sâ fie generalizată 
în următorii ani in întreaga 
țară și pe întreaga suprafață.

In legumicultură am obținut 
rezultate bune, dar ele nu e- 
puizează posibilitățile de care 
dispunem. Putem obține re
colte mult mai mari atît in 
cîmp, cit și în sere și sok i. 
Există condiții pentru a rea
liza pînâ in 1975 o produrție 
totală de 4 200 mii tone le
gume. Fiecare județ trebuie 
să ia măsurile ce se impun 
pentru a produce cea mai 
maro parte a necesarului de 
legume și cartofi pentru con
sumul populației de pe teri
toriul respectiv, acționînd tot
odată pentru valorificarea 
superioară a acestora, potri
vit cu destinația stabilită prin 
plan.

Avem aproape 800 000 
hectare plantate cu vii 
și pomi. Așa cum ară
tam, recolta de struguri 
din anul trecut a,fost bună. 
Cu toate acestea, în viticultu
ră și pomicultură sînt încă 
lipsuri mari. Nu se acționează 
cu toată fermitatea pentru în
grijirea plantațiilor tinere, 
completarea golurilor din pod
gorii și livezi, aplicarea tra
tamentelor împotriva bolilor 
si dăunătorilor, executarea la 
timp a lucrărilor pentru obți
nerea unor recolte mari și si
gure. Este necesar să se ia 
măsuri pentru buna îngrijire 
a plantațiilor, pentru tratarea 
lor împotriva bolilor și dună- 
torilor și executarea în cele 
mai bune condițiuni a lucrări
lor de care deninde obținerea 
unor recolte mari. Fructele și 
strugurii au un rol foarte im
portant în asigurarea unei a- 
limentații raționale. Avem 
toate condițiile pentru a asi
gura în acest an, și în anii 
următori, producții mari de 
struguri și fructe — si trebuie 
să facem totul pentru a valo
rifica aceste posibilități.

Dispunem de o suprafață de
4 400 000 hectare de pășuni și 
finețe naturale. Acestea nu 
dau însă nici jumătate din 
potențialul lor de producție. 
Avem aproape in fiecare județ 
experiențe bune, concretizate 
în creșterea productivității pă
șunilor și fînețelor de 3—4 ori. 
Prin fertilizarea și realizarea 
lucrărilor necesare, pe pajiști
le de la Lerești, Rucâr, Că- 
teasca din județul Argeș, pe 
cele de la Vlădeni, Bran și 
Codlea din județul Brașov, pe 
cele de la Șura Mică Păltiniș 
și Crinț. din județul Sibiu s-au 
obținut peste 20 000 kg masă 
verde la hectar. Organele ju
dețene, toți deținătorii de pă
șuni și finețe trebuie să acțio
neze hotărît pentru generali
zarea. în cel mai scurt timp, a 
acestor rezultate, dublînd ast
fel producția pășunilor și fîne
țelor; aceasta va avea o influ
ență puternică în asigurarea 
bazei furajere pentru animale.

Se impun, de asemenea, mă
suri hotărîte pentru sporirea 
producției la furajele cultiva
te, îmbunătățirea structurii a- 
cestora în raport cu cerințele 
unei alimentații raționale a a- 
mmalelor. pentru întreținerea 
recoltarea, depozitarea și pă
strarea in cele mai bune con
dițiuni a furajelor. Este nece
sar ca în fiecare unitate a- 
gricolâ să se folosească toate 
resursele de nutrețuri, organi- 
zîndu-se pregătirea lor cores
punzătoare.

Creșterea animalelor con
stituie o sarcină de însemnăta
te vitală pentru asigurarea 
consuitiului de carne, lactate 
și ouă al populației și de ma
terii prime pentru industrie. 
In înfăptuirea programului 
național de dezvoltare a zo
otehniei s-au obținut unele re
zultate importante. Producția 
tdtală de carne a crescut in a- 
nul 1973 cu 438 mii tone față 
de 1970. iar cea de lapte cu 5,4 
milioane hl. Așa cum am ară
tat, efectivul de bovine au a- 
juns la 5 895 000 capete la sfîr- 
sif '1 anului 1973, față de
5 200 000 în 1970. Sint însă 
neajunsuri in ce privește gre
utatea medic la sacrificare a 
tinerelului bovin și producția 
medie de lapte, care se men
țin, în ultimii ani, la un nivel 
scăzut — atît in întreprinderi- 
le de stat, cit mai ales în co
operativele agricole de pro
ducție. Trebuie sâ acordăm o 
mai maro atenție creșterii bo
vinelor, îndeosebi a vacilor do

(Continuare in pag. a 3-a)
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lapte, fâcînd totul pentru a a- 
junge la peste 8 milioane de 
capete in 1980; in perspectiva, 
Va trebui să dispunem de 
10 poate chiar 12 milioa
ne tapete bovine. Creș
terea bovinelor trebuie orien
tată în mai marc măsură spre 
zonele cu pășuni și finețe na
turale, unde animalele pot să 
pășuneze o parte cit mai mare 
din an.

Efectivul de porcine, dc a- 
semenoa. a crescut substanțial, 
«lungind la sfirșital anului 
1973 ia 9 000 000 ca pete față 
de 6 360 000 în 1970. Merită 
subliniat faptul câ in între
prinderile agricole de stat 70 
la sută, iar la cooperativele a- 
gricole 60 la sulă din produc
ția de carne de porc s-a reali
zat in complexe mari indus
triale. Trebuie să ne preocu
păm in continuare de înfăp
tuirea programului de dezvol
tare a sectorului porcin, folo
sind experiența bună dobîndi- 
tâ pînă acum. Se impune să 
fie total lichidate unele 
neajunsuri. tendințele dc 
gigantism care se mai men
țin in construcția complexelor 
industriale. Să le dimensio
năm în mod corespunzător, 
finind seama de experiența 
dobîndită pînă acum asigurind 
o bună organizare și conduce
re a procesului tehnolo
gic, precum și preveni
rea și combaterea cpizotiilor.

Rezultate bune au fost ob
ținute dc către întreprinderile 
agricole dt stat și cooperative
le agricole dc producție în ac
țiunea de ingrâșarc a nucilor 
si valorificarea acestora la 
greutăți de peste 30 de 
kg. In acest domeniu avem în
că rezerve mari nofolosiic. Un 
număr însemnat de miei sînt 
sacrificați la greutăți mici, 
neoconomice. Este necesar sa 
se ia măsuri pentru lichida
rea unor asemenea practic:. 
Putem ajunge în următorii 
ani la cei puțin 2 milioane de 
miei îngrâșați la greutate co
respunzătoare, sporind pe a- 
ceastâ calc în mod Substanțial 
producția de carne.

Trebuie arătat că în ultimii 
ani nu s-au realizat efective
le de ovine și nici producția 
de lină planificată. Anul tre
cut numărul ovinelor in co
operativele agricole a scăzut 
chiar cu circa 87 000 

pete față dc 1972. Es
te’ necesar să fie îm
bunătățită in mod serios mun
ca de creștere a oilor. In pers
pectivă va trebui să ajungem 
la cel puțin 20 milioane de 
ovine și la o producții' de lină 
ce 5 kg in medio pe 
cap dc oaie. asigurind 
creșterea în special a ra
selor cu lînă fină și semifi- 
nă.

In ultimii ani am obținut o 
serie de rezultate pozitive și 
în ce ori veste creșterea păsă
rilor. In 1973 producția de ouă 
a ajuns la 4.6 miliarde față de 
3,5 miliarde in 1970, iar cea de 
carne de pasăre la 255 000 tone 
în 1973. față de 152 000 tone in 
1970. In principal, aceste spo
ruri s-au realizat pe baza pro
ducției in complexele indus
triale. Avem toate condițiile 
pentru a spori și mai mult can
titatea de carne de pasăre și 
producția de ouă. pentru a re
aliza și depăși la aceste pro
duse prevederile planului cin
cinal.

Cu toate realizările mari ob
ținute pînă în prezent in zo
otehnie. trebuie să spunem că 
rezultatele nu ne pot încă 
mulțumi. Astfel, în ce priveș
te selecția și reproducția ani
malelor, situația este încă ne
corespunzătoare. Indicii de 

, natalitate se mențin la un ni
vel scăzut, iar progresele in 
ameliorarea raselor si crește
rea potențialului biologic ăl a- 
nimalelor sint neînsemnate. Se 
impun, de asemenea, acțiuni e- 
nergice, coordonate in mod uni

Rolul unităților agricole de stat in realizarea unei 
agriculturi moderne, intensive, de mare 

productivitate

M-am referit la cile va pro
bleme care privesc, deopotri
vă. toate ramurile și sectoarele 
agriculturii noastre. In conti
nuare, doresc să mă opresc, pe 
scurt, la o serie de probleme 
specifice fiecărui sector.

In primul rînd, mă voi o- 
cupa de unele aspecte ale ac
tivității întreprinderilor agri
cole- de stat. Acestea dețin pes
te 2 milioane hectare de teren 
agricoL 32 000 tractoare, folo- 
s-sc în medie peste 123 
kg îngrășăminte substan
ță activă Ia hectar pre
cum și cantități cores
punzătoare de pesticide. Ele au 
obținut an de an producții 
sporite, aducînd o contribuție 
însemnată la fondul central de 
produse agroalimentare; pon
derea producției lor în acest 
fond reprezintă. în ultimii ani. 
31 la sută la griu. 42 la sută 
la carne, 33 Ia sută la lapte. 
59 la sută la ouă, 33 la sută la 
fructe și struguri.

Cu toate acestea, trebuie 
spus că. față de eforturile pen
tru dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale. față de experiența 
cadrelor care lucrează in acest 
sector, rezultatele obținute nu 
pot f: socotite mulțumitoare. 
Indicatorii de eficientă ai în
treprinderilor agricole- de stat 
se situează. în ultimii ani. sub 
prevederi, ca urmare a nerea- 
lizărîi producțiilor medii la 
hectar, a efectivelor de anima
le și a randamentelor plani
ficate. Pentru a evidenția a- 
cest lucru este suficient să a- 
râtăm câ, în timp ce baza ma
terială a crescut in ultimii trei 
ani cu 43 la sută, producția 
globală a sporit doar cu 28 la 
sută. Ca urmare, producția la 
1 000 lei fonduri fixe in în
treprinderile agricol'- de stat 
s-a redus de la 624 lei în 
1970 la 592 lei în 1972. Este 0- 
vîdent câ investițiile pentru 
fonduri fixe in aceste unități 
nu și-au găsit reflectarea co
respunzătoare în creșterea pro
ducției. Aceasta demonstrea
ză că se practică încă o ex
ploatare agricolă ext' nsivă. 
în condițiile unor cheltuieli 
materiale ridicate. Pe ansam
blu, întreprinderii- agricole 
de stat cheltuiesc mult : a- 
ceste cheltuieli au o pon
dere de circa 57 la sută din 
valoarea produrției- un nu
măr de peste 100 de unități 
și-au încheiat in ultimii ani 
activitatea econ'?‘"eo-f:nan'"- 
ară cu rezultate nesatisfăcă
toare. 

tar. pentru remedierea radica
lă a acestei situații, atît prin 
ameliorarea raselor existente, 
cit și prin importul de anima
le dc reproducție dc înaltă va
lva re zootehnică, în «așa fol ca, 
in ci ți va ani. să obținem creș
terea substanțială a producti
vității întregului șeptcl.

Dezvoltarea efectivului de 
animale, concentrarea acestuia 
in unități mări, specializați', 
impun perfecționarea organi
zării sectorului sanilar-vcteri- 
nar. producerea biopreparate- 
lor necesare si asigurarea unei 
asistențe sanltar-veterinaro 
corespunzătoare, care să ducă, 
intr-o perioadă scurtă, la era
dicarea bolilor. In acest sens, 
este necesar să crească rolul 
■Șl răspunderea nemijlocită a 
mediedor veterinari in apli
carea unitară a măsurilor de 
apărare a sănătății animalelor 
in fvrm< h întreprinderilor a- 
g’vcole de stat și cooperative
lor agricole de producție, pre
cum și la gospodăriile popu
lației. Se impune elaborarea în 
cel mai scurt timp a unei le
gislații veterinare care să re
glementeze activitatea și răs
punderile acestor specialiști în 
re ■olv.’rca problemelor com
plexe pe cure le pune astăzi 
dezvoltarea zootehniei.

