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Sffi preșeAf/» tovarășului Mh/w Ceuușescu, s-a desfășurat

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. joi dimineața au conti
nuat in Capitală lucrările Consfătui
rii de lucru cu prim-secretarii și 
secretarii cu problemele agricole ai 
comitetelor județene de partid, con
vocată din inițiativa secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

La lucrările din ziua de 2 februa
rie au luat parte, de asemenea, 
membrii Consiliului Național al Agri
culturii, ai organelor ce intră in 
componenta acestuia, alte cadre din 
agricultură, membri ai organelor de 
conducere din producția, și cercetarea 
agricolă.

Sosirea în sală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost salutată cu vii și 
puternice aplauze de intreaga asis
tență.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Cșaușescu. in prezidiul consfătuirii 

U u luat loc tovarășul Manea Mă- 
nescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, Ion

Plenara
Consiliului Național 

al Agriculturii
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Tencuiala încă nu 
s-a uscat; pereții, sălii 
„de 1 festivități". de 
curînd refăcută, miros 
a nisip și var proas
păt. Aici s-au ținut 
mereu, din acel mar
tie aprig, intîlnirile co
mandamentului de re
construcție, intrate în- 
tr-atît in obișnuința 
zimnicenilor incit sala 
a fost ’ supranumită 
„a comandamentului". 
Dați-ne betonul la 
timp, Vrem fier de 
atiția milimetri. Aș
teptăm macaraua — 
cam astea erau dialo
gurile purtate. Vreme 
de unsprezece luni, 
in sala ..de festivități", 
acolo unde nimic nu 
voia și nu părea să 
arate festiv. decit 
doar, metaforic. vor
bind, ritualul acesta 
al renașterii unui oraș, 
însoțit de „corul ursi
toarelor" ce-i ura să 
devină mare, puternic 
și frumos, prin inter
mediul formulei seci 
respectați graficul de 
livrare a betonului I

Discutăm, in sala 
comandamentului, des
pre carte și literatu

ră, o discuție care, 
mărturisesc, n-aș fi 
crezut-o posibilă la 
atit de puțină vreme 
de la îngenuncherea 
orașului in dolb și 
moloz. Și orice discu
ție aici, la Zimnicea, 
fie că ar fi vorba des

pre teatru ori despre 
insămînțărl, despre is
torie ori despre siste
matizare, începe cu o 
obligatorie referire 
emoționantă la spriji
nul pe care țara l-a 
acordat orașului atit 
de greu încercat de 
cutremur. Totdeauna 
se va ridica un om 
din rindul intîi ori 
din rindul al șapte- 
sprezecelea. un elev, 
o gospodină, un con
structor, un militar, 
oricine, rugind să se 
transmită președinte

Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas. Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
NiculeScu. Gheorghe Pană. Ion Pă- 
tan. Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu. Virgil Tro- 
fin. Iosif Uglar, Ilie Verdeț. Ștefan 
Voitec, Constantin Dăscălescu. «

în sală se aflau membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, activiști 
de partid și de stat.

Tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național'al Agriculturii, a exprimat 
secretarului general al partidului 
cele mai călduroase sentimente de 
stimă și respect, de recunoștință 
pentru grija deosebită acordată aces
tei ramuri de bază a economiei na
ționale.

în prima parte a lucrărilor a con
tinuat prezentarea de către prim- 

lui țării, întregii 
Românii recunoștin
ța fierbinte a zimnice
nilor, adine impresio
nați de sufletul cald 
al patriei. „N-am stat 
cu miinile-n sîn !“ — 
se intitulează o poezie 
citită de un tînăr, iar 

ZIMNICEA cu fața în soare
---------------------------- însemnări de Mircea Radu IACOBAN ----------------------------

titlul nu face decît să 
rezume efortul eroic 
al locuitorilor orașu
lui. care, în condițiile 
dificile bine cunoscu
te. au raportat înde
plinirea planului pe 
1977 in industrie cu o 
lună mai devreme și 
o depășire spectacu
loasă a producției me
dii stabilite în agricul
tură. „Zimnicea redi- 
viva" se intitulează, 
la fel de semnificativ, 
versurile citite de o 
elevă.

Și intr-adevăr, ora

secretari ai comitetelor județene de 
partid a modului in care se indepli- 
nesc. în județele lor, hotăririle Con
gresului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului privind dez
voltarea și modernizarea agriculturii, 
sporirea mai rapidă a producției de 
cereale, plante tehnice, legume și 
fructe, a șeptelului și producției ani
maliere. Ei au prezentat atît reali
zările obținute, cit și unele neajun
suri existente în diferite sectoare ale 
activității agricole, au expus măsuri 
și soluții pe care își propun să le 
adopte în vederea lichidării rămîne- 
rilor in urmă, au făcut propuneri de 
îmbunătățire a activității organelor

Din cuvîntul

șul renaște 1 Noul li
ceu metalurgic și-a 
deschis porțile. La fel, 
un complex comercial 
modern. Se află în 
funcțiune două centra
le termice. Șiruri de 
blocuri marchează vi
itoarele bulevarde.

Dreptunghiurile gal
bene ale ferestrelor li
căresc prietenos și 
cald ; nimeni nu mai 
locuiește in barăci, o- 
rașul redevine oraș, 
dar la alte cote, cu o 
altă înțelegere a noți
unii de urbanism, de 
confort, de civilizație, 
în diferite stadii de 
construcție se află 3 000 
de apartamente (și , la 
Zimnicea nu se con
struiește deloc ușor ; 
tehnologia specială 
pretinde procedee com
plicate și migăloase 

încă de la fundație, 
astfel incit să se cre
eze o absolută garan
ție antiseismică), casa 
de cultură, spitalul- 
policlinică, sediul poli- 
tic-administrativ, ma
gazinul central, cine
matograful, hotelul cu

100 de locuri, o școală 
generală. Aproape de 
Dunăre, platforma in
dustrială este tot mai 
decis conturată de for
mele de metal ale vi
itoarei fabrici de țevi 
sudate, ale fabricii de 
zahăr.

Harta orașului, afla
tă în biroul primaru
lui Constantin Sandu, 
conciliază echilibrat pe 
astăzi cu miine ; cînd 
te apropii și citești in
scripțiile cu majuscule, 
ai senzația ciudată că 
te afli in fața unui

agricole județene și centrale, a 
altor organisme de -stat, in vederea 
îndeplinirii in cele mai bune , condi
ții a prevederilor Programului parti
dului privind creșterea într-un ritm 
mai înalt a întregii producții agri
cole.

In încheierea consfătuirii, primit 
cu vii și însuflețite aplauze, a
luat cuvîntul tovarășul ^jC0|ae

Ceaușescu.
Cuvintarea secretarului general al 

partidului a fost urmărită cu aten
ție și subliniată im.repetate rînduri 
cu vii și puternice, aplauze. Ea se 
va da publicității.

participanților
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„rezumat" al hărții 
României : Ialomița,
Neamț, Sibiu, Caraș- 
Severin, Dîmbovița, 
Gorj, Vîlcea... Sint zo
nele zimnicene in care 
operează constructorii 
veniți de pretutindeni 
(la rugămintea consi
liului popular orășe
nesc, o mențiune spe
cială pentru înalta ca
litate a apartamente
lor ridicate de con
structorii din Piatra 
Neamț). Și poate n-ar 
fi rău dacă. în viitor, 
noile cartiere vor păs
tra numele județelor 
cu ajutorul cărora au 
fost ridicate. Ca un o- 
magiu adus solidari
tății românești.

în sala comandamen
tului discutăm despre 
carte, literatură, poe
zie. „Miini legendare 
zidesc miracolul re
nașterii"... — citește, 
cu emoție, o tînără 
poetă.

Și-am ascultat o poe
zie calmă și caldă des
pre destinul unui oraș 
întors, cu fruntea sus, 
în soare, la rosturile 
sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiâză, pe ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia, Petăr Mladenov, care efectuea
ză o vizită oficială în țara noastră.

La primire au participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. și Trofin Simedrea,. ambasado
rul României la Sofia.

A fost prezent Petăr Danailov 
Hristov, ambasadorul Bulgariei la 
București.
' Cu acest prilej, ministrul bul
gar a transmis .tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Cu ocazia împlinirii a 60 
de ani de viață și a peste 45 de ani 
de activitate revoluționară, cele mai 
frățești urări de bine, ani mulți de 
viață și succese tot mai mari în acti
vitatea de mare răspundere pe care 
o desfășoară, din partea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, și a Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar.

Ministrul bulgar a arătat că îi re
vine, in același timp, deosebita 
onoare de a adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
felicitări cti prilejul decorării șale cu

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat televiziunii britanice B. B. C.
După cum s-a anunțat, președintele Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit în ziua de 30 Ianuarie pe 
David Sells, trimisul special al Societății britanice de radioteleviziune 
„British Broadcasting Corporation" (B.B.C.), căruia l-a acordat un 
interviu.

D. J. SELLS : Oare, domnule 
președinte, ritmul accelerat, 
înalt: de dezvoltare a economiei 
românești nu impietează asupra 
nivelului de trai ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
România alocă o parte însemnată, 
circa o treime, din venitul național, 
pentru dezvoltarea sa economico-so- 
cială. Aceasta a permis României să 
obțină un ritm de dezvoltare de circa 
12 la sută în ultimii 10 ani, să creeze 
anual 200—250 mii de noi locuri de 
muncă și, totodată, să asigure creș
terea continuă a veniturilor reale ale 
oamenilor muncii. Spre exemplu, in 
cincinalul care s-a încheiat — 1971— 
1975 — veniturile populației prove
nite din muncă au crescut cu peste 
50 la sută ; creșterea reală a salarii
lor a fost de peste 20 la sută. în 
acest cincinal — 1976—1980 — veni
turile din muncă ale populației vor fi 
cu peste 50 la sută mai mari, iar re
tribuțiile reale vor crește cu peste 32 
la sută. Dacă avem în vedere situa
ția generală pe plan international — 
criza economică, inflația — se poate 
ușor vedea că atît ritmul de creștere 
economică al României, crearea anua
lă a unui număr însemnat de locuri 
de muncă, cît și ridicarea veniturilor 
genei ale și retribuției nominale a oa
menilor muncii sint cu mult superi
oare realizărilor din alte țări. în con
cluzie, se poate spune că tocmai alo
carea unei părți însemnate din veni
tul național pentru dezvoltare, creș
terea în ritm înalt a economie) na
ționale asigură ridicarea reală a ni
velului de trai.

Pentru a fi și mai bine înțeles 
acest lucru, mă voi referi la situația 
țărilor în curs de dezvoltare. Vă este 
cunoscut că s-a proclamat un „de
ceniu al dezvoltării", care, în fond, 
nu a dus la un avans al țărilor slab 
dezvoltate, ci. dimpotrivă, a avut ca 
urmare accentuarea decalajului din
tre țările bogate și cele sărace. A- 
ceasta tocmai pentru că țările sărace 
nu au avut posibilitatea să aloce 
mijloacele necesare pentru dezvolta
rea lor într-un ritm înalt. în timp ce 
țările dezvoltate, deși au alocat pen
tru dezvoltare relativ mai puțin decît 
Romania — între 25 și 28 la sută — 
au obținut o creștere corespunzătoare, 
indepărtindu-se și mai mult de ță
rile in curs de dezvoltare. Iată de 
ce. pentru o tară ca România, in curs 
de dezvoltare, creșterea economică 
în ritm inalt este o condiție sine 
qua non pentru depășirea stării de 

cea mai înaltă distincție bulgară — 
Ordinul „Gheorghi Dimitrov" — pen
tru meritele șefului statului român 
în dezvoltarea și consolidarea priete
niei și colaborării frățești dintre 
Bulgaria și România, dintre popoare
le bulgar și român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat cele mai calde mulțumiri pen
tru felicitările și urările primite și a 
transmis, la rindul său, din partea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a sa personal, cele mai 
bune urări tovarășului Todor Jiv
kov, conducerii de partid și de 
stat a R. P. Bulgaria. Secretarul 
general al Partidului Comunist 
Rdmân a apreciat că înaltul ordin ce 
l-a fost acordat reprezintă o expre
sie a relațiilor dintre partidele și po
poarele noastre, a dorinței comune de 
a acționa și în viitor pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor și înțele
gerilor convenite cu prilejul dialogu
lui la nivel înalt româno-bulgar.

în timpul întrevederii s-a exprimat 
deosebita satisfacție față de extin
derea și adîncirea continuă a rela
țiilor de prietenie trainică și colabo
rare dintre țările, partidele și po
poarele noastre. • Totodată, a fost 
reafirmată dorința comună de a dez
volta și întări în continuare aceste 
relații pe multiple planuri, de a in
tensifica contactele și -consultările in 

înapoiere, pentru apropierea de ță
rile avansate din punct de vedere 
economic.

D. J. SELLS : In ce măsură 
considerați că politica dum
neavoastră externă, foarte cu
prinzătoare, este o garanție a 
independenței României ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
în primul rind, cea mai bună garan
ție pentru independenta României, ca 
și a oricărei țări, este dezvoltarea 
economico-socialâ, creșterea bunăstă
rii generale a poporului.

In al doilea rînd. fără îndoială că 
o politică internațională de colabo
rare activă cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare și nealinia
te, cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii — bazată pe ega
litate, respect al independenței și 
suveranității naționale și neamestec 
în treburile interne, pe renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța — 
constituie un factor important pen
tru independența României, ca și a 
oricărei țări. O bună colaborare cu 
celelalte națiuni, renunțarea la forță 
în viața internațională nu pot să 
ducă decît la relații prietenești și la 
excluderea unor atacuri împotriva 
altor state.

D. J. SELLS : Privind lumea 
din perspectiva celei de-a 60-a 
aniversări, cind sărbătoriți și 45 
de ani de activitate politică, 
prevedeți crize inevitabile in 
lume ? Prevedeți o criză inevi
tabilă a capitalismului ? Ar a- 
fecta aceasta politica dumnea
voastră ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
După cum este cunoscut, în lume au 
loc mari transformări revoluționare, 
atit sociale, cît și naționale. Toate 
acestea schimbă radical. într-un ritm 
foarte accelerat, raportul de forțe 
mondial, situația internațională. Așa 
cum am menționat cu puțin in urmă, 
la Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, s-a accentuat lup
ta pentru reîmpărțirea lumii, a sfe
relor de influență, ceea ce, fără nici 
o îndoială, agravează relațiile dintre 
state, situația internațională. Există 
crize economice — criza de energie, 
criza financiar-bancară — există în
cordări politice și militare — m-aș 
referi la situația din Orientul Mij
lociu, din Cornul Africii, din alte 
zone — care pot pune în orice mo
ment tn pericol pacea și colaborarea 
internațională. Toate acestea fac ne
cesară intensificarea activității poli
tice de soluționare a problemelor 
complexe ale vieții internaționale 

probleme de interes comun, de a 
identifica noi căi și domenii de co
laborare și cooperare in folosul și 
spre binele celor două țări și popoare, 
al cauzei socialismului și progresu
lui in lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității politice 
internaționale, relevindu-se, și de a- 
ceastă dată, hotărîrea României și 
Bulgariei de a contribui activ și în 
viitor la consolidarea cursului spre 
destindere și cooperare, la promova
rea unor relații internaționale noi, a 
unei politici de deplină egalitate, res
pect și colaborare între națiuni, la 
soluționarea în interesul popoarelor 
a problemelor care confruntă omeni
rea, la realizarea-unor măsuri efec
tive de dezarmare. în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru crearea 
unui climat de pace și securitate în 
Europa și in lume.

A fost reafirmat Interesul celor 
două țări pentru reușita reuniunii 
de la Belgrad, care este chemată să 
adopte noi măsuri în vederea trans
punerii în practică a Actului final de 
la Helsinki, pentru dezvoltarea co
laborării bilaterale și multilaterale în 
Balcani, pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii și înțe
legerii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă "prietenie.

pe calea tratativelor, evitarea de
clanșării altor conflicte de mare am
ploare. care ar fi dezastruoase, cred, 
pentru toate zonele lumii.

în ce privește criza inevitabilă a 
capitalismului, această orînduire se 
află în criză de mult timp. Societa
tea capitalistă ca atare mai dispune 
de forțe, dar, practic, ea trebuie, 
pină la urmă, să facă loc unei orîn- 
duiri mai drepte și mai bune, care 
să pună capăt inegalităților sociale 
și naționale, să asigure dreptatea 
socială și echitatea sub toate aspec
tele, atît pe plan național, cît și pe 
plan internațional, să lichideze 
nedreptățile economice, să ducă la 
crearea unei noi ordini economice 
internaționale, să permită progresul 
general al tuturor statelor, îndeosebi 
al celor rămase mai în urmă, să des
chidă calea pentru instaurarea unei 
lumi a păcii și colaborării interna
ționale.

în aceste condiții, criza orînduirii 
sociale capitaliste nu numai că nu 
ar afecta politica României sau a 
oricărei alte țări,' oi, dimpotrivă, ar 
deschide perspective dezvoltării 
nestingherite a fiecărei națiuni, pro
gresului economic și social al fiecă
rui popor, colaborării și păcii în 
lume.

D. J. SELLS : Domnule pre
ședinte, o întrebare personală. 
Cu ce gînduri sărbătoriți cei 60 
de ani de viață ? Ce v-ați dori 
să se împlinească ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
în cuvîntul meu, ca răspuns la feli
citările și urările pe care le-am pri
mit cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări și a 45 de ani în mișcarea re
voluționară, am menționat că pentru 
România viitorul trebuie să constea 
în edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe baza Progra
mului partidului, elaborat de Congre
sul al XI-lea. Am exprimat hotărîrea 
de a face totul pentru a asigura po
porului român o viață demnă, liberă, 
independentă și, totodată, de a întări 
necontenit relațiile internaționale, 
de a contribui la înfăptuirea secu
rității in Europa, la soluționarea pro
blemelor litigioase, în primul rînd a 
celor din Balcani și din Orientul Mij
lociu. Am arătat că vom acționa pen
tru realizarea unor pași concreți pe 
calea dezarmării, a înfăptuirii noii or
dini economice internaționale, pentru 
o lume a colaborării între toate na
țiunile.

Acestea sînt gîndurile cu care am 
sărbătorit activitatea mea revoluțio
nară, doțințele și năzuințele mele ca 
revoluționar și, totodată, ca președinte 
al Republicii Socialiste România — 
năzuințe ce corespund pe deplin as
pirațiilor fundamentale ale întregului 
meu popor și, cred, aspirațiilor mul
tor popoare ale lumii.
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In zilele de 1 și 2 februarie. în Capitală s-au desfășurat lucrările 
Consfătuirii de lucru in problemele agriculturii, convocată din inițiativa 
secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în cadrul consfătuirii au luat cuvintul prim-secretari ai comite
telor județene de partid, care au prezentat stadiul îndeplinirii — in 
plan teritorial — a hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale a partidului privind dezvoltarea și modernizarea agricul
turii, măsurile întreprinse în vederea Înfăptuirii programului ce revine 
acestei importante ramuri economice.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Ialomița al P.C.R., tovarășul 
Vasiîe Marin, a jnt'ormat> in 
cuvintul său. că. pe baza indicațiilor 
conducerii superioare de partid, co
mitetul județean și-a întocmit pro
grame concrete de dezvoltare a agri
culturii pe perioada 1976—1980. in 
care se prevăd măsuri privind folo
sirea rațională a fondului funciar, 
îmbunătățirea culturilor de plante de 
cimp. a horticulturii și creșterii ani
malelor.

O atenție deosebită se acordă folo
sirii eficiente a pămîntului. Astfel, 
din 3 600 hectare prevăzute a fi in
troduse în circuitul agricol in actua
lul cjncinal s-au valorificat pină 
acum 2 730 hectare : suprafața ame
najată pentru irigat reprezintă in 
momentul de fată 60 la sută din su
prafața județului, executindu-se. tot
odată, desecări și alte lucrări prin 
care s-au scos de sub influenta exce
sului de umiditate peste 20 000 hec
tare.

Datorită investițiilor făcute în agri
cultura Ialomitei — irigații, mecani
zare, chimizare — producțiile de ce
reale au înregistrat sporuri con
stante. de la an la an. La griu, de 
pildă. în 1976 s-a obținut o produc
ție medie de 3 215 kilograme la hec
tar, iar în anul trecut, deși condi
țiile n-au fost din cele mai favora
bile. această producție a atins 3 657 
kilograme. Vorbitorul a apreciat că 
aceste creșteri sint totuși cu mult sub 
posibilitățile existente în județ ; în 
acest spirit, comitetul județean de 
partid a stabilit măsuri concrete, 
pentru fiecare cultură, astfel ca. prin 
eliminarea deficientelor constatate, 
să se realizeze încă din acest an pro
ducțiile stabilite pentru anul 1980.

Hemarcînd condițiile optime de 
care dispune județul pentru cultura 
porumbului, vorbitorul a spus : Pe 
baza indicațiilor date de dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
privind realizarea a cel puțin 4 000 
kilograme la hectar pe țară, comi
tetul județean și-a întocmit un pro
gram detaliat pe zone și unități, din 
care a reieșit că încă în acest an 
putem și trebuie să realizăm mini
mum 6 500—7 000 kilograme boabe la 
hectar, urmînd ca. in condiții cores
punzătoare, să atingem în 1980 cel 
puțin 8 000 kilograme.

In ceea ce privește sectorul zooteh
nic, deși s-au realizat în primii doi 
ani ai cincinalului sporuri simțitoare 
față de anul 1975. persistă, încă se
rioase lipsuri — mai ales in, repro
ducția și selecția animalelor, in asis
tența sanitar-veterinară. în calitatea 
furajelor. în viitor, se va continua 
acțiunea de concentrare, specializare 
a producției zootehnice, astfel incit 
în 1980'întreaga producție de came 
și ouă să fie realizată în unități de 
tip industrial.

Primul secretar a formulat, în în
cheiere, unele propuneri vizind ex
tinderea gamei de hibrizi și- soiuri 
rezistente la cădere,, irigi' cu seamă' 
în condiții de irigare, și care să se, 
preteze recoltării mecanice în condi-' 
ții optime.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Mihai Telescu, Prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R. Relevîncl importanta dezbate
rii problemelor fundamentale ale 
dezvoltării agriculturii noastre so
cialiste in spiritul hotărîrilor adop
tate de partid, al indicațiilor de ex
cepțională însemnătate date de 
secretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a prezentat 
experiența comitetului județean de 
partid, care organizează sistematic 
întilniri cu activul, cu cadrele de 
partid și de stat, cu specialiștii din 
cercetarea științifică, din învăță- 
mintul agricol superior și din unită
țile productive, stabilind căile și 
mijloacele de realizare a sarcinilor 
in domeniul agricol.

în primii doi ani ai actualului 
cincinal, datorită investițiilor alocate 
de conducerea partidului și statului, 
pentru realizarea unor noi sisteme 
de desecare, sporirea înzestrării eu 
tractoare și mașini agricole, con
struirea de noi complexe zootehnice 
de tip industrial, extinderea planta
țiilor de vii și pomi, s-au obținut 
progrese importante in direcția 
creșterii producțiilor vegetale și 
animale. în 1977, cu toate că nu au 
existat condiții naturale prielnice, 
s-a realizat cea mai mare produc
ție globală din întreaga istorie a 
meleagurilor timișene.

Vorbitorul s-a oprit în mod deo
sebit asupra modului în care comi
tetul județean și-a pFopus să acțio
neze pentru creșterea producției de 
cereale și mai ales a recoltelor de 
porumb, cultură ce ocupă aproape 
34 la sută din suprafața arabilă a 
județului, definind principala pon
dere in producția vegetală. Biroul 
comitetului județean de partid — a 
spus el — este pe deplin conștient 
că n-a perseverat în exercitarea 
unui control exigent, care să asi
gure în toate unitățile întronarea 
ordinii și disciplinei, respectarea 
strictă a tehnologiilor. De aceea, 
s-au luat măsuri pentru reducerea 
perioadei de insămînțare atit la po
rumb, cit și la alte culturi, pentru 
combaterea fermă a conservatoris
mului de care au dat dovadă unele 
cadre tehnice și de conducere, care, 
cramponindu-se de o așa-zisă tradi
ție locală, au declanșat cu intîrziere 
semănatul, depășindu-se, de regulă, 
in anii precedenți, perioada optimă.

Se acționează totodată pentru 
respectarea integrală a tehnologiilor, 
a schițelor de amplasare, realizarea 
densităților optime, aplicarea la 
timp și la un nivel calitativ cores
punzător a lucrărilor de întreținere, 
recoltare și depozitare.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
intensificării activității de pregătire 
profesională și politică a mecaniza
torilor, îmbunătățirii muncii consi
liilor intercooperatiste, a implicării 
acestora in toate problemele ce pri
vesc orgafiizarea producției in uni
tățile cooperatiste.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean de partid Dolj al P.C.R., 
tovarășul pejre preOîeaSaf a 
arătat că. prin caracterul ei repre
zentativ și momentul in care se des
fășoară, consfătuirea se înscrie. in 
practica statornică a conducerii 
partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a se consulta cu cadrele de bază, 
cu masele de oameni ai muncii in 
problemele majore care privesc dez
voltarea economico-socială a patriei.

în continuare, el a prezentat prin
cipalele rezultate obținute in agri

cultura județului în primii doi ani ai 
cincinalului, informind că producțiile 
rpedii la hectar au crescut în com
parație cu media cincinalului ante
rior cu peste 600 kg la griu, 300 kg 
la floarea-soarelui. cu peste 6 300 kg 
Ia sfecla de zahăr.

Arătind că Doljul se numără prin
tre județele mari cultivatoare de 
porumb, această plantă ocupind peste 
200 000 de ha. adică 40 la sută din 
suprafața arabilă, vorbitorul a arătat 
câ. datorită muncii oamenilor, mai 
cu seamă a mecanizatorilor, produc
ția de porumb a crescut, in primii doi 
ani ai actualului cincinal, cu aproa
pe 500 kg la ha, față de media cinci
nalului anterior. Un număr de 27 
unități au obținut producții între 
6 000 și 10 000 kg Ia ha.

Mecanizarea procesului tehnologic, 
modernizarea adăposturilor și asigu
rarea unei balanțe furajere echili
brate au asigurat ca, față de media 
cincinalului anterior, în primii dui 
ani ai actualului cincinal efectivele 
de animale să crească cu 14 la sută 
da taurine, 24 la sută la porcine, iar 
producțiile cu 22 la sută la carne și 
28 la sută la lapte.

Tovarășul Petre Preoteasa a arătat 
apoi că nerealizarea în întregime a 
sarcinilor ce au revenit agriculturii 
în anii 1976—1977 este determinată, 
alături de factorii climatici, și de o 
serie de deficiențe in organizarea 
producției și a muncii. în aplicarea 
tehnologiilor, în folosirea tuturor 
resurselor furajere. în descoperirea 
și punerea mai eficientă în valoare a 
rezervelor interne. Analiza exigentă, 
responsabilă, făcută acestor defi
ciențe cu organele de conducere co
lectivă ale unităților agricole, a 
permis comitetului județean de 
partid să inițieze un complex de mă
suri menit să ducă la eliminarea 
neajunsurilor arătate, la depășirea 
greutăților și la. folosirea cit mai de
plină a bazei’ tehnico-materiale de 
care dispune agricultura județului, a 
potențialului uman, să pună mai 
bine în valoare experiența țărănimii 
din această parte a țării.

în cuvintul său. tovarășul bjijga 
Militarii Prim_secretar a' Comite
tului județean Ilfov al P.C.R., s-a 
referit in principal la creșterea pro
ducției de cereale, relevînd faptul 
că, in anii 1976—1977. s-au obținut, 
anual, recolte cu 360 000 tone mai 
mari decit media realizărilor din cin
cinalul precedent. Analizind, in mod 
critic, activitatea desfășurată în a- 
ceastă perioadă, vorbitorul a apreciat 
că producția de cereale, și mai ales 
de porumb — cultură prioritară in 
județ — nu s-a ridicat totuși la ni
velul posibilităților existente, mai 
cu seamă din cauza nerespectării 
tehnologiilor recomandate și a defi
cientelor manifestate în executarea 
lucrărilor de întreținere și recoltare, 
a nepunerii la- timp in funcțiune, a 
tuturor sistemelor de irigații.

Față de această situație, biroul co
mitetului județean de partid a stabi
lit o serie de măsuri concrete vizind 
sporirea producției prin extinderea 
mecanizării lucrărilor, asigurarea unei 
repartizări mai bune, pe zone, a hi
brizilor de porumb, aplicarea unor 
cantități sporite de îngrășăminte. în
sușirea temeinică, de către agricul
tori. a tehnologiilor de mecanizare și 
erbicidare. Vorbind despre faptul câ 
în comparație cu cincinalul trecut 
producția de floarea-soarelui și sfe
clă de zahăr a crescut substanțial, el 
a prezentat, de asemenea, programul 
de măsuri stabilit pentru sporirea re
coltelor la plantele tehnice, prin er- 
bicidarea integrală a suprafețelor și 
concentrarea culturilor.

Referindu-se, intre altele, la dez
voltarea legumicultura, vorbitorul a 
arătat că agricultura județului își. va 
spori contribuția la aprovizionarea 
Capitalei cu legume extratimpurii 
prin extinderea culturilor protejate 
și a solariilor. El a solicitat în acest 
sens ministerului de resort să livreze 
cantități sporite de folii din polie
tilenă, precum și extinderea fabrici
lor de prelucrare a legumelor.

în încheiere, vorbitorul a dat asi
gurări conducerii partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu personal, că 
organizația județeană de partid va 
face totul pentru a transpune in via
ță sarcinile ce ii revin din hotăririle 
de partid, din concluziile și orientă
rile ce se vor desprinde din consfă
tuire.

Relevînd importanta și oportunita
tea consfătuirii ca forum colectiv de 
analiză, de dezbatere a măsurilor 
concrete, precum și a modului de ac
țiune pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de cel de-al XI-lea Congres, 
de Conferința Națională ale partidu
lui. pentru creșterea producției agri
cole. primul secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R.. tovarășul 
Ștefan Mocuța,3 arătat-in cu* 
vintul său, că. prin aplicarea indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului, cu prilejul vizitelor de 
lucru in județ, in direcția moderniză
rii continue a agriculturii. în primii 
doi ani ai cincinalului producția 
globală a sporit intr-un ritm mediu 
anual de aproape 17 la sută față de 
media anilor 1971—1975. ,

Apreciind că. in pofida acestor 
realizări, rezultatele obținute de agri- 

. cultura județului nu sint mulțumitoa
re. vorbitorul a analizat cauzele ne
ajunsurilor și a prezentat măsurile 
stabilite privind ridicarea nivelului 
calitativ al conducerii și organizării 
muncii, perfecționarea stilului și me
todelor de muncă la toate nivelurile, 
întărirea ordinii și disciplinei in toate 
unitățile și la toate locurile de mun
că. folosirea cit mai rațională și efi
cientă a potențialului uman, a mij
loacelor tehnice din dotare, a pă
mîntului. a furajelor, aplicarea celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii agrotehnice, in vederea îndepli
nirii și depășirii sarcinilor pe acest 
an și pe întregul cincinal.

Totodată, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea ca unitățile producătoare de 
sămință și cele care au sarcina de 
a verifica starea ei calitativă să acor
de acestei probleme mai multă exi
gentă. de a se asigura piese de 
schimb pentru repararea întregului 
parc de mașini agricole, de a se re
partiza cantități sporite de îngrășă
minte chimice pentru unitățile agri
cole din județ.

Vă rog să-mi permiteți să vă asi
gur. mult stimate tovarășe secretar 
general — a spus el în ^încheiere — 
că sîntem conștienti de răspunderea 
ce o avem pentru realizarea sarcini
lor sporite ce revin agriculturii ju
dețului în anul 1978, că vom lua 
toate măsurile politice, economice, 

tehnice și organizatorice necesare, 
vom acționa cu toate forțele pentru 
îndeplinirea in cele mai bune condi
ții a sarcinilor ce ne revin din poli
tica agrară a partidului, din indica
țiile și concluziile dumneavoastră, 
pentru a spori aportul județului Cluj 
la asigurarea produselor agricole de 
care tara are nevoie.

Teleormanul deține o pondere im
portantă în agricultura românească. 
Tocmai de aceea, ă subliniat în cuvin
tul său tovarășul cOrnel Onescu, 
prim-secretar al comitetului de 
partid al acestui județ, îi revin sar
cini deosebit de însemnate în dez
voltarea producției agroalimentare. 
în ultimii ani, agricultura județului 
a înregistrat progrese evidente : în 
anul 1976, producția globală obținută 
a fost aproape dublă față de 1970; în 
anii 1975—1976 s-au realizat cele 
mai mari producții de cereale, plante 
tehnice, legume, lapte, carne etc. La 
cereale, de pildă, producțiile au cres
cut față ,de media cincinalului tre
cut cu peste 53 la sută, la legume cu 
32 la sută, la sfecla de zahăr cu 59 
la sută. Aceste rezultate au fost po
sibile ca urmare a sprijinului dat ju
dețului Teleorman de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea 
parcului de mașini și tractoare, cit 
și ca urmare a măsurilor întreprinse 
de organele județene de partid și 
conducerile unităților pentru intro
ducerea și generalizarea în produc
ție a soiurilor și hibrizilor adecvați, 
executării lucrărilor agricole cu mai 
multă grijă pentru calitate, aplicării 
unor cantități mai mari de îngrășă
minte chimice, a unor tehnologii îm
bunătățite.

După ce a subliniat că o serie de 
calamități naturale din ultimii doi 
ani au dus la diminuarea recolte
lor prevăzute, vorbitorul a arătat 
că nu mai puțin au contribuit la pro
ducțiile slabe lipsurile existente in 
organizarea producției și a muncii, 
în aplicarea tehnologiilor corespunză
toare. în efectuarea lucrărilor de în
treținere.

în ceea ce privește zootehnia, ca 
urmare a aplicării măsurilor prevă
zute in programul 'de dezvoltare.

Din cuvintul participantilor
s-au obținut rezultate mai bune în 
primii doi ani ai actualului cincinal, 
concretizate in sporul de circa 35 la 
sută față de media cincinalului an
terior.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
accelerării cercetării științifice me
nite să creeze noi soiuri și hibrizi 
de mare productivitate, a reducerii 
perioadei de extindere în cultură a 
rezultatelor acestei cercetări, criti- 
cind faptul că o bună parte din spe
cialiști sint nevoiți să facă muncă 
birocratică, să întocmească situații și 
rapoarte, să participe Ia nenumărate 
teleconferințe, în loc să. exercite o 
îndrumare competentă și concretă în 
unitățile de producție. El a arătat, 
în încheiere, că sarcinile ce revin'ju
dețului Teleorman in domeniul dez
voltării și modernizării agriculturii 
sint pe deplin realizabile, deoarece 
el dispune incă de importante rezerve 
insuficient valorificate.

Consfătuirea noastră, a spus pri
mul secretar al Comitetului județean 
de partid Botoșani al P.C.R., tovară- 
ȘU1 Peire Duminică, se înscrie 
pe-linia preocupărilor consecvente 
ale partidului și statului nostru, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, privind valorificarea la para
metri cit mai înalți de eficiență eco
nomică a bogățiilor noastre națio
nale.

Arătind că cerealele dețin ponde
rea cea mai mare din suprafața ara
bilă a județului — peste 34 la sută — 
vorbitorul a arătat că, în ciuda mă
surilor luate de organele și organi
zațiile de partid, a atenției acordate 
de organele agricole, in primii doi 
ani ai actualului cincinal s-a înre
gistrat un minus de 40 000 tone de 
cereale față de plan, cantitate ce va 
fi recuperată integral pină in 1980. 
Producții suplimentare față de can
titățile planificate au fost obținute 
la sfecla de zahăr, in și cinepă, pre
cum și la plante medicinale, la care 
județul Botoșani deține 15 la sută 
din suprafața cultivată pe tară.

Vorbitorul a precizat că zootehnia 
participă la valoarea totală a pro
ducției agricole a județului cu 43 de 
procente, Botoșanii situindu-se in 
primele 4 locuri pe țară în ce pri
vește încărcătura de animale la 100 
hectare. O serie de cauze, intre care 
nerealizarea indicatorilor de natali
tate și creșterea procentului de mor
talitate, au făcut să nu se realizeze 
integral sarcinile privind creșterea 
efectivului total de animale, dar, 
prin aplicarea programului județean 

kde dezvoltare a zootehniei, sarcinile 
privind producția animalieră în cin
cinal vor fi realizate.

în încheierea cuvintului său, vor
bitorul a evidențiat faptul că, deși 
producțiile de cereale, plante tehnice 
și animaliere obținute în primii doi 
ani ai cincinalului sint net superioa
re mediilor realizate in cincinalul 
trecut. comuniștii, toți lucrătorii 
ogoarelor’sint conștienti de efortu
rile care trebuie să le facă pentru, a 
îndeplini întocmai obiectivele ce stau 
in fața agriculturii. în același timp, 
el a solicitat M.A.I.A. și celorlalte 
organe centrale să se achite conștiin
cios de obligațiile ce le au în asigu
rarea bazei materiale a agriculturii 
— livrarea la timp și în cantitățile 
planificate a îngrășămintelor, a se
turilor de mașini impuse de tehno
logiile moderne ce se aplică în prac
tica agricolă, a pieselor de schimb.

Prezentînd preocupările organiza
țiilor de partid din județul Arad pri
vind înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea, ale Conferinței Na
ționale ale partidului, a indicațiilor 
secretarului general al partidului re
feritoare la .dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii, primul 
secretar al Comitetului județean al 
p.c.r., tovarășul Andrei Cerven- 
covici a aratat c^> Pe baza p~0* 
gramelor naționale de creștere a pro
ducției vegetale și animale, au fost 
elaborate programe proprii de dez
voltare a agriculturii, dezbătute șl 
aprobate in plenarele lărgite ale, co
mitetului județean de partid. Produc
ția agricolă a sporit, in primii doi 
ani ai cincinalului — a spus vorbi
torul — intr-un ritm mediu anual de 
10 la sută față de 5 la sută cit a 
reprezentat media creșterii ei anuale 
in cincinalul trecut. Acționînd în lu
mina indicațiilor dumneavoastră, dis- 
punind de o bază materială mai 

bună, urmărind respectarea tehnolo
giilor și calitatea lucrărilor executa
te. îmbunătățind structura soiurilor 
in favoarea .celor mai timpurii și 
productive, in anul 1977 am realizat 
la griu o producție medie la hectar 
cu 180 kg superioară celei planifi
cate.

Vorbitorul a arătat, totodată, că, 
deși la o serie de culturi s-au obți
nut producții sporite, la altele reali
zările din ultimii ani nu sint pe mă
sura posibilităților existente, din cau
za unor neajunsuri de ordin tehnic 
și organizatoric, a unor condiții na
turale mai puțin favorabile, a neexe- 
cutării lucrărilor în epocă optimă și 
la nivelul calitativ cerut. Conside
răm că este necesar — a arătat el, 
îțitre altele — să se manifeste mai 
multă operativitate în traducerea in 
viată a indicațiilor secretarului gene
ral al partidului privind stimularea 
materială diferențiată și legarea ne
mijlocită a veniturilor mecanizatori
lor de producția ce se obține la 
hectar.

Pe baza indicațiilor date de dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, privind mai buna apro
vizionare a populației cu legume, am 
luat măsuri pentru devansarea' pro
ducției de legume, creînd baza ma
terială pentru producerea răsadurilor 
care să permită obținerea unor pro
ducții mai timpurii, diversificate și 
eșalonate pe toată perioada.

Vă rog să-mi permiteți — a înche
iat vorbitorul — să asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, tova
rășe secretar general, că organizația 
județeană de părtid-va mobiliza toate 
forțele pentru realizarea sarcinilor ce 
revin agriculturii județului nostru în 
acest an, pentru a ne spori contribu
ția la realizarea programului stabilit 
de Conferința Națională a partidului.

Considerăm deosebit de valoroa
să inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a convoca această 
consfătuire, de a analiza împreună 
eu activiștii de partid, cu specialiști 
din agricultură ce-am făcut bine și 
în ce direcție trebuie să îndreptăm 
eforturile pentru realizarea hotăriri- 
lor Congresului al XI-lea. ale Confe
rinței Naționale a partidului in do

meniul agriculturii — a spus tova
rășul loan Foris prim_secretar »i 
Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R.

în continuare, vorbitorul a informat 
că din producția globală agricolă a 
anului în curs, în valoare de 3,4 mi
liarde lei, 58 la sută reprezintă pro
ducția vegetală și 42 la sută sectorul 
zootehnic. Producțiile agricole s-au 
dublat in ultimii 5 ani. ca urmare a 
mai bunei dotări cu mijloace de me
canizare, a folosirii in cantități mai 
mari a îngrășămintelor chimice, 
amendamentelor, mai bunei organi
zări a muncii, specializării și con
centrării producției. în, același timp, 
ol a arătat că biroul județean nu 
este deloc mulțumit cu cele 2 856 kg 
griu realizate in medie in ultimii 2 
ani pe județ și nici cu 2 560 kg po
rumb boabe la hectar. La celelalte 
culturi au fost. înregistrate. însă re
zultate mai bune : la cinepă pentru 
fuior 7 780 kg Ia ha. 12 310 kg la car
tofi timpurii. 21 180 kg la cartofii de 
toamnă, peste 28 000 kg la sfecla de 
zahăr.

Referindu-se la cultura porumbu
lui, vorbitorul a arătat că. in ultimul 
timp, au fost extinse mult suprafe
țele, dăr din cauză că acestea au 
fost distribuite și in zonele cu con
diții mai puțin favorabile, recoltele 
culese sint incă sub nivelurile pla
nificate.

în agricultura județului zootehnia 
deține o pondere însemnată — 42 la 

. sută. Față de penoada 1971—1975 
s-au obținut o dublare a producției 
de carne, o creștere de 55 la sută ia 
producția de lapte și o triplare a 
producției de ouă, paralel cu creș
terea efectivelor.,

în continuare,jvorbitorul a eviden
țiat acțiunile concrete inițiate de or
ganele și' organizațiile de partid, de 
organele agricole locale pentru a 
spori randamentul suprafețelor ara
bile, extinderea în cultură a celor 
mai potrivite plante, ameliorarea ra
selor de animale. întărirea disciplinei 
in muncă, aplicarea unor noi forme 
de stimulare a oamenilor muncii din 
agricultură.

în cuvintul său, tovarășul |<Qf| 
IIÎSSCU prim-secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R.. a arătat 
că unde rezultate obținute in dez
voltarea agriculturii din această 
parte a tării evidențiază posibilitățile 
de sporire a potențialului acestui 
sector economic chiar intr-un așeme- 
nea județ. în care ponderea sa este 
mai modestă. în acest sens, vorbito
rul a evidențiat eficienta fermelor 
modernizate, a asociațiilor intercoo
peratiste, realizările întreprinderilor 
agricole de stat, care au obtinut re
zultate superioare în producția vege
tală și animală în condițiile pedocli
matice mai puțin favorabile ale aces
tui județ, ale sectorului cooperatist 
în creșterea, producției de lapte, de 
legume, sfeclă, orz și alte culturi. 
Pe ansamblu — a relevat el — rezul
tatele anilor 1976—1977 sint supe
rioare mediei cincinalului precedent, 
fapt care se datorează. între altele, 
și eficienței măsurilor întreprinse 
pentru întărirea economică a unități
lor cooperatiste.

Apreciind că problema fundamen
tală a agriculturii județului o repre
zintă aceea a efectuării unor ample 
lucrări de îmbunătățiri funciare, vor
bitorul a arătat că, în cadrul acestei 
acțiuni, pe lingă obiectivele com
plexe realizate de unitățile de stat pe 
baza fondurilor de investiții alocate, 
în acest cincinal a fost declanșată o 
amplă acțiune de masă în fiecare 
comună.

Prezentînd măsurile întreprinse 
pentru sporirea producției agricole a 
județului, vorbitorul a relevat nece
sitatea creării unor hibrizi cu perioa
de dc vegetație cit mai scurte, inten
sificării cercetărilor vizînd amelio
rarea unor soiuri de semințe, asigu
rării unor cantltăti mai mari de în
grășăminte pentru zonele cu soluri 
mai puțin fertile, livrării la timp a 
pieselor de schimb pentru utilajele 
agricole și mijloacele de transport, 
completării spatiilor de depozitare a 
cerealelor.

Problemele realizării sarcinilor de 
plan pe acest an si pe întregul cin
cinal — a arătat vorbitorul — au fost 
dezbătute cu activul din agricultură 
în lumina recomandărilor făcute de 
secretarul general al partidului, 
elaborîndu-se programe de măsuri 
adecvate, aflate în dezbaterea adună

rilor generale ale cooperativelor de 
producție. Pe baza celor ce se vor 
hotărî la actuala consfătuire — a în
cheiat el — se vor .stabili toate mă
surile ce se impun la nivelul organe
lor județene și al unităților din te
ritoriu. pentru a acționa conjugat in 
vederea ridicării producției agricole.

în cuvintul său, tovarășul Qyy. 
Stantin Sandu, Prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R., a 
subliniat că datorită sprijinului parti
dului și statului, personal al tovară
șului Nicolae Ceaușescu. paralel cu 
dezvoltarea industriei, agricultura, ca 
ramură de bază a economiei județu
lui, a înregistrat progrese importan
te. Astfel, cultura griului în cincina
lul 1971—1975 a crescut la 2 620 kg la 
ha. iar în 1976—1977. cei doi ani ai 
cincinalului, media a fost de 3 300 kg 
la ha.

La cultura porumbului. în cincina
lul 1971—1975 s-au obținut 2 932 kg, 
iar in cei doi am ai acestui cincinal 
4 040 kg la ha.

Vorbitorul a evidențiat faptul că 
producții de peste 8 000 kg la ha po
rumb pe întreaga suprafață se reali
zează frecvent în C.A.P.-urile Izbi- 
cc-ni, Slăveni și multe altele în con
diții irigate, iar în multe unităti pe 
anumite parcele producțiile trec de 
10 000 kg la ha.

în sectorul zootehnic, efectivele de 
animale au crescut fată de media 
cincinalului trecut cu 30 000 capete 
la bovine, cu 72 000 la porcine si cu 
14 000 Ia ovine.

Aceste rezultate — a spus vorbito
rul — nu ne satisfac pe deplin, nu 
sint la nivelul condițiilor si posibili
tăților, avem foarte multe de făcut 
pentru ridicarea unităților mai slabe 
la nivelul celor fruntașe. Mai avem 
cooperative agricole în care, deși au 
condiții asemănătoare celor din uni
tățile fruntașe, ale vecinilor lor. re
zultatele obținute sînt cu mult infe
rioare posibilităților de care dispun. 
Concluziile desprinse din analizele 
efectuate au condus la adoptarea 
unui complex de măsuri menit să 
pună baze trainice producției anului 
agricol 1978 : au fost stabilite și 
aplicate pentru toate culturile tehno
logii specifice zonelor din județ, au 

fost aplicate îngrășăminte chimice pe 
majoritatea suprafețelor, s-au irigat 
in toamnă peste 8 000 de ha. acțiune 
care se va intensifica in primăvară, 
prin utilizarea tuturor surselor de 
apă existente pe .teritoriul județului.

O problemă de căpătii este aceea 
a utilizării oricărei surse de apă, in 
special la cultura porumbului. în 
acest scop s-au luat măsuri de revi
zuire a sistemelor mari de irigații, 
de extindere a amenajărilor locale 
prin reținerea apei, inclusiv a acu
mulărilor de pe văi.

Măsurile întreprinse în zootehnie 
urmăresc creșterea ponderii ■ acestui . 
sector în producția globală agricolă,'? 
contribuind,în acest fel. la asigurarea' 
fondului centralizat al statului,și.sa- . 
tisfacerea cerințelor de consum ale " 
populației.

în. incheiere. vorbitorul a formulat 
o serie de propuneri, insistînd în 
special asupra folosirii pe scară mai 
largă a aviației in sprijinul agricul
turii.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R.. tovarășul 
Ferdinand Nagy,3 arătat ca> in 
ciuda unor condiții climaterice nefa
vorabile. anii 1976—1977 au fost cei 
mai rodnici din întreaga istorie a agri
culturii acestei părți a tării. Valoarea 
medie a producției globale pe acești 
ani a fost cu 21,5 la sută mai mare 
față de media anilor cincinalului an
terior. Anul trecut, de pildă, produc
ția medie de cartofi la hectar a fost 
de 17 622 kg. de griu — 3 100 kg, de 
orzoaică — 2 133 kg.

Referindu-se apoi la cultura car
tofului. ce deține o mare pondere 
în producția totală agricolă a jude
țului. vorbitorul a arătat că anumi
te neglijențe în pregătirea terenului, 
în Întreținerea culturilor, in recolta
re au făcut ca planul să fie reali
zat in proporție de 98,3 la sută. Pen
tru evitarea, in anii ce vin. a unei 
situații similare au fost luate măsuri 
stricte pentru ca pe toate terenurile 
destinate culturii cartofului să fie 
împrăștiate îngrășăminte naturale, 
plantările să se facă numai în ogor 
de toamnă, iar soiurile folosite să fie 
numai dintre cele recunoscute. Aces
te măsuri vor permite realizarea in
tegrală a sarcinii de a obține 25 000 
kg cartofi la hectar.

Vorbitorul a reliefat necesitatea de 
a se rezolva, de către cercetători și 
practicieni, cele mai eficiente meto
de de combatere globală a bolilor și 
dăunătorilor prin substanțe mai efi
ciente. de a se respecta, la cultura 
cartofilor, cu strictețe, tehnologiile 
recomandate de ministerul de specia
litate. de a se depune eforturi conju
gate pentru rezolvarea problemei re
coltării mecanizate și reducerii la 
minimum a numărului de manipu
lări.

După ce a prezentat preocupările 
existente in județ pentru sporirea e- 
fectivului de animale și sporirea sub
stanțială a producției animaliere, 
vorbitorul a propus să se studieze o- 
portunitatea ca achizitorii de anima
le — prea numeroși in raport cu vo
lumul muncii efective — să fie sub
ordonați organelor locale ale puterii 
de stat.

în cuvintul său. tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al P.C.R., 
a subliniat că înfăptuirea importan
telor sarcini stabilite în programul 
unitar privind dezvoltarea agricultu
rii in actualul cincinal și a sarcinilor 
suplimentare de sporire a producției 
de cereale pină în anul 1980 stabilite 
de Conferința Națională a P.C.R.. ce 
revin județului Bihor, constituie o 
preocupare permanentă și susținută 
din partea comitetului județean de 
partid. în primii doi ani din actua
lul cincinal, producția globală agri
colă a crescut, față de 1975. în me
die cu 11,1 la sută. Fată de același 
an. sporul este la griu de 67,9 Ia 
sută, porumb 3,4 la sută, la orz de 
86,3 la sută, floarea-soarelui de 7,3 
la sută. Ia legume de 8 la sută.

Au crescut efectivele de animale, 
la bovine cu 5.7 la sută, la porcine 
cu 4 la sută, la ovine cu 9,3 la sută 
și la păsări cu 35,8 la sută, crescind 
în același timp producțiile medii de 
lapte cu 25 la sută și de lină cu 15 
la sută. Drept urmare a crescut cu 
38,2 la sută și contribuția județului 
la realizarea fondului de stat. Vor

bitorul a arătat că rezultatele obți
nute pe ansamblul agriculturii jude
țului in acești doi ani nu constituie 
nici un motiv de satisfacție, fapt 
pentru care comitetul județean de 
partid, analizind cauzele care au de
terminat nerealizarea sarcinilor de 
plan, a stabilit. împreună cu orga
nele agricole județene și conducerile 
unităților din agricultură, măsuri 
prin a căror aplicare se vor asigura 
sporuri importante de producții Ia 
hectar și creșteri simțitoare în sec
torul zootehnic.

în continuare, vorbitorul a făcut o 
analiză detaliată a stadiului culturii 
porumbului in unitățile agricole coo
peratiste și de stat din județ, evi
dențiind cauzele care au făcut ca, in 
ultimii doi ani. să se obțină produc
ții sub media planificată și a prezen
tat măsurile luate pentru ca . această 
valoroasă plantă cerealieră să-și ocu
pe locul de drept in producția vege
tală a județului.

în incheiere, primul secretar a ară
tat că. deși sînt cunoscute posibili
tățile de asigurare a agriculturii cu 
îngrășăminte chimice, totuși Ministe
rul Industriei Chimice ar trebui să 
asigure livrarea la timp a cantități
lor de îngrășăminte repartizate. De 
asemenea, el a arătat că deoarece in 
ultimii ani in județ se intimpină 
greutăți tot mai mari in păstrarea 
porumbului din cauza umidității ri
dicate a boabelor, cercetarea trebuie 
să urmărească aceste fenomene și să 
găsească soluții pentru înlătura
rea lor.

în cuvintul său, tovarășul |q^ 
TudOr Prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanta al P.C.R.. a 
arătat că îți vederea creșterii pro
ducției agricole, corespunzător sar
cinilor prevăzute în planul cincinal, 
in județ au fost adoptate programe 
de sporirea producției de cereale și 
plante tehnice, legume, fructe, stru
guri, precum și de creștere a anima
lelor. Ca urmare, în anul 1977 uni
tățile agricole din județul Constanța, 
pe cele aproape 145 009 ha rămase în 
cultură, cultivate cu porumb, au ob
tinut o producție medie de 3182 
kg/ha, iar pe suprafața efectiv iriga
tă de 77 000 ha s-a obținut o produc
ție medie de 5 386 kg/ha.

Referindu-se în continuare la re
zultatele obținute in alte ramuri ale 
agriculturii, vorbitorul a subliniat că 
nu a fost' valorificată deplin baza 
materială de care dispun unitățile 
agricole din județ.

Din concluziile ce s-au desprins in 
unitățile de cercetare și de produc
ție din județ, rezultă că diferențele 
mari .de producție înregistrate de la 
o unitate la alta și de la o solă la 
alta la cultura porumbului se dato- 
resc lipsei de exigentă la efectuarea 
arăturilor de vară și toamnă, la 
pregătirea patului germinativ, pro
movării nu întotdeauna a hibrizilor 
specifici fiecărei zone, calității semă
natului și asigurării densității, cit și 
a unor întirzieri în întreținerea cul
turilor, dar mai ales multiplelor de
ficiențe manifestate la recoltare.

în legătură cu sarcinile ce ne-au 
revenit din programul național de 
dezvoltare‘a zootehniei — a arătat 
vorbitorul — .informăm consfătuirea 
că au ■ fost întreprinse măspri . de 
sporire a efectivelor, ameliorarea a- 
cestora, îmbunătățirea structurii cul
turilor furajere și, pe această bază, 
creșterea producțiilor de carne, lap
te. lină și ouă. Totuși în cei doi ani 
nu s-a realizat planul la efectivele 
de animale, ca urmare a procentului 
încă redus de natalitate ; producțiile 
medii de lapte sint incă mici, înre
gistrăm un procent ridicat de pier
deri din efective, iar in unele unități 
agricole se manifestă deficiențe in a- 
sigurarea furajelor și respeclarea 
programului de lucru.

în incheiere. vorbitorul a cerut 
sprijin organelor centrale in vede
rea terminării, într-un timp mai 
scurt, a lucrărilor de amenajare pen
tru irigații începute in județ și a 
propus lărgirea gamei de hibrizi de 
mare productivitate. corespunzători 
condițiilor de sol din țara noastră.

Pe baza hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, a indicațiilor 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ni le-a dat cu prilejul participării la 
sărbătorirea „Zilei recoltei" în jude
țul nostru, a arătat primul secretar 
a.l Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., tovarășul ConStfintlH 
MatO! ne Preocupăm cu mai multă 
răspundere de îmbunătățirea organi
zării și conducerii muncii in agri
cultură, pentru realizarea prevederi
lor cuprinse in programele privind 
creșterea producției de cereale și 
plante tehnice, dezvoltarea pomi- 
culturii, legumiculturii, viticulturii și 
zootehniei. Vorbitorul a relevat că, în 
primii doi ani ai cincinalului actual, 
planul de producție a fost realizat in 
proporție de 112,5 la sută. Sîntem 
conștienti — a continuat el — că 
răspunderea noastră, a celor ce mun
cim in județul Argeș, pentru creș
terea producției agricole este cu atit 
mai mare, cu cit, în acest an. noi am 
avut marea cinste de a chema la în
trecere toate comitetele județene de 
partid, pe toți oamenii muncii din 
agricultura țării.

Vorbitorul a prezentat în acest 
context măsurile luate pentru îmbu
nătățirea radicală a activității in ve
derea creșterii producției de cereale, 
pentru realizarea prevederilor pro
gramului pomiculturii. In acest do
meniu, pe baza indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate, in 
1975. în unele plantații din județ, s-a 
întocmit un program concret privind 
modernizarea in acest cincinal a 
7 850 hectare plantații existente. în
ființarea de plantații intensive și 
superintensive pe 2 540 de hectare 
și crearea unei baze proprii de pro
ducere a materialului săditor. Anul 
1977 a devenjt astfel anul celei mai 
mari producții de fructe din județ.

Relevînd, de asemenea, faptul că 
s-au obținut o serie de rezultate și 
în domeniul zootehniei, sector care 
deține o pondere de 50 la sută in 
totalul producției agricole a județu
lui, vorbitorul s-a referit, totodată, 
la lipsurile care s-au manifestat și 

'care se mai manifestă în zootehnie, 
precum și in celelalte sectoare ale 
agriculturii.

Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general — a înche
iat el — că vom face totul pentru a 
obține rezultate cît mai bune in agri
cultură. vom traduce cu hoiărîre in 
viață indicațiile date de dumneavoas
tră în această consfătuire. pentru 
creșterea producției și eficientei 
muncii in agricultură.

Luînd cuvintul,. tovarășul 

Pîoștinaru, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Me

hedinți al P.C.R., a spus : Apreciem 
ca deosebit de utilă actuala con
sfătuire, organizată din inițiativa 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. care se inscrie in practica 
de lucru a conducerii partidului, ea 
fiind organizată după Conferința Na
țională a partidului, la începutul 
unui nou an de producție si în pra
gul campaniei agricole 'de primăvară.

El a arătat, in continuare, că. pe 
baza programelor adoptate de comi
tetul județean de partid și consiliul 
popular județean. în cei doi ani care 
s-au scurs din actualul cincinal, s-au 
obținut rezultate bune in comparație 
cu anii precedenți. toți indicatorii 
fiind superiori celor înregistrați in 
anii 1971—1975. Dar, cu toate rezul
tatele bune obținute, o serie de in
dicatori au rămas sub nivelul plani
ficat pentru primii doi ani ai cinci
nalului. Aceste situații se datoresc 
condițiilor naturale neprielnice care 
si-au spus cuvintul asupra producții
lor. faptului că organele de partid și 
de stat din județ. conducerile unită
ților. specialiștii n-au fost pregătiți si 
n-au luat toate măsurile pentru a 
face față situațiilor anilor 1976—1977.

Arătind iii continuare că din cele 
aproape 200 000 de hectare agricole 
ale județului 120 000 hectare sint te
renuri situate .in zona de deal si de 
munte, cu pante, iar alte 18 000 ha 
sint ocupate.cu nisipuri slab produc
tive si zburătoare, vorbitorul a spus 
că a fost adoptat un program de 
ameliorare a. acestor terenuri, urniă- 
rind creșterea capacității lor de pro
ducție.

După ce a arătat măsurile luate de 
unitățile agricole, cooperatiste si de 
stat pentru buna pregătire a acestui 
an agricol, vorbitorul a informat, in 
încheiere, că sint asigurate toate 
condițiile ca, cu sprijinul Ministeru
lui Agriculturii si Industriei Alimen
tare. să fie realizate producțiile pla
nificate de griu și porumb. EI a soli
citat conducerii Ministerului Agricul
turii ăă determine Departamentul de 
îmbunătățiri funciare să urgenteze 
lucrările angajate pentru a se putea 
pune in funcțiune sistemele de iri
gații planificate.

O preocupare deosebită a Comite
tului județean de partid Vaslui, a 
subliniat primul secretar al comite
tului, tovarășul Gfaeorghe Tă- 
naSe 0 constituie dezvoltarea vi
ticulturii și pomiculturii, sectoare cu 
tradiții in această parte a țării. Re
zultatele pe ultimii doi ani sint satis
făcătoare : s-au obținut in medie pes
te 5 00(1 kg de struguri la ha, potenr 
țialul viilor și condițiile pedoclima
tice sint mai bune, unele cooperative 
agricole și. întreprinderi de stat obțin 
8. 10 și chiar peste 10 mii de kg stru
guri la hectar.