Nici în Piscicultura rezulta
tele obținute nu sint pe măsu
ra condițiilor și resurselor de 
care dispunem. Trebuie acțio
nat cu mai multă răspundere 
și consecvență pentru realiza
rea prevederilor programului 
pe caro l-am adoptat, în acest 
domeniu, îndeosebi în ce pri
vește amenajarea dc iazuri și 
pepiniere piscicole. Paralel, 
trebuie acționat mai in
tens pentru realizarea pro
gramului in legătură cu 
Delta Dunării, atit în ce 
privește creșterea producției 
dc peste, cit .și extinderea folo
sințelor agricole. Ministerul 
Agriculturii Industriei Ali
mentare si Apelor, împreună 
cu comitetele executive ale 
consiliilor populare, trebuie să 
ia măsuri pentru a asigura ca 
pînă în anul 1975 să fie recu
perate toate râmînerilc în ur
mă in realizarea programului 
dc dezvoltare a pisciculturii, 
.- sigurndu-sc producția de peș
te stabilită în planul cincinal.

Iată și cîtcva direcții mai 
importante asupra cărora tre
buie să ne concentrăm aten
ția pentru a obține ridicarea 
nivelului general al producției 
agricole. înfăptuirea sarcinilor 
trasate în agricultură de Con
gresul al X-lea al Partidului 

i .st Român și de Con
ferința Națională.

O condiție hotărîtoare pen
tru îndeplinirea acestor obiec
tive. a prevederilor actualului 
cincinal, este realizarea planu
lui pe anul 1974. In acest scop 
so cere din partea tuturor or
ganelor de partid și de stat, a 
organelor agricole, a întregii 
țârănimi. să ia măsuri urgen
te in vederea executării e- 
xemplare a tuturor lucrărilor 
agricole. Principala sarcină a 
organelor și organizațiilor de 
partid consiliilor populare, di
recțiilor agricole, uniunilor co
operatiste precum și ministe
rului agriculturii, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură 
este de a acționa energic pen
tru realizarea la timp a tutu
ror lucrărilor, pentru asigura
rea semințelor, repararea trac
toarelor și mașinilor agricole, 
astfel ilicit campania de pri
măvară să se poată desfășura 
în cele mai bune condițiuni. 
Avem toate premisele ca, u- 
nind eforturile tuturor oame
nilor muncii do ia sate, folo
sind mai bine baza tehnico- 
materială do care dispunem, 
să obținem în acest an pro
ducții vegetale și animale su
perioare să asigurăm realiza
rea integrală a sarcinilor de 
plan, a programului general 
dc dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste. (Aplauze).

O cauză a acestor neajun
suri serioase este folosirea 
necorespunzătoare a bazei teh- 
nico-materiale. In anii trecuți, 
tractoarele au funcționat, de 
pildă, in medie 1 800 ore pe 
an. față de 2 400—2 500 ore icît 
s-ar fi cuvenit. Exploatarea 
complexelor industriale dc a- 
nimale se situează sub 
purar.A-t.-.i proiectați. Produc?- 
ția de pe suprafețele irigate 
ale întreprinderilor agricole 
de stat lasă încă de dorit. Se 
impune trecerea la o norma
re' mai rațională a dotării teh- 
nico-materiale a unităților a- 
gricole de stat în raport cu 
sarcinile de producție stabili
te. luarea unor măsuri rigu
roase pentru folosirea integra
lă și cu randament maxim a 
t-ituror mijloacelor de care 
dispunem. Asigurarea unei ac
tivități economice eficiente 
impune ca întreprinderile a- 
gricolc de stat să realizeze 
ir ■condiționat o producție me
dic de circa 4 000 kg griu la 
hectar. 5—6 000 kg porumb 
boabe- pe terenuri neirigate și 
9—10 000 kg pe terenuri iriga
te. Pentru atingerea acestor 
nivele este necesar să se fo
losească semințe din soiuri de 
înaltă productivitate, să se u- 
tilizcze mai eficient ingrășă- 
mintele si celelalte substanțe 
chimice, să se folosească mai 
bine suprafețele irigate, să se 
aplice corect regulile agroteh
nice. întreprinderile agricole 
de stat pot și trebuie să rea
lizeze. de asemenea, o crește
re mai rapidă a efectivelor de 
animale. îndeosebi dc bovine, 
ajungînd la cel puțin 70 bo
vine pentru suta de hectare. 
In acest scop, ele trebuie să 
organizeze mai bine munca în 
zootehnie, sistemul de furaja
re. să folosească mai intensiv 
pajiștile.

Trebuie luate măsuri hotă- 
rite ca in cel mai scurt timp, 
atit in ce privește producția, 
cit și eficiența economică, toa
te întreprinderile agricole de 
stat să devină model de or
ganizare a întregii noastre a- 
griculturi. Constituind o bază 
tot mai puternică pentru rea
lizarea fondului central al sta
tului. iucind un rol mai mare 
în asigurarea cu semințe, ma
terial săditor și animale de 
rasă de mare productivitate a 
sectorului cooperatist. între
prinderile agricole de stat tre
buie să aducă o contribuție 
mereu sporită la organizarea 
superioară a muncii in toate 
unitățile agricole, la ridicarea 

pe o treaptă mai înaltă a în
tregii agriculturi

Dispunem de cadre bine 
pregătite și dc baza materială 
necesară pentru a lichida ra
pid rămînerile în urmă exis
tente și a îndeplini în cele 
mai bune condiții prevederile 
de plan îri sectorul de stat al 
agriculturii. Sint încredințat 
eă lucrătorii din întreprinderi
le «agricole de stat, inginerii 
și specialiștii din aceste unități 
vor face totul pentru a-și în
deplini cu cinste sarcinile, 
pentru a asigura o rapidă și 
radicală îmbunătățire a mun
cii în acest sector deosebit de 
important al agriculturii noas
tre socialiste. (Aplauze puter
nice).

Un rol de cea mai marc im
portanță în dezvoltarea unei 
agriculturi moderne, intensi
ve. de marc productivitate în 
țara noastră il au stațiunile 
de mecanizare. Aceste unități 
au obținut în ultimii ani o 
scrie de rezultate pozitive, 
asigurind realizarea in condi
țiuni mai bune a lucrărilor 
agricole, îndeosebi în dome
niul vegetal. în același timp, 
în activitatea lor se mențin 
serioase neajunsuri, mai ales 
în ce privește folosirea parcu
lui do tractoare și mașini, 
precum și operativitatea și ca
litatea lucrărilor. 1n ultimii 
ani numărul orelor de funcți
onare pe tractor a fost în jur 
de 1 600, datorită faptului că 
de obicei se lucrează înlr-un 
singur schimb și nu se asigu
ra o bună întreținere și ex
ploatare a tractoarelor. Capa
citatea mașinilor pentru legu
micultura, viticultură și po
micultură a fost folosită în 
proporție de 40—75 la 
sută. Ca urmare a lipsurilor 
în utilizarea bazei tchnico- 
matorialc, lucrările agricole 
nu se execută întotdeauna in

îmbunătățirea organizării producției și a muncii, 
creșterea eficienței și sporirea continuă a producției 
— sarcini centrale in agricultura noastră cooperatistă
Am vorbit despre realizările 

importante obținute în dez
voltarea sectorului cooperatist. 
Agricultura cooperatistă adu
ce o contribuție de mare în
semnătate 'a formarea fondu
lui de stat, ponderea ei fiind, 
in ultimii ani, de 75 la sută la 
cereale, peste 95 la sută ‘ la 
sfecla de zahăr, 76 la sută la 
floarea-soarelui, peste 70 la 
sută la legume. 36 la sută la 
carne și circa 50 la sută la 
laDte. Pe ansamblu însă, sec
torul cooperatist nu realizea
ză producții 1-. nivelul dotării 
și al posibilităților de care 
dispun, al sprijinului mate
rial acordat dc stat. In 
timp ce multe cooperative ob
țin producții și venituri spo
rite de la an la an. își măresc 
avuția obștească și asigură o 
retribuire corespunzătoare 
membrilor cooperatori, unele 
unități au o situație financia
ră grea, realizează producții 
scăzute.

Trebuie spus că în multe 
cooperative agricole de pro
ducție se manifestă lipsă de 
grijă pentru gospodărirea ra
țională a mijloacelor materia
le și financiare, se fac chel
tuieli neeconomicoase, nu se 
urmărește corelarea cheltuie
lilor cu veniturile obținute.

Cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție globală au 
crescut în 1973 la 615 lei față 
de 567 lei în 1972 și 540 lei în 
1971. Dacă în unele județe — 
cum sînt Brăila, Tulcea, Con
stanța. Dolj, Timiș — coope
rativele au reușit să realize
ze la grîu și porumb un preț 
de cost între 600—900 lei tona, 
în alte județe acesta se ridică 
la 1 500—1 600 lei tona. La 
tomate, prețul de cost se si
tuează în județele Ilfov, Bră
ila, Argeș. între 650—700 lei 
tona, in timp ce în județele 
Dolj. Buzău. Constanța. Ialo
mița, Tulcea. el se ridică la 
800—1 100 lei tona. O situație 
necorespunzătoare se menține 
în ce privește prețul de cost 
la laptele de vacă datorită în
deosebi producțiilor mici din 
multe cooperative agricole.

Creșterea eficienței econo
mice este o problemă hotărî
toare pentru progresul agri
culturii cooperatiste, pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
țărănimii. De aceea, așa cum 
s-a stabilit. începînd cu acest 
an trebuie să se introducă e- 
vidența prețului de cost în 
toate cooperativele; aceasta va 
permite urmărirea îndeaproa
pe a costurilor efectuate, eli
minarea cauzelor care duc la 
pierderi, la cheltuieli neeco
nomicoase. Ministerul Finanțe
lor. precum și organele Băn
cii Agricole trebuie să 
acționeze pentru introdu
cerea calculațiilor prețu
lui de cost în vederea 
bunei gospodăriri a \ miturilor 
proprii a cooperativelor și a 
creditelor acordate de s’at.

Este necesar ca organele 
județene de partid și de stat, 
specialiștii să sprijine coope
rativele rămase în urmă, să 
le acorde ajutorul necesar 
pentru ca în următorii 2—3 
ani să-și îmbunătățească radi
cal activitatea de producție 
și economico-financiară. în 
toate- cooperativele trebuie 
acționat cu fermitate pentru 
a asigura executarea exem
plară a lucrărilor agrotehni
ce, buna îngrijire și furajare 
a animalelor, obținerea unor 
producții tot mai mari.

Trebuie întărită activitatea 
de conducere a cooperativelor, 
promovîndu-se in consiliul 
de conducere și in funcția de 
președinți cadre cu experiență, 
buni organizatori, oameni care 
au obținut rezultate deosebJ.e 
în muncă și se bucură de 
prestigiti în rlndul <oopera»o- 
rilor. Președintele cooperativei 
agricole și membrii consiliu
lui de conducere. aLși de co
operatori și confirmați d? re
tro comitetul executiv al con
siliului popular județean, răs
pund atît in fața cooperatori
lor, cît și în fața statului de 
respectarea disciplinei de plan, 
de înfăptuirea tuturor măsu
rilor necesare n.-al’/ârii pro
ducțiilor prevăzute, de înde
plinirea obligațiilor față de 
fondul central și d - asigura
rea unor venituri corespunză
toare pentru cooperatori. (Vii 
aplauze).

în organizarea s> desfășura
rea întregii activități d-' pro
ducție. economice s> financia
ro trebuie să crească și mal 
mult rolul adunărilor ge
nerale ale țărănimii co

perioadele optime, c t . • re are 
efecte negative asupra rezul
tatelor In producție.

Mecanizarea completă a lu
crărilor agricole la unele (ni
turi. creșterea nivelului dc 
mașini în toate sectoarele 
fac din activitatea stațiunilor 
dc mecanizare un factor hotfi- 
rîtor pentru înfăptuirea pro
gramului de creștere n pro
ducției agricole. Stațiunile 
pentru mecanizare poartă ne
mijlocit răspunderea pentru 
buna executare a lucrărilor a- 
gricole, pentru obținerea pro
ducției prevăzute în plan. Tre
buie să aplicăm cu mai multă 
fermitate în practică prevede
rile hotărîril privind salari
zarea mecanizatorilor și a ce
lorlalte cadre din stațiuni, in
clusiv a conducerii acestora, 
în raport dc producția obți
nută pe suprafețele lucrați' în 
coopertivele agricole de pro
ducție si do bună activitate n 
cooperativelor agricole în ge
neral (Aplauze puternice).

Stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, secțiile aces
tora din fiecare cooperativă 
trebuie să asigure efectiv me
canizarea lucrărilor agricole, 
inclusiv în zootehnic, la iriga
ții. precum și buna funcțio
nare și exploatare a mașinilor 
și utilajelor, repararea mij
loacelor mecanice, atît a celor 
proprietate dc stat cit și a 
celor proprietate cooperatistă 
sau particulară. Ținînd scama 
de aportul stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii în 
dezvoltarea producției coope
rativelor, este necesar să se 
perfecționeze relațiile dintre 
acestea. unitățile dc mecani
zare integrîndu-se direct în 
activitatea cooperativelor, pur- 
tînd o răspundere tot mai 
mare pentru întreaga activi
tate dc producție.

operatiste. Trebuie să lichi
dăm neajunsurile care se mai 
manifestă aici, formalismul 
multor adunări generale. Să 
facem ca adunarea generală 
a fiecărei cooperative să de
vină realmente conducerea 
efectivă a cooperativei ; toa
te problemele de bază ale 
cooperativei să fie dezbătute 
și hotărîtc cu aprobarea tutu
ror membrilor cooperatori, a 
majorității lor, in spiritul de
mocrației socialiste din co
operativă. (Aplauze puterni
ce).