Pe ansamblu, comitetul județean 
de partid nu se declară mulțumit cu 
rezultatele care s-au obținut, sarci
nile care ne revin in domeniul agri
culturii cooperatiste și la gospodă
riile populației nu au fost îndeplinite 
în totalitatea lor. Cauzele nerealizării 
producțiilor planificate în sectorul 
producțiilor vegetale sînt, in primul 
rind, legate de calitatea slabă și ne- 
efectuarea la timp a unor lucrări ca 
arăturile, .întreținerea culturilor, re
coltatul, Comitetul județean de partid 
nu a acționat șqficient pentru com
baterea unei anumite stări de indis
ciplină, de dezordine, a atitudinii 
înapoiate față de muncă a unor oa
meni care lucrează în agricultură și 
chiar a unora care au anumite func
ții de conducere in cooperativele a- 
gricole sau consiliul intercooperatist.

în legătură cu folosirea mai bună 
a pămintului, vorbitorul a considerat 
utilă crearea unei unități in cadrul 
județului, care să fie dotată cu mij
loace și utilaje pentru efectuarea 
unor lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. precum și devansarea investi
ției privind lucrările in bazinul hi
drografic al Bîrladului. prin care se 
vor reda agriculturii aproximativ 20 
de mii de hectare de pămint din cel 
mai .rodnic.

Consfătuirea noastră, a spus in cu
vintul său tovarășul (HWOt'ghS 
Pop, Prim-secretar aI Comitetului 
județean Maramureș al P.C.R., oglin
dește cu argumentul faptei stăruința 
cu care oonducerea partidului și sta
tului. personal dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar generai al 
partidului, acționați in vederea trans
punerii in viață a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al partidului, ale con
gresului țărănimii și Conferinței Nc ' 
ț.ionale. în îndeplinirea sarcinilor cj 
ne revin ne-am bucurat continuu de 
un sprijin substanțial din partea con
ducerii de partid și de stat, personal 
din partea dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. fapt pentru 
care țăranii din Maramureș, toți lu
crătorii ogoarelor vă exprimă cele 
mai vii mulțumiri. însoțite de anga
jamentul de a munci cu și mai multă 
hărnicie.

Nu doresc să fac un bilanț. Succint, 
aș arăta doar că in anul 1976 am 
obtinut cea mai mare producție de 
cereale și de fructe. De asemenea. în 
anul trecut, deși condițiile climaterice 
nu ne-au favorizat, s-a înregistrat 
cea mai mare producție de porumb 
din ultimii ani. cu 400 kg mai mult 
decit prevedea planul la hectar. Deși 
nu realizăm indicatorii de plan pe cei 
doi ani in zootehnie, efectivele de 
bovine sint mai mari în 1977 față de 
anul precedent cu peste 4 000 de ca
pete.

Desigur, ceea ce am ..........
poate să ne mulțumească. în unită
țile agricole cooperatiste și de stat, 
in satele necooperativizate nu sint 
valorificate toate rezervele și posibi
litățile de creștere a producțiilor de 
cereale, de fructe, de sporire a efec
tivelor și producțiilor în zootehnie, de 
folosire mai bună a pămîntului. Sin- 
tem pe deplin conștienti că in comu
nele necooperativizate. ca și în gos
podăriile populației există încă re
zerve importante de sporire a contri
buției județului nostru la fondul cen
tralizat de stat, mai cu seamă la fruc
te. la carne și la lapte.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la sarcinile ce revin unităților agri
cole din județ, pentru anul acesta, a- 
rătînd că sporurile de producție din 
cadrul unităților agricole de stat și 
cooperatiste, precum si cele ce se vor 
realiza in cadrul gospodăriilor popu
lației vor permite să se livreze anual 
la fondul de stat 5 000—6 000 tone 
carne și 10 000—12 000 hectolitri lapte 
peste sarcina de plan.

Arătind unele greutăți in direcția 
mecanizării lucrărilor agricole pe te
renuri in pantă, specifice județului, 
vorbitorul a solicitat ministerului de 

realizat riu

resort diversificarea gamei de mașini 
și utilaje și îmbunătățirea calității u- 
nor unelte agricole.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Relevind ca această consfătuire de 
lucru, organizată din inițiativa 
secretarului general al partidului, de
monstrează încă o dată preocuparea 
constantă a conducerii superioare de 
partid și de stat pentru dezvoltarea 
și modernizarea continuă a agricul
turii — importantă ramură a econo
miei naționale, primul secretar al Co
mitetului județean Tulcea al P.C.R., 
tovarășul | (ȚJ Pgffg a informat 
că, în anul 1977, s-a realizatcea mai 
mare producție de grîu din istoria ju
dețului. El a arătat, de asemenea, că, 
s-au obținut rezultate bune la pro
ducția de orz, ca și pe linia reali
zării efectivelor de animale, a livră
rilor la fondul de stat, ponderea 
zootehniei în producția globală agri
colă a județului crescînd de la' 29 lâ 
sută, în 1975, la 39 la sută în 1977. 
Vorbind despre neajunsurile ce s-au 
manifestat în organizarea producției 
și a muncii, în respectarea strictă ă 
tehnologiilor, el a evidențiat înde
osebi lipsurile legate de aproviziona
rea la timp și in cantitățile necesare 
a îngrășămintelor chimice.

Analizînd rezultatele nesatisfăcă
toare obținute in 1977 în producția 
de porumb, cultură care ocupă 31 la 
sută din suprafața arabilă a județu
lui, vorbitorul a arătat că ele se da
torează unor deficiențe organizatorice 
și tehnice privind amplasarea neco
respunzătoare a culturilor, insufi
cienta preocupare pentru folosirea 
întregii cantități de îngrășăminte or
ganice, asigurarea și menținerea pînă 
la recoltat a unei densități corespun
zătoare a plantelor. La aceste aspecte 
este necesar să adaug — a spus vor
bitorul — și unele greutăți care, cu 
toate insistențele noastre la organele 
centrale competente, nu au putut fi 
depășite în anul, 1977 : nerealizarea 
în întregime a lucrărilor de irigare 
prevăzute, ceea ce a afectat în mod 
deosebit județul Tulcea.

Conștienți de sarcinile deosebite ce 
ne revin — a spus vorbitorul în în
cheiere — vă rog să-mi permiteți, 
tovarășe secretar general, să vă asi
gurăm că, sub conducerea nemijlo-* 
cită a comitetului județean de partid,* 
"rganclc și organizațiile1 de partid 
Vor mobiliza toate resursele umane și 
materiale pentru realizarea și depă
șirea producției planificate, aducîn- 
du-ne astfel contribuția la realizarea 
sarcinilor pe care dumneavoastră 
le-ați trasat tuturor organizațiilor 
noastre județene de partid.

Rolul deosebit de important pe 
care-1 au consfătuirile organi
zate din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost subliniat și 
de tovarășul GeOrge HOMOȘ- 
tSUTl Pr*mul secretar al Comitetu
lui județean Alba al P.C.R.,. care a 
spus : Prin caracterul lor de lucru, 
ele constituie un valoros schimb de 
experiență, un strălucit prilej de 
analiză, iar concluziile și indicațiile 
deosebit de prețioase ale secretarului 
general al partidului constituie de 
fiecare dată pentru , noi nu numai 
orientări de mare valoare teoretică,’ 
dar și un program concret de acțiu
ne, de perfecționare continuă a acti
vității în toate sectoarele, de mobi; 
lizare a resurselor și energiilor lâ, 
înfăptuirea exemplară a obiectivelor ’ 
stabilite de partid.

Referindu-se la eficiența măsurilor 
politice și tehnico-organizatorice în
treprinse în județ, vorbitorul a men
ționat faptul că în anii 1976 și 1977 
s-a obținut una dintre cele mai mari 
producții din istoria județului. La 
grîu, media producției totale a pri
milor doi ani ai actualului cincinal a 
crescut cu 29 la sută, la porumb cu 
24 ,1a sută, la cartofi cu 33 și la sfe
clă de zahăr cu 34 la sută față de 
1971—1975.

Vorbitorul a prezentat, totodată, 
comparații sugestive, din care reiese 
că unele unități de producție, deși 
dispun de condiții similare cu unită
țile fruntașe, nu obțin rezultate sa
tisfăcătoare, ceea ce denotă că ex
periența înaintată nu este generali
zată. De asemenea, rezultatele din 
sectorul vegetal puteau fi mai bune 
dacă se acționa mai hotărit pe linia 
concentrării și specializării producției, 
a mobilizării mijloacelor mecanice și 
a forței de muncă la efectuarea tu
turor lucrărilor la timp și de bună 
calitate.

In sectorul zootehnic — a precizat 
vorbitorul — nu ne pot mulțumi ni
velul scăzut al natalității, faptul că 
se mai înregistrează încă în unele 
locuri pierderi prin mortalități. Mai 
avem multe de făcut și in ce priveș
te creșterea greutății medii la livrare 
a animalelor la fondul de stat.

9 - 'L

Vă asigurăm, stiînate tovarășe 
secretar general, că vom trage ma
ximum de învățăminte din lucrările 
acestei consfătuiri și că organizațiile 
de partid din jtidețul nostru, consi
liile populare, organele agricole, toți 
factorii răspunzători se vor mobiliza 
cu și mai multă hotărîre pentru a 
înlătura neajunsurile, lndeplinin- 
du-ne exemplar și în domeniul agri
culturii sarcinile ce ne revin din 
prevederile actualului cincinal.

Informînd că în primii doi ani al 
actualului cincinal agricultura jude
țului Mureș a obținut o seamă de 
succese în înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului, primul ^secretar al comi
tetului județean de partid, tovarășul 
loan Horea,a arătat ca la cul* 
tura griului, ca urmare a îmbunătă
țirii tehnologiilor, s-au realizat cele 
mai mari producții. De asemenea, 
înzestrarea tehnico-materială a agri
culturii, aplicarea celor mai noi teh
nologii au condus la sporirea în ul
timii ani a producției de porumb.

Vorbitorul a arătat, în același timp, 
că rezultatele obținute la aceste două 
cereale de bază nu sînt în măsură 
să satisfacă, îndeosebi la cultura po
rumbului, la care producția medie 
realizată este sub posibilitățile exis
tente. Comitetul județean de partid 
apreciază că recoltele mici obținute 
încă în unele unități sînt consecința 
pregătirii necorespunzătoare a tere
nului, depășirii epocii optime de în- 
sămințare, neexecutării la timp și de 
calitate a lucrărilor • de întreținere, 
nerespectării densității plantelor la 
hectar, precum și a lipsurilor mani
festate la recoltare.

Cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate în județul nostru ne-ați indi
cat, tovarășe secretar general — a 
continuat el — să acordăm o mai 
mare atenție dezvoltării zootehniei 
pentru folosirea mai deplină a con
dițiilor bune și a tradiției de care 
dispunem. Vă informez că în primii 
doi ani ai cincinalului am obținut 
importante rezultate în dezvoltarea și 
modernizarea creșterii animalelor, e- 
fectivele de animale sporind substan
țial. ’Ansamblul măsurilor luate, a dus 
la creșterea ponderii zootehniei în 
producția agricolă globală, care a a- 
juns în prezent la 48 la sută'pe ju
deț. Avînd în vedere importanța a- 
cestui sector pentru agricultura ju
dețului, pentru economia națiodală, 
comitetul județean de partid va lua 
și în continuare toate măsurile pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor 
ce rezultă din hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului cu privire la 
dezvoltarea și modernizarea zooteh
niei.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe secretar general, a spus vor
bitorul în încheiere, că organele și 
organizațiile de partid, mecanizatorii,- 
specialiștii, toți lucrătorii din agri
cultura județului Mureș se consideră 
angajați plenar în obținerea, in 1978, 
a celor mai mari recolte de pînă a- 
cum și vor face totul pentru a-și a- 
duce contribuția cuvenită la îndepli
nirea întocmai a obiectivelor ce se 
stabilesc în această consfătuire.

în cuvîntul său, tovarășul 
tfU BâiaO, Prim~secretar al Comi
tetului județean Brăila al P.C.R., s-a 
rțferit la modul cum se înfăptuiesc 
propriile programe de măsuri politi
ce și tehnico-organizatorice întocmite 
în județ în vederea creșterii produc
ției de cereale, plante tehnice, legu
me și în domeniul zootehniei. El 
a arătat că în corelare cu baza teh
nico-materială asigurată și ca urmare 
a măsurilor politice și tehnico-orga
nizatorice luate in cei doi ani ai ac
tualului cincinal, s-a realizat o pro
ducție globală medie anuală de 3.6 
miliarde lei. cu o depășire de 302 mi
lioane lei față de media realizărilor 
din anii 1971—1975.

O atenție deosebită — a arătat apoi 
vorbitorul — am acordat culturii po
rumbului, care în județul nostru ocu
pă 37 la sută din suprafața arabilă. 
Constituind cultura, de bază, am ac
ționat pentru însămințarea unor su
prafețe mari in condiții de irigare in 
sisteme mari si locale, asigurarea u- 
nor cantități sporite de îngrășăminte 
si erbicide, creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor de întreținere, 
recoltare și transport, pentru introdu
cerea in producție a unor tehnologii 
adecvate condițiilor din fiecare uni
tate în parte.

în zootehnie, am acționat pe baza 
programului național și județean 
pentru sporirea efectivelor de ani
male, ameliorarea raselor existente, 

creșterea indicelui de natalitate, con
centrarea producției zootehnice în u- 
nitățile de tip industrial, extinderea 
specializării unităților de tip gospo
dăresc în producția de came și lapte.

Analizind în spirit critic, rezulta
tele obținute nu ne mulțumesc. Rit
mul de creștere a recoltelor medii în 
sectorul vegetal și a producției pe cap 
de animal este încă mic față de baza 
tehnico-materială creată și cerințele 
actuale.

Biroul comitetului județean apre
ciază că organele și organizațiile de 
partid, cadrele de conducere și spe
cialiștii din unitățile agricole nu s-au 
preocupat cu toată răspunderea pen
tru înfăptuirea tuturor măsurilor sta
bilite in programele comitetului ju
dețean de partid, în propriile progra
me. pentru aplicarea cu rigurozitate a 
fiecărei verigi a tehnologiei, manifes- 
tind deficiente în executarea lucră
rilor de pregătire a, terenurilor, in 
respectarea perioadelor optime de în
treținere a culturilor, precum si în 
exploatarea 'sistemelor de irigații.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la sarcinile ce revin agriculturii din 
județ în anul 1978 și la măsurile luate 
de comitetul județean de partid pen
tru îndeplinirea lor.

Apoi, primul secretar al comitetu
lui județean de partid a făcut o serie 
de propuneri privind planificarea mai 
judicioasă a producțiilor de cereale, 
o mai bună corelare a capacităților 
de preluare și depozitare a produse
lor agricole cu ritmul de recoltare, 
modernizarea unor mașini si utilaje 
agricole, crearea de noi hibrizi de po
rumb de înaltă productivitate.

Consfătuirea de lucru, la care 
participăm in aceste zile, se înscrie 
în contextul marilor acțiuni organi
zate din inițiativa dumneavoastră, to
varășe secretar general, emanație a 
concepției militante, novatoare cu 
care conduceți' întreaga dezvoltare e- 
conomico-socială a țării și implicit 
înfăptuirea politicii agrare, reflecta
tă în hotărîrile Congresului al XI-lea, 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului șl Congresului întregii țără- 
nimi, a relevat, în cuvîntul său. pri
mul secretar al Comitetului jude
țean Suceava a! P.C.R., tovarășul 
Alexandru Iliescu.

întreaga noastră activitate — a 
continuat el — am subordonat-o 
transpunerii neabătute în viată a sar
cinilor ce ne-au revenit din docu
mentele partidului și statului nostru, 
indicațiilor date de dumneavoastră 
cu nenumărate prilejuri, in scopul 
îndeplinirii în condiții cit mai bune 
a prevederilor programelor naționa
le de creștere a producției agricole 
vegetale și animale. în primii doi 
ani ai actualului cincinal — a arătat 
vorbitorul — am obținut producții 
superioare în comparație cu oricare 
perioadă anterioară. La cultura po
rumbului, care ocupă 15 la sută din 
suprafața arabilă a județului, s-a ob
ținut o producție superioară cu 25 la 
sută pe acești doi ani, în compara
ție cu media ultimilor doi ani pre
mergători acestei perioade. Relevind 
că la cultura acestei plante mai exis
tă posibilități de sporire a producției, 
vorbitorul a prezentat măsurile a- 
doptate în acest scop. El a arătat, 
totodată, că se impune asigurarea in
tr-un timp cit mai scurt a setului de 
mașini pentru recoltarea diferitelor 
culturi și a unui număr mai mare de 
mijloace de transport.

Vorbitorul a informat, de aseme
nea, că, pe baza indicațiilor date de 
secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei sale de lucru in ju
dețul Suceava, a fost reactualizat 
programul de dezvoltare a zootehniei 
pe actualul cincinal. în vederea spo
ririi efectivelor de animale și amelio
rării raselor.

în încheiere, asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— a spus el — că vom face tot ce stă 
în puterea noastră ca să transpunem 
în viață, cu rezultate din ce in ce 
mai bune, sarcinile de importanță 
deosebită care ne- revin din Hotări- 
rile adoptate de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui, pentru ca județul Suceava să 
aducă contribuții pe măsura potenția
lului său la dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii socialiste, la apro
vizionarea populației și a industriei 
cu produse agroalimentare.

Situația de ansamblu a agricultu
rii dîmbovitene a fost prezentată de 
tovarășul F|OrSțj RjsfaChe. prim_ 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R. El a arătat că 
organul județean de partid, organe

le de specialitate au acționat in cei 
doi ani ai cincinalului în direcția 
creșterii suprafeței arabile, a valo
rificării superioare a’ fondului fun
ciar și în mod deosebit a solurilor 
podzolice. Drept rezultat, în unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
unde s-au aplicat în mod corespun
zător tehnologiile, producțiile de ce
reale au crescut cu 1 000 pină la 3 000 
kg la hectar, în anul 1976 obținîn- 
du-se cele mai mari recolte din is
toria județului.

Analizîndu-se cauzele care au fă
cut ca aceste succese să nu mai fie 
obținute și in anul trecut, s-au luat 
măsuri energice pentru revizuirea și 
îmbunătățirea amplasării culturilor 
cerealiere, restructurarea unor soiuri 
și hibrizi, asigurarea densității co
respunzătoare la semănat, repartiza
rea concretă a suprafețelor ce tre
buie lucrate de mecanizatori și for
mațiile mixte de cooperatori și lu
crători S.M.A.

Vorbitorul a menționat totodată 
realizările bune în domeniul cultivă
rii legumelor și cartofilor timpurii, 
deși nu s-au valorificat suficient tra
diția și priceperea dimbovițenilor în 
acest domeniu.

în pomicultură, care deține o im
portantă pondere în agricultura ju
dețului, s-au realizat cele mai mari 
producții la hectar, în special la mere, 
depășindu-se prevederile de livrare la 
fondul de stat în anul trecut. De a- 
semenea, în zootehnie se acționează 
cu precădere in domeniul amelioră
rii raselor, pentru obținerea unor 
producții superioare.

Vorbitorul a asigurat conducerea 
partidului, pe secretarul său general, 
că organizațiile de partid din Dîm
bovița, comuniștii, toți lucrătorii din 
agricultură vor munci cu hotărire 
pentru realizarea unei agriculturi 
moderne, intensive, de mare randa
ment.

Aș, dori să subliniez și eu. de la 
început, atenția jdeosebită pe care 
conducerea partidului și statului nos
tru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă dezvoltării și 
modernizării agriculturii noastre so
cialiste, ramură de bază a economiei 
naționale, de a cărei dezvoltare de
pind intr-un înalt grad bunăstarea 
poporului, progresul ramurilor pro
ducătoare de bunuri de larg consum 
- a spus tovarășul (jheorghe 
ROȘU prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R.

Vorbitorul a analizat in continuare 
stadiul îndeplinirii planului culturi
lor de cereale, care ocupă 70 la sută 
din suprafața arabilă a județului. Ju
mătate din această suprafață revine 
porumbului, ceea ce a obligat orga
nele și organizațiile de partid, or
ganele agricole să-i acorde o atenție 
deosebită, demonstrată, între altele, 
în producțiile mari obținute — 4 000— 
5 000 kg la hectar — pe terenurile 
favorabile acestei culturi. Sînt în 
schimb — a arătat vorbitorul — nu
meroase unități care n-au reușit să-și 
onoreze sarcinile planificate. Pentru 
evitarea unor astfel de situații, încă 
din toamna anului trecut ” au fost 
luate măsuri hotărîte care permit. în 
condițiile unui an agricol normal, să 
se obțină integral producția plani
ficată.

Referindu-se apoi la dezvoltarea 
sectorului zootehnic, vorbitorul a a- 
rătat că în urma modernizării bazei 
tehnico-materiale s-a obținut o creș
tere accentuată a producției de1 lapte, 
carne, lînă și s-a realizat integral 
sarcina privind creșterea efectivelor 
de animale, au fost organizate com
plexe pentru îngrășarea taurinelor, 
porcinelor, ovinelor și păsărilor. Pro
ducția de lapte a sporit in ultimii 
doi ani cu 24 la sută, permitînd să 
se livreze in plus statului, fată de 
anul 1975, peste 100 000 hectolitri 
lapte. în prezent, peste 80 la sută 
din fondul de stat la carne de bovine 
și porcine și în întregime la carnea 
de ovine și păsări se obține în com
plexe de tip industrial.

în continuare, el a reliefat nece
sitatea diversificării gamei de ma
șini agricole și tractoare pentru lu
cru în pantă, asigurării seminței de 
porumb din gama de hibrizi timpurii 
și extratimpurii, indicați pentru zo
nele cu climă mai rece. Pentru că 
și în viitor cultura porumbului va 
ocupa un loc important în ansamblul 
agriculturii județului, vorbitorul a a- 
rătat în încheiere că a fost întocmit, 
cu sprijinul Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare, un pro
gram special ce va fi dezbătut cu 
toți cultivatorii, pentru a fi concre
tizat și aplicat in funcție de condi
țiile specifice ale fiecărei unități pro
ducătoare.

Plenara a analizat modul în care s-au realizat sarcinile trasate tn 
primii doi ani, prin programele de dezvoltare a agriculturii pe pe
rioada 1976—1980, și a stabilit măsurile ce se impun pentru a asigura 
realizarea planului de producție agricolă și de livrări Ia fondul de stat 
pe 1978 și pe întregul cincinal.

în deschiderea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul |ț/jCjî16C5 
Mănescu, primuI ministru al gu
vernului, președintele Consiliului 
Național al Agriculturii.

Subliniem cu deosebită satisfacție 
— a spus vorbitorul — rolul hotârîtoi 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
procesul revoluționar de transforma
re socialistă a agriculturii. realizată 
sub conducerea clasei muncitoare, a 
avangardei sale revoluționare. Parti; 
dul Comunist Român. După cum vă 
este cunoscut, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, la Congresul consiliilor 
de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărănimi, a re
prezentat o profundă și strălucită a- 
naliză a înfăptuirii politicii agrare a 
partidului, a întregii dezvoltări a a- 
griculturii românești în anii socialis
mului. Ca urmare a politicii științifi
ce și a activității organizatorice des
fășurate de partid, agricultura noas
tră se caracterizează in prezent prin- 
tr-o puternică bază materială, cu un 
grad corespunzător de mecanizare, 
printr-o utilizare largă a chimizării, 
o amplă dezvoltare a irigațiilor, apli
carea largă a științei și tehnologiei 
moderne, prin ridicarea nivelului de 
pregătire a celor ce muncesc în agri
cultură — elemente esențiale, funda
mentale ale creșterii rodniciei pămin- 
iului. ale obținerii unor ’ recolte, an 
de an. tot mai bogate.

Este un mare merit al secretarului 
general al partidului nostru, tova
rășul' Nicolae Ceaușescu, care, com- 
bătind cu fermitate concepțiile retro
grade ce minimalizau rolul țărănimii, 
al agriculturii noastre în evoluția is
torică a patriei, în construcția socia
listă, a acțiofiat cu neabătută consec
vență pentru înfăptuirea politicii a- 
grare a partidului, pentru valorifica
rea deplină a potențialului creator al 
harnicei noastre țărănimi. al agricul
turii românești.

Programul Partidului Comunist 
Român adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului, planul cincinal 
pe 1976—1980, programul suplimentar 
asigură, in continuare, accentuarea 
procesului de modernizare a agricul
turii pe intreg teritoriul României, 
potrivit programelor speciale stabili
te, la nivelul comunelor, ’ județelor, 
zonelor și la scara Întregii țări, pen
tru creșterea continuă a producției 
de cereale, de plante tehnice, in le
gumicultura, pomicultură, viticultură, 
baza furajeră a zootehniei, a Căror 
realizare va. spori contribuția agri
culturii la o mal bună aprovizionare 
a populației, a ’ industriei, lâ crearea 
unor disponibilități pentru export, ,1a 
progresul economic general al tării.

După ce a reliefat rezultatele po
zitive în sporirea producției agricole 
in primii doi ani ai actualului cinci
nal. precum și unele neajunsuri ma
nifestate în această perioadă, vorbi
torul a subliniat sarcinile ce revin 
agriculturii în anii 1978—1980, precum 
și măsurile organizatorice si tehnice 
care trebuie luate in toate unitățile 
agricole pentru folosirea rațională și 
eficientă a întregii baze materiale de 
care .dispune agricultura, pentru a a- 
sigura astfel îndeplinirea tuturor pre
vederilor cuprinse în programele spe
ciale. în mod deosebit s-a insistat 
asupra necesității de a se folosi ra
tional fondul funciar, urmărindu-se 
cultivarea integrală a tuturor supra
fețelor. După ce a evidențiat sarci
nile ce revin agriculturii la cultura 
cerealelor, plantelor tehnice, în legu
micultura. pomicultură și viticultură, 
în zootehnie, vorbitorul a arătat că in 
realizarea sarcinilor de dezvoltare a 
agriculturii — așa cum se subliniază 
în Raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului — un rol de
terminant îl au perfecționarea conti
nuă a tehnicii și tehnologiilor agri- 
cc-le. aplicarea pe scară largă în pro
ducție a rezultatelor cercetării știin
țifice, îmbunătățirea organizării în
tregii activități, a stilului și metode
lor de muncă in toate unitățile. Adu
nările generale, care sînt în plină 
desfășurare în această perioadă in u- 
nitătile agricole, constituie un prilej 
deosebit pentru dezbaterea largă și 
concretă a problemelor de interes vi
tal pentru agricultură.

Un spațiu amplu a fost acordat în 
cuvîntare creșterii rentabilității în a- 
gricultură prin sporirea productivită
ții muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție, gospodărirea și folosirea 
judicioasă a fondurilor fixe, ridica
rea eficientei economice a întregii 
activități.

Realizarea exemplară și la timp a 
marilor obiective puse în fața agri
culturii românești de Congresul al 
XI-lea, de Conferința Națională a 
partidului, de programele speciale — 
a spus vorbitorul — necesită măsuri 
hotărîte pentru îmbunătățirea activi
tății în toate unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, in toate unitățile din 
agricultură, pentru valorificarea și 
gospodărirea cu maximum de eficien
tă a bazei tehnico-materiale cu care 
este înzestrată agricultura noastră so
cialistă.

în îndeplinirea sarcinilor complexe 
ce revin agriculturii, o primă pro
blemă care 'Stă în fața unităților o 
constituie buna organizare și desfă
șurare a muncii pentru a pune ba
zele unei producții cit mai bune in 
anul 1978. Numai prin măsuri ener
gice. tehnice și organizatorice, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, vom asigura pregătirea 
tuturor condițiilor pentru executarea 
la timp și de calitate a tuturor lu
crărilor agricole în vederea realiză
rii unor producții vegetale și animale 
la unnivel cit mai ridicat.

Evaluind atît rezultatele obținute în 
creșterea producției, cit și potenția
lul tehnic și uman existent in uni
tățile agricole socialiste, se poate a- 
firma cu deplin temei că agricultura 
noastră de stat și cooperatistă dis
pune de mari rezerve interne, de po
sibilitatea reală de a trece de la cî- 
teva flori la primăvara agriculturii 
noastre socialiste, cum se expri

ma atît de sugestiv secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la „Ziua recoltei" din 
toamna anului 1977.

In încheiere, primul ministru al gu
vernului și-a exprimat deplina încre
dere că toate organele care consti
tuie Consiliul Național al Agricultu
rii, și îndeosebi Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Academia de științe 
agricole și silvice, consiliile oame
nilor muncii din unitățile agricole vor 
depune toate eforturile pentru a or
ganiza ireproșabil anul agricol 1978, 
în vederea realizării și depășirii sar
cinilor prevăzute în programele de 
dezvoltare a acestui important sector 
al economiei naționale.

RODOrtUl prezentat plenarei 
Consiliului Național al Agriculturii 
s-a subliniat că realizarea în primii 
doi ani ai cincinalului a unei produc
ții totale medii de cereale de circa 19 
milioane tone, cu peste 4 milioane 
tone mai mare decît media cincina
lului anterior, dovedește că amplul 
program de înflorire a agriculturii 
adoptat de primul Congres al, con
siliilor de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al întregii țărănimi 
a devenit programul tuturor celor ce 
muncesc pămintul. Programul de mă
suri. în care sint precizate sarcinile 
și răspunderile ce revin Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen

Sinteza 
dezbaterilor 

în plen 
și pe secțiuni
tare. Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție și ce
lorlalte ministere, are menirea să 
ducă la crearea condițiilor necesare 
realizării și depășirii sarcinilor sta
bilite agriculturii în perioada 1978— 
1930. In domeniul producției vegeta
le— pe baza propunerilor prevăzu
te în studiul de zonare a produc
ției agricole — s-a trecut la o mai 
judicioasă repartizare pe teritoriu a 
culturilor și producțiilor, corelată cu 
condițiile ecologice specifice fiecărui 
județ, cu potențialul attual de pro
ducție al pămîntului, și cd baza ma
terială prevăzută a fi pusă la dis
poziția unităților. în acest mod s-a 
creat și posibilitatea aplicării unor ro
tații mai raționale a culturilor, con
centrării producției și specializării u- 
nităților. Astfel, a fost reanalizată re
partizarea pe teritoriu a cerealelor, 
urmărindu-se asigurarea unei propor
ții corespunzătoare între grîu, po
rumb. orz și orzoaică în diferite zone 
și pe unități — dîndu-se prioritate 
porumbului în cimpie, mai ales pe te
renurile irigate, și păioaselor în 
zona colinară — și amplasarea aces
tor culturi pe terenuri corespunză
toare in vederea creșterii randamen
tului la hectar.

De asemenea, a fost îmbunătățită 
organizarea producției și a muncii și 
perfecționate formele de stimulare a 
personalului muncitor din unitățile 
agricole de stat și a membrilor coo
peratori in condițiile majorării re
tribuției și a venitului garantat.

Cu toate acestea, în primii doi ani 
ai cincinalului nu s-au îndeplinit pre
vederile de plan la principalii indi
catori privind producția și fondul de 
stat la produsele vegetale și la in
dicatorii de eficiență economică. A- 
ceste nerealizări se datoresc, în prin
cipal, existentei unor deficiente în 
organizarea producției și a muncii, 
în aplicarea tehnologiilor, precum și 
unor întîrzieri la recoltarea produse
lor. De asemenea,, in exploatarea su
prafețelor in regim irigat nu s-au 
respectat perioadele optime de apli
care a udărilor, normele de irigare 
și mai ales de udare, numărul de 
udări îndeosebi în perioadele cu de
ficit maxim de umiditate, dozele de 
îngrășăminte chimice recomandate 
etc. Ca urmare, atît în 1976, cit și in 
1977 în multe sisteme de irigații nu 
au fost atinși parametrii tehnico-eco- 
nomici prevăzuți în documentații.

în ce privește zootehnia, raportul 
menționează că în acest domeniu s-a 
continuat acțiunea de planificare pe 
teritoriu a efectivelor diferitelor spe
cii de animale, corespunzător resur
selor specifice fiecărei zone, în pa
ralel cu concentrarea și' specializarea 
unităților. S-au construit și moder
nizat noi capacități de producție spe
cializate, ca ferme pentru creșterea 
vacilor în circuit închis, pentru creș
terea tineretului bovin și ovin desti
nat reproducției, cit și pentru creș
terea și îngrășarea tineretului bovin 
și ovin. în scopul creșterii producti
vității muncii, prin lucrările de mo
dernizare efectuate în cursul anului 
1977 s-a introdus mecanizarea la pre
gătirea furajelor, adăpat, evacuarea 
dejecțiilor și la operația de muls. 
Totodată, a existat o mai mare preo
cupare pentru asigurarea bazei fura
jere. în cooperativele agricole au fost 
extinse suprafețele cultivate cu le
guminoase și graminee perene, alun
gind astfel ca acestea să dețină 67 
la sută din suprafața afectată furaje
lor.

Realizările producției animaliere 
din anii 1976 și 1977, deși se situează 
peste media perioadei 1971—1975, 
sint sub prevederile de plan. La pro
ducția și livrările de carne și lînă 
la fondul de stat, precum și la efec
tivele de animale s-au înregistrat ră- 

mineri tn urmă datorită faptului că 
livrarea animalelor, și îndeosebi a 
tineretului bovin, s-a făcut la greu
tăți mai mici decit cele planificate, 
ceea ce a influențat negativ efective
le de animale, fondul de stat și efi
ciența economică. Nu s-a acționat in 
suficientă măsură pentru asigurarea 
bazei furajere necesare și în special 
a lânurilor, suculentelor și fibroase
lor și nu s-au luat măsuri adecvate 
pentru introducerea în mai mare mă
sură în rații a furajelor grosiere, 
după o prealabilă pregătire și înno
bilare. La gospodăriile populației, e- 
fectivele de animale și livrările la 
fondul de stat au evoluat, de aseme
nea, nesatisfăcător, datorită sprijinu
lui insuficient acordat acestui sector 
în ceea ce privește livrarea de pur
cei, asistența zooveterinară etc.

Pornind de la faptul că sporirea 
producției agricole este condiționată 
de nivelul bazei tehnico-materiale, 
raportul s-a ocupat de modul’în care 
s-a realizat planul de investiții. S-a 
.subliniat faptul că deși în 1977 planul 
total de investiții a fost îndeplinit, 
totuși la construcții-montaj s-a în
registrat o râmînere în urmă impor
tantă. Nerealizarea înregistrată la 
construcții-montaj, cea mai mare din 
ultimii ani, a făcut ca numeroase 
obiective de investiții care condițio
nează producția anului 1978 să nu fie 
date în funcțiune la termen sau să 
fie date numai parțial. Lipsuri însem
nate continuă să se manifeste în exe
cutarea și darea în funcțiune la ter
men și de calitate a suprafețelor a- 
menajate pentru irigat, ca urmare a 
folosirii neraționale a utilajelor și 
mașinilor din dotare, a deficiențelor 
în aprovizionarea la timp cu ma
teriale etc.

Un capitol important a fost con
sacrat în raport problemelor legate 
de eficiența economică. S-a arătat 
că pentru întreprinderile agricole de 
stat planificate cu dotație și pentru 
cooperativele agricole cu greutăți fi
nanciare au fost întocmite, pe bază 
de studii și analize concrete, pro
grame de redresare economică, prin 
care s-a urmărit punerea în valoare 
a tuturor resurselor locale, folosirea 
rațională a forței de muncă și a tu
turor fondurilor fike. Paralel cu ac
țiunile ce se întreprind în scopul; 
creșterii producției, se impun însăj 
măsuri de reducere a cheltuielilor și! 
in principal a cheltuielilor materiale, 
care în majoritatea unităților au o 
pondere ridicată. în vederea redu
cerii cheltuielilor vor fi luate măsuri 
pentru valorificarea superioară a 
materiilor prime agricole, în sensul 
obținerii de randamente ridicate la 
prelucrarea acestora, pentru obține-: 
rea unor sporuri corespunzătoare de 
recoltă prin folosirea îngrășăminte
lor chimice, pentru crearea unei co
relații ’ eficieri’te între consumul de 
l'urăje și cantitatea de produse ani
maliere realizată, pentru reducerea 
cohșâmuriior de’ combustibil, energie 
electrică șl termică, piese de schimb 
și alte materiale.

Ocupîndu-se de cercetarea științi
fică, raportul menționează că Acade
mia de științe agricole și silvice a 
definitivat și a pus la dispoziția pro
ducției o ■ serie de tehnologii pentru 
creșterea producției ; de asemenea, au 
fost create și omologate 13 soiuri și 
hibrizi de plante cu însușiri produc
tive superioare și selecționate din 
sortimentul mondial încă 15 soiuri 
și hibrizi pentru completarea actua
lului sortiment pentru anumite zone. 
S-a apreciat că și în domeniul cer
cetării științifice se manifestă încă 
lipsuri însemnate in abordarea și re
zolvarea problemelor prioritare ce
rute de producție, în introducerea și 
generalizarea în practică a rezulta
telor obținute.

în continuare, raportul s-a referit 
la rezultatele obținute in concentra
rea și specializarea în producție a 
unor unități și ferme, în integrarea 
S.M.A. in activitatea cooperativelor 
agricole, în creșterea rolului consi
liilor intercooperatiste, în instaurarea 
ordinii și disciplinei în toate unită
țile agricole. Totodată, s-a analizat 
ceea ce s-a făcut pentru integrarea 
organică a învățămintului. cercetării 
și producției, pentru ca elevii și stu
denții să fie cit mai bine pregătit! 
pentru activitatea practică. S-a arătat 
că. pe baza programelor elaborate, in 
această iarnă au început cursurile de 
calificare a cooperatorilor în meseria 
de mecanic agricol, de cunoaștere a 
mașinilor agricole și de conducere a 
tractorului. în cursurile învătămîntu- 
lui agrozootehnic de masă din acest 
an au fost cuprinși peste 700 000 coo
peratori și muncitori din unitățile a- 
gricole de stat ; totodată, s-a trecut 
la organizarea unor cursuri profesio
nale de masă pe profile menite să 
ridice gradul de pregătire generală a 
cooperatorilor care lucrează in zoo
tehnie, legumicultura, pomicultură, 
viticultură etc.

în vederea stimulării producătorilor 
agricoli din zona necooperativizată, 
pentru creșterea producției și a apor
tului lor la fondul de stat — se ara
tă în raport '— s-a elaborat un pro
gram de acțiuni pină în 1980, din care 
o parte au început să fie aplicate 
încă in cursul anului trecut. începind 
cu anul 1977, agricultorilor din aceste 
zone li s-au repartizat cantități mai 
mari de semințe și material săditor 
pomicol de calitate superioară și in 
sortimentul solicitat. Tot în cursul a- 
nului 1977, în comunele cu condiții 
bune pentru dezvoltarea pomiculturii 
a început înființarea unor plantații 
pomicole de tip intensiv șl superin- 
tensiv, constituite în loturi demon
strative. îndrumate permanent de 
cercetătorii din stațiunile experimen
tale.

în legătură cu organizarea și con
ducerea agriculturii, în raport s-a a- 
rătat că s-au întreprins acțiuni me
nite să apropie tot mai mult activi
tatea organelor de conducere și a 
specialiștilor din minister, centrale, 
departamente, direcțiile agricole ju
dețene de aceea a unităților de pro
ducție. în acest sens, fiecare mem
bru al conducerii ministerului răs
punde de activitatea din unele jude
țe. ; se constituie frecvent colective 
de specialiști din minister, departa
mente și centrale, care se deplasează 
în județe și în unități pentru a le în
druma și sprijini în soluționarea pro-
(Continuare în pag. a IV-a)
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blemelor tehnice și economice cu care 
se confruntă. în lumina indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție și uniunile județene 
au acționat pentru ca organele de 
conducere colectivă ale unităților co
operatiste să-și însușească și să 
aplice în întreaga lor activitate 
stilul și metodele proprii muncii or
ganelor de partid. în acest sens, eie 
și-au deplasat centrul de greutate al 
muncii în unități, au desfășurat o 
mai susținută activitate politică și 
organizatorică cu cadrele, consiliile 
de conducere și cu masa cooperatori
lor, asigurind în mai mare măsură 
mobilizarea forțelor existente în co
operative. asociații și consilii inter- 
cooperatiste, a întregii țărănimi la 
realizarea producției. Ele au acordat, 
totodată, atenție funcționării demo
cratice a organelor de conducere co
lectivă ale cooperativelor, asociațiilor 
și consiliilor intercooperatiste.

Rezultatele obținute in primii doi 
am ai cincinalului în toate domeniile 
de activitate din agricultură și defi
ciențele ce s-au înregistrat in această 
perioadă trebuie să constituie un pri
lej de analiză temeinică, pe baza că
reia să se stabilească programele de 
măsuri ce trebuie aplicate in acest 
an in vederea îndeplinirii sarcinilor 
ce revin agriculturii din planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1978 și asigurării con
dițiilor necesare pentru realizarea 
prevederilor din ultimii doi ani ai 
actualului cincinal. în raport se 
subliniază că este necesar ca în 
toate unitățile agricole socialis
te să fie luate măsuri pentru mo
bilizarea în întregime a resurselor 
materiale și financiare, a tuturor oa
menilor muncii în vederea aplicării 
cu strictețe a tehnologiilor stabilite 
pe culturi, specii și categorii de a- 
nimale și gospodăririi raționale a ba
zei materiale de care dispune agri
cultura.

Biroul executiv al Consiliului Na
țional al Agriculturii — se arată în 
încheierea raportului — își exprimă 
convingerea că toți membrii organe
lor colective de conducere ale con
siliului, întreaga țărănime, mecani
zatorii, specialiștii și ceilalți lucră
tori din agricultură vor depune efor
turi susținute, muncind cu pricepere 
și hărnicie pentru îndeplinirea in
tegrală și depășirea sarcinilor ce re
vin agriculturii din planul de dez
voltare economico-socială a țării, 
pentru a face ca 1978 să se înscrie 
ca anul cu cele mai mari producții 
agricole din istoria României.

Participanții la dezbateri au dat o 
înaltă apreciere contribuției hotări- 
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la dezvoltarea și modernizarea agri
culturii noastre socialiste, la perfec
ționarea organizării și conducerii a- 
cestei ramuri. Prin gîndirea sa vie, 
dinamică și creatoare, secretarul ge
neral al partidului a fundamentat lo
cul și rolul agriculturii în întreaga 
operă de construcție socialistă. Ță
rănimea, toți oamenii muncii de pe 
ogoare sint profund recunoscători se
cretarului general al partidului pen
tru sprijinul permanent și multilate
ral dat acestei ramuri de bază a eco
nomiei naționale, pentru ansamblul 
de- măsuri adoptați difirdJ&îiilfeș, sa, 
care a dus . la perfetjționarea 
ru&ări 1 producțj ei" și‘' â: • șjungij.,. Șț»fu - 
nitațiie agricole, la creșterea conti
nuă a nivelului de trai, la înflorirea 
satului românesc. în lumina sarcini
lor subliniate la Conferința Naționa
lă a partidului, participanții la dis
cuții au reliefat rezervele mari de 
care dispun unitățile agricole pen
tru sporirea producției vegetale 
și animale, , au evidențiat cauzele 
care au făbut ca in unele unități a- 
gricole aceasta să nu fie pe mă
sura posibilităților, au formulat 
critici cu adresă precisă in le
gătură cu neajunsurile manifes
tate în aplicarea tehnologiilor, 
folosirea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, au făcut, totodată, pro
puneri valoroase privind valorifi
carea deplină a potențialului agri
culturii noastre, astfel incit in acest 
an să se obțină producții mari in 
toate sectoarele.

După ce a analizat rezultatele ob
ținute in primii doi ani ai cincina
lului in sporirea producției agricole 
vegetale și animale, tovarășul Aîl” 
geto Miculescu, n>inistrul a®ri* 
culturii și industriei alimentare, a a- 
rătat că unități vecine, cu aceleași 
condiții de producție și dotare, obțin 
recolte diferite, ceea ce duce la.con
cluzia că nerealizarea planului în u- 
nele sectoare se datorește, în princi
pal, slabei organizări a muncii și ne
ajunsurilor care există în gospodă
rirea bazei tehnico-materiale. Aceasta 
dovedește că agricultura dispune de 
rezerve și posibilități pentru a ri
dica randamentul lâ hectar și a re
aliza astfel riguros sarcinile de plan. 
Pentru aceasta se cere ca, începi nd 
de la unitățile de producție, organele 
județene și pină la minister, să se 
acționeze pentru folosirea deplină a 
bazei tehnico-materiale. în vederea 
utilizării mai bune și complete a 
fondului funciar, se vor urmări re
darea în circuitul agricol a terenu
rilor scoase temporar din producție, 
creșterea. suprafeței arabile și îmbu
nătățirea categoriei de folosință. 
Pentru folosirea la capacitatea ma
ximă a potențialului productiv al pă- 
mintului și obținerea producției pre
văzute în plan, se va acorda o aten
ție mai mare realizării la termen a 
amenajărilor pentru irigații. în acest 
scop, Departamentul îmbunătățirilor 
funciare, organele agricole județene 
și unitățile agricole vor asigura pu
nerea in funcțiune a suprafețelor 
planificate, funcționarea la întreaga 
capacitate a fiecărui sistem, aplica
rea corectă a udărilor.

Pentru creșterea producției de ce
reale, îndeosebi a celei de porumb, 
au fost stabilite, împreună cu cer
cetarea, măsuri de îmbunătățire a 
tehnologiilor și de pregătire profe
sională a celor care vor lucra la 
aceste culturi. O atenție mai mare 
va fi acordată sporirii produc
ției de floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, in, cinepă — plante teh
nice deosebit, de valoroase — 
prin pregătirea în mai bune con
diții a solului, folosirea de soiuri 
și hibrizi cit mai productivi și _e- 
xecutarea cu. grijă a lucrărilor de în
treținere. Pentru sporirea producției 
de legume. întreagg suprafață desti
nată acestor culturi va fi concen
trată în jurul orașelor, in unități spe
cializate și numai in regim irigat.

. în viticultură și pomicultură, potri
vit programelor, se va pune accent 
pe aplicarea corectă a tehnologiilor, 
se va urmări realizarea de plantații 
intensive și superintensive și va 
continua in ritm susținut moderniza
rea livezilor existente.

în domeniul creșterii animalelor, 
vor fi luate măsuri pentru realizarea 

efectivelor de animale pe 1978 și a 
producțiilor ce trebuie obținute. Con
ducerea partidului a criticat Minis
terul Agriculturii pentru nerealizarea 
efectivelor de animale și a indicat 
să fie luate măsuri pentru a se a- 
junge la numărul prevăzut în timpul 
cel mai scurt. Conducerea ministeru
lui a stabilit programul de recupe
rare și creștere a efectivelor — des
fășurat pe luni și județe — și mă
surile ce trebuie întreprinse in a- 
cest sens. Consiliile populare județe
ne și comunale, conducătorii de uni
tăți au obligația să ia măsuri con
crete și ferme pentru realizarea pro
gramului de creștere a efectivelor. 
Pentru a se îmbunătăți furajarea a- 
nimalelor, vor fi asigurate furajele 
de volum printr-un sistem continuu 
de recoltare, din mai și pină in no
iembrie. se vor extinde culturile pe
rene și culturile duble. Îndeosebi in 
condiții de irigare ș.a. .

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la măsurile luate pentru întărirea 
cooperativelor agricole insuficient 
dezvoltate, la programul de crește
re a producției în industria alimen
tară. la problemele legate de inten
sificarea activității de cercetare, de 
ridicarea eficientei întregii activități 
din agricultură.

în cuvîntul său, tovarășul Qqj]. 
stantin Dăscălescu, secreUr 
al C.C. al P.C.R., președintele Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, a apreciat că. după 
Congresul țărănimii, pe baza indica
țiilor date ■ de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la atribuțiile u- 
niunilor și consiliilor intercooperatis
te, acestea și-au concentrat în mai 
mare măsură activitatea pe probleme 
concrete., de producție. în strînsă co
laborare' cu Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, cu alte organe 
centrale și județene, au fost între
prinse acțiuni pentru introducerea 
tehnologiilor avansate in unitățile a- 
gricole cooperatiste, , modernizarea 
fermelor de s animale. îmbunătățirea 
pajiștilor, pentru creșterea eficienței 
activității și sporirea recoltelor.

Referindu-se la rezultatele înregis
trate anul trecut, vorbitorul a subli
niat că. in ce privește producția de 
cereale, recoltele obținute au conti
nuat să fie diferite mult de la un 
județ la altul, de ia o cooperativă ia 
alta, deși acestea au avut condiții pe
doclimatice relativ asemănătoare. 
Disproporțiile se datoresc indeosebi 
faptului că uniunile județene și con
siliile de conducere. n-au urmărit cu 
toată exigența calitatea lucrărilor 
executate și încadrarea acestora in 
perioada optimă, insămînțarea inte
grală a suprafețelor prevăzute, asi
gurarea unor densități corespunză
toare de plante la hectar, stringerea 
și buna inmagazinare a producției. 
Ău existat, de asemenea, deficiente 
jn folosirea cu randament maxim a 
pămintului, în executarea și exploa
tarea amenajărilor locale pentru iri
gații.

După ce a arătat rezultatele obți
nute în zootehnie, vorbitorul a subli
niat sarcinile ce revin uniunilor și 
consiliilor de conducere ale unităților 
pentru asigurarea efectivelor de ani
male prevăzute, creșterea producției 

,<uhroaliere. sporirea recoltelor. ,și ;țnai 
bupâ’> . gospodărire, a. . nutrețurilor. 
■Refefiudu-se apoi la modul de. înde- 
plihire a programelor de redresare a 
unităților cooperatiste mai puțin dez
voltate, vorbitorul a subliniat nece
sitatea corelării juste a planurilor 
de producție cu aceste programe, e- 
xecutării de lucrări pentru ridicarea 
potențialului productiv al pămîntu- 
lui, respectării tehnologiilor în vede
rea creșterii producției și a venitu
rilor in aceste unități.

Reliefînd rolul consiliilor intercoo- 
pe.ratiste în înfăptuirea programelor 
de dezvoltare a agriculturii, vorbi
torul a arătat că unele consilii, in
deosebi cele model,. au trecut la o 
îndrumare concretă a activității, ac- 
ționînd pentru creșterea potențialu
lui productiv al pămintului, concen
trarea și specializarea producției, or
ganizarea mai bună a muncii, gene
ralizarea tehnologiilor avansate, 
crearea de asociații intercooperatiste, 
ceea ce a dus la obținerea de rezul
tate bune în toate sectoarele de pro
ducție. Totodată, a fost evidențiată 
necesitatea ca activitatea tuturor 
consiliilor să se ridice la nivelul a- 
tribuțiilor ce le-au fost conferite.

Vorbitorul a subliniat, în continua
re, sarcinile ce revin uniunilor și or
ganelor agricole cu privire la activi
tatea producătorilor din zonele ne- 
cooperativizate pentru traducerea in 
viață a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului trasate la Congre
sul țărănimii.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
sarcina de bază a uniunilor in anul 
1978, obiectivul principal al întregii 
lor activități il constituie realizarea 
planului de producție. în acest scop, 
trebuie să se acționeze cu energie 
pentru ca, folosindu-se eficient în
treaga bază tehnico-materială a agri
culturii, sprijinul acordat de partid 
și de stat, să se obțină producțiile 
planificate, să crească contribuția a- 
griculturii cooperatiste la dezvoltarea 
economiei noastre naționale.

După ce a prezentat rezultatele ob
ținute de oamenii de știință în rezol
varea problemelor cerute de moder
nizarea producției agricole, tovarășul 
Nicolae Giosan, p^ședinteie 
Academiei de științe agricoli și sil
vice, s-a oprit asupra neajunsurilor 
ce se mai fac simțite în acest do
meniu. Vorbitorul a arătat că atit 
timp cit în marea producție nu s-au 
realizat peste tot nivelurile planifica
te, nu se poate spune că cercetarea 
și-a făcut pe deplin datoria. Astfel, 
unele soiuri și hibrizi, îndeosebi de 
porumb, s-au dovedit sensibile la 
boli, precum și la cădere și la frin- 
gerea tulpinilor, ceea ce a provocat 
pierderi la recoltare. Sintem defici
tari în ce privește elaborarea celor 
mai adecvate tehnologii, mai ales 
pentru terenurile irigate, unde an de 
an nu se realizează parametrii pro
iectați. ca și în perfecționarea tehno
logiilor de creștere industrială a tu
turor speciilor de animale și păsări.

îndeplinirea sarcinilor de sporire a 
producției agricole pe anul 1978 — 
an de care depinde intr-o măsură 
hotăritoare realizarea obiectivelor 
actualului cincinal — impune o In
tensificare a contribuției' nemijlocite 
a cercetării științifice, a spus în con
tinuare vorbitorul. în vederea creș
terii capacității productive a pămin
tului și folosirii raționale a fondului 
funciar, cercetările sint orientate spre 
elaborarea de noi metode pentru ex
ploatarea eficientă a terenurilor a- 
menajate pentru irigații, perfecțio
narea tehnologiilor de ameliorare 
radicală a terenurilor cu exces sau 
deficit de umiditate, a solurilor 
acide și salinizate, a terenurilor ero
date sau supuse proceselor de ero
ziune. Se va da atenție sporită creș
terii rezistenței la cădere și boli a 

noilor soiuri și hibrizi pentru toate 
culturile, și îndeosebi a porumbului, 
îmbunătățirii calității tehnologice. 
S-au luat măsuri pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor de ameliorare, ast
fel îneît periodic, la 4—5 ani. să pu
tem înlocui sortimentele de soiuri și 
hibrizi cu altele mai bune, mai 
productive. în elaborarea noilor 
tehnologii intensive, a arătat apoi 
vorbitorul, se urmărește în per
manentă ca acestea să ducă la o 
ameliorare continuă a producției, la 
ridicarea calității produselor, re
ducerea consumului de energie, a 
cheltuielilor materiale și a forței de 
muncă pe unitatea de produs. De 
asemenea, se va acționa și în ceea ce 
privește rezolvarea unor probleme ce 
se pun pentru sporirea producției 
horticole și zootehnice, mecanizarea 
tuturor lucrărilor agricole, creșterea 
eficienței economice. în încheiere, 
vorbitorul a asigurat înaltul for al 
agriculturii noastre că lucrătorii din 
cercetarea agricolă vor depune toate 
eforturile, întreaga lor capacitate 
pentru realizarea sarcinilor ce revin 
agriculturii noastre pe anul 1978 și 
pentru îndeplinirea obiectivelor în
tregului plan cincinal.

Analizînd în mod autocritic activi
tatea pe care am desfășurat-o — a 
arătat tovarășul MaPM A^illt, 
președintele U.J.C.A.P. Ilfov — tre
buie să recunoaștem că realizările 
noastre la producția de cereale, dar 
mai ales la cultura porumbului, sint 
sub nivelul posibilităților de. care dis
punem. Se manifestă încă. în unele 
unități, serioase deficiente în respec
tarea tehnologiilor de producție, am
plasarea culturilor, aplicarea îngră
șămintelor și lucrărilor de întreți
nere. La aceste lipsuri, care ne a- 
parțin și pentru care sintem direct 
răspunzători, se mai adaugă și cele 
care ni le produc furnizorii noștri de 
îngrășăminte chimice și datorită că
rora, an de an, rămîn nefertilizate 
chimic mari suprafețe de teren ara
bil. Nerealizarea producției vegetale 
de către unitățile agricole coopera
tiste s-a datorat și nepunerii la timp 
în funcțiune a sistemului de irigații 
Giurgiu — Răzmirești. Măsurile a- 
doptate de biroul comitetului jude

Sinteza dezbaterilor în plen și pe secțiuni
țean de partid sînt de natură să ducă 
la lichidarea neajunsurilor semnala
te in activitatea noastră, la realiza
rea integrală a sarcinilor ce ne revin 
in anul 1978.

Lucrătorii din agricultura de stat 
a județului Cluj se prezintă astăzi 
în fața plenarei Consiliului Național 
al Agriculturii cu realizări ce depă
șesc substanțial nivelurile stabilite 
pentru primii doi ani ai cincinalului 
— a spus tovarășul |on 
VCanU, directorul Trustului I.A.S. 
Cluj. Planul producției globale a fost 
depășit cu 14 la sută, veniturile cu 
42 milioane, iar la cheltuielile de pro
ducție s-a înregistrat o .economie de 
peste 11 milioane lei. Rezultatele ob
ținute,. deși mult superioare . anilor 
precedenți, supuse însă unei atente 
analize critice, demonstrează că mai 
avem suficiențe rezerve, că produc
țiile realizate sînt încă departe de 
posibilitățile pămintului nostru. De a- 
semenea, în zootehnie lucrăm cu e- 
ficiență economică scăzută, cheltuim 
încă multă manoperă și producem 
furaje scumpe, aceasta si datorită 
gradului redus de mecanizare a lu
crărilor sau randamentului scăzut al 
unor agregate.

în cuvîntul său, tovarășul Nico
lae Bahici, directorul Direcției 
agricole Satu Mare, a înfățișat re
zultatele bune obținute de agricultura 
județului în primii doi ani ai cincina
lului. Subliniind saltul pe care i-a 
cunoscut agricultura acestui județ in 
ultimii ani pe linia modernizării si 
intensificării producției, consolidării 
economico-organizatorice a coopera
tivelor agricole, vorbitorul a insistat 
în mod deosebit asupra 
care 1-aU avut în acest 
propriu al unităților 
transformările calitative 
modul de organizare a producției și 
a muncii. Este de evidențiat și ampla 
acțiune de modernizare a sectorului 
zootehnic, care se desfășoară în pre
zent în județ și care va avea ca re
zultat concentrarea, pină în 1980, a 
întregului efectiv de taurine și ovine 
în complexe de tip industrial.

rolului pe 
sens efortul 

respective, 
produse în

Preocupîndu-ne de traducerea 
viață a prețioaselor indicații date 
secretarul general al partidului, 
varășul Nicolae Ceaușescu, referitoa
re la sporirea gradului de fertilitate 
a pămintului — a arătat tovarășa 
Ioana Păun, Pre?edinta c.a.p. 
Orbească—Teleorman — pe baza u- 
nor studii am întocmit un program 
de îmbunătățiri funciare, care s-a con- 

pînă acum în lucrări de afi- 
adîncime a solului pe o sli
de 310 ha și care vor fi con- 
in acest an. pe încă 250 ha.

in 
de 
te

oretizat 
nare in 
prafață 
tinuate.
Desigur, aceste lucrări cer investiții 
destul de mari, dar eficienta lor se 
materializează într-un spor de cel pu
țin 1 000 kg cereale la hectar.

în actuala formă de organizare, 
consiliile intercooperatiste se află a- 
cum la capătul unui an de activitate 
- a spus tovarășul Gheorghe 
PrațO președintele Consiliului in- 
tercooperatist Biharia, județul Bihor. 
Cadrul organizatoric favorabil pe care 
ii oferă acestea' pe linia concentrării 
și specializării producției, amplasării 
culturilor, coordonării și sprijinirii 
efective a activității cooperativelor 
dovedește din plin superioritatea a- 
cestei forme de organizare din agri
cultura noastră cooperatistă. Dintre 
obiectivele pe care ni le-am propus 
să le realizăm cu forțele unite ale ce
lor 10 cooperative agricole de pe raza 
consiliului, aș aminti doar moderni
zarea și mecanizarea completă a sec
torului zootehnic, construirea unui 
complex de îngrășare a oilor, a unui 
centru agrochimie. Or, asemenea lu
crări nu se puteau realiza doar cu for
țele unei singure cooperative. Desi
gur. sintem incă la început și există 
încă mult loc pentru perfecționarea 
activității acestor organisme, dar este 
in primul rind de datoria noastră să 
o facem.

se întreprind pentru 
modernizarea patrimo- 
al județului Prahova, 
ani ai cincinalului au 
peste 750 ha cu vie,

Tovarășul victor Necșulescu, 
directorul întreprinderii viei și vinu
lui — Prahova, s-a referit pe larg la 
măsurile care 
dezvoltarea și 
niului viticol 
în primii doi 
fost plantate 
la care se vor mai adăuga 350 ha 

prevăzute a se planta în acest an și 
pentru care s-a pregătit întreaga su
prafață. Au fost modernizate, de a- 
semenea, 2 440 de hectare plantații 
pe rod, din 3 350 ha cit s-a stabilit 
in programul pe 1976—1980.

Subliniind că alături de coopera
tori, mecanizatorii trebuie să-și adu
că o contribuție tot mai mare la fo
losirea cu eficiență sporită a pămin
tului pentru creșterea producției agri
cole, tovarășul Gheorghe Mus- 
tăț@U directorul Trustului pentru 
mecanizarea agriculturii din județul 
Olt, a prezentat pe larg acțiunile în
treprinse în acest județ pentru ame
liorarea și ridicarea potențialului 
productiv al celor peste 150 000 ha de 
soluri podzolice prin afînarea pro
fundă și administrarea de amenda
mente și îngrășăminte organice. Vor
bitorul s-a referit, în continuare, la 
preocuparea pentru diversificarea 
gamei de lucrări în funcție de forța 
de tracțiune a tractoarelor. Au fost 
alcătuite agregate complexe, ceea ce 
a permis reducerea consumului de 
motorină, față de anul 1976. cu 2.3 
litri la 1 000 lei venituri realizate din 
lucrări agricole. Pentru acoperirea 
necesarului de mecanizatori.' in 1977 
au fost pregătiți in această meserie 
peste 600 de cooperatori. Totodată, 
înfăptuind indicațiile conducerii parti
dului, 1194 de cadre de conducere și 
tehnice din cooperativele agricole au 
fost cuprinse la cursurile speciale 
pentru cunoașterea conducerii și 
mînuirii tractoarelor și mașinilor, 
urmînd ca din acest an, în perioa
dele de vîrf, acestea să lucreze efec
tiv pe tractoare.