Totodată, este necesar să 
se acționeze cu mai multă 
hotârîrc în direcția întăririi 
disciplinei, ordinii, spiritului 
de răspundere în producție și 
muncă al tuturor cooperatori
lor. tuturor cadrelor tehnice 
— cum am mai menționat — 
de la președinte pînă la ulti
mul cooperator, de la ingine
rul șef pînă la ultimul tehni
cian din cooperativă.

După cum vă este cunoscut, 
încă de acum 3 ani — pentru 
a folosi mai bine pămîntul, 
mijloacele materiale și specia
liștii — s-a trecut la organi
zarea consiliilor intercoopera- 
tiste. Viața a arătat că mă
sura crcărji acestor consilii a 
fost pozitivă. Ele au acumulat 
experiență, s-au consolidat și 
dezvoltat, înscriind un pas 
înainte pe calea perfecționă
rii organizării și conducerii 
agriculturii cooperatiste. Tre
buie arătat însă că aceste or
gane au fost insuficient spri
jinite pentru a-și aduce la în
deplinire sarcinile cu care au 
fost investite. Proiectul de sta
tut supus dezbaterii actualei 
consfătuiri are menirea de a 
reglementa în mod unitar și 
precis răspunderile și atribu
țiile consiliului intercoopera- 
tist. Pe baza prevederilor sta
tutului va trebui să crească 
rolul și răspunderea consili
ilor intcrcooperatiste — în 
cadrul cărora fiecare coope
rativă își păstrează autono
mia — in coordonarea activită
ții unităților cooperatiste ce 
le compun. în vederea concen
trării și specializării produc
ției. organizării unor activi
tăți care să permită dezvolta
rea eficientă a fiecărei coope
rative in parte. Președintele 
consiliului trebuie să fie dc 
regulă directorul stațiunii pen
tru mecanizarea agriculturii, 
care cunoaște cel mai bine 
ansamblul lucrărilor ce con
diționează realizarea unor 
producții sporite în fiecare din 
cooperativele de pe raza con
siliului intercooperatist și 
poartă de fapt răspunderea 
pentru executarea la timp și 
în bune condițiuni a acestor 
lucrări. Avem în vedere ca, 
pe măsura dezvoltării activi
tății consiliilor intercoopera- 
tiste, acestea să fie încadrate 
cu specialiști cu pregătire 
agronomică superioară. în 
calitate dc ingineri șefi, care 
să asigure conducerea, îndru
marea și controlul agrotehnic 
al stațiunilor de mecanizare 
in vederea executării unor 
lucrări de cea mai bună cali
tate. dar în același timp să 
asigure și îndrumarea cadre
lor de specialiști din coopera
tivele din raza Consiliului co
operatist și să contribuie la o 
mai bună organizare a cola
borării intre aceste coopera
tive.

Conferința, va adopta. de 
asemenea, și statutul cuprin- 
zînd n ' ■ '•■
asociații ior intcrcooperatiste. 
în organizarea acestor asocia
ții dispunem dc pe acum de 
o experiență bună, mai ales 
în zootehnie și legumicultura, 
în perioada 1970—1973 s-au 
constituit 533 asociații inter- 
coopcratiste. care dispuneau, 
la sfîrșitul anului 1973 de 
peste 1 453 000 porci. 540 000 
taurine, 316 000 ovine, a- 
proape 3 400 000 păsări, 
4 800 hectare vii și pomi, 
463 hectare sere și so
larii. Livrările acestor asoci
ații au o pondere însemnată 
în alcătuirea fondului de stat. 
Cu tont" acestea, in organiza
rea asociațiilor intercoopera- 
tiste s-au făcut și o serie de 
greșeli, unele destul de mari. 
Au fost create unele asociații 
în afara consiliilor interco- 
operatiste: s-au construit
complexe cu capacități prea 
mari, ce depășesc cu mult 
raza unui consiliu interco
operatist și care sint greu de 
organizat și condus : au fost 
scoase din cooperative anumi
te ferme, îndeosebi de vaci 

cit lapte, precum și unele su- 
ptaf-'ț il, teren, organizîn- 
tlu-sc întreprinderi indepen
dente. Toate acestea au dus nu 
la întărirea, ci la slăbirea unor 
cooperative agricole. Este ne
cesar să fie lichidate cu de- 
săvîrșire aceste practici gre
șite.

Pornind dc la experiența de 
pînă acum, proiectul de statut 
al asociațiilor intercoopcratis- 
te stabilește ca asociațiile 
să se constituie prin 
aderarea a două sau mai 
multi* cooperative care 
fac parte din același consiliu 
intercooperatist. respeclînd ti
st? principiul autonomiei co
operativelor agricole dc pro
ducție. Asociația intercoopera- 
tistă organizează acțiuni de 
coordonare în vederea crește
rii producției și productivită
ții muncii, de aprovizionare 
tehnico-materială și valorifi
care superioară a produselor, 
contribuind la îmbunătățirea 
continuă a eficienței întregii 
activități economice din fie
care unitate cooperatistă. Pă
mîntul, mijloacele materiale 
și financiare râmin în proprie
tatea cooperativelor, sînt cu
prinse în planul de producție 
și financiar al fiecărei unități. 
Folosind o parte din fondurile 
de dezvoltare ale cooperative
lor și creditele acordate de 
stat. asociațiile pot înființa 
unități de creștere și îngră- 
șare a porcilor, bovinelor și 
ovinelor, unități de producție 
avicolă, pentru creșterea vier
milor de mătase, producerea 
legumelor și răsadurilor în se
re și solarii, de depozitare și 
prelucrare a produselor, orga
nizarea unor activități indus
triale. Acestea pot constitui 
proprietatea comună a coope
rativelor asociate. întreaga ac
tivitate a asociațiilor trebuie 
să se desfășoare sub directa 
conducere a adunării generale, 
formată din consiliile de con
ducere ale cooperativelor aso
ciate, sub îndrumarea nemij
locită a consiliului intercoope
ratist.

Există, de asemenea, largi 
posibilități de organizare a 
unor acțiuni de cooperare în
tre întreprinderile agricole de 
stat și cooperative, ca o nouă 
formă de dezvoltare economi
că, dc generalizare a experien
ței înaintate, de valorificare 
mai eficientă a resurselor și 
mijloacelor materiale și fi
nanciare atît din agricultura de 
stat, cît și din cea cooperatistă, 
de creștere a producției agri
cole și ridicare a veniturilor 
oamenilor muncii de la sate. 
In cadrul conlucrării între u- 
nitățile de stat și cooperative 
se vor constitui întreprinderi 
proprietate comună. Pentru le
garea mai strînsă a stațiunilor 
de mecanizare, de cooperați-’ 
vele agricole se pot organiza 
cooperări și între acestea, în 
vederea folosirii raționale a 
utilajelor, a sporirii producției 
agricole, stabilindu-se venitu
rile stațiunilor pentru meca
nizarea agriculturii și ale me
canizatorilor în raport direct 
cu rezultatele obținute în 
producție. Rezultatul aplică
rii în practică a tutu
ror acestor forme de co
operare ■ trebuie să fie perfec
ționarea. organizării producției, 
și a muncii, întărirea spiritu
lui de răspundere, disciplinei 
și ordinii în întreaga activita
te economică, practicarea unei 
agriculturi intensive, de înalt 
randament. Prin aceasta se va 
asigura, de altfel, o'mai strîn
să legătură între întreprinderi
le de stat și cooperatiste, se 
vor crea noi forme de proprie
tate de stat și cooperatistă, a- 
sigurîndu-se o unitate tot mai 
puternică între aceste două 
forme de proprietate. Ambele 
sînt socialiste și trebuie să con
lucreze pentru progresul ge
nera] al agriculturii noastre. 
(Aplauze puternice). Mă refer 
la acestea pentru că mai sînt 
unii economiști care fac teorie 
întrebîndu-se: care sector es
te superior — cel de stat sau 
cel cooperatist ? Cred că ar fi 
mai bine dacă ei ar merge să 
se ocupe de organizarea vieții 
in cooperativă, spre a înțelege 
mai bine ce înseamnă socialis
mul în agricultură, decît să 
scrie simple teorii. Desigur, nu 
vreau să-i critic în lipsă pe 
economiști — am de gind s-o 
fac în prezența lor — și cred, 
de altfel, că ascultă și ei, iar 
unii sint aici. Dar este nece
sar să înțelegem că proble
ma organizării agriculturii, a 
diferitelor forme de proprieta
te nu trebuie să se realizeze 
pe baza unor scheme de cate
dră sau fabricate în laborator. 
Ea trebuie să se realizeze pe 
baza vieții, cerințelor dezvol
tării sociale. Cerințele dezvol
tării agriculturii socialiste au 
demonstrat că atît întreprin
derile agricole de stat cît și 
cele cooperatiste permit o îm
binare justă a intereselor ge
nerale și particulare, sint sec
toare socialiste — și ele pot a- 
sigura în socialism, si in co
munism. dezvoltarea continuă 
a societății noastre, creșterea 
producției agricole. Ceea ce se 
impune este să găsim forme de 
mai bună conlucrare și să asi
gurăm introducerea metodelor 
moderne de lucru in aceste 
sectoare. Aici trebuie econo
miștii să se pună serios pe 
treabă. (Vii «aplauze).

O importanță deosebită în 
întărirea cooperativelor agri
cole’și creșterea producției a- 
gricole are aplicarea justă a 
principiilor de retribuire a 
muncii cooperatorilor. Viața 
a confirmat eficiența acordului 
global și de aceea trebuie lua
te măsuri pentru extinderea 
și perfecționarea formelor de 
aplicare a acestuia. Acordul 
global trebuie să fie mai 
strîns legat de obligația 
membrilor cooperatori de a 
executa un anumit vo
lum de lucrări in condițiile 
de calitate stabilite, care să 
ducă la creșterea producției, 
a productivității muncii, la re
ducerea prețului de cost.

Este necesară în acest sens 
folosirea mai judicioasă a 
sprijinului acordat de stat pen
tru asigurarea venitului ga
rantat lunar. Recent, Comi
tetul Executiv a hotărî t să a- 
ducă anumite îmbunătățiri sis
temului do retribuire. Astfel, 
vor beneficia de venituri ga
rantate președinții, vicepreșe
dinții. șefii de fermă nosala- 
rizați de stat și alte cadre d-n 
cooperativele agricole de pro
ducție. Potrivit cu gradul de 

complexitate al cooperativelor 
agricole de producție, președin
ților li se vor acorda Un venit 
garantat de 1 900-2 000 lej lu
nar. Cooperatorii care lucrea
ză permanent in zootehnie vor 
primi un venit garantat lunar 
de 1 300 lei, cu condiția reali
zării sarcinilor de producție, 
nrmînd ca pentru depă
șiri să primească venituri 
suplimentare, în mod nelimitat 
potrivit cu aceste depășiri, 
statul puțind să acorde credi- 
le speciale pentru plata aces
tor depășiri. Cooperatorii care 
lucrează în legumicultorii, po
micultură și viticultură vor 
primi 1 000 lei Ilinar ve
nitul garantat, iar cei din 
sectorul culturilor de cîmp 
35 lei/zi lucrată, cu Condiția 
realizării unui volum de lu
crări de calitate, stabilit de 
către organele agricole îm
preună cu conducerile coope
rativelor agricole de produc
ție.

Ca urmare a acestor măsuri 
și ținînd seama și de alte a- 
vantaje și surse dc cîș.;g, ve
niturile cooperatorilor și ale 
cadrelor de conducere d,n co
operative se ridică de 
fapt la nivelul celor
lalte sectoare ale econo
miei naționale. Aceasta va 
trebui să stimuleze eforturile 
cooperatorilor pentru crește
rea mai rapidă a producției 
— singura cale pentru sporirea 
veniturilor țărănimii, pentru 
ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii din agricultură. (Vii 
aplauze).

Va trebui să ne preocupăm 
de introducerea și extinderea 
unor metode și forme noi, a- 
vansate de organizare a pro
ducției și muncii în unitățile 
agricole socialiste — atît în 
cooperativele agricole, dar în
deosebi să începem cu în
treprinderile agricole de 
stat — care să ducă, 
la folosirea cu maximum de 
randament a tuturor mijloace
lor materiale și umane, la u-

Creșterea rolului și a răspunderii specialiștilor in 
asigurarea progresului agriculturii, în ridicarea 

nivelului de civilizație al vieții satelor
Stimați tovarăși,

Înfăptuirea mărețului pro
gram de creștere a producției 
agricole vegetale și animale 
impune perfecționarea conti
nuă a activității de planificare, 
conducere și îndrumare a în
tregii agriculturi.

Un obiectiv important al 
planificării și conducerii a- 
griculturii trebuie să-l consti
tuie realizarea unei cît mai ju
dicioase zonări a producției. 
Paralel cu respectarea stric
tă a prevederilor de plan de 
către fiecare unitate agricolă, 
de către fiecare deținător de 
teren, este necesar să se îm
bunătățească zonarea produc
ției agricole în așa fel îneît să 
se îmbine cît mai strîns cerin
țele economiei naționale cu 
condițiile pedoclimatice, cu 
mijloacele și posibilitățile fie
cărei unități pentru creșterea 
rapidă a producției agricole 
vegetale și animale și sporirea 
eficienței economice.

Un rol de mare însemnătate 
în înfăptuirea programului 
general de dezvoltare ă agri
culturii îl au inginerii agro
nomi, horticultori, zootehniști, 
toți specialiștii cu profil agri
col. Ei poartă răspunderea de
plină în fața statului, a parti
dului, a întregului popor pen
tru respectarea strictă a pre
vederilor de plan, pentru sta
bilirea și aplicarea diferenția
tă în fiecare unitate a în
tregului complex de lucrări 
agrotehnice, pe baza cuceriri
lor științei și a practicii înain
tate, care să ducă la creșterea 
continuă a producției și spori
rea eficientei economice. Creș
terea răspunderii lor, a rolului 
lor în producție impune tutu
ror specialiștilor agricoli să lo
cuiască în comuna unde își 
desfășoară activitatea, spre a 
putea asigura îndrumarea per
manentă a lucrărilor agricole, 
asistența agrotehnică necesară 
in orice moment. (Vii aplauze). 
De altfel, orice lucrător care 
deservește o unitate agricolă, 
de stat sau cooperatistă, tre
buie sa locuiască în cadrul a- 
ceșteia. deoarece activitatea a- 
gricolă cere prezența sa la lo
cul de muncă de dimineață 
pînă seara, intervenție opera
tivă ori de cile ori se ivește 
necesitatea, in vederea execu
tării în bune condițiuni a lu
crărilor agricole. Munca în a- 
gricultură nu se poate face de 
la 8 dimineața pînă la 4 după- 
amiaza !‘ Ea trebuie făcută de 
la 3—4 dimineața, pînă seara, 
la 8—9 și chiar 10 ! Numai așa 
se poate dezvolta agricultura ! 
(Aplauze puternice). Trebuie 
să punem capăt complet ace
lei concepții greșite, dăunătoa
re, care a început să-și facă 
loc, potrivit căreia trebuie lu
crat 8 ore pe zi, iar fiecare să 
vină la lucru la ora cînd con
sideră necesar. Nu se poate ca 
un inginer agronom să vină la 
9 în cooperativă și să plece la 
4 sau 5 după-amiază. Un ase
menea inginer nu are ce căuta 
in cooperativă ! Toți trebuie 
să locuiască acolo, în coopera
tivă ! (Vii aplauze). Aceasta 
este valabil pentru toți spe
cialiștii. pentru toate cadrele 
agronomice și economice. (A- 
plauze puternice).

Vreau să fiu bine înțeles. 
Am elaborat, de altfel, o lege 
pe care o vom supune la sfîr
șitul lunii martie Marii Adu
nări Naționale. Nici un specia
list nu va putea fi angajat la 
județ sau la vreun minister, 
dacă nu lucrează în agricultu
ră, acolo unde a fost reparti
zat. Altfel va putea lucra nu
mai ca muncitor ! (Vil aplau
ze). Noi facem eforturi mari, 
cheltuim sume însemnate pen
tru a crea cadrele necesare a- 
griculturii noastre socialiste. 
Dar trebuie să înțeleagă toți 
cei care îmbrățișează această 
frumoasă meserie de agronom, 
dc* zootehnist sau de veterinăr 
că trebuie să i se dedice cu 
totul, zi și noapte. Numai așa 
vor fi buni specialiști; dacă 
nu — vor fi scribi de hîrtie. 
Si. de aceștia nu avem nevoie 
în agricultură ! (Aplauze pu
ternice).

Si ca să-i liniștesc pe ingi
nerii și specialiștii agricoli tre
buie să le spun câ nu numai 
ei vor trebui să locuiască în 
agricultură; nu vom proteja 
nici pe alții! Și, medicii și 
profesorii, toți care trebuie să 
servească satul trebuie să lo- 

tilizarea celor mal avannate 
cuceriri ale științei și practicii 
agricole. In acest sens a- 
vcm în vedere de a se trece 
Încă din acest an la crearea 
unor unități agricole model. 
Dotate cu mijloace moderne 
de producție, pe baza unor 
norme științifice elaborate, în 
pas cu realizările pe plan 
mondial, aceste unități vor tre
bui să asigure o folosire rațio
nală a pâmînlului, a bazei 
lehnico-materiale, precum și 
a forței dc muncă, reducerea 
simțitoare a personalului și 
creșterea productivității și e- 
ficienței economice. Rcprezcn- 
tînd un adevărat model de or
ganizare superioară a Întregii 
activi lăți, ele vor trebui sâ asi
gure participarea directă la 
munca a tuturor salariaților, 
sau a tuturor oamenilor mun
cii, dc la director, președinte, 
specialiști și piuă la funcțio
nari și ceilalți lucrători. Tre
buie de fapt ca toți să parti
cipe efectiv la efectuarea lu
crărilor agricole. /Aceasta 
presupune, desigur, și măsuri 
de simplificare a evidenței fi- 
nanciar-contabile, în așa fel 
înclt oamenii sâ nu stea și să 
întocmească rapoarte și evi
dențe. hîrtii, ci să lucreze la 
obținerea producției in cîmp, 
unde se obțin producțiile 1 
(Aplauze puternice). In mod 
corespunzător, odată cu orga
nizarea acestor unități. vom 
acorda și toate derogările ne
cesare în ce privește evident 
țele. (Aplauze), Experiența și 
modul de organizare a aces
tor unități vor trebui să fie 
analizate. Vom avea în vede
re ca. pe această bază, sâ 
trecem la introducerea rezul
tatelor obținute și în celelalte 
unităț'i din agricultura noas
tră. Superioritatea agriculturii 
socialiste va fi astfel mai bine 
pusă în valoare, concretizîn- 
du-se în obținerea unor recol
te mari. în creșterea eficien
ței generale a acestui sector 
dc bază al economiei naționale.

cuiască in sat ! (Aplauze pu
ternice, prelungite). Nici asis
tența medicală nu sc poate da 
de la 8 la 4 după-amiază. Și 

, ca trebuie să se asigure atunci 
cînd este nevoie, cînd se îm
bolnăvește omul; aceasta se 
poate întîmpla și noaptea și 
dimineața. Și medicul trebuie 
să locuiască in comună, și pro
fesorul, și învățătorul. Deci, 
toate cadrele noastre care își 
desfășoară activitatea în sate, 
trebuie să-și organizeze viața 
în sat. în mijlocul oamenilor 
muncii din comună. (Aplauze 
puternice).

Satele noastre s-au transfor
mat mult s-a construit mult, 
sint incomparabile cu ceea ce 
au fost în trecut. Ele se vor 
dezvolta în continuare: sînt 
condițiuni bune, minunate de 
viață. Practic, televiziunea și 
radioul pun în contact lumea 
satelor cu tot ceea ce este as
tăzi nou, nu numai în țară, ci 
în întreaga lume. Deci, este 
necesar să aplicăm cu fermita
te — și vom aplica cu fermi
tate — aceste măsuri pentru 
toate domeniile de activitate. 
Aici insă discutăm de agro
nomi, de specialiștii agricoli, 
de cadrele care lucrează în a- 
gricultură. Fără nici o indoia- 
lă. este necesar ca cooperative
le agricole să aibă grijă de so
luționarea problemelor de lo
cuit: consiliile populare trebu
ie să ajute, statul va ajuta și 
el pentru ca în cel mai scurt 
timp să rezolvăm și această 
problemă. Dar, nimeni nu poa
te — și să nu creadă că va 
putea — justifica că nu stă în 
comună pentru că nu are lo
cuință. Fiecare poate găsi o 
cameră unde să locuiască — și 
trebuie să locuiască în comu
nă !

Totodată, va trebui să apli
căm cu mai multă fermitate 
hotârîrile Comitetului Central 
și prevederile legilor cu pri
vire la pregătirea specialiști
lor. la perfecționarea învăță- 
mîntului agricol, la legarea lui 
strînsă de producție. In insti
tutele de învățămînt agricol sâ 
intre numai tineri care au lu
crat direct în agricultură: fie
care absolvent trebuie să știe 
sâ mînuiascâ în bune condiți
uni tractorul, mașinile, să cu
noască bine problemele agri
culturii, astfel ca. o dată re
partizat în producție, sâ poa
tă participa nemijlocit la exe
cutarea tuturor lucrărilor pen
tru care a fost pregătit și pe 
care le pretinde agricultura 
noastră în plină dezvoltare. 
Este inadmisibil, tovarăși, ca 
în facultăți să intre oameni 
care n-au văzut odată o vacă, 
sau au văzut numai carnea ei 
cind au mîncat-o. friptă sau 
fiartă. E inadmisibil ca în a- 
gricullură să intre oameni ca
re se sperie cînd văd o găină, 
un porc sau o oaie. Asemenea 
oameni n-au ce căuta în agri
cultură ! In facultățile agrico
le trebuie să intre numai și 
numai oameni care au lucrat 
în agricultură. Facultatea 
trebuie să dea cunoștințe a- 
celora care cunosc de mici, ca
re au trăit și lucrat, și știu ce 
înseamnă agricultura. .Atunci 
vom avea buni specialiști în 
agricultură ! (Aplauze puterni
ce).

In această privință trebuie 
— deși nu sint aici tovarășii 
de la învățămînt, sau poate e 
cineva — să criticăm Ministe
rul Invățămîntului că nu a a- 
plicat pînă la capăt aceste 
hotărîri. că a mai făcut con
cesii și în acest an, la admi
terea în învățămînt a unor ti
neri care doresc să obțină nu
mai o diplomă, gîndindu-se că 
pe urmă vor reuși cumva, prin 
diferite relații — din păcate 
mai funcționează asemenea re
lații și în societatea noastră 
socialistă — să se plaseze în
tr-un birou sau altul. (Aplau- 
Z°k _ ..In procesul dezvoltării a- 
griculturii noastre, activitatea 
de producție se va desfășura 
tot mai mult pe calea meca
nizării ; aceasta face să creas
că rolul mecanizatorilor în e- 
fortul general de sporire a 
producției vegetale și animale. 
De aceea este necesar să se 
asigure o complexă și temei
nică pregătire a mecanizatori
lor, care să cuprindă însușirea 
cunoștințelor moderne de în
treținere și exploatare a trac- 

{oarelor șl mașinilor, precum 
și a cunoștințelor agrozooteh
nice și a modului de aplicare 
a lor. Această pregătire tre
buie să le dea posibilitatea să 
realizeze cu competență în
treaga gamă a lucrări
lor agricole, să răspun
dă nemijlocit de calita
tea Ior, precum și dc rezulta
tele obținute în producție.

Se impun, totodată, măsuri 
serioase pentru ridicarea ni
velului de cunoștințe agricole 
al tuturor lucrătorilor din a- 
grlcultură, atît al celor din sec
torul de stat, al cooperatori
lor. cît ,și al producătorilor 
individuali, munca din agri
cultură cerînd din ce în ce 
mai multe cunoștințe, solici- 
lind tot mai multă calificare. 
Trebuie combătută hotărît 
mentalitatea greșită câ munca 
agricolă este o muncă neca
lificată. Producția agricolă 
modernă cere profunde cu
noștințe științifice de biologie, 
mecanică, chimie. Iată de ce 
este necesară perfecționarea 
cursurilor dc calificare a lu
crătorilor agricoli în strînsă 
legătură cu cuceririle’ agroteh
nicii înaintate și cu cerințele 
practice alo producției. 
Orice lucrător din agricultură 
este astăzi — ș| trebuie să 
devină un specialist cu înal
ță calificare: aceasta constitu
ie o necesitate pentru progre
sul rapid al agriculturii în 
toate sectorelc de activitate.

Pentru realizarea vastului 
program de dezvoltare a agri
culturii noastre, sarcini de 
mare răspundere revin Aca
demici de Științe Agricole, in
stitutelor de cercetări șl sta
țiunilor experimentale, tutu
ror celor care lucrează in do
meniul cercetării agricole. In 
ultimii ani, cercetătorii din a- 
cest domeniu au creat unele 
soiuri de plante si rase de a- 
nimale verificate in producție 
ca bune. Rezultatele ob
ținute nu ne pot însă mulțumi.