Noi. ca si toți lucrătorii ogoarelor 
din județul Dolj, evaluind în mod 
critic rezultatele, vom acționa pen
tru îndeplinirea' exemplară a sarci
nilor ce revin agriculturii județului 
nostru în acest cincinal — a spus to
varășul Gheorghe tindere, 
secretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R. Comitetul județean de 
partid și organele agricole au situat 
in centrul activității lor politice, or
ganizatorice și de îndrumare tehnică 
folosirea mai rațională a pămintului.

imbunătățifea calității lucrărilor agri
cole. organizarea muncii în acord 
global, realizarea și exploatarea știin
țifică a amenajărilor de irigații, do
menii în care avem importante re
zerve de creștere a producției. Vor
bitorul s-a referit apoi la măsurile 
Si acțiunile întreprinse din inițiativa 
comitetului județean de partid pen
tru nivelarea terenurilor irigate prin 
brazde, scarificarea a 100 000 hecta
re. aplicarea de amendamente pe 
26 000 hectare, măsuri și acțiuni me
nite să asigure condițiile necesare 
realizării angajamentelor lucrătorilor 
din agricultura județului de a obține 
în acest an 4 000 kg de griu la hec
tar. 5 000 kg de porumb boabe și 45 
tone de sfeclă de zahăr. în adunări
le generale care se desfășoară in a- 
cetjstă perioadă, a spus in încheiere 

' vdrbitdrul, cooperatorii; mecanizatorii 
. și lucrătorii din agricultura de stat 

Stabilesc măsuri tehnico-organizato- 
rice care să permită îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan și a 
angaiamentelor asumate în acest an.

Colectivul de oameni ai muncii din 
cadrul I.A.S. Urleasca, județul Brăi
la. au îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan ce le-au revenit în primii 
doi ani ai cincinalului, a spus tova
rășul Gheorghe David, direct°- 
rul întreprinderii. Anul trecut, pro
ducția globală planificată a fost de
pășită cu 14 la sută, realizindu-se, 
totodată, o economie de aproape două 
milioane lei Ia cheltuielile de pro
ducție. Deși bune, aceste rezultate 
sint cu mult sub posibilitățile noastre. 
Vorbitorul a înfățișat apoi principa
lele măsuri întreprinse de conducerea 
întreprinderii pentru realizarea și de
pășirea planului pe 1978 si a sarci
nilor pină în 1980. Se remarcă pro
gramul complex de măsuri, defalcat 
pe fiecare fermă și solă în parte, pe 
baza căruia producția de porumb în 
condiții de irigare să ajungă la cei 
puțin un vagon la hectar. Pentru a 
putea efectua udări la timp și de 
bună calitate, anul acesta s-au luat 
măsuri ca pe 70 la sută din supra
fața irigată mutarea aripilor de u- 
dare să se facă mecanizat.

Tovarășul Andrei Balint, pre- 
ședintele cooperativei agricole Săcele, 
județul Brasov, a arătat că în primii 
doi ani ai cincinalului actual coope
rativa a obținut cele mai mari pro
ducții de cereale și de cartofi, livrînd 
la fondul de stat importante cantități 
de produse agricole peste plan. în
demnurile și indicațiile secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul 
vizitelor de lucru întreprinse în ju
dețul Brașov și la noi. la Săcele, a 
spus in continuare vorbitorul, au con
stituit un adevărat program de ac
țiune pentru creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale, prin folo
sirea mai deplină a bazei tehnico- 
materiale și a forței de muncă. Refe
rindu-se la sarcinile ce revin coope
rativei în - anul 1978. vorbitorul a a- 
rătat că măsurile tehnice și organiza
torice luate de consiliul de conducere 
trebuie să fie sprijinite de organele 
agricole județene, care au datoria să 
repartizeze indicatorii de plan în 
funcție de structura culturilor in care 
este specializată cooperativa. Vorbi
torul a criticat faptul că Agrosem- 
Brașov întîrzle de multi ani construi
rea în cadrul consiliului intercoope- 
ratist Săcele a unui complex de pre
lucrare și sortare a cartofilor, ce ar 
fi de mare sprijin pentru coopera
tivele agricole din acest consiliu.

Asociația crescătorilor de animale 
din Valea Doftanei, județul Prahova 
— a arătat în cuvîntul său tovarășul

președintele acesteiIon Popa,
asociații — a reușit să creeze condi
ții pentru realizarea și depășirea e- 
fectiveior și a producțiilor, livrind la 
fondul de stat cu 25 la sută mai
multă came și cu 10 la sută mai 
multă lină față de prevederi. Prin 
executarea lucrărilor de îmbunătă
țire a pășunilor și finețelor naturale 
a crescut producția de masă verde la 
hectar, obținîndu-se totodată cantități 
mari de fin, care nu numai că au 
acoperit necesarul, dar au creat con
diții ca surplusul să fie . valorificat. 
Prin asociație s-au rezolvat proble
me privind aprovizionarea cu îngră
șăminte chimice, semințe de plante 
furajere etc. Vorbitorul a arătat că 
anul trecut s-a reușit ca tineretul 
bovin contractat cu statul să fie în
grășat și livrat la o greutate de pes
te 400 kg șl chiar 500 kg. Crescătorii 
de animale din Valea Doftanei con

sideră că au posibilități să obțină 
rezultate și mai bune. Un puternic 
stimulent pentru valorificarea din 
plin a rezervelor existente îl consti
tuie faptul că, pentru prima dată în 
țara noastră, s-a instituit un sistem 
de pensionare a țărgnilor cu gospo
dărie individuală din localitățile 
necooperativizate.

Pe baza programelor cu privire 
la dezvoltarea zootehniei în perioa
da 1976—1980, a spus in cuvîntul său 
tovarășa Hedî SîlTiOniS, P^e- 
dinta C.A.P. Tălmaciu, județul Si
biu, în unitățile agricole coopera
tiste din județ au crescut efectivele 
de bovine și ovine. Anul trecut au 
fost construite două complexe de 
vaci și s-au început lucrările la încă 
unul. Totodată, a continuat dotarea 
fermelor cu adăpători, instalații de 
muls și de evacuare a gunoiului din 
grajduri. Ca urmare a creșterii pro
ducției medii de lapte, planul anual a 
fost depășit în 1977 cu 13 la sută. Tn 
continuare, vorbitoarea a arătat că in 
unitățile agricole din județ există încă 
neajunsuri în organizarea reproduc
ției și în furajarea animalelor. Se 
acționează pentru îndeplinirea inte
grală a programelor de ameliorare, 
realizarea de către toate unitățile a 
efectivelor de animale și a obiecti
velor de investiții prevăzute, precum 
si pentru îndeplinirea planurilor de 
producție și livrare la fondul de stat.

Industria laptelui . a cunoscut în 
ultimii ani — a arătat tovarășul 
Iustin Constantin, directorul 
general al centralei de resort — o 
dezvoltare rapidă, ca urmare a a- 
plicării prevederilor Programului na
tional de dezvoltare a creșterii ani
malelor. Anul trecut, de pildă, can
titatea de lapte preluată și indus
trializată a fost cu aproape 30 la sută 
mai mare față de 1975. Prelucrarea 
acestui volum de materie primă a im
pus punerea în funcțiune în ultimii 
doi ani a unui număr de 40 fabrici 
de lapte și produșe lactate. Pentru 
îmbunătățirea în Continuare a acti
vității în industria laptelui, vorbito
rul a arătat că unitățile industriale 
vor strînge și mai mult legăturile cu 
furnizorii de materie primă. Se vor 

lua măsuri ca în zonele submontane 
să se amplaseze unități mai mici pen
tru prelucrarea laptelui de oaie și 
vacă in brinzeturi tradiționale și dc 
calitate superioară.

Președintele C.A.P. din comuna 
Băleni, județul Galați, tovarășul 
Alecu Crăciun, a arătat în cu: 
vintul său că unitatea are 500 ha vie 
plantată pe terenuri in pantă, altă
dată erodate, de Ia care se realizea
ză un venit anual de aproape 9 000 000 
lei. Creșterea animalelor aduce un 
venit anual de 8 500 000 lei. Rezul
tate bune au fost obținute și la cul
turile agricole, ceea ce a permis coo
perativei din Băleni să valorifice pe 
bg-ză. de..contracte produse jp vajogre 
de-Ț.^jî.0(10,000 ,lei. în adunările 
generale pe ferme și cooperati
vă,. , cpopera'tprif au analizat cu 
răspundere sarcinile ce le revin 
în acest an și rezervele de care dis
pun și au hotărît să acționeze pentru 
depășirea producției planificate la 
toate culturile de cîmp și de struguri, 
a efectivelor de animale și a pro
ducției animaliere și să contracteze 
cantități sporite la fondul de stat. 
Cooperatorii desfășoară de pe acum 
o intensă activitate, transportă îngră
șăminte în cimp și în vie și execută 
alte lucrări de sezon. în zootehnie 
se acordă toată grija îngrijirii ani
malelor și se continuă modernizarea 
fermelor.

După ce a prezentat preocupările 
pentru dezvoltarea sectorului zooteh
nic, măsurile luate de comitetul ju
dețean pentru realizarea integrală a 
efectivelor de animale, tovarășul 
Ion Bucur, președintele U.J.C.A.P. 
Dîmbovița, s-a referit pe larg la mo
dul în care se desfășoară coordonarea 
și controlul activității in acest sector 
de către organele de partid. Anali
zele periodice întreprinse de coman
damentul județean la nivelul consi
liilor intercooperatiste, în fermele 
zootehnice au contribuit nemijlocit 
la generalizarea experienței înainta
te, lă rezolvarea operativă, cu bune 
rezultate a problemelor cu care se 
confruntă fiecare unitate. Rezultatul 
acestei acțiuni se concretizează si in 
faptul că, in prezent, într-un număr 
de 38 ferme de taurine se fac infuzii 
cu rase de înaltă valoare biologică, 
în crearea de nuclee de selecție. Sîn- 
-tem deplin conștienți de ceea ce mai 
avem de făcut și asigurăm plenara 
că sintem hotărîți să ne îmbunătățim 
propriile noastre programe pentru ca 
zootehnia județului să se ridice la 
nivelul cerințelor formulate de 
conducerea partidului și statului.

Participanții la dezbaterile din ca- 
drul secțiunii Consiliului 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție au ana''zat modul in care 
s-au realizat sarcinile ce au revenit 
agriculturii cooperatiste în primii doi 
ani ai actualului cincinal, au pus în 
evidență marile rezerve existente în 
fiecare județ, în fiecare unitate pen
tru sporirea producției vegetale și 

, animale, pentru creșterea eficientei 
economice și au adoptat măsurile ce 
se impun pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor și programelor 
speciale de dezvoltare a agriculturii 
stabilite pe perioada 1976—1980. Dind 
o înaltă apreciere contribuției remar
cabile a secretarului general al parti
dului la realizarea unei agriculturi 
moderne, intensive, de înaltă produc
tivitate, manifestîndu-și'dragostea și 
profunda recunoștință pentru grija 
deosebită și sprijinul permanent a- 
cordat în soluționarea problemelor 
majore ale dezvoltării acestei ra
muri de bază a economiei naționale, 
vorbitorii au exprimat întreaga lor 
adeziune la Programul partidului de 
dezvoltare economică și socială a 
țării.

Prin exemple concrete și analize 
comparative, vorbitorii au relevat 
faptul că rezultatele obținute nu re
flectă în suficientă măsură eforturi
le făcute de statul nostru pentru dez
voltarea și modernizarea agricultu
rii. datorită în special lipsurilor ma
nifestate in organizarea producției și 
a muncii, în - folosirea fondului fun
ciar. a bazei tehnico-materiale, in 
aplicarea tehnologiilor moderne de 
producție, lipsei de disciplină in ur
mărirea și realizarea prevederilor din 
programele speciale adoptate.

însușindu-și criticlle formulate în 
Raportul prezentat în plenara Con

siliului Național al Agriculturii cu 
privire la nivelul scăzut al produc
țiilor, participanții la discuții s-au 
angajat să valorifice din plin rezer
vele de sporire a recoltelor și, în
deosebi, a celei de porumb, pentru 
îndeplinirea obiectivului de a se ob
ține, încă din acest an, o producție 
medie de cel puțin 4 000 kg porumb 
boabe la hectar. S-a subliniat, totoda
tă, necesitatea luării unor măsuri fer
me pentru realizarea sarcinilor din 
programul privind creșterea efective
lor și a producției animaliere. Pli
nind în evidentă neajunsurile exis
tente în activitatea economico-finan- 
ciară a multor cooperative agricole, 
vorbitorii și-au exprimat hotărîrea 
de a lichida aceste deficiente, apre
ciind că sînt create posibilități în 
toate unitățile pentru folosirea cu 
chibzuință a mijloacelor materiale și 
financiare, pentru reducerea sub
stanțială a cheltuielilor 'de produc
ție. realizarea echilibrului între veni
turi și cheltuieli.

Participanții au dat o apreciere 
deosebită eforturilor făcute de stat 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a agricultu
rii. în această ordine de idei, multi 
dintre cei care au luat cuvîntul au 
subliniat, totodată, necesitatea diver
sificării gamei de tractoare și mașini 
agricole, urgentării dotării cu ma
șini și utilaje adecvate a unităților 
din zona de deal, asigurării unor can
tități mai mari de îngrășăminte chi
mice și de erbicide.

Exprimînd hotărîrea întregii noas
tre țărănimi cooperatiste, participan
ții la lucrări s-au angajat să nu pre
cupețească nici un efort pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială pe pe
rioada 1976—1980. astfel ca agricultu
ra cooperatistă să-și aducă o contri
buție sporită la progresul general al 
țării,

în cadrul dezbaterilor care au avut 
loc in secțiunea Consiliului 
Departamentului agricultu
rii țjg Stat anahzindu-se rezulta
tele obținute în primii doi ani ai 
cincinalului, s-a arătat că muncitorii, 
tehnicienii, specialiștii, sub conduce
rea organizațiilor de partid. s-au 
străduit să ridice pe o treaptă supe
rioară întreaga activitate a între
prinderilor agricole de stat, astfel 
incit, așa cum a indicat secretarul 
general al partidului, acestea să con
stituie unități model de organizare 
științifică a producției și a muncii. 
Participanții la dezbateri au fost una
nimi în aprecierea că, față de baza 
tehnico-materială de care dispun uni
tățile agricole de stat, de experiența 
dobîndită, de pregătirea profesională 
a specialiștilor din acest sector, re
zultatele nu se situează încă 1a un 
nivel corespunzător.

Dezbaterile au reliefat în mod deo
sebit rezervele mari de sporire a 
producției de cereale și plante teh
nice. prin mai buna folosire a fondu
lui funciar, respectarea cu strictețe a 
tehnologiilor de producție, folosirea 
eficientă a îngrășămintelor chimice. 
Vorbitorii au insistat, asupra măsuri
lor ce se impun pentru creșterea pro- 

*tlucți*i-dd. pdiiumb;.care în ultimii ani 
; s-a țnphtițiut- la un nivel scăzut. Au 
iffost făcute propuneri referitoare la 

definitivarea zonării producției vege
tale, acordîndu-se prioritate culturii 
porumbului. rezolvarea mecanizării 
unor operații de irigare a culturilor 
prășitoare cu talie înaltă. Ținind sea
ma că în acest an porumbul de pe 
circa 90 la sută din suprafața culti
vată va fi recoltat cu mijloace me
canice. vorbitorii au insistat ca uni
tățile Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini să fabrice și Să 
livreze piesele de schimb deficitare 
pentru combinele C-12. precum și e- 
chipamentele de recoltare a porum
bului. De asemenea, s-a arătat că 
este necesar ca Academia de științe 
agricole și silvice să rezolve proble
ma rezistenței la cădere a unor hi
brizi de porumb aflați în cultură, pro
blemă esențială pentru folosirea cu 
bune rezultate a mijloacelor mecani
ce la recoltare. Vorbitorii au subli
niat că și in domeniul creșterii ani
malelor există condiții ca rezultatele 
să se situeze la un nivel superior ce
lor înregistrate pină acum. Pe baza 
evaluării atente a 'rezervelor, a mo
dernizării adăposturilor și folosirii 
depline a capacităților existente, pre
cum și a asigurării furajelor in struc
tura cerută și in cantități suficiente, 
s-au întocmit programe concrete de 
acțiune care să permită. încă din a- 
cest an, recuperarea integrală a res
tanțelor din primii doi ani ai cinci
nalului actual la efectivele de anima
le, indeosebi la vaci și juninci, rea
lizarea și depășirea indicatorilor la 
producția de carne pînă în anul 1980.

Dezbaterile au reliefat pregnant 
preocuparea pentru sporirea eficien
ței economice a întregii activități, 
prin reducerea cheltuielilor materia
le. a consumurilor de carburanți și 
creșterea productivității muncii. Cu 
deosebită insistență, vorbitorii au a- 
fătait că sînt necesare măsuri stărui
toare pentru ca eforturile făcute 
pentru dotarea tehnică a unităților 
agricole de stat să se reflecte într-o 
măsură mai mare în nivelul produc
ției.

1,1 secțiunea pentru horti- 
viticultură, participanții la dez
bateri au subliniat că progresele în
registrate în ultimii doi ani pe linia 
concentrării și specializării produc
ției se datoresc nemijlocit transpu
nerii in fapte a prețioaselor indicații 
date de secretarii! general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul consfătuirilor și nume
roaselor întîlniri cu oamenii muncii 
din unitățile agricole și din cerceta
re. Rezultatele acestor măsuri de 
modernizare s-au reflectat in mai 
buna aprovizionare a populației cu 
legume, cartofi, fructe și struguri, 
proaspete sau sub diverse forme de 
prelucrare, în satisfacerea în mai 
bune condiții a cerințelor de materii 
prime pentru industrie, în crearea 
unor disponibilități pentru export.

Analizînd in spirit critic și auto
critic activitatea depusă pînă acum, 
vorbitorii au relevat experiența bună, 
lipsurile și cauzele lor, insistind a- 
supra măsurilor necesare pentru rea
lizarea tuturor indicatorilor planului 
pe 1978 și a sarcinilor suplimentare 
de creștere a producției in perioada 
1978—1980. Participanții la dezbateri 
au subliniat că în legumicultura sint 
necesare măsuri pentru intensifica
rea acțiunii de concentrare a produc
ției. mărirea numărului de ferme 
specializate pe un număr redus de 
culturi, respectarea obligatorie a am
plasării culturilor numai în condiții 
de irigare, plantarea tuturor supra
fețelor planificate, asigurarea în can
titățile necesare și la timp a răsadu
rilor, eșalonarea corectă a producției, 
corelarea ei cit mai bună cu cerin
țele pieței și ale industriei.

Referindu-se la pomicultură și viti
cultură, vorbitorii au insistat asupra 
necesității respectării programelor dej 
înființare a noilor plantații numai 
in sistem intensiv și superintensiv, 
realizării în ritm mai. intens a ac
țiunilor de modernizare a planta
țiilor existente. Participanții la 
dezbateri au apreciat în unanimi
tate că pentru a se asigura dezvolta
rea patrimoniului viticol, potrivit 
programelor naționale existente, este 
necesară rezolvarea rapidă a pro
blemei asigurării materialului sădi- 
tor, cu accent pe speciile și soiurile 
deficitare. Totodată, vorbitorii au 
scos în evidentă rezultatele bune din 
unele județe pe linia înființării . de 
asociații economice vitipomicole, 
menționînd cerința de a se continua 
și intensifica acțiunea de constituire 
a acestor asociații, de a se sprijini 
și urmări atent activitatea lor. Apre- 
ciindu-se că în hortiviticultură s-au 
făcut serioși pași înainte, cu rezul
tate evidente, pe linia integrării cer
cetării cu practica, s-a subliniat că 
este nevoie ca acest proces să fie 
adincit.

tn cadrul secțiunii au fost abor
date, de asemenea, aspecte legate de 
perfecționarea activității de prelu
crare a legumelor și fructelor, punîn- 
du-se accent nu numai pe cantitate, 
ci și pe calitatea materiei prime, pe 
diversificarea sortimentelor in raport 
cu cerințele consumatorilor,

In secțiunea Consiliului 
Departamentului Industriei 
Alimentare, participanții la dez
bateri au relevat rezultatele pozitive 
înregistrate în primii doi ani ai ac
tualului cincinal in materializarea 
programelor speciale de dezvoltare a 
industriei alimentare. în sporirea, 
diversificarea și îmbunătățirea cali
tativă a producției, contribuția aces
tui sector la înfăptuirea programului 
elaborat de conducerea partidului 
privind îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu produse alimentare. 
Totodată, vorbitorii au scos în evi
dență rezervele mari de care dispune 
industria alimentară în ceea ce pri
vește sporirea și diversificarea mai 
accentuată a producției, valorificarea 
superioară a materiilor prime, utili
zarea cu randament maxim a capa
cităților de producție și a potențialu
lui uman existente în acest sector.

Analizînd in spirit critic și auto
critic activitatea desfășurată de Der 
partamentul Industriei Alimentare1, 
de oamenii muncii din centralele și 
întreprinderile acestei ramuri, vorbi
torii au subliniat că in unele unităli 
s-au manifestat o serie de lipsuri în 
organizarea producției si a muncii, in 
aplicarea tehnologiilor stabilite. îh 
folosirea capacităților de producție și 
a utilajelor. în valorificarea materii
lor prime. S-a relevat, în același 
timp, necesitatea conlucrării mai 
bune între organismele și unitățile 
industriei alimentare și cele din caj- 
drul agriculturii si comerțului în ver 
derea îmbunătățirii aprovizionării cu 
materii prime si a valorificării rit
mice. și in bune condiții a produselor 
alimentare. Participanții la discuții 
au accentuat, de asemenea, cerința 
îmbunătățirii activității de cercetare 
in domeniul .induștrifi. alimentare,, a 
integrării' acesteia cu proiectarea și 
producția. jn vederea realizării pro
gramelor de cercetare, stabilite, apli
cării mai operative in practică a re
zultatelor științifice, creării de noi 
sortimente de produse alimentare, 
care să satisfacă în mai mare măsură 
exigentele consumatorilor, extinderii 
celor mai moderne și eficiente teh
nologii.

Participanții la dezbateri s-au an
gajat să facă totul pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce re
vin oamenilor muncii din industria 
alimentară din planul unic de dez
voltare economico-socială a tării pe 
perioada 1976—1980 și din Programul 
suplimentar adnotat de Conferința 
Națională a partidului.

Tn intervențiile lor, participanții la 
dezbaterile care, au

datorită sprijinu- 
și multilateral pe 
din partea statu- 

să obțină producții

avut loc în ca- 
druI Comisiei centrale a 
agricultorilor din locali
tățile necooperativizate au 
subliniat că, 
lui permanent 
care-1 primesc 
lui, au reușit 
sporite și să valorifice pe această 
bază, prin unitățile specializate ale 

“statului și ale cooperației de consum, 
cantități mai mari de produse ani
male și vegetale. Toți vorbitorii și-ău 
exprimat profunda recunoștință pen
tru grija permanentă a partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fată de condiții
le lor de trai, grijă manifestată și 
prin legea, intrată recent în vigoare, 
care prevede instituirea pentru pri
ma dată în țara noastră a unui sistem 
de pensionare a țăranilor cu gospo
dărie individuală.

Vorbitorii au analizat în spirit cri
tic și autocritic activitatea desfășura
tă în acest sector al agriculturii, re- 
levind lipsurile și cauzele lor. Ei au 
menționat, totodată, căi și metode 
prin care-și propun să obțină pro
ducții mai mari, de mai bună cali
tate, spre a-și spori contribuția la 
mai buna aprovizionare a populației 
cu produse’ agroalimentare. în acest 
context, a fost subliniată utilitatea 
generalizării experienței acumulate 
de unele asociații pentru creșterea 
animalelor, ale căror rezultate 
demonstrat că prin asociere 
pot rezolva mai bine și 
ușor o serie de probleme specifice 
acestei îndeletniciri, se pot obține 
producții șl venituri superioare celor 
realizate de fiecare țăran în gospo
dăria sa.

au 
se 

mai

Dind glas hotărîrii agricultorilor 
din localitățile necooperativizate de a 
produce mai mult, participanții la 
dezbateri au relevat necesitatea ca 
eforturile lor să fie în mai mare mă
sură sprijinite de organismele cen
trale și județene de specialitate, in
deosebi în soluționarea mai operati
vă a unor probleme cum sînt asigu
rarea de soiuri noi de cartofi, mai 
rezistente la boli și dăunători, de hi
brizi de porumb cu perioadă mai 
scurtă de vegetație, ameliorarea rase
lor de animale și în special a bovi
nelor. folosirea mai judicioasă, mai 
economică a pajiștilor din golurile 
de munte și din păduri, diversificarea 
și îmbunătățirea calității uneltelor.

Exprimînd voința tuturor țăranilor 
cu gospodărie individuală, .vorbitorii 
s-au angajat să nu precupețească 
nici un efort, să pună în valoare în
tregul potențial al pămintului, să 
gospodărească mai bine mijloacele 
materiale și să realizeze pe această 
bază o creștere substanțială a șepte- 
lului, a producțiilor vegetale și ani
male. sporindu-și astfel contribuția la 
crearea fondului central de produse 
agroalimentare, la îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării populației.
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DIN ÎNTREAGA ȚARĂ, VIBRANTE MESAJE DE PROFUNDĂ STIMĂ 
ȘI ÎNALTĂ PREJUIRE ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
„Dumneavoastră, se arată în mesa

jul COMITETULUI MUNICIPAL 
DROBETA-TURNU SEVERIN AL 
P.C.R., ne-ați învățat să iubim istoria 
Si s-o îmbogățim cu noi și noi fapte 
ale muncii și demnității socialiste, 
ne-ați dat mîndria de a fi făuritori 
înțelepți și harnici ai operei prezen
tului, dreptul de a fi cutezători și 
încrezători în viitor. Iar dacă astăzi 
municipiul Drobeta-Turnu Severin e 
un colț înfloritor al țării, este pentru 
că noi, locuitorii săi, simțim din plin, 
asemenea întregului popor, grija pe 
care o purtați dezvoltării sale în ritm 
susținut, avem înscrise cu litere de 
aur. în minte și în inimi, prețioasele 
indicații și îndemnuri ce ni le-ați a- 
dresat cu prilejul fiecărei vizite de lu
cru. urmăm cu devotament si încre
dere nemărginită politica partidului 
și nu precupețim nici un efort pen
tru înfăptuirea hotăririlor adoptate de 
Congresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului. De aceea, dra
gostea ce o nutrim față de dumnea
voastră nu are margini si sîntem fe
riciți că trăim aceste vremuri de nouă 
istorie.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
profundul patriotism, cutezanța, spi
ritul de abnegație și dorința de mai 
bine pe care le-ați sădit în noi vor 
contribui la sporirea rodului muncii 
ce- o desfășurăm pentru înfăptuirea 
grandiosului program al partidului, 
înscriind astfel în cununa de victorii 
a municipiului nostru și a patriei 
dragi noi și tot mai importante iz- 
binzi. Cu aceste gînduri vă urăm, 
iubite conducător, să ne trăiti in 
fruntea partidului si tării întru mulți 
ani în sănătate și fericire, pentru 
continua înflorire a României".

„Sărbătoreasca aniversare a 60 de 
ani de viață și a 45 de ani de neîn
treruptă activitate revoluționară pe 
care ați desfășurat-o neobosit, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în slujba cauzei partidu
lui și poporului oferă și sutelor de 
mii de oameni ai muncii din con- 
strucții-montaj, organizați în sindi
cate, prilejul de a se alătura întregii 
națiuni în exprimarea profundei sti
me, dragoste și recunoștințe, se ara
tă în mesajul COMITETULUI UNI
UNII SINDICATELOR DIN INDUS
TRIA CONSTRUCȚIILOR. în vi
ziunea dumneavoastră asupra deve
nirii socialiste și comuniste a Româ
niei un loc central ocupă politica de 
investiții, ca bază pentru creșterea 
forțelor de producție și repartizarea 
lor echilibrată pe teritoriul tării, 
pentru ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului. Mîndri de 
rolul de mare răspundere ce le revi
ne în înfăptuirea acestei politici, 
purtînd în inimi căldura atîtor întîl- 
niri cu dumneavoastră, cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate pe mari
le platforme industriale și ansam
bluri de locuințe, oamenii muncii de 
pe șantierele patriei vă poartă cea 
mai profundă recunoștință pentru 
grija permanentă ce o acordați dez
voltării și modernizării activității de 
construcții-montaj, asigurării unor 
tot mai bune condiții de muncă și de 
trai pentru constructori. Omagiul 
nostru fierbinte pe care îl închinăm 
dumneavoastră în aceste momente 
solemne îl însoțim cu angajamentul 
ferm de a milita pentru a da activi
tății de înfăptuire a investițiilor 
înălțarea pe care partidul nostru o 
cere. Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că prețioasele dumneavoas
tră indicații cu privire la creșterea 
eficientei, accentuarea progresului 
tehnic în proiectarea și execuția o- 
biectivelor de investiții, mai buna 
gospodărire a resurselor. îmbunătăți-; 
rea organizării, întărirea ordinii și 
disciplinei constituie pentru sindica
tele din această ramură, pentru în
treg personalul muncitor din indus
tria construcțiilor un concret si mo
bilizator program de acțiune. Cu ne
țărmurită dragoste și adine respect 
vă dorim, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ani îndelungați 
de viață, cele mai fierbinți urări de 
fericire și sănătate deplină".