Avem nevoie dc soiuri de 
plante și rase de animale cu 
potențial de producție mult 
mai ridicat, de tehnologii per
fecționate la toate culturile și 
speciile de animale, care să 
asigure -valorificarea la maxi
mum a eforturilor pe care 
le-am făcut și le vom face în 
următorii ani în agricultură. 
Trebuie să lichidăm cu desă- 
virșire spiritu] dc automultu
rnire față de ceea ce s-a obți
nut, prezent încă in unele in
stitute. la unii cercetători. Po
sibilitățile creării de noi so
iuri de semințe și plante și 
rase de animale, de perfecționa
re a tehnologiilor sînt nelimita
te. în cercetare trebuie să lucre
ze aceia care prin rezultatele 
muncii lor contribuie direct 
la dezvoltarea producției a- 
gricolc: cei care ani de zile 
nu obțin nimic să fie trimiși 
să lucreze în unități direct 
productive. (Vii aplauze).

Trebuie sâ crească răspun
derea nemijlocită a fiecărui 
institut de cercetare. în dome
niul său de activitate, pentru 
ameliorarea și crearea de noi 
soiuri și rase, pentru perfec
ționarea tehnologiilor de pro
ducție, pentru acordarea în
drumărilor și asistenței nece
sare bunei desfășurări a pro
ducției, precum și pentru ge
neralizarea în întreaga țară a ' 
experienței înaintate dobîndi- 
te în practica agricolă, in 
lupta pentru producții tot mai 
mari, de calitate ridicată. A- 
cademia de Științe Agricole 
și Silvice trebuie să manifes
te mai multă fermitate în con
ducerea activității de cerceta
re, mai mult dinamism în 
mobilizarea întregului poten
tial științific în direcțiile ho- 
târîtoare pentru realizarea 
marilor sarcini ce revin agri
culturii noastre. Ea trebuie să 
acționeze pentru folosirea pe 
scară largă a cuceririlor știin
ței agrotehnice contemporane, 
dezvoltînd în acest sens co
laborarea cu institutele știin
țifice din țările socialiste și 
din alte țări ale lumii, valo- 
rificînd în producție tot ceea 
ce este mai înaintat în teoria 
și practica agriculturii mon
diale.

In îndrumarea cooperative
lor agricole de producție a 
consiliilor de conducere și a- 
dunărilor generale ale aces
tora, un rol important îl au 
uniunile județene și Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. In mun
ca uniunilor se manifes
tă însă deficiențe serioa
se, lipsă de fermita
te în urmărirea aplicării 
în cooperative a principiilor 
și prevederilor statutare, a le
gilor și hotărîrilor de partid 
și de stat. Unele uniuni, do
vedind atitudine birocratica, 
nu acordă sprijinul necesar 
cooperativelor, nu le ajută în 
mod eficient în vederea mai 
bunei organizări a producției, 
întăririi răspunderii și disci
plinei în muncă. îndeplinirii 
tuturor sarcinilor privind 
creșterea producției și a li
vrărilor la fondul de stat. U- 
niunile trebuie sâ acționeze cu 
mai multă fermitate pentru 
îndrumarea cooperativelor în 
vederea întăririi rolului adu-a 
nărilor generale, a organelor 
colective de conducere, a res
pectării și dezvoltării demo
crației cooperatiste. Este ne
cesar să se asigure în toate 
cooperativele agricole de pro
ducție participarea tot mai 
susținută a cooperatorilor atît 
la elaborarea, cît și la înfăp
tuirea1 hotărîrilor, la întreaga 
activitate de producție și so
cială, la conducerea generală 
a cooperativelor. Toți cei ca
re lucrează în cooperative a- 
gricole de producție, inclusiv 
inginerii și economiștii, trebu
ie să devină membri coope
ratori, participînd cu drep
turi egale la adunări
le generale la adoptarea
tuturor deciziilor, purtînd 
răspunderea laolaltă cu cei
lalți pentru întreaga activitate 
a cooperativei. Dezvoltarea 
continuă a democrației coope
ratiste face parte integrantă 
și trebuie să meargă în pas cu 
procesul de perfecționare și 
adîncire a democrației socia
liste în întreaga noastră viață 
economică și socială, cu lăr
girea participării maselor de 
oameni ai muncii la elabora
rea si înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la con
ducerea societății.

In înfăptuirea măsurilor de 
creștere a producției agricole
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sarcini de mare răspundere 
revin organelor agricole jude
țene. Ministerului Agriculturii. 
Industriei Alimentare si Ape
lor. Trebuie spus că Ministe
rul Agriculturii. Industriei A- 
îimentare și Apelor a luat în 
ultimii ani o scrie de măsuri 
care au determinat unele îm
bunătățiri reale în activitatea 
acestui sector. Cu toate aces
tea ministerul mai arc încă 
multe de făcut pentru a 
răspunde misiunii cc-i rovine 
în conducerea și îndrumarea 
agriculturii. In activitatea Mi
nisterului Agriculturii. Indus
triei Alimentare și Apelor, a 
direcțiilor generale agricole 
județene sînt încă serioase ne
ajunsuri. Nu sînt finalizate o 
serie de acțiuni agrozootehni
ce prevăzute, se elaborează cu 
întirziere unele lucrări de ma
re importanță, ca zonarea pro
ducției agricole, reglementa
rea reproducției și selecției, a- 
pârarea sănătății animalelor, 
realizarea programului de iri
gații. înlocuindu-sc uneori ac
tivitatea de conducere directă 
prin masuri birocratice.

Deși am mai discutat pro
blema abuzului de circulari 
și instrucțiuni, trebuie spus 
câ încă numărul acestora nu 
s-a micșorat în mod cores
punzător. Se mai trimit încă 
multe instrucțiuni și circulari, 
se mai fac multe hârtii. în loc 
să se lucreze direct cu oame
nii pentru a asigura soluțio
narea problemelor la fața lo
cului. (Aplauze puternice). Este 
necesar ca Ministerul și direc
țiile județene agricole să-și 
sporească rolul in perfecționa
rea planificării agricole și in 
conducerea activității de în
deplinire a planului, să urmă
rească îndeaproape realizarea 
tuturor acțiunilor prevăzute 
în agricultură, sprijinind di
rect unitățile de producție in 
rezolvarea operativă a proble
melor care se ridică in proce
sul realizării prevederilor de 
plan, răspunzând, in ultimă in
stanță. alături de conducerea 
unităților agricole, de îndepli
nirea și depășirea planului.

In conformitate cu prevede
rile legii, in realizarea lucrări
lor agricole, a întregului pro
gram din agricultură, răspun
deri mari revin consiliilor 
populare județene și comuna
le. Trebuie să pornim de la 
faptul că. pe teritoriul său. 
consiliul popular comunal es
te răspunzător de întreaga ac
tivitate economico-socială. El 
trebuie să execute controlul și 
îndrumarea activității și să a- 
sigure aplicarea legilor de că
tre toate unitățile și de către 
toți cetățenii din comuna res
pectivă.

Recent. Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al 
partidului a dezbătut și 
adoptat noi măsuri me
nite să ducă la sporirea 
competenței și răspunderii 
consiliilor populare — ca or
gane locale ale puterii de stat 
— dar mai cu seamă ca or
gane de administrație, de con
ducere unitară a activității, 
deci și agriculturii. Consiliile 
populare poartă răspunderea 
pentru apărarea, conserva
rea și ameliorarea solului, 
precum și de folosirea integra
lă și eficientă a acestuia de 
către unitățile agricole de stat, 
cooperativele agricole de pro
ducție, gospodăriile personale 
ale cooperatorilor și gospodă
riile producătorilor individu
ali, in concordanță cu obiecti
vele planului național unic de 
dezvoltare economico-socială. 
Ele asigură respectarea struc
turii culturilor în conformita
te cu prevederile planului de 
stat, organizarea și gospodări
rea rațională a pajiștilor, indi
ferent în proprietatea cui se 
află, realizarea planului de în- 
sămințări. executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor 
și depozitarea produselor, a- 
plicarea măsurilor privind 
dezvoltarea șeptelului. Trebuie 
să fie limpede că consiliile 
populare comunale, comitete
le executive poartă răspunde
rea pentru realizarea sarcini
lor planului de stat cu privire 
la creșterea producției agrico
le. vegetale și animale, in ra
za lor de activitate, pentru 
contribuția pe care agricultu
ra o aduce la dezvoltarea eco
nomiei naționale. Ele trebuie 
să controleze realizarea la 
timp în conformitate cu preve
derile legale, a tuturor lucră
rilor agricole, precum și apli
carea măsurilor necesare creș
terii producției. Consiliul 
popular trebuie să controleze 
modui in care își desfășoară 
activitatea atît întreprinderile 
agricole de stat și cooperative
le. producătorii individuali, 
cit și diferiți factori sociali 
din comună.

Consiliile populare județene

Sporirea rolului conducător al organelor și organiza
țiilor de partid in dezvoltarea agriculturii, în viața 

satelor
Dragi tovarăși,
Ținind seama de marea im

portanță pe care o are agri
cultura in țara noastră, de ne
cesitatea înfăptuirii in cele 
mai bune condițiuni a sarci
nilor trasate de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națio
nală. este evident că sporesc 
rolul și sarcinile organelor și 
organizațiilor de partid în con
ducerea și îndrumarea aces
tui domeniu de activitate. A- 
vem in agricultură un puternic 
activ de partid. La sate își 
desfășoară activitatea peste 
990 600 de comuniști, repre- 
zcntînd 41.50 la sută din efec
tivul partidului. Există 2 700 
organizații de partid comuna
le. 524 comitete de partid și 
3 418 organizații de bază în 
stațiuni pentru mecanizarea 
agriculturii. 352 comitete și 
3 726 organizații dc bază în 
întreprinderi agricole de stat, 
3 194 comitete și 15 543 organi
zații de bază in cooperative 
agricole de producție. Avem, 
de asemenea, organizații de 
partid puternice in stațiunile 
experimentale, ui școfle de la 
sate. îndatorirea principală a 
organizațiilor de partid din 
comune șj din unitățile agri
cole este mobilizare i forțelor 
țărănimii, ale tuturor oame
nilor muncii de la sate pentru 
creșterea producției agricole, 
realizarea prevederilor planu
lui dc stat. Consider că este 
necesar să aducem unele îm
bunătățiri în organizarea 
muncii la sate, pentru mai 
buna unire a forțelor de partid 

Poartă, la rîndul lor. răspun
derea pentru înfăptuirea între
gului program de dezvoltare a 
agriculturii din raza județe
lor respective. Planul de pro
ducție agricolă este plan ju
dețean — și consiliul popular 
trebuie să ia toate măsurile 
pentru ca producătorii agri
coli, ații cei din unitățile a- 
gricolo do stat și cooperatiste, 
cit și particularii să aplice în
tocmai prevederile legale, să 
înfăptuiască la timp lucrările 
agricole. In exercitarea atri
buțiilor ce le revin, consiliile 
populare comunale, orășenești, 
județene, comitetele lor exe
cutive vor trebui să fie larg 
sprijinite de cadrele de con
ducere și de specialiștii din u- 
nitățile agricole de stat și co
operatiste. Avem în fiecare 
comună. în fiecare județ forțe 
suficiente care, unite, conduse 
in mod corespunzător, ne dau 
garanția că vom putea realiza 
în cele mai bune condițiuni 
marile sarcini ce le avem în 
dezvoltarea agriculturii. Fără 
nici o îndoială că vom reali
za aceasta ’ (Aplauze puterni
ce).

Dragi tovarăși.
Una din problemele centra

le alo dezvoltării noastre so
cial economice — care a con
stituit obiectul unor importan
te hotărîri ale Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționa
le — este sistematizarea sate
lor. De aceea, în activitatea 
consiliilor populare un ]oc im
portant trebuie să-1 ocupe pro
bleme legate de sistematizarea 
comunelor, de dezvoltarea lor 
ca unități sociale puternice, 
capabile să asigure locuitori
lor condiții de viață tot mai 
bune. La realizarea lucrărilor 
de sistematizare a satelor și 
comunelor, atît întreprinderi
le agricole de stat cît și co
operativele vor trebui să ia 
parte activă. Problema prin
cipală a sistematizării viitoa
re a satelor și comunelor es
te legată de dezvoltarea pro
ducției. de întărirea econo
mico-socială a cooperativelor 
agricole de producție, a între
prinderilor agricole de stat.

Așa cum am mai arătat. în 
cadrul acțiunii de sistematiza
re vor fi create, din rîndul lo
calităților rurale, noi centre 
orășenești, in jurul cărora ur
mează să graviteze 6 serie de 
comune, realizîndu-se și pe a- 
ceastă cale apropierea trepta
tă a satului de oraș, dezvolta
rea procesului de urbanizare. 
Toate acestea vor duce la uni
rea și mai strînsă dintre mun
citori, țărani și intelectuali, a- 
tit pe baza intereselor comu
ne. cit și a condițiilor de viață 
asemănătoare, vor contribui la 
întărirea coeziunii societății 
noastre socialiste, a unității 
moral-politice a întregului po
por în jurul partidului și gu
vernului. (Aplauze puternice), 

îndatoriri importante în 
dezvoltarea agriculturii revin 
organelor economice centrale. 
Comitetul de Stat al Planifi
cării. comisiile județene de 
planificare trebuie să acorde 
o atenție sporită asigurării
unei structuri optime a pla
nului de culturi în fiecare
zonă, orientării ferme a Uni
tăților agricole spre o produc
ție intensivă. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini Grele și Ministerul Indus
triei Chimice trebuie să 
ia măsuri hotărîte pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite 
în domeniul dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a agricul
turii. asimilării și producerii 
gamei necesare de tractoare, 
mașini agricole și substanțe 
chimice. Se cere o preocupare 
sporită din partea Ministeru
lui Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe pen
tru asigurarea pieselor de 
schimb și altor produse nece
sare bunei desfășurări a lu
crărilor agricole. Ministerul 
Finanțelor, organele Băncii 
Agricole trebuie să acorde un 
sprijin permanent unităților 
agricole în gestionarea fondu
rilor materiale și bănești, 
creșterea continuă a rentabili
tății producției. Ele trebuie 
să ia măsuri hotărîte pentru 
creșterea eficienței economice 
a activității tuturor unităților 
agricole.

In general trebuie spus că 
organelor centrale de stat și 
de partid le revin sarcini de
osebit de mari în soluționa
rea mai rapidă a unor pro
bleme de care depinde buna 
desfășurare a întregii noastre 
activități în agricultură. Fără 
îndoială că se vor lua toate 
măsurile pentru ca și organe
le centrale să-și îndeplinească 
în condiții mai bune decît pînă 
acum sarcinile și răspunderile 
pe care le au. (Aplauze pu
ternice).

— dispersate astăzi în sate — 
într-o organizație unică, astfel 
ca toți comuniștii, indiferent 
ce activitate desfășoară, să 
contribuie la realizarea pro
gramului în agricultură. Am 
in vedere ca activiștii de 
partid și de stat din județe să 
primească sarcina de a se o- 
cupa nemijlocit, o anumită pe
rioadă de timp, de cooperati
vele sau întreprinderile de 
stat cu anumite lipsuri în 
activitatea lor ; așa cum este 
necesar să ne gindim și la 
folosirea experienței unor în
treprinderi de a lua in pa
tronaj anumite cooperative 
pentru a le ajuta în organiza
rea activității lor. Pe plan mai 
general — va trebui să discu
tăm aceasta la Congresul 
partidului dar fiind o proble
mă legată de agricultură o 
menționez și aici — trebuie 
spus că avem milioane de oa
meni care au plecat din sate 
și lucrează în fabrici și zeci 
de mii în munci de conduce
re. Dacă s-ar duce, măcar 
o dată pe an. sâ stea cîteva 
zile în comună, în satul unde 
s-au născut, să-și ajute comu
na. cred că am rezolva mai 
rapid multe probleme legate 
de dezvoltarea satelor noas
tre. (Aplauze puternice). Es
te necesar să ne gîndim să 
găsim astfel de forme îneît, 
periodic, activiștii noștri de 
partid și de stat să se ducă 
prin comunele lor. unde au 
părinți, frați, prieteni, și un
de, în orice caz. trebuie să 
ajute la dezvoltarea comune

lor. inclusiv să ia parte Ia or
ganizarea planului de produc
ție din cooperative. Dacă vom 
face acest lucru, atunci mul
te probleme și greutăți pe 
care le-am discutat astăzi vor 
fi rezolvate rapid. $i trebuie 
să facem acest lucru, tovarăși ! 
(Aplauze puternice). Creștere» 
producției agricole trebuie să 
fio obiectivul central al activi
tății organizațiilor dc partid 
din sate și comune, sarcină ce 
trebuie pusă pe primul plan in 
fața tuturor comuniștilor și. 
totodată, a tuturor oamenilor 
muncii de la sate.

O mare răspundere în întă
rirea rolului conducător al 
partidului în agricultură re
vine comitetelor județene dc 
partid. Ele sînt chemate să a- 
corde o atenție sporită proble
melor agriculturii, să îndrume 
și să controleze mai eficient 
modul în care $e realizează 
în fiecare județ prevederile 
programului stabilit de partid. 
Comitetele județene de partid 
trebuie să intensifice munca 
de îndrumare concretă, siste
matică a organelor agricole 
de stat și cooperatiste, a or
ganelor și organizațiilor de 
partid din unitățile agricole, 
să controleze cu exigență mo
dul cum acestea își îndepli
nesc sarcinile, să asigure fo
losirea cît mai rațională a 
mijloacelor și forțelor în ve
derea îndeplinirii în cele mai 
bune condițiuni a tuturor pre
vederilor planului producției 
agricole, a măsurilor de care 
depinde dezvoltarea și conso
lidarea unităților agricole, de 
stat și cooperatiste. înflori
rea generală a satului nostru 
socialist, să se organizeze un 
patronaj permanent asupra co
operativelor slabe.

înfăptuirea sarcinilor trasa
te de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională în do
meniul agriculturii im
pune de asemenea, in
tensificarea activității poli
tico-educative de ridicare a 
nivelului politic, ideologic și 
cultural, a orizontului de cu
noaștere și a gradului de pre
gătire profesională a întregii 
țărănimi, aplicarea tot mai 
fermă în viața satului a prin
cipiilor eticii și echității soci
aliste. Este necesara perfec
ționarea în continuare a acti
vității educative, de formare 
a conștiinței noi, socialiste, a 
concepției materialist-dialec- 
tice despre lume și viață a 
țărănimii cooperatiste, a tu
turor oamenilor muncii de la 
sate. In mod deosebit este ne
cesar să se dea atenție edu
cării comuniste a tineretului 
de la sate, participării sale 
active la munca pentru creș
terea producției și înflorirea 
multilaterală a agriculturii, 
cultivării în conștiința sa a 
răspunderii pentru apărarea 
și buna gospodărire a avutu
lui obștesc, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în mun
că. In acest sens trebuie să 
acționeze mai hotărît Uniunea 
Tineretului Comunist, organi
zațiile sale de la sate, 
în acest sens trebuie să 
fie îndrumată munca politico- 
educativă cu tineretul de că
tre organele și organizațiile 
de Fjărtjd.

Căminele culturale care 
sînt. după cum ați văzut. în 
număr destul de mare, tre
buie să desfășoare o activi
tate mai intensă și multilate
rală. cuprinzînd masa largă 
a locuitorilor comunei. îndeo
sebi tineretul, făcînd totul 
pentru răspîndirea culturii și 
științei înaintate în rîndurile 
țărănimii. In centrul atenției 
lor trebuie să stea problemele 
fundamentale ale vieții satu
lui — dezvoltarea conștiinței 
noi a țărănimii față de muncă, 
față de proprietatea socialistă, 
formarea unei concepții de 
viață înaintată, în concordan
ță cu principiile de bază alo 
societății noastre, cu etica și 
echitatea socialistă, preocu
parea pentru ridicarea gradu
lui de civilizație materială și 
spirituală a vieții noului sat 
românesc.

In societatea noastră socia
listă sindicatele, organiza
țiile de tineret. comisiile 
de femei, organizațiile de 
masă și obștești în ge
neral au un rol important în 
mobilizarea și unirea forțelor 
întregului popor în înfăptuirea 
politicii generale a partidului, 
în îndeplinirea planurilor de 
stat, în educarea și dez
voltarea conștiinței socia
liste a oamenilor mun
cii. Acționînd consecvent pen
tru a-și îndeplini largile atri
buții cu care au fost investite 
de societatea noastră, organi
zațiile de masă și obștești sînt 
chemate să aducă și la sate o 
contribuție sporită în crește
rea producției și în educația 
socialistă a țărănimii. Organi
zațiile sindicale din un’.tățile 
agricole de stat și stațiunile 
de mașini agricole trebuie sâ 
desfășoare în rîndul salaria- 
ților o muncă cultuval-educn- 
tivă cît mai intensă, în forme 
variate. Trebuie să se stabi
lească mai bine conlucrarea 
între uniunile cooperatiste și 
uniunea sindicatelor agricole. 
Comitetele de femei din 
comune si sate trebuie să 
determine o participare mai 
activă a maselor de femei la 
activitatea cooperativelor. Am 
în vedere, tovarăși, nu atît 
participarea la muncă, pen
tru că. din acest punct de ve
dere. forța principală de mun
că o constituie astăzi femeile. 
Aș dori ca, și de la această 
înaltă tribună — deși aducînd 
felicitări și urări tuturor co
operatorilor am inclus și fe
meile — să menționez în mod 
deosebit rolul important pe 
care îl au femeile în agricul
tură. faptul că ele constituie 
forța principală, și să le adre
sez felicitări și cele mai bune 
urări. (Aplauze prelungite). 
Dar cînd vorbesc de faptul 
că ele trebuie să participe 
mai activ, mă gîndesc să ia 
parte și la conducerea agri
culturii. la conducerea coope
rativelor. în funcțiile de pre
ședinți dc cooperative. Din 
acest punct de vedere trebuie 
să spunem în mod deschis, 
autocritic, că lucrurile nu ne 
pot mulțumi. Trebuie să adu
cem și aici în cel mai scurt 
timp o îmbunătățire simțitoa
re ! Femeile sînt, știți foarte 
bine, bune gospodine : ele știu 
să fie și energice atunci cînd 
vor. Să Ie punem în situația 
de a face acest lucru în con
ducerea unităților, unde des

fășoară principala activitate ’ 
(Aplauze puternice). Vorbind 
de lărgirea orizontului de 
cultură, îmbogățirea con
tinuă a vieții spiritur 
alo a satului, formarea 
omului nou în comunele pa
triei noastre trebuie să vorbim 
de creșterea răspunderii tu
turor factorilor dc educație și 
mijloacelor dc informare de 
caro dispune societatea noas
tră. Este necesar ca literatu
ra și arta care au o nobilă 
tradiție in preocuparea pen
tru reliefarea vieții satului să 
facă mai mult pentru a reda 
viața nouă, idealurile de pro
gres. do bunăstare ale țărăni
mii noastre. Aceasta presupu
ne ca scriitorii, artiștii plas
tici. muzicienii, toți cei caro 
lucrează în artă și literatură 
să se deplaseze mai mult dc 
la oraș spre sat. să înțeleagă 
că pentru a scrie despre sat. 
despre viața țărănimii. nu 
poate să o facă din citit sau 
dintr-o vizită dc documentare 
dc 2—3 zile. Pentru aceasta, 
este nevoie dc a trăi viața sa
tului. de a munci alături de 
coi care făuresc bunurile ma
teriale din agricultură. Atunci 
vom avea opere pe măsura 
faptelor mărețe realizate de 
țărănimea noastră ! (Vii a- 
plauzc). Fără îndoială câ și 
Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste trebuie să-și îm
bunătățească activitatea să 
acorde o mai mare atenție în
deplinirii rolului cu care a 
fost investit de partid și de 
stat în toată această uriașă 
activitate educativă ce tre
buie să se desfășoare la sate.

O contribuție deosebită la e- 
ducarca socialistă a țărănimii 
sînt chemate sâ aducă radio
ul. televiziunea, presa, care 
au datoria să dezbată proble
mele stringente ale luptei 
pentru dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii, să con
tribuie la răspîndirea exem
plelor pozitive de muncă, de 
atitudine înaintată, să critice 
mentalitățile și moravurile 
retrograde, să sprijine forma
rea unei opinii înaintate, cu 
adevărat socialiste. în satele 
noastre.

Tot ceea ce avem de înfăp
tuit în agricultură este nemij
locit legat de participarea 
color care lucrează în acest 
sector, a întregii țărănimi. la 
activitatea dc conducere și a- 
plicare în viață a programului 
elaborat dc partid.

Fără îndoială că, acționînd 
cu toate forțele pentru a asi
gura creșterea continuă a pro
ducției vegetale și animale, 
pentru organizarea cît mai 
rațională, pe baze științifice, 
a muncii și a producției, pen
tru creșterea eficienței econo
mice a activității din agricul
tură. preocupîndu-se perma
nent de ridicarea nivelului 
ei de cunoștințe profesionale 
și de formarea conștiinței so
cialiste. țărănimea coopera
tistă, lucrătorii din întreprin
derile agricole de stat, meca
nizatorii, specialiștii, toți oa
meni muncii din agricultură 
își vor îndeplini cu cinste 
sarcinile ce le revin în acest an 
și pe întregul cincinal, vor face 
ca agricultura să aducă o 
contribuție sporită la crește
rea avuției naționale, la ridi
carea generală a bunăstării 
întregului popor. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,

Punînd în centrul activită
ții sale înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului privind 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, parti
dul și guvernul desfășoară în 
același timp o intensă activi
tate internațională. pornind 
de la faptul că între sarcinile 
naționale și cele internațio
nale există o strînsă unitate 
dialectică. Ca rezultat al aces
tei activități, România între
ține relații diplomatice cu 
peste 100 de țări și are legă
turi economice cu peste 110 
state.