„Mindri de a fi contemporani cu 
întâiul președinte al României socia
liste — se arată în mesajul COMI
TETULUI ORĂȘENESC ADJUD AL 
P.C.R. — noi vedem în activitatea 
dumneavoastră plină de răspundere 
pentru prezentul și viitorul tării 
exemplul cel mai demn de urmat, 
al comunistului de omenie, al revo
luționarului mereu tînăr și cutezător, 
gata oricînd de dăruire pentru binele 
națiunii noastre. Vă asigurăm, sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom urma neabătut indicațiile și în
drumările dumneavoastră, că vom 
munci cu devotament pentru a da 
viață mărețelor sarcini reieșite din 
Programul P.C.R. și Conferința Na
țională. că vom face totul pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a obiectivelor economico-sociale care 
vor ridica orașul nostru în rîndul 
celor mai dezvoltate localități din 
tară, contribuind cu fapta noastră la 
zborul spre comunism ai națiunii, cu 
inimile înflăcărate de simbolul': 
Partidul, Ceaușescu, România".

„Cu profundă recunoștință munci
torească, noi, oamenii muncii din 
EXPLOATAREA MINIERĂ CAVNIC, 
JUDEȚUL MARAMUREȘ, dăm glas 
sentimentelor de aleasă stimă și dra
goste față de dumneavoastră, cu pri
lejul sărbătoririi a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani de activitate 
revoluționară. însuflețiți de hotărîrile 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, de în
drumările ce ni le-ați dat cu pri
lejul vizitelor dumneavoastră de 
lucru în bazinul minier Baia Mare, 
ne simțim mai hotăriti în îndepli
nirea îndatoririlor noastre, răspun- 
zind grijii partidului, a dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prin fapte de 
muncă ce se concretizează în reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
pe anul 1977. Totodată, ne angajăm 
să ne organizăm în așa fel activi
tatea ca sarcinile sporite ce revin 
unității noastre în anul 1978 și pe 
întregul cincinal să fie realizate și 
depășite la toți indicatorii. Pornind 
de la marile cerințe pe care le are 
țara față de noi, ne preocupăm de 
creșterea randamentelor la extracție, 
prin aplicarea noilor metode de 
muncă, mecanizarea lucrărilor mi
niere, instruirea și perfecționarea 
întregului personal muncitor.

Așa înțelegem noi, minerii, să răs
pundem încrederii acordate de partid, 
de secretarul său general, care ne 
cheamă să decidem, să conducem 
propriul nostru prezent și viitorul 
luminos". ,

în mesajul COMITETULUI MUNI
CIPAL SIGHIȘOARA AL P.C.R. ȘI 
AL CONSILIULUI POPULAR MU
NICIPAL se spune : „Cu mîndrie 
patriotică, comuniștii, toti oamenii 
muncii — români, maghiari, germani
— din municipiul nostru vă urează, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia aniversării a 60 
de ani de viață și a peste 45 ani de 
activitate revoluționară închinată țe
lului suprem al poporului român — 
socialismul și comunismul — multă 
sănătate, viață lungă și ani mulți în 
fruntea partidului și statului, pentru 
a ne conduce cu înțelepciune pe dru
mul trasat de Congresul al XI-lea și 
de recenta Conferință Națională a 
partidului. Putem afirma cu satisfac
ție că societatea românească, după 
Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, a cunoscut o cotitură 
radicală în drumul ei spre comunism, 
pe linia transformării revoluționare 
a vieții materiale și spirituale a oa
menilor muncii, indiferent de na
ționalitate. Mîndri și încrezători, 
sighișorenii au avut prilejul să vă 
cunoască vasta și inepuizabila pu
tere de muncă, de mobilizare a ener
giilor creatoare. Locul dumneavoas
tră de muncă este țara întreagă, 
acolo unde clocotește și bate inima 
comuniștilor și a celorlalți oameni 
ai muncii, acolo unde se traduce in 
viată politica generală clarvăzătoare 
a partidului nostru. Județul Mureș și 
odată cu el și municipiul Sighișoara 
au beneficiat de vizitele fructuoase si 
pline de învățăminte pe care le-ati 
făcut dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general. în 
folosul și spre binele întregului 
popor".

„Fericitul eveniment pune puternic 
în relief dragostea și considerația de 
care vă bucurați pentru meritele ex
cepționale în conducerea partidului și 
statului, pentru înțelepciunea cu care 
călăuziți destinele României. Prinosul 
nostru de dragoste și recunoștință 
fată de dumneavoastră, cel mai iubit 
și demn fiu al poporului, revoluțio
narul intransigent, patriotul luminat 
și conducătorul clarvăzător, de nu
mele căruia se leagă tot ce am în
făptuit și înfăptuim în acești ani glo
rioși, înmănunchează și dragostea, și 
recunoștința întregii mișcări, pentru 
apărarea păcii din țara noastră pentru 
rolul esențial ce vă revine în crește
rea continuă a prestigiului României 
pe plan mondial, se spune în mesajul 
COMITETULUI NATIONAL PEN
TRU APĂRAREA PĂCII. Inspirin- 
du-ne în permanență din înaltul dum
neavoastră exemplu, vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că ne ,vom mobiliza toate forțele pen
tru a ne aduce modesta noastră con
tribuție la popularizarea și înfăptui
rea politicii de pace și înțelegere in
ternațională a României, pentru tri
umful idealurilor de pace și prietenie 
în întreaga lume".

„La aniversarea a 60 de ani de 
viață și la împlinirea a 45 de ani de 
activitate revoluționară neîntreruptă
— se spune în mesajul COMITETU
LUI ORĂȘENESC DE PARTID 
ABRUD, JUDEȚUL ALBA — comu
niștii, toți oamenii care trăiesc și 
muncesc dintotdeauna în această va
tră legendară a românilor, vă adre
sează, iubite și stimate tovarășe se
cretar general, un fierbinte salut co
munist, cele mai calde felicitări, 
urări de fericire, sănătate, ani multi 
de viață si putere de muncă, pentru 
a conduce mai departe, in fruntea 
partidului și statului nostru, poporul 
român pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism. 
Ne sînt permanent proaspete imagi
nile deosebit de plăcute pe care ni 
le-a lăsat vizita dumneavoastră de 
lucru din octombrie 1976 în zona 
Munților Apuseni. Ne bucurăm din 
toată inima că indicațiile date au 
prins viață, au amplificat energia 
creatoare, entuziasmul și dorința 
noastră nestrămutată de a traduce in 
faptă îndemnul dumneavoastră de a 
face totul îneît așezările din zona 
Apusenilor să se prezinte la sfîrșitul 
acestui cincinal cu un bogat bilanț de 
realizări pe linia dezvoltării econo
mico-sociale, a bunăstării și fericirii".

în mesajul COMITETULUI ORĂ
ȘENESC DE PARTID PAȘCANI se 
spune : „Pașcaniul de azi vă dato
rează ridicarea sa de la vechiul tirg 
de provincie lâ un oraș industrial in 
plină dezvoltare gratie grijii pe care 
o purtati dezvoltării armonioase a tu- * 
turor localităților și a indicațiilor con
crete la fața locului cu prilejul celor 
două vizite de lucru efectuate la in
terval de numai patru ani în locali
tatea noastră. ’Vor rămîne vii în ini
mile pășcănenilor privirea dv. caldă 
și cutezătoare, plină de dragoste fată 
de cei ce muncesc, încrederea pe care 
o aveți în oameni, cuvintele înțelepte 
si îndemnurile de a munci pentru ca 
Pașcaniul să devină un puternic cen
tru muncitoresc industrial, ne măsura 
vechilor și bogatelor sale tradiții re
voluționare. Acum, cind împliniți 60 
de ani de viață și 45 de ani de acti
vitate revoluționară, vă asigurăm de 
deplina noastră dragoste și stimă și 
vă dorim multă sănătate și fericire, 
viată lungă, spre binele patriei noas-, 
tre de azi si de mîine".

„Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viată și a peste 45 de ani de acti
vitate revoluționară neîntreruptă, 
oamenii muncii de la TRUSTUL 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ TIMI
ȘOARA vă urează, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, multă să
nătate, fericire, viată lungă și multă 
putere de muncă în fruntea statului 
și a partidului, pentru înfăptuirea 
mărețului program elaborat de Con
gresul al. XI-lea al partidului, spte 
binele întregului nostru popor. Co
muniștii. toti oamenii muncii din ca
drul trustului își exprimă încă o dată 
deplina adeziune la realizarea între
gului program de construcții, se an
gajează să nu precupețească nici un 
efort pentru a da tării locuințe trai
nice, moderne, confortabile si ieftine, 
pentru înălțarea patriei pe culmile 
cele mai înalte ale progresului si bu
năstării sociale".

„Cu ocazia aniversării a 60 de ani 
de viață și 45 de ani de activitate 
revoluționară, toți oamenii muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA „11 IUNIE"
— CISNĂDIE, JUDEȚUL SIBIU. își 
exprimă în aceste rînduri pe care vi 
le adresăm gîndurile și sentimentele 
de profundă recunoștință și admi- , 
rație față de munca neobosită și pli
nă de abnegație pe care o desfășu- 
rați în fruntea partidului și poporu
lui nostru pentru realizarea unui 

înalt grad de civilizație materială șl 
spirituală pe pămintul scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă Româ
nia. Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom urma cu tot devotamentul e- 
xemplul dumneavoastră personal, 
politica partidului nostru pentru per
fecționarea în continuare a activită
ții, pentru a fi mereu la înălțimea 
mărețelor sarcini încredințate de 
partid in Îndeplinirea exemplară a 
istoricelor hotărâri ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. Vă dorim, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să trăiți 
multi ani. să ne conduceți cu aceeași 
clarviziune și hotărîre pe drumul vic
torios al socialismului și comunismu
lui".

„Personalitatea dumneavoastră deo
sebită. se subliniază în mesajul CON
SILIULUI JUDEȚEAN AL SINDICA
TELOR TULCEA, se confundă cu 
cea mal bogată și fertilă etapă din 
drumul ascendent al patriei noastre 
pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în cadrul că
reia ați desfășurat o laborioasă acti
vitate pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii în vederea ridicării 
pe noi trepte superioare a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului, perfecționării tuturor dome
niilor de activitate, respectării legali
tății. a normelor eticii și echității so
cialiste. Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
urma cu devotament și abnegație poli
tica partidului nostru. îndrumările 
dumneavoastră pentru perfectionarea 
activității, adueîndu-ne o contribuție 
tot mai sporită la înfăptuirea neabătu
tă a hotăririlor Congresului al XI-lea 
și ale recentei Conferințe Naționale a 
Partidului Comunist Român. Oamen’i 
muncii din acest colț de tară vă 
urează din toată inima, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, un traditio
nal „La multi ani !“.

• Felicitări, urări de sănătate și viață îndelungată, spre binele și 
prosperitatea României socialiste

• Satisfacție șl mîndrie patriotică pentru realizările obținute pe 
drumul deschis de ideile profund înnoitoare aie secretarului 
general ai partidului

• Pretutindeni, angajamentul ferm de a munci fără preget pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului ai XI-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului

„Păstrăm vil în amintire vizitele 
dumneavoastră în orașul nostru, a că
ror rodnicie ne-a adus suflul înnoitor 
al dezvoltării industriale, cît și ho
tărârea de a înscrie pe aceste melea
guri noi pagini de muncă revoluțio
nară și de civilizație socialistă, asa 
cum dumneavoastră știți să prefigu
rați noua istorie a patriei, se spune 
în mesajul COMITETULUI ORĂȘE
NESC CARACAL AL P.C.R.

Recunoștința noastră, prețuirea șl 
stima pe care vi le purtăm le cuprin
dem în buchetul Simplu al cuvintelor, 
crescut din milenara noastră limbă 
și existentă românească, pe care atît 
de mult le iubiți, și vă dorim din 
inimă să trăiti bucuria marilor idea
luri ale comunismului pe pămintul 
românesc".

Cu prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere, oamenii muncii de la EX
PLOATAREA MINIERĂ SĂSAR 
DIN BAIA MARE vă aduc omagiul 
de recunoștință pentru minunatele 
realizări înfăptuite pe calea dezvol
tării economice și sociale a țării, 
pentru prestigiul fără precedent de 
care se bucură România în lume 
prin eminenta dumneavoastră perso
nalitate și vă doresc sănătate de
plină și viață îndelungată spre bi
nele și propășirea națiunii noastre 
socialiste. Dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne 
aparțineți în primul rînd.nouă, mi
nerilor, pentru care v-ați străduit 
să asigurați cele mai înalte condiții 
de viață și muncă, fapt pentru care 
sintem hotărîți să obținem noi rea
lizări în sporirea producției de mi
nereuri. La aniversarea frumoasei 
dumneavoastră vîrste de 60 de ani 
și împlinirea a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară neîntrerup
tă, dăm glas sentimentelor noastre 
minerești, urîndu-vă din toată 
inima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, viață îndelungată, feri
cire, multă putere de muncă spre 
binele patriei și poporului, al cauzei 
socialismului și comunismului".

„Mereu prezent în mijlocul oame
nilor muncii, mereu alături de ei, 
întotdeauna în fruntea luptei de zi
dire trainică a edificiului comunist 
în România de azi și de mîine, sîn- 
teți întîiul muncitor al țării, gîndi- 
torul marxist-leninist remarcabil, 
arhitect și constructor de lume nouă, 
de civilizație nouă și de om nou in 
țara noastră, se spune în mesajul 
colectivului de oameni ai muncii 
din GRUPUL DE ȘANTIERE 
„ELECTROMONTAJ" — BUCU
REȘTI. Activitatea dumneavoastră 
revoluționară, patriotică, începută 
din fragedă copilărie, în vremuri de 
grea încercare pentru poporul pe 
care l-ați slujit dintotdeauna cu cre
dință, constituie pentru toți comu
niștii, întregul popor exemplul 
grăitor al omului, comunistului, 
conducătorului încercat și devotat 
care sînteți dumneavoastră, tovarășe 
secretar general. Ca oameni ai 
muncii în sectorul energiei electri
ce, conștient! de marea răspundere 
ce o purtăm pentru alimentarea cu 
energie electrică a obiectivelor eco
nomice, social-culturale, cartiere de 
locuințe, ne angajăm că vom face 
totul pentru realizarea la timp și în 
condiții calitativ superioare a sarci
nilor ce ne revin. Să ne trăiti multi 
ani fericiți, pentru binele și feri
cirea întregului popor !“

„Noi, cei care muncim la FILATU
RA DE BIÎMBAC DIN ZALĂU, vă 
„rugăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să ne îngăduiți să vă 
urăm din toată inima multi ani, 
multă sănătate, viată îndelungată, 
multă putere de muncă pentru a 
putea sluji cu aceeași înflăcărare co
munistă idealurile mărețe de drep
tate și libertate, de înălțare a Româ

niei socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație. Sîntem pe deplin 
conștienți, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că avem în față 
exemplul vieții unui mare revolu
ționar și patriot, că locul dumnea
voastră de muncă îl constituie tara : 
uzinele, fabricile, ogoarele și șantie
rele ei. Ați parcurs și parcurgeți 
neobosit un itinerar de la un capăt 
la altul al tării, prin toate județele, 
peste tot unde se muncește, se în
vață, se creează. Ați poposit și-n 
mijlocul nostru, al personalului mun
citor de la Filatura de bumbac. Ne 
sînt. încă vii în minte îndemnurile, 
prețioasele indicații pe care ni le-ați 
dat cu ocazia vizitei de lucru efec
tuate în fabrica noastră. Printre al
tele, ne-ati indicat să folosim mai 
bine spatiile de producție și să îm
bunătățim calitatea produselor. Vă 
raportăm, acum, că toate indicațiile 
date de dumneavoastră au fost apli
cate în practică. întregul colectiv 
este hotărât ca, în acest an. toată 
producția ce o vom realiza să fie 
numai de calitatea A. Dorim ca prin 
aceasta să facem marele salt de la 
cantitate la o nouă calitate, așa cum, 
cu înțelepciune și clarviziune, ne-ati 
indicat de la tribuna Conferinței Na
ționale a P.C.R. Dorim ca în acest 
fel să ne manifestăm recunoștința 
noastră pentru grija partidului, a 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, pentru minunatele 
condiții de muncă și de viată asi
gurate".

în mesajul adresat de COMITETUL 
ORĂȘENESC AL P.C.R. FĂUREI, 
JUDEȚUL BRĂILA, se arată : „Co
muniștii, toți cetățenii tînărului 
nostru oraș, ce In curind va împlini 
un deceniu de la înființarea sa, vi
brează la unison cu glasul întregii 
țări la acest ceas al bucuriei una
nime : sărbătorirea celui mai scump 
fiu al națiunii noastre, a dumnea
voastră. mult stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu. Personalitate ar
dentă, temerară și impetuoasă, v-ațl 
împletit permanent activitatea și 
viața ‘cu destinul neamului românesc 
în cea mai nouă și înfloritoare etapă 
a istoriei țării. Cinstind personalita
tea dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cinstim munca noastră, convertită în 
mîndre realizări, visele și speranțele 
noastre întrupate cu minunate îm
pliniri, satisfacția de a fi noi înșine, 
mîndri și liberi în țara strămoșilor 
noștri, în orășelul nostru drag.

Ne-ați fost permanent tovarăș de 
muncă, modelul faptelor noastre, că- 
lăuzindu-ne drumul cu rodnice în
demnuri, cu generoase și însufleți- 
toare chemări, demonstrîndu-ne prin 
excepționalul dinamism și neobosita 
putere de creație că unica rațiune a 
vieții noastre este de a sluji cu în
treaga ființă patria și partidul. 
Ne-ați învățat în orice moment să 
fim ziditori ai noii lumi socialiste, 
demni și suverani pe propria soartă, 
uniți în cuget și simțiri, egali între 
popoarele egale ale lumii. Acum, la 
aniversarea a 60 de ani de viață și 
a peste 45 de ani de activitate revo
luționară neîntreruptă, vă urăm cu 
stimă și profundă prețuire multă să
nătate, viață lungă și fericire, spre 
binele și prosperitatea poporului, 
pentru continua înflorire și propă
șire a României socialiste".

„Uniți în gînd și în faptă cu în
tregul ■ nostru popor, colectivul de 
oameni ai muncii din REGIONALA 
DE CĂI FERATE GALAȚI, cu mîn
drie patriotică vă adresează calde fe
licitări, multă sănătate și putere de 
muncă, spre a încununa cu noi rea
lizări activitatea strălucită pe care 
o desfășurați în fruntea partidului 
și statului nostru. Decernarea pentru 
a doua oară a titlului de onoare su
prem „Erou ai Republicii Socialiste 
România" și a ordinului „Victoria 
Socialismului", cît și a înaltelor ti
tluri de doctor în științe politice și 
doctor în economie, pentru merite 
excepționale în activitatea de partid 
și de stat, exprimă înalta apreciere 
a strălucitelor dumneavoastră cali
tăți de om politic, eminent conducă
tor al cărui nume va rămîne înscris 
cu litere de aur în cartea istoriei 
noastre. Vă asigurăm, iubite și Sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom valorifica mai bine întregul po
tențial economic și uman, capacita
tea noastră de creație, vom face to
tul pentru îndeplinirea exemplară a 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
a partidului".

„Pentru sprijinul ce l-a primit 
agricultura județului nostru din par
tea partidului, a dumneavoastră per
sonal, mult iubite tovarășe secretar 
general, vă transmitem întreaga re
cunoștință a țărănimii cooperatiste 
de pe plaiurile gorjene, ca unei per
sonalități care întruchipează cele 
mai de seamă virtuți ale poporului 
nostru, vizionar lucid și cuprinzător, 
de mare profunzime ideologică, ce 
își aduce permanent o prețioasă con
tribuție la îmbogățirea marxism-le- 
ninismului — se arată în mesajul 
CONSILIULUI UNIUNII JUDE
ȚENE GORJ A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră luminos în slujirea fără pre
get a intereselor poporului nostru, 
cooperatorii, strîns uniți în jurul 
partidului, au chibzuit asupra celor 
mai eficiente măsuri politice și teh- 
nico-organizatorice menite să conso
lideze și să dezvolte succesele obți
nute și să determine creșterea con
tribuției unităților agricole coopera
tiste Ia fondul central al statului, la 
dezvoltarea economiei naționale. Vă 
asigurăm, scumpe tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu, că avînd 
conștiința răspunderii și devotamen
tului datorat partidului, patriei, dum
neavoastră, vom face totul pentru 
realizarea în mod exemplar a sarci
nilor ce revin agriculturii socialiste 
din județul nostru !“

în mesajul COMITETULUI ORĂ
ȘENESC AL P.C.R. MOINEȘTI se 
scrie : „Mîndri de pilda vie ce ne-o 
oferiți ca patriot și conducător în
flăcărat, luptător neobosit pentru in
dependența și suveranitatea patriei, 
militant activ pentru coeziunea din
tre partidele comuniste și muncito
rești, pentru prietenia dintre popoare, 
pentru propășirea națiunii noastre 
socialiste, ne angajăm, stimate to
varășe secretar general, să învățăm 
și să aplicăm în viața noastră de zi 
cu zi spiritul revoluționar spre care 
ne îndemnați în permanență. Vă 
asigurăm că în inimile noastre, ale 
întregului nostru popor, ca și ale 
generațiilor viitoare, constituit! și 
veți constitui flacăra nestinsă pe 
care istoria o va așeza la loc de 
cinste alături de ceilalți conducători 
și patrioți înflăcărați ai neamului 
nostru românesc, în lupta pentru 
neatîrnare și unitate națională. Mo
bilizați de îndemnul și pilda dumnea
voastră vie, oamenii muncii din 
orașul Moinești, în frunte teu comu
niștii, sînt hotărîți să facă totul pen
tru înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale a partidului, pentru realiza
rea programului suplimentar de dez
voltare economico-socială a patriei 
în perioada 1976—1980, spre binele 
nostru și al întregului popor. Vă 
rugăm, iubite conducător, cu prilejul 
zilei dumneavoastră de naștere, să 
primiți urarea noastră clin toată 
inima : «Să ne trăiți întru mulți 
ani !«“.

„Cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei dumneavoastră de 

naștere șl împlinirii a peste 45 de 
ani de rodnică activitate revoluțio
nară consacrată propășirii întregului 
nostru popor, înfăptuirii năzuințelor 
de mai bine, colectivul de oameni ai 
muncii din ÎNTREPRINDEREA DE 
ELEMENTE DE AUTOMATIZĂRI — 
BUCUREȘTI vă adresează din inimă 
cele mai calde felicitări și vă urează 
viață lungă, multă sănătate și feri
cire.

Noi am avut prilejul de a ne bu
cura în mai multe rînduri de pre
zența dumneavoastră în mijlocul nos
tru. Sfaturile și indicațiile prețioase 
pe care ni le-ați dat, izvorâte dintr-o 
profundă cunoaștere a realității, au 
dinamizat energiile noastre, ne-au 
făcut munca mai rodnică, sporind în 
felul acesta aportul nostru la dez
voltarea industrială a României so
cialiste. , Acționînd in lumina hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale a partidului, a in
dicațiilor prețioase date de dumnea
voastră. stimate tovarășe secretar 
general, organizația de partid, tine
retul comunist, întregul personal 
muncitor din întreprinderea noastră 
vor milita cu fermitate pentru folo
sirea intensivă a capacităților de 
producție, îmbunătățirea indicilor ca
litativi ai activității economice, fo
losirea judicioasă a forței de muncă, 
creșterea productivității muncii, pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor și angajamentelor luate",

„Cu sentimente de adîncă mîndrie 
patriotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJ MINIER FILIPEȘTII DE 
PĂDURE, JUDEȚUL PRAHOVA, vă 
adresăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a zilei de 
naștere și a peste 45 ani de activi
tate revoluționară, străbuna urare 
românească „La mulți ani", multă 
sănătate, putere de muncă și tot mai 
mari succese in activitatea neobosită 
pe care o desfășurați pentru fericirea 
poporului și a patriei noastre socia-, 
liste, pentru cauza socialismului și 
păcii în lume".

„De pe meleagurile unde au ră
sunat pașii și primele acorduri ale 
viorii lui George Enescu, din vechiul 
și mereu înnoitul Botoșani, colecti
vul filarmonicii noastre își îndreaptă 
gîndurile spre dumneavoastră, cu 
prilejul aniversării a 60 ani de viață 
și 45 de ani de activitate revoluțio
nară. Ne exprimăm admirația și re
cunoștința pentru întreaga dumnea
voastră viată și muncă pusă în slujba 
afirmării și prosperității națiunii 
noastre, vă sîntem îndatorați pentru 
grija și atenția cu care orientați 
destinele artei socialiste ca mijloc 
de înnobilare a personalității umane
— se arată în mesajul COLECTIVU
LUI ARTISTIC AL FILARMONICII 
BOTOȘANI.

Sîntem convinși că, abordînd în 
repertoriile noastre lucrări de mu
zică românească inspirate din trecu
tul măreț al poporului, din frumu
sețile de azi și de ieri ale plaiurilor 
românești, din munca și viața con
structorilor socialismului, împlinim 
un deziderat al istoriei contemporane, 
un act patriotic.

Acum, cu ocazia mărețului eveni
ment din viața dumneavoastră și a 
poporului român, al cărui simbol 
sînteți, vă urăm împreună cu toată 
suflarea românească : La mulți 
ani 1“

„Împreună cu întregul nostru 
popor, noi, locuitorii celui mai 
tînăr oraș al județului ’ Covasna
— întorsura Buzăului, se spune 
în mesajul COMITETULUI ORĂ
ȘENESC DE PARTID ÎNTOR
SURA BUZĂULUI, dorim să vă 
adresăm, scumpe tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, cu prilejul aniversării a 
șase decenii de viață și 45 ani de 
activitate revoluționară, un călduros 
„La multi ani", urările noastre por
nite din adîncul cugetelor, de sănă
tate și fericire, de viată îndelungată. 
Ne este plăcut să vă raportăm și la 
acest eveniment sărbătoresc că orașul 
nostru, creat pe harta țării pe baza 
prețioaselor dumneavoastră indicații, 
cunoaște o înflorire fără precedent 
în acești ani rodnici, ilustrînd cu pu
tere politica partidului și statului 
nostru de dezvoltare armonioasă și 
multilaterală a tuturor județelor pa
triei, de asigurare a deplinei egali
tăți a fiilor patriei. Să ne trăiti intru* 
mulți ani, spre binele și fericirea na
țiunii noastre socialiste, pentru creș
terea prestigiului României socialiste 
în rîndul națiunilor lumii".

„împreună cu întregul partid, cu 
întreaga țară, comuniștii, toți locui
torii orașului nostru, români și ma
ghiari, într-o deplină unitate și fră
ție, își îndreaptă gîndurile Și senti
mentele de profundă dragoste și re
cunoștință fierbinte către dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, dorindu-vă 
din adincul ființei lor multă sănă
tate, viață fericită și îndelungată, 
multă putere de muncă pentru bine
le și fericirea poporului român, pen
tru prosperitatea continuă a Româ
niei socialiste — se arată în mesa
jul COMITETULUI ORĂȘENESC AL 
P.C.R. CEIIU SILVANIEI ȘI CON
SILIULUI POPULAR AL ORAȘU
LUI.

Ca luptător ferm pentru construi
rea socialismului și comunismului pe 
pămintul scumpei noastre patrii, ca 
brav și destoinic conducător al par
tidului și statului, activitatea dum
neavoastră neobosită însuflețește în
treaga noastră națiune. Avînd în 
permanentă în fața noastră minuna
tul dumneavoastră exemplu de viață 
și neobosită activitate revoluționară 
pusă în slujba tuturor celor ce mun
cesc de la orașe și sate, ne angajăm 
cu toată fermitatea, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, să 
valorificăm la un înalt nivel calita
tiv rezervele și posibilitățile de care 
dispunem, să mobilizăm toate colec
tivele de oameni ai muncii la reali
zarea exemplară a sarcinilor com
plexe ce ne revin din istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al XI-lea, ale 
Conferinței Naționale a partidului. 
La acest bogat și prestigios bilanț de 
viață și activitate revoluționară în
chinate partidului, patriei și poporu
lui, vă exprimăm profundele noastre 
mulțumiri pentru grija părintească 
pe care o simțim zi de zi, recunoș
tința fierbinte pentru tot ceea ce s-a 
realizat și se va realiza pe meleagu
rile Sălajului, precum și în orașul 
nostru in acest cincinal și în perioada 
ce urmează".

„Colectivul de mineri, tehnicieni 
și ingineri de la EXPLOATAREA 
MINIERA NISTRU, JUDEȚUL MA
RAMUREȘ, angajat total într-o vie 
și însuflețită muncă de traducere în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea șl ale Conferinței Naționale 
a partidului, cu ocazia aniversării a 
60 de ani de viață și a peste 45 de 
ani de activitate revoluționară își 
îndreptă gîndurile și sentimentele de 
recunoștință spre dumneavoastră, 
cel mai iubit și devotat fiu al po
porului. Activitatea dumneavoastră 
neobosită de luptător înflăcărat pen
tru cauza partidului și poporului, 
pentru bunăstarea și progresul pa
triei constituie pentru noi un mode] 
de dîrzenie și hotărîre, un imbold în 
lupta pentru aplicarea în viată a po
liticii partidului, la a cărei elabo
rare ați avut și aveți o contribuție 
hotărâtoare. Noi, minerii,- vă urăm 
din inimă multă sănătate, fericire, 
viată îndelungată, spre binele și 
prosperitatea poporului român, pen
tru continua înflorire și afirmare a 
României socialiste, ca stat liber și 
independent. Adăugăm acestor urări 
angajamentul nostru de a răspunde 
cu întreaga putere de muncă chemă
rii și îndemnului dumneavoastră de 
a ne spori efortul pentru creșterea 
producției de minereu prin extinde
rea tehnicii moderne de lucru în 
subteran, prin creșterea productivi
tății muncii". '

„Alături de întregul nostru popor, 
grănicerii, ca de altfel întreaga oștire, 
își exprimă și cu acest fericit prilej 
sentimentele de aleasă stimă si pre
țuire, de dragoste și respect pentru - 
activitatea pasionată și plină de dă
ruire pe care o desfășurați în fruntea 
partidului și a tării, se subliniază in 
mesajul TRUPELOR DE GRĂNI
CERI. Spiritul dumneavoastră de e- 
minent revoluționar, devotat fără 
margini patriei, cauzei socialismului 
și comunismului, a fost si este mereu 
o prezentă vie în rîndul oștirii ro
mâne.