In mod constant punem pe 
prunul plan dezvoltarea con
tinuă a colaborării multilate
rale cu toate țările socialiste 
— aceste relații avînd un rol 
de mare însemnătate în dez
voltarea economico-socială a 
țării noastre, ca și a tuturor 
țârilor socialiste, în afirmarea 
unor raporturi noi în viața 
internațională. Considerăm că 
extinderea relațiilor între ță
rile socialiste, întărirea cola
borării și solidarității lor re
prezintă un factor determinant 
pentru progresul fiecărei țări 
socialiste, pentru afirmarea 
puternică a ideilor socialis
mului în lume, pentru o poli
tică de colaborare și pace in
ternațională. (Aplauze puter
nice).

In același timp. România 
extinde larg relațiile sale cu 
țările care înaintează pe ca
lea dezvoltării economico-so- 
ciale independente. Aceste ra
porturi, bazate pe deplina e- 
galitate în drepturi, au o mare 
însemnătate pentru progresul 
economic și social al fiecărei 
țări, pentru afirmarea cu tot 
mai multă forță a relațiilor 
noi în lume, pentru lupta îm
potriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, 
pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe destinele sale, de a-și fău
ri viața așa cum dorește, fără 
nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice).

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

Așezăm în mod constant la 
baza relațiilor noastre inter
naționale principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suverani
tății naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantaju
lui reciproc. Constatăm cu 
multă satisfacție că aceste 
principii sînt tot mai larg re
cunoscute pe plan internațio
nal, afirmindu-se ca principii 
de bază pentru organizarea 
relațiilor dintre state, fără 

deosebire 'de orînduiro so
cială. (Vil aplauze).

Trăim o eporâ dc mari 
transformări economice, socia
lo, naționale și politice. Po
poarele își afirmă cu tot mai 
multă putere voința și năzu
ințele spre o lume mai dreap
tă și mai bună. Asistăm la o 
regrupare a forțelor, la o nouă 
reașezare a relațiilor interna
ționale. Toate aceste schim
bări impun participarea ac
tivă la viața internațională a 
tuturor popoarelor, pentru a 
asigura soluționarea marilor 
probleme care preocupă ome
nirea. ținîndu-so seama de in
teresele dezvoltării economico- 
sociale independente a tuturor 
națiunilor, dc necesitatea res
pectării dreptului fiecărui po
por de a-și organiza viața con
form năzuințelor și aspirați
ilor sale, de a-și făuri un des
tin liber și fericit. (Aplauze 
puternice).

Schimbările petrecute în ul
timii ani pe plan mondial au 
dus la conturarea unui nou 
curs în viața internațională — 
cursul spre destindere și cola
borare. Trebuie să spunem în
să deschis că afirmarea aces
tui curs se află abia la înce
put. Succesele obținute în so
luționarea unor probleme. în
țelegerile și acordurile reali
zate între un număr de state, 
dezvoltarea colaborării inter
naționale sînt. fără îndoială, 
factori pozitivi, deosebit de 
importanți, în înlăturarea ve
chii politici de forță, de ame
nințare și dictat, cunoscută sub 
denumirea de război rece". în 
afirmarea unei politici noi ba
zate pe egalitate, pe folosirea 
căii tratativelor, a mijloacelor 
politice, pașnice în rezolvarea 
problemelor litigioase dintre 
state. Toate acestea nu ne pot 
însă duce la concluzia că noul 
curs spre destindere și cola
borare internațională s-a con
solidat și a devenit ireversi
bil. Nu trebuie să uităm nici 
un moment că există încă pe
ricolul întreruperii cursului 
spre destindere, că în lume 
rnai sînt puternice forțe reac
ționare care caută să împiedi
ce afirmarea noilor principii 
în relațiile dintre state, să pu
nă în primejdie pacea inter
națională. să împingă omeni
rea spre noi conflicte.

Fiind pe deplin conștienți de 
toate aceste tendințe și posibi
lități, ținînd seama de raportul 
de forțe pe plan internațional 
trebuie să păstrăm permanent 
vigilența și să acționăm cu 
toată fermitatea pentru accen
tuarea și consolidarea noii po
litici, a cursului spre destin
dere. Este în interesul tuturor 
popoarelor, al cauzei colaboră
rii și păcii în lume să se pună 
cu desăvârșire capăt politicii 
de forță și dictat, să se obțină 
noi și noi succese pe calea 
instaurării principiilor de e- 
galitate și respect mutual în
tre state, spre înfăptuirea unei 
lumi a dreptății și echității 
sociale, a conlucrării fruc
tuoase între națiuni, în inte
resul progresului și civiliza
ției omenirii. (Aplauze puter
nice).

In realizarea acestei noi po
litici un loc important ocupă 
înfăptuirea securității europe
ne. începerea. în anul 1973, a 
lucrărilor conferinței a repre
zentat un moment de mare în
semnătate în viața continen
tului nostru. Considerăm că 
trebuie acționat în continuare, 
cu toată responsabilitatea, în 
vederea încheierii cu succes 
a lucrărilor conferinței de la 
Geneva, pentru elaborarea do
cumentelor care să pună ba
zele principiilor noilor relații 
dintre statele continentului 
european, dezvoltării colabo
rării economice,tehnico-știin- 
țifice și culturale. în spiritul 
deplinei egalități în drepturi, 
să stabilească măsurile practi
ce menite să dea fiecărei na
țiuni sentimentul unei depline 
securități, să excludă folosirea 
forței, a amenințării cu forța, 
a oricărui fel de presiuni și 
ingerințe în viața altor țări 
Considerăm că este necesară 
crearea unui organism perma
nent care să asigure continua
rea contactelor multilaterale 
dintre statele continentului, în 
vederea dezvoltării și consoli
dării securității și cola
borării în Europa. Este ade
vărat că în Europa sînt țări 
cu orânduiri sociale diferite. 
Securitatea europeană presu
pune angajament ferm pentru 
afirmarea principiilor deplinei 
egalități între toate statele, in
diferent de orînduirea socia
lă. Numai așa se poate vorbi 
de securitate europeană ! A- 
semenea securitate trebuie să 
realizăm ! (Aplauze puterni
ce).

Apreciem că trebuie făcut 
totuj pentru încheierea în cel 
mai scurt timp a lucrărilor de 
la Geneva, în vederea organi
zării fazei finale a conferin
ței general-europene. care du
pă părerea noastră, ar trebui 
să se realizeze la nivelul șe
filor de state sau de guverne. 
Succesul deplin al conferinței 
general-europene va reprezen
ta, fără îndoială, un e- 
veniment de importanță 
istorică în viața Europei, 
exercitînd in același timp o 
puternică influență pozitivă 
asupra întregului climat inter
național.

Dragi tovarăși,
După cum vă este cunoscut, 

între 12 și 21 februarie am fă
cut o vizită în Libia, Liban. 
Siria și Irak. Vizitele în aces
te țări arabe prietene au pri
lejuit puternice manifestări a- 
le solidarității popoarelor 
noastre. De altfel, așa cum am 
menționat în cursul vizitei, în
tre poporul român și popoare
le țărilor vizitate există vechi 
relații de prietenie. Popoarele 
noastre au cunoscut timp de 
secole aceeași dominație stră
ină, au luptat pentru cuceri
rea independenței lor naționa
le. Nu o dată reprezentanții 
țărilor noastre s-au întîlnit și 
au luptat împreună pentru 
dreptul de a fi stăpâne pe des
tinele lor.

In Libia am avut convorbiri 
îndelungate cu președintele 
Geddafi. Miniștri și specialiști 
români au dus negocieri cu 
omologii lor libieni pentru 
realizarea unui șir de acorduri 
și înțelegeri privind dezvolta
rea relațiilor economice dintre 
țările noastre. Urmare a con
vorbirilor. au fost stabilite re
lațiile diplomatice între Româ

nia șl Libia, au fost semnate 
acorduri și convenții cu privi
re la dezvoltarea colaborării 
economice, tchnico-științifice 
și culturale. Se poate spune 
că s-au pus in multe domenii 
bazele unor relații trainice de 
prietenie și colaborare româ- 
no-libiene. De aceea apreciez 
că vizita in Libia s-a încheiat 
cu rezultate deosebit de bune 
pentru extinderea cooperării 
multilaterale româno-libiene, 
precum și pentru cauza gene
rală a prieteniei și colaborării 
intre popoare. (Aplauze pu
ternice).

In Liban am avut convor
biri cu președintele Frangich. 
S-au purtat, de asemenea, dis
cuții cu miniștrii și specialiștii 
libanezi în vederea extinderii 
relațiilor dc colaborare dintre 
țările noastre. Se poate spu
ne că s-au evidențiat noi po
sibilități de dezvoltare conti
nuă a prieteniei și colaborării 
economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre popoarele 
noastre. Există tot mai multe 
domenii în care România și 
Libanul au colaborat și pînă 
acum — și pot să colaboreze 
cu rezultate bune și în viitor
— pentru interesele lor și 
pentru cauza generală a cola
borării în lume. De aceea a- 
preciez că și vizita în Liban 
s-a încheiat cu rezultate bune 
pentru popoarele noastre, pen
tru cauza păcii și colaborării. 
(Aplauze puternice).

In Siria am avut convorbiri 
îndelungate cu președintele 
Assad. S-au purtat convorbiri 
și s-au semnat o serie de acor
duri cu privire la extinderea 
colaborării economice, tehni
co-științifice dintre cele două 
țări. Ținând seama de faptul 
câ Siria se găsește în stare de 
conflict cu Israelul, că are te
ritorii ocupate, o parte însem
nată a convorbirilor cu preșe
dintele Assad a fost consacra
tă, cum era și normal, pro
blemelor Orientului Mijlociu
— de altfel și în celelalte 
țări problemele Orientului 
Mijlociu au ocupat un loc 
central — căilor pentru realiza
rea unei păci drepte și trainice, 
care să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile ocupa
te în urma războiului din 1967. 
Am constatat cu multă satis
facție preocupările președinte
lui Assad, ale celorlalți con
ducători sirieni, dorința popo
rului sirian de a se ajunge la 
o pace dreaptă și justă, care să 
dea posibilitate poporului si
rian să se poată concentra a- 
supra dezvoltării sale econo- 
mico-sociale. Putem spune 
deci că vizita în Siria a pus 
bazele unei extinderi și mai 
mari a colaborării dintre po
poarele noastre în toate dome
niile de activitate, a conlu
crării în direcția unei păci 
trainice în Orientul Mijlociu, 
a unei lumi mai bune și mai 
drepte. (Aplauze puternice).

In Irak am avut, de aseme
nea, convorbiri îndelungate cu 
președintele Al-Bakr, s-au 
purtat convorbiri cu miniștrii 
și specialiștii irakieni asupra 
dezvoltării relațiilor de priete
nie și colaborare din
tre cele două țări. Am 
convenit să acționăm pen
tru extinderea colaborării 
economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări, să con
tinuăm activitatea pentru de
finitivarea a o serie de înțe
legeri care să dea perspectivă 
trainică colaborării în viitor. 
Iată de ce apreciez că și vizi
ta în Irak s-a încheiat cu re
zultate bune, a deschis pers
pective noi pentru extinderea 
unei trainice colaborări între 
popoarele român și irakian, 
ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor ambelor popoare, 
cauzei generale a colaborării 
internaționale. (Aplauze pu
ternice).

In cursul vizitei în Liban 
am avut convorbiri îndelunga
te cu reprezentanții Organi
zației pentru Eliberarea Pa
lestinei în frunte cu președin
tele Organizației — Arafat. 
Desigur, convorbirile s-au re
ferit. aproape în întregi
me. la problemele Orientului 
Mijlociu și îndeosebi la situa
ția poporului palestinian, la 
căile pentru găsirea unei so
luții juste care să asigure po
porului palestinian dreptul la 
autodeterminare, condiții co
respunzătoare dezvoltării sale 
economico-sociale, inclusiv — 
dacă poporul palestinian și 
conducătorii săi vor ho
tărî — crearea unui stat pa
lestinian independent.

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

In toate țările vizitate am 
rămas cu impresii deosebit de 
plăcute despre preocupările și 
dorințele popoarelor respecti
ve pentru dezvoltare economi
co-socială independentă, pen
tru pace și colaborare între 
popoare. (Aplauze puternice).