Vă sîntem profund recunoscători 
pentru contribuția nemijlocită pe care 
ați adus-o la făurirea armatei noas
tre populare, la crearea doctrinei mi
litare românești. împreună cu gărzile 
patriotice, cu întreaga populație din 
zona de frontieră, militarii grăniceri 
își îndeplinesc cu devotament si ab
negație misiunea ce le-a fost încre
dințată de partid, paza și apărarea 
frontierei noastre naționale. Asigu- 
rindu-vă de întregul nostru devota
ment, vă încredințăm, tovarășe co
mandant suprem, că străjuitorii fron
tierelor României socialiste — ostași 
de nădejde ai partidului, ai tării — 
muncesc fără preget pentru îndepli
nirea la înalt nivel calitativ a tuturor 
sarcinilor ce le revin din documentele 
Congresului al XI-lea si ale Confe
rinței Naționale, făcindu-si datoria în 
mod exemplar, cu maximă responsa
bilitate. Grănicerii patriei vă urează, 
mult iubite și stimate tovarășe co
mandant suprem, din adîncul inimi
lor. viată lungă și activitate tot mai 
rodnică în fruntea partidului, a re
publicii, a forțelor ei armate, un 
ostășesc și vibrant „Să trăiti !“. multă 
sănătate, bucurie și fericire".

„Istoria glorioasă, plină de faptele 
mari ale poporului român, care și-a 
apărat cu dîrzenie independenta, cu
noaște astăzi, prin munca devotată 
pe care o desfășurați în fruntea parti
dului si a statului și prin gîndirea 
dumneavoastră clarvăzătoare. În
drăzneață. creatoare, perioada de aur 
a construcției socialiste, se subliniază 
în mesajul corpului didactic și stu
denților UNIVERSITĂȚII „AL. I. 
CUZA" DIN IAȘI.

întâlnirile cu dumneavoastră au fost 

pentru noi tot atîtea prilejuri de 
bucurie și neprețuite stimulente in 
muncă. Sfaturile și indicațiile pe care 
ni le-ati dat cu privire la moderni
zarea și perfectionarea continuă a 
școlii românești, în strînsă concor
dantă cu cerințele actuale și de per
spectivă ale societății noastre socia
liste. pentru a putea răspunde sarci
nilor tot mai complexe ale vieții si 
practicii, constituie pentru noi un în
dreptar de excepțională importantă. 
Angajîndu-ne cu toată'puterea noas
tră de muncă și de dăruire pentru a 
îndeplini sarcinile de cinste si de 
mare răspundere pe care partidul ni 
le-a pus în fată la Congresul al XI- 
lea și ,1a recenta Conferință Națio
nală a partidului, ținem să ne expri
mam stima deplină și adincă, dragos
tea și prețuirea nețărmurită pentru 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. personalitate ilustră a e- 
pocii noastre, conducător înțelept si 
neînfricat al destinelor poporului ro
mân.

Vă urăm din toată inima, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să
nătate, aceeași neobosită putere de 
muncă, fericire, viată îndelungată și 
rodnică, spre a ne călăuzi mai depar
te pe drumul luminos ai făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre co
munism".

în mesajul colectivului de oameni 
ai muncii din INSTITUTUL DE 
CERCETARE ȘI PROIECTARE 
PENTRU INDUSTRIA MATERIALE
LOR DE CONSTRUCȚII se spune : 
„Cu deosebită stimă și respect vă a- 
dresăm, cu ocazia zilei dumneavoastră 
de naștere, tradiționala urare „La 
mulți ani" împreună cu dorința fier
binte de a vă ști vreme îndelungată 
la conducerea partidului și statului 
nostru, cu sănătate și putere de mun- . 
că. spre binele și fericirea națiunii 
române. Vă elogiem, vă cîntăm, pen
tru faptul că sînteți al nostru, așa 
cum sînt Carpații, Dunărea și Coloa
na fără sfîrșit, așa cum sînt pildele 
din bătrîni și dulcea limbă româ
nească. Ne exprimăm sentimentele 
de profundă considerație față de per
sonalitatea dumneavoastră, arhitect 
clarvăzător și neobosit promotor al 
mersului nostru înainte. Dorim să Vă 
încredințăm, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
permanent pentru a da viață în cit 
mai bune condiții indicațiilor pe care 
le-ați dat în magistralul Raport pre
zentat la Conferința Națională a 
partidului, orientate pe linia desco
peririi și extinderii de noi resurse de 
materii prime pentru industria ma
terialelor de construcții, valorificării 
superioare a acestora și a unor de
șeuri industriale, reducerii consu
murilor specifice de energie și com
bustibili, creării de noi produse cu 
caracteristici superioare, punerii în 
funcțiune a noi capacități de pro
ducție".

„Aniversarea a 60 de ani de viață 
și a 45 de ani de activitate revolu
ționară închinată de dumneavoas
tră. mult ' iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, zi de zi cauzei clasei ’ 
muncitoare, idealurilor poporului ro
mân. ne prilejuiește nouă, construc
torilor de mașini agricole din ÎN
TREPRINDEREA MECANICA DE 
UTILAJE MEDGIDIA, manifestarea 
celor mai sincere sentimente de pre
țuire și recunoștință, urarea fierbin
te de sănătate și viată îndelungata 
pentru a ne conduce cu aceeași hotă
rîre spre înflorirea patriei, a edifi
cării socialismului și comunismului 
pe pămintul românesc. ^nimati 
profund de istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, colecti
vul de oameni ai muncii din între-, 
prinderea noastră se angajează să 
muncească cu mai multă dăruire, să 
realizeze produse de calitate supe
rioară și de înaltă competitivitate, să 
nu precupețească nici un efort pen
tru cauza partidului și poporului, 
pentru ridicarea României socialiste 
pe noi culmi ale prosperității și civi
lizației".

în mesajul colectivului ÎNTRE
PRINDERII DE ECHIPAMENTE PE
RIFERICE — BUCUREȘTI se spune : 
„întreaga dumneavoastră viață și 
activitate reprezintă pentru noi, ti
neri și vîrstnici, un minunat model 
al comunistului de omenie, a cărui 
inimă fierbinte și veșnic tînără bate 
pentru ridicarea țării sale pe culmile 
progresului și civilizației, pentru in
dependența ei și viața liberă și dem
nă a poporului său, care, datorită 
contribuției dumneavoastră inesti
mabile, este astăzi apreciat și respec
tat de celelalte popoare ale lumii 
prin politica de pace și cooperare, de 
așezare a ordinii internaționale pe 
baze noi, mai echitabile. La aniver
sarea zilei dumneavoastră de naș
tere, dorim să vă asigurăm de în
treaga noastră dragoste și recunoștin
ță, să vă adresăm cele mai calde 
urări de sănătate, de viață îndelun
gată și putere de muncă în slujba 
partidului, a poporului și a patriei 
socialiste, angajîndu-ne să ne adu
cem întreaga contribuție la îndepli
nirea prevederilor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale a 
partidului".

„ADUNAREA GENERALA A CO
OPERATIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE „MUREȘUL"-MICALACA, 
DIN JUDEȚUL ARAD, exprimin- 
du-și cele mai înalte gînduri și 
sentimente de stimă și recunoștință, 
vă urează cu prilejul împlinirii a 
șase decenii de viață și a peste 45 de 
ani de activitate revoluționară, mulți 
ani rodnici, multă sănătate și putere 
de muncă în activitatea ce o desfă- 
șurați cu devotament și dăruire co
munistă în fruntea partidului și po
porului nostru. La această aniver
sare colectivul nostru vă adresează 
calde mulțumiri pentru prețioasele 
orientări și îndrumări ce le-ați dat 
activității noastre, pentru grija și 
preocuparea permanentă ce le acor
dați dezvoltării și modernizării agri
culturii socialiste, ridicării neconte
nite a bunăstării țărănimii, a între
gului popor.

Permiteți-ne să exprimăm și cu 
acest ' prilej voința noastră unanimă 
de a munci cu toată rîvna, urmînd 
exemplul dumneavoastră de muncă 
și viață, pentru a obține în acest an 
și în anii următori recolte tot mai 
mari, pentru a îndeplini și depăși 
sarcinile trasate de partid, contri
buind din plin, alături de ceilalți oa
meni ai muncii, la făurirea socialis
mului multilateral dezvoltat în pa
tria noastră".
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al aniversării zilei dumneavoastră de naștere, 

am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre cele „mai călduroase 
felicitări, precum și cele mai bune urări de viață îndelungată și fe
ricită, de progres și prosperitate pentru poporul român, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă.

SAYED MAREI
Președintele Adunării Poporului 

o din Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte Ceaușescu,
în numele părții americane a Consiliului economic româno-ame- 

rican, precum și in numele meu personal, doresc să vă adresez fe
licitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere.

Vă doresc multă sănătate în viitoj pentru a vă continua acti
vitatea în fruntea țării dumneavoastră, pe calea prosperității șl 
păcii.

Cu cele mai prietenești sentimente,
MILTON F. ROSENTHAL
Președintele părții americane 

în Consiliul economic româno-american

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă transmit cele mai călduroase și sincere felicitări cu ocazia 

zilei dumneavoastră de naștere. Vă doresc din toată inima să vă 
bucurați de mulți ani de sănătate și succese.

Prințul ABDOR REZA PAHLAVI
Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Ex

celenței Voastre, vă adresez sincerele mele urări de succes și de 
sănătate personală.

PANAYOTIS PAPALIGOURAS
Ministrul afacerilor externe al Greciei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a Excelenței Voastre, vă 

rog să primiți cele mai cordiale felicitări, precum și urări de 
prosperitate pentru frumoasa dumneavoastră țară și poporul ro
mân prieten.

Vă asigur de sentimentele mele sincere de recunoștință pentru 
vizita pe care am avut prilejul de a o face în frumoasa și ospi
taliera dumneavoastră țară și primirea cu care m-ați onorat cu 
această ocazie, precum și speranța că vă vom putea, la rîndul nostru, 
saluta aici, în situația cînd condițiile vă vor permite să efectuați 
această vizită, cu care îmi îngădui să sper că ne veți onora.

EDUARDO FREI MONTALVA
Fost președinte al Republicii Chile

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este 
deosebit de plăcut să vă exprim cele mai calde urări de fericire 
personală și pentru continuarea activității dumneavoastră de con
ducător suprem al poporului român.

Cu sentimente de, recunoștință,
FRANCESCO COSS1GA

Ministrul de interne al Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere de către 

poporul Republicii Socialiste România, vă rog să-mi permiteți, 
Excelență, să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și feri
cire. Totodată, doresc să felicit poporul prieten al Republicii So
cialiste România, urîndu-i progres și prosperitate continuă, sub 
conducerea înțeleaptă a Excelenței Voastre.

RASHID EL TAHIR BAKR
Vicepreședinte, Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, transmit 

Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări împreună cu urările 
mele de succes în eforturile pe care le depuneți pentru realizarea 
unei comunități internaționale bazate pe pacea- și bunăstarea po
poarelor.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Fost președinte al Columbiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre, cu ocazia 

măreței aniversări — ziua dumneavoastră de naștere — călduroase
le mele felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, precum și de prosperitate poporului român.

Cu acest fericit prilej, doresc să vă exprim înalta stimă și ad
mirație pentru contribuția valoroasă și dinamică pe care România, 
dumneavoastră personal o aduceți la triumful cauzei libertății, in
dependenței și demnității tuturdr națiunilor și popoarelor din A- 
frica și din întreaga lume, la eforturile comune pentru instaurarea 
unei lumi mai bune și mai drepte, bazată pe cooperare, înțelegere 
și respect reciproc între state.

Primiți, Excelență, asigurările înaltei mele considerații.
GWENDOLINE KONIE

Președintele Consiliului O.N.U. pentru Namibia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Omagiul care vi se aduce cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 

a zilei dumneavoastră de naștere emoționează, în afara frontierelor 
țării dumneavoastră, pe belgienii pe care i-ați primit.

îmi amintesc de ospitalitatea dumneavoastră de acum 10 ani, de 
la sfîrșitul verii anului 1968. într-un ' moment în care, in ciuda 
circumstanțelor dificile, România și Belgia căutau căile înțelegerii 
între țări cu regimuri diferite. De atunci dumneavoastră nu ați 
încetat, nici un moment, acest efort.

Folosesc această ocazie pentru a exprima urarea ca cele două 
țări ale noastre, situate la cele două' extremități ale Europei, să 
continue același efort de pace.

Urările mele de sănătate adresate persoanei dumneavoastră 
constituie, de asemenea, expresia sentimentelor de solidaritate, pe 
care le manifestă, unii față de alții, cetățenii „Europei totale", de 
care vorbea cîndva generalul de Gaulle.

Vă rog să1 primiți, domnule președinte, cu această ocazie, 
felicitările mele distinse și asigurarea înaltei mele considerații.

PIERRE HARMEL
Fost prim-ministru al Belgiei

■ Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
în numele tuturor colegilor mei din Senat, vă rog să primiți 

urările noastre cele mai vii cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere, împreună cu felicitările și urările 
noastre cele mai călduroase de sănătate și prosperitate pentru 
dumneavoastră și poporul român.

LUCIEN GAUTIER
Președintele Grupului de prietenie 

Franța—România, din Senat

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele tuturor membrilor Asociației de prietenie Marea Bri- 

tanie-România, vă rugăm să primiți, Excelență, felicitările noastre, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes, cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

încă de la constituirea Asociației noastre, acum 30 de ani, urmă
rim cu mare interes activitatea și strădania dumneavoastră puse în 
slujba poporului român.

Știm că încă de la vîrsta de 15 ani ați muncit din răsputeri 
pentru țara și poporul dumneavoastră, iar ca rezultat al activității 
dumneavoastră neîntrerupte și al succeselor obținute ați cîștigat 
astăzi respectul și stima oamenilor de stat din lumea întreagă.

Numeroasele vizite și întîlniri pe care le-ați avut în diferite 
părți ale lumii au contribuit la dezvoltarea relațiilor prietenești ale 
poporului român cu popoarele acestor țări, la întărirea păcit și 
cooperării internaționale.

Așteptăm cu nerăbdare și viu interes vizita de stat pe care 
urmează să o efectuați în țara noastră și vă dorim mult succes cu 
ocazia acestui moment de importanță istorică în cadrul relațiilor 
dintre Marea Britanie și România.

La mulți ani 1
Asociația de prietenie 

Marea Britanie — România
RENEE SHORT HARRY FRANCIS

Președinte Președinte executiv
HARRY GOLD

Secretar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere vă adresăm felicitări. Folosim acest prilej pentru a trans
mite dumneavoastră și familiei multă sănătate și fericire, precum și 
urări de prosperitate poporului român.

Cu sincere salutări,
MASASHI ISANO

Președintele Comitetului Economic 
Japonia-România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, conducerea Asociației italiene pentru legături culturale 
cu România adresează domniei voastre cele mai călduroase 
felicitări ; în același timp, vă asigurăm că vom dezvolta și extinde 
activitatea în vederea intensificării raporturilor de prietenie între 
popoarele italian și român.

Asociația italiană
pentru legături culturale cu România

Secretar general,
Dr. STEFANO VETRANO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Asociației culturale Belgia—România, vă adresăm 

caldele noastre felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere și vă urăm să conduceți multă vreme 
de acum înainte destinele țării dumneavoastră.

Dăm o înaltă apreciere contribuției dumneavoastră la înflorirea 
relațiilor dintre Belgia și România și la întărirea cooperării dintre 
popoare.

Asociația culturală Belgia—România vă asigură de întreaga sa 
colaborare pentru dezvoltarea legăturilor tradiționale de prietenie 
care leagă cele două popoare ale noastre.

Asociația culturală Belgia — România
Președinte, LEON-ELIE TROCLET

Ministru de stat,
Secretar general, JEAN TAILLARD

F yppIpu/pI Snip

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Asociația de prietenie Filipine — România și prietenii 
dumneavoastră de aici vă transmit cele mai bune urări cu prilejul 
aniversării zilei de naștere.

Vă dorim ani mulți de activitate în slujba țării dumneavoastră, 
pentru a o duce mai departe pe calea dezvoltării și progresului. 
Fie ca relațiile cordiale dintre țara dumneavoastră și a mea să 
dăinuie mulți ani de acum înainte.

Asociația de prietenie 
Filipine — România

FRED J. ELIZALDE
Președinte

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Asociației de prietenie Pakistan-România și al meu 

personal, îmi face o mare plăcere să adresez Excelenței Voastre 
salutările noastre cele mai călduroase și cele mai sincere felicitări 
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere.

Relațiile cele mai cordiale care, în mod fericit, există între Pa
kistan și România constituie o sursă de tărie pentru noi și sînt 
sigur că aceste legături de prietenie vor continua să se întărească 
sub îndrumarea și însuflețitoarea conducere a Excelenței Voastre. 
Nutrind speranța în continua cooperare între Pakistah și România 
in toate domeniile de activitate, mă folosesc de acest prilej pentru 
a vă adresa cele mai bune urări de sănătate, fericire, viață înde
lungată Excelenței Voastre și prosperitate deplină prietenilor noștri 
din România.

Asociația de prietenie 
Pakistan — România

MUHAMMAD ASLAM JAN
Președinte

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, Asociația de prietenie Ghana-România are deosebita plă
cere și onoare de a vă dori multă sănătate, prosperitate, succese in 
activitatea dumneavoastră dedicată bunăstării și fericirii poporului 
frate român și a întregii omeniri. La mulți ani 1

Ne exprimăm și cu această ocazie convingerea că veți face totul 
și de acum înainte ca in lume să guverneze pacea și înțelegerea 
între oameni..!

Cu înalte considerațiuni,
Asociația de prietenie 

Ghana — România
OKAI PESEMAKU

Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă transmitem felicitări și vă urăm viață îndelungată și 
succese în lupta pentru socialism, libertate și pace.

MARCELINO CAMACHO
Responsabil al Secretariatului național 

de coordonare al „Comisiilor Muncitorești" 
din Spania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am plăcerea să vă transmit, dumneavoastră și poporului 
român prieten, partidului și guvernului român, cele mai calde 
felicitări din inimă și urări de viață îndelungată.

FARUK AL KADDUMI
Șeful Departamentului Politic al O.E.P.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez, din partea Uniunii Democratice de Stînga, a 
mea personal și a soției mele, călduroase felicitări. Vă dorim o 
viață îndelungată și activă în slujba intereselor poporului român, 
a păcii în Balcani, în Europa și în lume.

ILIAS ILIOU
Deputat,

Președintele Uniunii Democratice de Stingă 
din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Comitetul Executiv Național, în numele tuturor membrilor 

Congresului Național African din Africa de Sud, vă adresează 
călduroase salutări frățești cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere.

Matura și consecventa conducere de către dumneavoastră a 
Partidului Comunist Român și a poporului muncitor a dus la 
consolidarea victoriilor revoluționare ale Republicii Socialiste 
România și a contribuit la întărirea pe mai departe a sistemului 
socialist mondial și a forțelor progresiste antiimperialisțe, iubi
toare de pace din întreaga lume.

Congresul Național African găsește surse de învățăminte în 
sprijinul consecvent acordat de Republica Socialistă România și 
poporul român și este convins că și în viitor se vor întări relațiile 
de prietenie și solidaritate.

ALFRED NZO
Secretar general

al Congresului Național African 
Africa de Sud

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Colectiyul internațional al revistei „Probleme cale păcii ■ și so

cialismului" vă felicită cordial pe dumneavoastră, eminent condu
cător de partid și de stat al României socialiste, militant de seamă 
al mișcării comuniste internaționale, cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei de naștere.

în această zi memorabilă, am dori să vă mulțumim pentru 
atenția pe care o manifestă Partidul Comunist Român față de 
publicația internațională a partidelor comuniste și muncitorești 
și să ne exprimăm speranța în întărirea pe mai departe a legătu
rilor P.C.R. cu revista.

Permiteți-mi, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
felicit încă o dată cu prilejul celei de-a 60-a aniversări și să vă 
urez multă sănătate și fericire, noi succese în activitatea dumnea
voastră, spre binele poporului român, în numele triumfului idea
lurilor păcii și socialismului.

K. I. ZARODOV
Redactor-șef al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului"

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România ’'
Excelență, domnule președinte,
în numele celor 2 300 de secții ale A.K.F.M.—K.D.R.S.M., vă 

exprimăm cele mai vii felicitări cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere și cele mai cordiale 
urări de prosperitate, de multă sănătate și fericire pentru acest 
an — 1978, care a început de curînd.

Ne este foarte cunoscută, Excelență, contribuția dumneavoastră, 
care nu poate fi îndeajuns de prețuită, la lupta antifascistă și 
pentru instaurarea păcii și dreptății în lume, și în special în 
Europa.

Noi cunoaștem, de asemenea, eforturile dumneavoastră neobo
site pentru a face din România o țară prosperă, unde socialismul 
să poată înflori intr-un mod creator.

Noi știm, totodată, întreaga atenție pe care o acordați ajuto
rării țărilor în curs de dezvoltare și relațiilor de prietenie și de 
solidaritate militantă între partidele și organizațiile noastre de 
masă.

Iată de ce, la această aniversare, ne permitem să vă dorim o 
viață lungă și fericită și deplină reușită în tot ceea ce întreprindeți 
pentru pace, progres, socialism și prietenie între popoare.

Trăiască președintele Nicolae Ceaușescu 1
Trăiască România socialistă 1

In numele A.K.F.M.—K.D.R.S.M.
Partidul Congresului

pentru Independența Madagascarului,
Președinte, dr. RICHARD ANDRIAMANJATO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă rog să primiți, din partea Centrului Democratic din 
Grecia (E.D.I.K.) și a mea personal, cele mai bune urări de fericire 
personală și sănătate, iar poporului român prieten bunăstare și 
prosperitate.

JEAN ZIGDHIS
Președintele

Uniunii Centrului Democratic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ilustre președinte,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări, doresc să exprim urările 

mele și ale Partidului Republican Italian, adresate persoanei 
dumneavoastră, căreia îi este încredințată o mare responsabilitate 
pentru viitorul țării dumneavoastră și al relațiilor între popoare.

• Țin, de asemenea, să vă exprim — dat fiind și faptul că am 
avut recent prilejul de a cunoaște direct țara dumneavoastră — 
dorin'a ca interesele comune ale poporului italian și poporului 
român pentru pace, destindere internațională, dezvoltare economică 
echilibrată a tuturor popoarelor, respectul și apărarea dreptului 
fundamental al omului să-și găsească o tot mai largă afirmare, 
ca bază pentru o conviețuire trainică intre state, să stimuleze 
dezvoltarea culturală, economică și socială a tuturor națiunilor, 
climatul de încredere generală în raporturile lor reciproce.

ODDO BIASINI
Secretar general

al Partidului. Republican Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor din Martinica, Comitetul Central al 

Partidului Comunist din Martinica este fericit să adreseze felici
tările sale frățești și cele mai bune urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări.

De la tineretul comunist în fruntea statului și poporului ro
mân, cursul vieții militante a tovarășului Ceaușescu a fost marcat 
de o luptă neîncetată și un devotament nezdruncinat pentru cauza 
muncitorilor și poporului României.

în noua Românie eliberată de capitalism, tovarășul Ceaușescu 
joacă un rol eminent pentru edificarea societății socialiste dezvol
tate, pentru prietenia și cooperarea între toate popoarele.

îi urăm ani mulți în slujba partidului și a patriei sale, în slujba 
socialismului.

ARMAND NICOLAS
Secretar general

al Partidului Comunist din Martinica,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Primiți felicitările mele cele mai cordiale, precum și expresia 
sentimentelor mele de înaltă stimă pentru activitatea dumnea
voastră pusă în slujba României socialiste.

GIANCARLO PAJETTA
Membru

al Direcțiunii Partidului Comunist Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresăm sincerele noastre urări. Vă dorim multă să
nătate și viață îndelungată consacrată cauzei poporului dumnea
voastră, prieteniei dintre popoare, luptei antiimperialiste, păcii și 
socialismului în lumea întreagă, triumfului principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST SIRIAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a dum

neavoastră cele mai vii felicitări și urări pentru dumneavoastră și 
națiunea română.

Amintindu-mi cu mare plăcere și interes de întilnirea avută cu 
dumneavoastră recent la București, vă reînnoiesc urarea de a con
tinua cu nestrămutată energie prețioasa dumneavoastră operă în 
fruntea națiunii române și pentru cauza destinderii, independenței 
și păcii între popoare.

ENRICO MANCA
Vicesecretar general 

al Partidului Socialist Italian

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoâstră de naștere, vă trans
mit felicitări și urări prietenești de bunăstare și fericire.

Cu deosebită atenție,
PEDRO PABLO AGUILAR

Secretar general 
al Partidului Copei — Venezuela

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Permiteți-mi ca, în numele meu personal și al Partidului So

cialist Popular din Danemarca, să vă felicit călduros cu prilejul 
celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. A- 
mintindu-mi de convorbirile pe care le-am avut împreună, am 
apreciat întotdeauna marea dumneavoastră contribuție la cauza 
libertății, destinderii și socialismului.

Vă urăm multă sănătate și succes în apărarea ■ suveranității 
României și în construirea socialismului Sperăm să continuăm 
cooperarea dintre partidele noastre, in spiritul solidarității inter
naționale. La mulți ani 1

Cu salutări călduroase,
GERT PETERSEN

Președintele
Partidului Socialist Popular 

din Danemarca

Fxeplprifpi Snip

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez sincere felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere, împreună cu cele mai bune 
urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și de prospe
ritate pentru poporul român.

Dr. RICARDO BALBIN
Președintele Partidului 

Uniunea Civică Radicală din Argentina

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, Partidul Socialist Revoluționar din Mexic vă transmite un 
salut frățesc.

Pentru organizarea muncitorilor către triumful socialismului I 
Pentru Comitetul Central

al Partidului Socialist Revoluționar din Mexic,
ARTURO SALCIDO BELTRAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez, în numele Partidului Socialist Sanmarinez și 
al meu personal, urări de viață lungă și activitate bogată in slujba 
destinderii și păcii în lume.

REMY GIACOMINI
Secretar general 

al Partidului Socialist Sanmarinez

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Societatea culturală Brazilia — România vă urează, domnule 
președinte, cu prilejul împlinirii celor 60 de ani de viață, multă 
sănătate și mulți ani înainte pentru a duce cu aceeași destoinicie 
drapelul destinului neamului românesc.

Societatea culturală Brazilia — România
AUGUSTIN HILE

Președinte
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K/âster viguros ol mișcării 
revoluționare de tineret

70 DE ANI DE LA CONSTITUIREA 
„CERCULUI UCENICILOR44 DIN CAPITALĂ

Timpul probabil pentru zilele de 4,
5 și 6 februarie. în țară : Vremea va 
fi umedă. Cerul va fi mai mult aco
perit, îndeosebi în Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea și Moldova, unde vor cădea 
precipitații temporare, mai ales sub

Aniversăm astăzi un eveniment gravat cu litere roșii in analele 
istoriei mișcării revoluționare de tineret din România — înființarea) 
cu șapte decenii in urmă, a „Cercului ucenicilor" din București. Gru- 
pmd in jurul său pe cei mai activi și mai înaintați ucenici și tineri 
lucratori, educîndu-i in spiritul idealurilor socialiste, mobilizindu-i la 
luptă împotriva exploatării capitaliste, „Cercul ucenicilor" a consti
tuit un nucleu polarizator al eforturilor de organizare politică a. tine
retului muncitoresc și de centralizare a rîndurilor sale la scara întregii 
țări.

Primire la Consiliul de Miniștri

Angajarea activă a tineretului mun
citoresc in luptele sociale din timpul 
regimului burghezo-moșieresc a fost 
rezultatul nemijlocit al situației deo
sebit de grele pe care o crease tine
rilor vechea orînduire. Producția de 
tip capitalist, desfășurîndu-se sub 
semnul obținerii unui profit cit mai 
mare, indiferent de mijloacele folo
site, a atras in rindurile forței de 
muncă mereu mai mulți tineri și 
chiar copii, nevoiți să lucreze cel mai 
adesea in condiții precare, cu conse
cințe dăunătoare pentru dezvoltarea 
lor fizică și intelectuală. La începu
tul secolului nostru, după date sta
tistice care nu reflectau veridic situa
ția, numai în industria prelucrătoare 
existentă in vechea Românie, din cei 
35 894 muncitori. 3 421 erau ucenici 
în vîrstă de peste 12 ani. iar 1 050 
tineri lucrători intre 14 și 16 ani.

îri apărarea intereselor acesto
ra, in ocrotirea a ceea ce repre
zenta izvorul viu al reproducției for
ței de muncă și însuși viitorul țării 
a acționat clasa muncitoare, pe stea
gul său de luptă fiind înscrise de 
timpuriu revendicări privind limita
rea folosirii forței de muncă a co
piilor, asigurarea condițiilor necesare 
unei instrucții temeinice a tineretu
lui. Aproape tot atît de devreme au 
apărut și preocupările pentru orga
nizarea rîndurilor tinerei generații.

Primele forme de organizare pro
fesională. a tineretului muncitor da
tează încă de la mijlocul secolului 
trecut, asociațiile create atunci limi- 
tindu-se insă la acțiuni de întrajuto
rare in caz de boală, invaliditate etc.; 
în iunie 1894 s-a constituit „Cercul 
elevilor tipografi" din București, pri
ma organizație de clasă a tineretului 
muncitor din țara noastră. Creșterea, 
numărului tinerilor angajați, maturi
zarea mișcării muncitorești însăși au 
făcut posibilă organizarea distinctă a 
rîndurilor tineretului muncitoresc 
prin constituirea, la București, acum 
70 de ani, a „Cercului ucenicilor".

Țelurile acestei organizații, purtînd 
de la început amprenta idealului re
voluționar, vizau, alături de mobili
zarea tinerilor la acțiuni revendica
tive pentru ușurarea condițiilor lor de 
muncă și viață, dezvoltarea conștiin
ței de clasă a tineretului, pregătirea 
lui temeinică pentru a face față exi
gențelor luptei tot mai dîrze cu bur
ghezia. Sau, cum se preciza într-en 
document al. organizației, „să facă 
din micii robi de astăzi viitori lucră
tori vrednici și luptători valoroși ai 
dezrobirii lor".

în prima perioadă a existentei sale, 
„Cercul ucenicilor" din București, 
care se mai intitula „Cercul cultural 
al ucenicilor", a desfășurat o activi
tate preponderent culturală, încercînd 
să suplinească pregătirea pe care ti
nerii ucenici n-o puțuseră. primi: pe. 
băncile școlii, să dezvolte capacitatea 
lor de a înțelege’.c'onținutul luptei re
voluționare în care era angajată clasa 
muncitoare, perspectiva acesteia, for
mele sale de organizare și de ac
țiune. Un rol important în acest sens 

l-a avut „Școala populară" pe care 
a înființat-o in ianuarie 1910, dar 
mai ales editarea și răspîndirea, in- 
cepind din aprilie 1910, a gazetei 
„Foaia tinârului", o adevărată oglin
dă a vieții și luptei tineretului mun
citor din acei ani. Pe aceeași linie 
au trezit un real interes in rindurile 
tinerilor serile literar-artistice, ex
cursiile, serbările cimpenești etc.