Se poate spune că vizitele în 
cele patru țări arabe, convor
birile avute au evidențiat în
că o dată justețea politicii ge
nerale a partidului și statului 
nostru de dezvoltare a relați
ilor de colaborare cu toate 
statele lumii. de întărire a so
lidarității cu țările care pă
șesc pe calea dezvoltării eco
nomico-sociale independente.

Vizita și rezultatele obținute 
au pus bazele unei colaborări 
largi în toate domeniile de ac
tivitate dintre România și ță
rile vizitate, aceasta corespun
de intereselor popoarelor noas
tre, precum și cauzei socialis
mului, progresului social, co
laborării între popoare și păcii 
în lume. (Aplauze puternice).

Trebuie sâ menționez în 
mod special că și cu acest 
prilej am convenit asupra 
dezvoltării între partidul nos
tru și partidele cu care am a- 
vut convorbiri, a schimbului 
'de delegații și a colaborării 
ceea ce, fără nici o îndoială, 
va contribui la dezvoltarea so
lidarității în lupta comună îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialis- 
mului, în lupta pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

In toate aceste țări am dus 
sentimentele de prietenie și 
solidaritate ale poporului ro
mân și doresc încă o dată, de 

la această înaltă tribună, să 
adresez mulțumiri pentru pri
mirea prietenească ce ni s-a 
rezervat peste tot. pentru sen
timentele de prietenie și soli
daritate cu care am fost în
conjurați atît de conducători, 
cît și de popoarele țărilor vi
zitate. (Aplauze puternice).

Doresc, de asemenea, să a- 
dresez conducătorilor și popoa
relor pe care le-am vizitat 
încă o dată urarea de 
noi și noi succese pe calea 
dezvoltării economico-sociale 
independente, pe calea bunăs
tării și fericirii. Doresc să a- 
sigur, incă o dată, că vom face 
totul pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a acorduri
lor și înțelegerilor încheiate, 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre România și aceste țări, 
dintre România și țările arabe 
In general. (Aplauze puterni
ce).

In lupta pentru însănătoși
rea vieții internaționale o im
portanță deosebită are reali
zarea unei păci drepte și trai
nice în Orientul Mijlociu. Ca 
țară socialistă și ca stat euro
pean. România — ca și alte 
state — este direct interesată 
în lichidarea Conflictului din 
Orientul Mijlociu. Conside
răm că nesoluționarea proble
melor. menținerea stării de 
încordare reprezintă un peri
col permanent pentru pacea 
in această zonă, cu grave con
secințe pentru relațiile in
ternaționale pentru pacea 
în întreaga lume. Con
ducătorii Israelului trebu
ie să înțeleagă că inte
gritatea și suveranitatea nu se 
asigură prin cuceriri teritoria
le, prin politica de forță, ci 
prin o politică de Înțelegere 
și colaborare pașnică cu toți 
vecinii. Aceasta este, de altfel, 
valabil mai general în relați
ile dintre toate statele lumii. 
(Aplauze).

Am salutat acordurile reali
zate cu privire la dezangaja
rea militară dintre Egipt și Is
rael. Considerăm că trebuie 
acționat cu toată hotărârea 
pentru realizarea dezangajării 
și între celelalte state aflate 
în conflict, creindu-se astfel 
condițiile necesare desfășură
rii negocierilor de la Geneva 
în scopul soluționării depline 
a tuturor problemelor din O- 
rientul Mijlociu. Așa cum am 
arătat și în alte împrejurări, 
România se pronunță pentru 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, 
pentru realizarea unei păci 
care să garanteze integritatea 
și suveranitatea tuturor sta
telor din această zonă. Totoda
tă. considerăm că este necesar 
să se soluționeze problema po
porului palestinian în confor
mitate cu năzuințele sale na
ționale, cu dreptul său impres
criptibil de a-și organiza viața 
de sine stătător, inclusiv de 
a-și constitui un stat propriu, 
independent;

Ținînd seama de complexi
tatea problemelor din Orientul 
Mijlociu, apreciem necesar ca 
negocierile pentru soluționarea 
tuturor problemelor să se des
fășoare sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, cu participa
rea tuturor statelor interesate, 
deci și a reprezentanților po
porului palestinian. Totodată, 
considerăm ca deosebit de im
portant ca la aceste negocieri 
să participe și alte state ce pot 
contribui la realizarea păcii, 
îndeosebi unele state din E- 
uropa și Africa. Este în inte
resul tuturor popoarelor lumii 
de a acționa cu mai multă fer
mitate pentru realizarea în cel 
mai scurt timp a unei păci 
drepte și trainice în Orientul 
Mijlociu. (Aplauze puternice).

Mai există și alte zone de 
încordare în lume. Apreciem 
că trebuie depuse în continua
re eforturi serioase pentru re
alizarea acordurilor cu privi
re la Vietnam, pentru instau
rarea unei păci trainice în în
treaga Indochină. Este necesar 
să se pornească de la respec
tarea deplină a drepturilor a- 
cestor popoare de a-și soluțio
na problemele fără amestec 
din afară, excluzîndu-se orice 
imixtiune în treburile lor in
terne. *

Afirmarea unor relații noi. 
cu adevărat democratice în 
lume, impune soluționarea tu
turor litigiilor internaționale 
pe calea tratativelor, prin mij
loace politice, pașnice, exclu
derea definitivă a forței în 
raporturile dintre state. Tre
buie să se pornească în mod 
constant de la recunoașterea 
dreptului fiecărui popor — in
diferent de mărimea sa — de 
a fi deplin stăpîn pe bogățiile 
naționale, de a se putea con
sacra dezvoltării economico^ 
sociale independente, fără 
amestec din afară. Aceasta 
impune o luptă hotărîtă împo
triva politicii imperialiste de 
forță și dictat, a colonialismu
lui și neocolonialismului, 
împotriva oricăror practici 
și tendințe de natură să frîne- 
ze cursul destinderii în viața 
internațională.

In acest spirit, România este 
profund solidară și sprijină pe 
deplin lupta popoarelor care 
își afirmă dreptul la dezvolta
rea economico-socială inde
pendentă, mișcările de elibe
rare națională. Acordăm între
gul sprijin popoarelor din Gu- 
ineea-Bissau. Angola. Mozam- 
bic în lupta lor pentru înlătu
rarea totală a dominației colo
niale, ne pronunțăm cu hotă- 
rîre împotriva politicii rasiste. 
Trebuie sâ facem totul pen
tru a pune capăt cu desăvîrși
re rămășițelor sistemului co
lonialist, care mai dăinuie în
că în lume. (Aplauze puterni
ce).

O importanță primordială 
pentru dezvoltarea colaboră
rii, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră au măsurile de 
sprijinire a țărilor în curs de 
dezvoltare, în vederea realiză
rii unui progres economico-so- 
cial mai rapid, a lichidării de
calajului care le desparte de 
țările dezvoltate. In acest con
text, este necesară o abordare 
nouă a problemelor energiei, 
a problemei materiilor prime, 
în general a relațiilor dintre 
țările dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare, stabilindu- 
se raporturi noi, echitabile. în
tre statele producătoare de 
materii prime și statele dez
voltate. Toate aceastea trebuie 
să tindă spre crearea condi
țiilor în vederea diminuării 
treptate a decalajului existent 
între state, pentru progresul 
mai rapid al economiei țărilor 

slab dezvoltate RomAnla con
sideră câ la dis, ut arca acestor 
probleme trebuie sâ participe 
toate, țările, în cadrul sau sub 
egida Națiunilor Unite. în spi
ritul principiilor deplinei ega
lități în drepturi, al respectă
rii voinței și intereselor fiecă
rei națiuni.

In soluționarea problemclot; 
care confruntă omenirea este 
necesar să sporească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite și 
al altor ocganlsme internațio
nale care constituie cadrul cel 
mai adecvat de dezbatere de
mocratică a tuturor acestor 
probleme, cu participarea tutu
ror statelor, indiferent de mă
rimea Și potențialul lor. Mai 
mult ca oriclnd considerăm 
că este necesară participarea 
activă a țărilor mici și mijlo
cii la activitatea organizațiilor 
internaționale, la soluționarea 
problemelor care preocupă 
lumea' contemporană.

Accentuarea și consolidarea 
politicii noi, a cursului destin
derii nu se poate realiza fără 
intensificarea luptei maselor 
populare, întărirea unității și 
coeziunii lor, fără participarea 
activă a popoarelor, care re
prezintă forța hotărâtoare a 
progresului social, a păcii In 
lume. (Vii aplauze). Por
nind de la aceste consi
derente. ■ Partidul Comu
nist Român desfășoară o lar
gă activitate pentru întărirea 
colaborării și solidarității cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, apreciind că u- 
nitatea lor reprezintă un fac
tor esențial pentru dezvoltarea 
omenirii pe o cale nouă. In 
același timp, acționăm pentru 
lărgirea colaborării cu parti
dele socialiste și social-demo- 
crăte, cu alte partide pro
gresiste și democratice, cu toa
te forțele antiimperialiste. As
tăzi, mai mult ca oriclnd, în
tărirea colaborării și unității 
tuturor forțelor antiimperia
liste, democratice și progre
siste reprezintă o necesitate 
imperioasă pentru afirmarea 
cu succes a noii politici inter- 
națioanle.

In acest spirit Partidul Co
munist Român, Republica So
cialistă România vor acționa 
și în viitor, cu toata fermita
tea pentru intensificarea cola
borării internaționale, pent 7 
triumful politicii de egalitate 
și colaborare între popoare, 
pentru dezvoltarea socială 
progresistă a omenirii, pentru 
o lume a păcii și dreptății so
ciale. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși,
Am prezentat în cadrul con

ferinței principalele probleme 
ale activității din agricultură, 
orientările și sarcinile pe care 
ne propunem să le îndeplinim 
în vederea trecerii la o etapă 
nouă, superioară, în dezvolta
rea acestui sector de bază al 
economiei noastre naționale. 
Dorim ca lucrările conferinței 
— la care participă cadrele 
de conducere din toate sec
toarele agriculturii* — să pri- 
lejuiască un larg schimb de 
păreri, desfășurat într-un spi
rit de înaltă exigență și răs
pundere, în legătură cu aces
te probleme să se soldeze cu 
cît mai multe sugestii și pro
puneri privind modalitățile 
concrete de ridicare a pro
ducției agricole, de îmbunătă
țire a conducerii agriculturii 
noastre socialiste.

Fără nici o îndoială to
varăși, nu trebuie să mai su
bliniez că în toate aceste dez
bateri trebuie să se manifes
te un spirit critic și autocri
tic cît mai dezvoltat, să se 
spună lucrurilor pe nume, 
pentru că numai așa vom pu
tea aduce într-adevăr clarifi
cările necesare, vom pleca de 
aci cu un program clar de ac
tivitate în viitor. Această dez
batere se înscrie în metoda de 
muncă, în practica obișnuită 
a partidului nostru de a se 
sfătui permanent cu oamenii 
muncii, cu întregul popor în 
luarea tuturor hotărârilor ca
re privesc cursul înainte al 
patriei noastre socialiste.

Am considerat, pornind toc
mai de la această practică, că 
este necesar ca acum, cînd mai 
avem doi ani pînă la încheie
rea cincinalului, și cînd ela
borăm noul cincinal 1976 — 
1980. sâ avem această confrun
tare largă pentru a da o pers
pectivă mai bună și a putea, 
împreună, să trasăm drumul 
dezvoltării agriculturii româ
nești în viitor. (Aplauze puter
nice).

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

Avem o țărănime minunată, 
avem cooperatori minunați, a- 
vem cadre minunate, conducă
tori minunați în agricultură. 
Sâ facem totul ca agricultura 

■ să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la sporirea avuției 
noastre socialiste, la înflorirea 
și bunăstarea întregii națiuni, 
la ridicarea României în rîn
dul țărilor avansate ale lumii, 
pe noi trepte de progres și ci
vilizație. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Să facem astfel ca anul a- 
cesta, în care se împlinesc trei 
decenii de cînd poporul nos
tru și-a luat soarta In pro
priile mîini și a trecut la 
făurirea vieții sale noi, libere 
și fericite, anul în care va a- 
vea loc cel de-al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, să se înscrie în istoria 
țării cu noi și strălucite victo
rii în toate domeniile de ac
tivitate, să marcheze un nou 
pas înainte pe drumul lumi
nos al făuririi comunismului 
în România. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Să facem totul pentru ca ță
rănimea noastră să-și aducă 
— alături de clasa muncitoare 
și în strînsă alianță cu ea — 
o contribuție tot mai activă la 
dezvoltarea și întărirea forței 
și capacității economice-so- 
ciale a României Socialiste ! 
(Aplauze puternice, prelungi
te; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.*4. întreaga asistență, în 
picioare, aclamă îndelung pen
tru partid, pentru Comite
tul Central, pentru secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).