Transformarea in septembrie 1909 
a „Cercului ucenicilor" in cercul „Ti
neretului muncitor" a sporit audiența 
sa printre tineri — atit muncitori, 
cit și elevi, funcționari, studenți — 
a marcat un important pas înainte în 
direcția lărgirii și diversificării acti
vității organizatorice și politice în 
rindurile tineretului. în scurt timp, 
asemenea cercuri au luat ființă în 
mai multe centre muncitorești, prin
tre care Ploiești, Iași, Galați, Mără- 
șești. sub conducerea cărora au fost 
organizate acțiuni protestatare de 
răsunet — precum grevele ucenicilor 
și ale tinerdor muncitori de la fa
brica „Meteor" din Ploiești (iunie 
1910), fabrica de mobilă „Ganea" (sep
tembrie 1910 și mai 1912), de la fabri
cile „Wolf“ (august 1913) și „Vulcițp" 
(august 1914) din București.

Rolul conducător al acestor cercuri 
a revenit celui din Capitală, pînă in 
august 1912, cind, prin crearea Comi
tetului Central al cercurilor „Tinere
tul muncitor", s-a realizat, la scara 
întregii țări, unitatea organizatorică 
a mișcării de tineret.

Evoiuînd ea însăși in ritmul în care 
se dezvolta lupta desfășurată de cla
sa muncitoare sub conducerea parti
dului său politic, mișcarea revoluțio
nară a tineretului a cunoscut, în pe
rioada 1918—1921, un amplu și semni
ficativ proces de maturizare politică 
și ideologică, afirmindu-se tot mai 
puternic ca o forță importantă in 
aspra luptă de clasă ; toate aceste 
acumulări aveau să ducă la saltul ca
litativ pe care l-a constituit transfor
marea vechii mișcări. în martie 1922, 
in organizația comunistă de tineret 
și care, din mai 1924, a adoptat de
numirea de Uniunea Tineretului Co
munist.

Sub conducerea nemijlocită a Par
tidului Comunist Român, organizația 
revoluționară a tineretului. din țara 
noastră a luat parte, în anii urmă
tori. la marile bătălii de clasă îm
potriva exploatării capitaliste, pentru 
libertate și o viață mai bună, in- 
scriind pagini de înălțător eroism și 
abnegație revoluționară. Aceste bo
gate tradiții însuflețesc astăzi milioa
nele de tineri din fabrici și de pe 
ogoare, din școli și din laboratoare, 
care alături de întregul popor parti
cipă cu elan și devotament la vasta 
activitate consacrată înfloririi patriei 
noastre, edificării societății socia
list^, multilateral. .dezvoltate.

Marin BADEA 
0610610101 științific
Ic Institutul de studii istorice 
și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Tovarășul Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. a primit, joi 
după-amiază. pe Arvo Rytkonen. se
cretar de stat adjunct, și Pauli Opas. 
șef adjunct al Departamentului de 
Comerț lâ Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Finlanda, condu
cătorul delegației finlandeze la sesiu
nea Comisiei mixte româno-finlan- 
deze.

Cu acest prilej, au fost examinate 
stadiul relațiilor în dorheniul indus
triei și tehnicii dintre cele două tari, 
precum și posibilitățile de creștere și 
diversificare în' continuare a schim
burilor reciproce de mărfuri.

La convorbire a luat parte Matti

Vizita ministrului afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov

în cursul dimineții de joi au con
tinuat convorbirile oficiale, dintre 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia, Petăr Mladenov.

Abordîndu-se aspecte privind ex
tinderea conlucrării bilaterale, au 
fost discutate, intr-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere recipro
că, unele acțiuni concrete ce urmea
ză a fi întreprinse în vederea apli

VIZITA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI Al P.C.U.S.
în perioada 30 ianuarie — 2 fe

bruarie a.c„ o delegație de activiști 
ai P.C.U.S., condusă de tovarășul 
B. N. Moraliov, adjunct al șefului 
Secției organizatorice a C.C. al 
P.C.U.S., a efectuat o vizită de prie
tenie în țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

Membrii delegației au avut convor
biri la C.C. al 'P.C.R.. Ia Comitetul 
județean Buzău al P.C.R., au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală și județul Buzău.

Cronica zilei
Joi a sosit 'la București delegația 

Asociației de prietenie sovieto-ro- 
rhână condusă de V. P. U.saciov, ad
junct al ministrului invățămintului 
superior și mediu de specialitate al 
R.S.F.S.R., vicepreședinte al condu
cerii centrale a Asociației de priete
nie sovieto-română, care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S., va 
participa la manifestările organizate 
în (ara noastră cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a semnării primului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre România și 
U.R.S.S.

La ae.roport, delegația a fost in- 
tîmpinată de Petru Despot, membru 
al , Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost prezenți reprezentanți' ai 
Ambasadei sovietice la București,
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Hakkonen. ambasadorul Republicii 
Finlanda la București.

★
tn aceeași zi s-au încheiat lucrările 

celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-finlandeze pentru co
merț si cooperare economică, indus
trială și tehnică, moment marcat de 
semnarea Protocolului sesiunii.

Documentul prevede măsuri pentru 
dezvoltarea cooperării în domeniul 
industriei construcțiilor de mașini, e- 
lectronicii și electrotehnicii, mineri
tului, cooperării pe terțe piețe, precum 
și pentru intensificarea schimburilor 
comerciale intre cele două țări.

(Agerpres)

cării înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, îndeosebi in domeniul schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice, inclusiv pe terțe piețe, al 
colaborării pe plan cultural, tehnico- 
științific și consular.

★
în aceeași dimineață, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Populare 
Bulgaria a -depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism. (Agerpres)

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășul D.. Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea. 
V.I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. 
la București.

Joi a fost semnat în Capitală Pro
tocolul Comisiei mixte guvernamen
tale româno-belgiene de cooperare in 
domeniul turismului, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat, la București, intre 
27 ianuarie și 2 februarie.

Documentul prevede extinderea 
colaborării in domeniul turismului în 
scopul mai bunei cunoașteri a patri
moniului istoric și cultural ăl celor 
două popoare, acțiuni de promovare 
a circulației turistice- între România 
și Belgia.

Protocolul a fost semnat de Ilie 
Voicu, prim-adjunct al ministrului 
turismului din țara noastră, și Arthur 
Haulot, comisar general pentru turism 
din Belgia.

(Agerpres)

cu prilejul Împlinirii a 30 de ani de la semnarea

PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENTĂ MUTUALĂ

INTRE ROMÂNIA Șl UNIUNEA SOVIETICĂ

Adunări festive in Capitală și la Galați
Joi după-amiază, la clubul sindica

tului Uzinei de radiatoare, echipa
ment metalic, obiecte și armături 
sanitare, a avut loc o adunare festi
vă. organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R.. cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de la semnarea 
primului tratat de prietenie româno- 
sovietic.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și ai A.R.L.U.S.. numeroși oa
meni ai muncii din platforma in
dustrială Militari.

Au fost prezenți membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă. condusă de V. P. Usaciov, ad
junct al ministrului invățămintului 
superior și mediu de specialitate al 
R.S.F.S.R., vicepreședinte al condu
cerii centrale a asociației, precum și 
membri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Adunarea a fost deschisă de tova-r 
rășa Eleonora Cojocapu, secretar al 
Comitetului municipal . București al 
P.C.R., care, în numele celor pre- 
zenți. a salutat delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română.

Despre semnificația evenimentu
lui a vorbit Petre Preda, director ge
neral al Centralei de utilaje și pie
se de schimb, care a arătat că pri
mul tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S., semnat la 4 
februarie 1948, a constituit un 
document de mare importantă pen
tru colaborarea dintre poporul ro
mân și popoarele sovietice. Conti- 
nuînd și adîncind prevederile trata
tului din 1948, noul tratat din 1970 
oglindește posibilitățile sporite, ge
nerate de progresele remarcabile ale 
celor două țări in dezvoltarea lor 
politică, economică și socială. După

MOSCOVA 2 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul îm
plinirii a 30 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică au 
fost organizate adunări festive, sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
sovieto-române fA.P.S.R.), în centrul 
raional Domodedovo și în regiunea 
Moscova, la Combinatul de industrie 
ușoară din orașul Liuberțî. Au parti
cipat reprezentanți ai conducerii cen
trale a A.P.S.R., ai Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S.. numeroși 
oameni ai muncii din localitățile res
pective, precum- și delegația Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

Luind cuvintul în fața celor peste 
300 de activiști ai filialei A.P.S.IL 
din Domodedovo, V. G. Ratkin, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Domodedovo al P.C.U.S., președintele 
filialei raionale a A.P.S.IL, a spus : 
„Oamenii muncii din raionul nostru 
au primit cu mare bucurie vestea 
decorării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu Ordinul „Iienin‘f>, ca 
apreciere â meritelor sale în dezvol- 

ce a trecut în revistă momentele 
cele mai semnificative ale dezvoltă
rii prieteniei româno-sovietice, vor
bitorul a spus : Factorul hotări- 
tor, dinamizator al dezvoltării ne
întrerupte a legăturilor multilate
rale româno-sovietice îl constituie 
raporturile de solidaritate și co
laborare tovărășească dintre Parti
dul Comunist Român șl Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
contactele directe dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări. Numeroasele intilniri șl 
convorbiri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev. 
acordurile și înțelegerile realizate cu 
aceste prilejuri. Declarația semnată 
la București în noiembrie 1976 cu 
prilejul vizitei în Republica Socia
listă România a tovarășului L. I. 
Brejnev au dat un puternic impuls 
relațiilor româno-sovietice, conlucră
rii multilaterale dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

A luat, apoi, cuvintul V. P. Usa
ciov, conducătorul delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
care, după ce a vorbit despre sem
nificația și importanța tratatului so- 
vieto-român, a spus : Reînnoirea 
acestui document istoric a deschis 
perspective și mai largi pcintru co
laborarea multilaterală a țărilor 
noastre, punînd o bază politico-juri- 
dică trainică pentru adîncirea și ex
tinderea ei continuă. După ce a vor
bit despre relațiile pe multiple pla
nuri dintre Uniunea Sovietică și Ro
mânia în domeniile politic, economic, 
științific, cultural, despre colabora
rea dintre cele două partide comu
niste ale țărilor noastre, vorbitorul 
a relevat că întâlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii L. I. Brejnev și 
Nicolae Ceaușescu constituie de fie

Adunări festive în U. R. S. S.
tarea prieteniei și colaborării frățești 
intre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S. și in legătură cu cea de-a 
60-a .aniversare a zilei de naștere. 
Permiteți-mi ca, in numele celor 
prezenți la festivitate, al tuturor oa
menilor muncii din raionul nostru, 
să adresăm felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, remarcabil condu
cător de partid și de stat al Republi
cii Socialiste România, activist de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, care a bine
meritat această inaltă distincție de 
onoare, precum și întregului popor 
român. împărtășim din tot sufletul 
bucuria și mindria dumneavoastră la 
această aniversare jubiliară" — a 
arătat, de asemenea, vorbitorul.

A mai luat cuvintul A. K. Tretia- 
kov, președintele Comitetului execu
tiv al Sovietului orășenesc din Domo
dedovo.

In cadrul adunării de la Combina
tul de industrie ușoară din Liuberțî 
— membru colectiv a] A.P.S.R. — au 
luat cuvintul V. S. Kurohtin, inginer- 
șeț, V, P. Kaljleț; secretarul comi
tetului de1 partid al întreprinderii. 

care dată un eveniment de seamă 
in evoluția relațiilor româno-so
vietice.

După ce a înfățișat succesele obți
nute de oamenii sovietici în primii 
doi ani ai cincinalului, vorbitorul a 
spus : Noi ne bucurăm sincer de 
marile realizări ale oamenilor mun
cii români in dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, culturii și in 
alte domenii ale construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

O- adunare festivă consacrată ace
luiași eveniment a avut loc joi și la 
întreprinderea de mecanică navală 
din Galați, Ia care au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oameni 
ai muncii din întreprindere.

Despre semnificația acestui eveni
ment a vorbit Gheorghe Bucșă, se
cretarul comitetului de partid al în
treprinderii gălățene, care a subli
niat că primul Țratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, în
cheiat în urmă cu 30 de ani intre 
România și Uniunea Sovietică, pre
cum și tratatul semnat in 1970 au 
dus la dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare frățească dintre cele două 
țări și popoare.

în cuvintul său, N. N. Fiodorov, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, a relevat, printre altele, 
că popoarele Uniunii Sovietice, care, 
sub conducerea P.C.U.S., au obținut 
în această perioadă succese remar
cabile în toate domeniile de activi
tate, au urmărit și urmăresc cu sim
patie realizările remarcabile obținute 
de poporul român pe calea construc
ției socialiste, pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul ai 
XI-lea și Conferința Națională a 
partidului. (Agerpres)

La ambele manifestări, unde a 
luat, de asemenea, cuvintul conducă
torul delegației A.R.L.U.S., Ion 
Cumpănașu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., director general al Ager
pres, au fost evocate relațiile tra
diționale de prietenie dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovietice, 
a fost subliniat rolul important al 
documentului semnat în urmă cu trei 
decenii, al noului Tratat româno- 
sovietic, în vigoare din 1970, pentru 
lărgirea colaborării reciproc avan
tajoase intre România și U.R.S.S. S-a 
evidential, în mod deosebit, că rela
țiile de prietenie, solidaritate și co
laborare tovărășească dintre P.C.R. 
și P.C.U.S. impulsionează puternic 
dezvoltarea ascendentă a raporturilor 
multilaterale dintre cele două țări și 
popoare. în acest context, s-a relevat 
importanța hotărîtoare a întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leo
nid Brejnev, care au deschis orizon
turi noi conlucrării bilaterale, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

dolj Dezvoltarea și diversificarea 
rețelei comerciale

De la un an la altul, Craiova și 
celelalte orașe doljene devin tot 
mai prospere, mai bogate în reali
zări sociale și edilitar-gospodărești. 
Paralel cu dezvoltarea fără prece
dent a industriei, culturii și artei, 
organele localii de partid și de stat 
depun eforturi stăruitoare pentru 
materializarea hotăririldr Conferin
ței Naționale a partidului referitoa
re la creșterea mai accelerată a ni
velului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc. Odată cu 
dezvoltarea ritmului construcției de 
locuințe, creșe. școli, internate, dis
pensare și edificii publice s-a pre
văzut și extinderea intr-un ritm 
mai dinamic a rețelei comerciale 
din județul Dolj, rețea in care vor 
fi desfăcute, in acest an. mărfuri 
in valoare de peste 2,8 miliarde lei. 
cu 11,2 la sută mai mult față de 

■977. Așa cum ne informa Ovidiu 
tăduică. directorul direcției comer

ciale județene. 1978 va constitui o 
perioadă de virf in dezvoltarea și 
diversificarea rețelei comerciale 
doljene. va fi anul cu cele mai 
multe șantiere de construcție a 
spatiilor comerciale din întreaga 
perioadă a orinduirii socialiste. 
Conform prevederilor detaliilor de 
sistematizare a zonei centrale a 
municipiului Craiova, este prevăzut 
ca in acest an să inceapă construc

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11,45 Corespondenții județeni transmit,.»
12.05 Telex
16,05 Teleșcoală

■'16,35 Curs de limbă franceză
17,05 Emisiune in limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,05 Film serial pentru copii : Cuore
19.30 Telejurnal
19.50 Ancheta TV
20,25 Film artisti'O : ..Dacă tace cîntă-

vremea * 5 

ția unui modern magazin central 
amplasat in prelungirea masivei si
luete a „Mercurului", magazin care 
in final va avea o suprafață comer
cială de circa 11 000 metri pătrați. 
Un accent deosebit se va pune pe 
crearea de noi spații comerciale in 
cartierele orașului. Bunăoară, in 
perioada următoare vor începe lu
crările de construcție la nu mai pu
țin de 5 mari magazine tip BIG, ce 
vor fi amplasate in cartierele Cra-. 
iovița Nouă. Brăzda lui Novac,' in 
zonele Romanești, Bucovăț și 
Bresti. S-a prevăzut, totodată, ca 
și la parterele noilor blocuri de lo
cuințe ce se vor înălța in ansam
blurile Dezrobirii-Rovine II. Piața 
Gării și 1 Mai să fie amenajate 
spații comerciale cu o suprafață 
totală de peste 3 000 metri pătrați.

Pe același plan al preocupărilor 
privind dezvoltarea rețelei comer
ciale se, înscrie și construirea în 
acest an a magazinului universal 
din Băilești.

Dotarea platformelor industriale , 
din orașele Calafat și Filiași cu 
minimagazine și chioșcuri pentru 
aprovizionarea mai bună a popu
lației este o altă măsură care 
completează programul privind 
dezvoltarea rețelei comerciale in 
localitățile urbane doljene. (Nicolae. 
Băbălău).

rețul“. Producție a studiourilor 
argentlniene. (Premieră TV)

21.50 Atelier de creație literar-artistică
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Documentar TV : Satul românesc

— prezent și perspectiva
17.10 Portativ
17.50 Radar pionieresc
18.10 Ora veselă
19.05 Colegi de generație— reporta] /.
19.30 Telejurnal
19.50 Treptele afirmării
20,23 Creatorul și epoca sa : Mihai 

Beniuc
20,55 Emisiune de știință
21 15 Telex
21.20 Blocnotes — informații utilitare 
21,45» Muzică ușoară contemporană 

formă de lapoviță și ninsoare. în cele
lalte regiuni, ninsori locale. Vînt mo
derat, cu intensificări la începutul in
tervalului pînă la 50—60 km pe oră, în 
Moldova, Dobrogea și Cîmpia Dunării, 
unde pe alocuri va viscoli zăpada. 
Temperatura în scădere ușoară. In 
București : Vreme umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Precipitații temporare. 
Vînt moderat. Temperatura în scădere 
ușoară.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

Joc mai bun, rezultat de egalitate, 
însă ultimul loc în grupă

CORESPONDENTA
Ieri la amiază — înaintea și pen

tru pregătirea meciului de seară cu 
redutabila reprezentativă a R.F.G., 
încă neînfrintă in această ediție a 
mondialelor — din inițiativa pre
ședintelui Federației române de 
handbal, . loan Kunst-Ghermănescu, 
lotul nostru prezent aici a purtat o 
furtunoasă discuție colectivă despre 
responsabilitate și despre ce se mai 
putea face în ceasul al 12-lea. Pre
misa discuției : faptul că în absolut 
toate partidele anterioare socotite 
grele (chiar și cu R.D.G., dar mai 
ales cu Ungaria și Iugoslavia), hand- 
baliștii noștri ar fi putut ciștiga dacă 
fructificau măcar o parte din oca
ziile in care s-au găsit singuri și 
nestinjeniți in fața porții adverse, 
dar au ratat cu seninătate. Condu
cătorii și antrenorii lotului au repro
șat handbaliștilor noștri că aceste 
ratări au Lost posibile. pentru că nu 
s-au concentrat și mobilizat suficient, 
au părăsit disciplină tactică, jucind 
fiecare in legea lui. au intrat în pa
nică și s-au certat intre ei pe teren, 
în. loc să se ajute și să se încura
jeze reciproc spre a depăși cu bine 
momentele dificile.

Pentru intilnlrea de aseară li s-au 
cerut cu fermitate o dăruire și o 
concentrare ' maximă, sporirea con
siderabilă a responsabilității indivi
duale și colective față de rezultatul 
meciului cu R.F.G. — pentru a mai 
repara ce se putea repara.

Cum s-a văzut și la televizor, de 
data aceasta handbaliștii au jucat 
ceva mai bine, cu mai multă ambi
ție și maturitate. Din dorința echipei 
R.F.G. de a juca finala mondială și 
din dorința de reabilitare a forma
ției noastre a rezultat o partidă 
disputată pină in ultima -secundă.

Deși înscriem primul gol al meciu
lui ca de obicei — primele 20 de 
minute nu ne șînț favorabile : sîn- 
tem conduși cu 4 goluri (3—7). deoa
rece în atac handbaliștii joacă prea 
cu frică de adversar, iar în apărare 
nu reușesc să-l anihileze pe foarte 
puternicul și înaltul trăgător Wun
derlich (2,04 m), care ne înscrie ra
pid 3 goluri. încet, încet însă, ai noș
tri se aprind mai mult, Grabovski il 
marchează om la om pe principalul 
trăgător (ceea ce ar fi trebuit să 
facă și anterior. în meciul cu Iugo
slavia), Penu apără citeva mingi u-

DIN DANEMARCA
tile, realizăm și citeva contraatacuri, 
astfel că finalul reprizei ne aparține 
și încheiem prima parte a jocului cu 
6—8. Dacă nu am fi ratat iarăși 2 din 
cele 3. lovituri de la 7 metri, de care 
am beneficiat în această repriză și 
dacă am fi amenințat mai mult poar
ta...

Repriza secundă aparține echipei 
noastre care înscrieri goluri față de 
9 ale adversarilor. De la 6—8, egali
tate la 9 și apoi la 11, sintem conduși 
cu 12—15, dar egalitate iar la 15, 16 
și ajungem la 17—17, scor cu care se 
încheie partida, deși in ultima secun
dă avem mingea. Au inscris Birta- 
lan (5), Grabovski (3), Kicsi.d, Voina 
și Drăgăniță (cite 2), Fdlker, Bedi- 
van și Stâcki (cite unul).

Dacă și în celelalte partide hand
baliștii noștri ar fi jucat la fel ca a- 
seară, cu siguranță că pe altă po
ziție ne-am fi plasat la aceste mon
diale. Acum, această egalitate nu ne 
folosește decît pentru... palmares. 
Duminică, reprezentanții noștri vor 
trebui să joace și mai bine pentru 
a cîșt.iga ultimul meci și șansa de a 
ne califica la Jocurile Olimpice din 
1980.

în celelalte meciuri, încheiate a- 
seară la ore destul de tirzii, au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
R.D.G. — Iugoslavia 16—16 (in semi
finala 1) ; U.R.S.S. — Polonia 18—16 
și Danemarca — Suedia 18—14 (în 
semifinala a doua).

Clasamentul arată astfel : în semi
finala intîi — R.F.G., R.D.G., Iugo
slavia, România ; in semifinala a 
doua — U.RiS.S. (La golaveraj), Da
nemarca, Polonia, Suedia.

Așadar, în urma . acestor rezultate 
urmează ultimul act al ediției a noua 
a campionatului mondial de handbal 
masculin. Partidele finale se vor des
fășura după următorul program : 
simbătă, 4 februarie : Danemarca — 
R.D.G. (pentru locurile 3 și 4) și Iu
goslavia — Polonia (pentru locurile 
5 și 6). Duminică, 5 februarie : 
U.R.S.S. — R.F.G. (pentru locurile 1 
și 2) și România — Suedia (pentru 
locurile 7 și 8). Toate aceste întîlniri 
vor avea loc la Brondby — o locali
tate satelit lingă Copenhaga. Nouă 
însă această rundă finală nu ne 
mai poate aduce decît cel mult lo
cul 7. Păcat.

G. MITROI

Siderurgiștii hunedoreni țintesc un ioc fruntaș 
și în activitatea sportivă de masă

Activitatea deosebit de rodnică 
desfășurată in Combinatul siderurgic 
Hunedoara pe tărimul producției 
materiale — rodnicie confirmată și 
de faptul că timp de șase ani con
secutiv colectivul de aici a ciștigat 
întrecerea socialistă pe țară — iși are 
intr-o măsură izvorul și in ampla 
activitate organizată pe tărim cultu
ral și sportiv, pentru petrecerea 
timpului liber în mod educativ și 
plăcut, recreativ, cu influentă direc
tă asupra menținerii stării de sănă
tate a siderurgiștilor și reîmprospă
tării puterii lor de muncă. După cum 
a rezultat și dintr-o recentă ședință 
de lucru a biroului comitetului de 
partid din combinat — în care a fost 
analizată preocuparea organizațiilor 
sindicale și ale U.T.C., a clubului 
sportiv „Metalul", pentru dezvol
tarea sportului de masă — în anul 
trecut au fost atrași la practicarea 
diferitelor discipline sportive și la 
activitățile turistice mii de siderur- 
gișt.i. Marea competiție naționala 
„Daciada" a impulsionat puternic di
versificarea formelor de angrenare a 
oamenilor muncii, a dat o continui
tate sporită întrecerilor și a îmbinat 
mai mult acțiunile sportive cu cele 
educativ-culturale. Au fost organi
zate campionate’ interne la popice, 
fotbal și volei, crosuri, numeroase 
competiții dotate cu trofee pe mese
rii și in cinstea diferitelor zile festi
ve. duminici cultural-sportive pe sta
dionul „Corvinul", drumeții în zona 
iacului de acumulare Cinciș și la 
Covăjdie (unde se află muzeul pri
mului furnal hunedorean). excursii 
cu autobuzele in munții Orăștiei — 
la cetățile dacice — și în numeroase 
alte zone istorice și pitorești din 
județ.

Semnificativ este și faptul că 4 300 
siderurgiști au trecut integral probele 
la complexul polisportiv „Sport și 
sănătate".

Cu toate aceste rezultate bune, 
dezbaterile-din cadrul biroului comi
tetului de partid din combinat au 
reliefat și un șir de neajunsuri care 
fac, în esență, ca posibilitățile exis
tente in domeniul dezvoltării sportu
lui de masă să nu fie valorificate in 
întregime, așa cum de fapt a fost 
stabilită cerința în programul pro
priu de organizare și desfășurare a 
„Daciadei". S-a subliniat necesitatea 
colaborării mai strinse, zilnice, a 
clubului sportiv „Metalul" cu orga
nizațiile de sindicat și de U.T.C. din 
secții și sectoare, pe schimburile de 

lucru, în vederea sporirii numărului 
și diversificării acțiunilor de masă, 
al atragerii in mai mare măsură a 
siderurgiștilor Ia practicarea sportu
lui. Biroul comitetului de partid a 
indicat, de asemenea, să sc pună un 
accent deosebit pe dezvoltarea acti
vității in unele discipline sportive, 
cum ar fi atletismul, tenisul dc cimp, 
natația și canotajul — pentru care 
există condiții favorabile de practi
care, atit la baza sportivă de care 
dispune combinatul, cit și pe plan 
municipal.

Pornind de la aceste direcții indi
cate de organul de partid, am făcut 
citeva sondaje asupra modului în

însemnări pe marginea unei 
recente analize efectuate în 
biroul comitetului de partid 

din combinat

care ele sînt urmate în primele săp- 
tămini ale anului 1978.

...Comitetul U.T.C. pe combinat 
(secretar, tovarășul Liviu Iacoboni) 
s-a îngrijit ca, in funcție de condi
țiile concrete din fiecare secție, pla
nurile de acțiune ale organizațiilor 
de tineret pe linie sportivă să se 
axeze pe sarcinile trasate de biroul 
comitetului de partid. împreună cu 
organizațiile sindicale și clubul „Me
talul" au fost stabilite, pe secții și 
sectoare, acțiuni sportive permanente 
și răspunderi precise. în vederea
înfăptuirii fiecărei acțiuni s-au luat
măsuri pentru asigurarea echipa
mentelor sportive, dotarea secțiilor
cu cele necesare (cum ar fi mese de 
tenis, truse de șah ș.a.) — ținîndu-se 
cont de efectivele colectivelor res
pective. In aceeași idee, odată cu 
sosirea primăverii, va fi deschis la 
stadionul „Corvinul" un șantier al ti
neretului pentru amenajarea unor 
noi terenuri (două de tenis de cimp, 
unul de volei și altul de fotbal). De 
asemenea, membrii organizațiilor 
U.T.C. vor contribui în continuare la 
lucrările pentru popicăriile de la 
casa de odihnă a combinatului, de 
pe malul lacului Cinciș. și de la ca
bana siderurgiștilor din Prislop...

...In continuare, ne-am oprit la co
mitetul sindicatului de la laminorul 
de 800 mm (președinte, tovarășul Pe

tre Bărbulescu). Planul de lucru (în
tocmit. bineînțeles. în comun cu or
ganizația de tineret din secție) pre
vede participarea membrilor aces
tui colectiv la toate disciplinele spor
tive practicate în combinat. Sînt cu
prinse in plan măsurile concrete 
pentru angrenarea largă a Iaminoriș- 
tilor in diferite discipline, contribu- 
indu-se astfel la realizarea obiecti
vului fixat la nivelul combinatului 
în anul 1978 : 12 000 de siderurgiști 
participant Ia acțiuni sportive și tu
ristice. Dintre aceste măsuri, re
marcăm pe aceea care stabilește ac
tiviștilor sindicali și U.T.C. sarcina 
de a discuta cu fiecare muncitor in 
parte spre a-1 atrage la practicarea 
unui anume sport. Reținem in acest 
context și o critică formulată de pre
ședintele comitetului sindical : „Nu 
de puține ori, cind vrem să organi
zăm o acțiune pe terenurile din in
cinta stadionului „Corvinul" sint ne
cesare o seamă de intervenții și 
aprobări care descurajează, pur și 
simplu, orice inițiativă". în același 
sens, al utilizării largi, intense și cit 
mai raționale a bazelor sportive, s-a 
pronunțat și maistrul oțelar Florian 
Giurcă — secretar al comitetului de 
partid de la oțelăria electrică si, 
totodată, președinte al secției de po
pice : in noțiunea de baze sportive 
să fie incluse casele de odihnă și 
cabanele, toate locurile de agrement 
din vecinătatea combinatului, iar 
secțiile clubului, organizațiile U.T.C. 
și sindicale să prevadă în planurile 
lor cit mai multe acțiuni sportive pe 
ramuri tocmai în asemenea locuri, cu 
ocazia unor excursii săptăminale...

Ampla participare la actuala edi
ție a „Daciadei", acțiunile ce se în
treprind pentru dezvoltarea sportului 
de masă în fiecare secție și sector, 
în temeiul hotărîrilor biroului comi
tetului P.C.R. din combinat, cît și 
sugestiile valoroase pe care le fac 
siderurgiștii in sensul îmbunătățirii 
activității de ansamblu din acest do
meniu, exprimă faptic viul interes pe 
care îl manifestă colectivul Erou al 
Muncii Socialiste din Combinatul si
derurgic Hunedoara pentru activită
țile sportive și turistice, activități de 
petrecere a timpului liber în mod 
instructiv și plăcut, recreativ și util 
sănătății oamenilor muncii.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteli"

cinema
• Trepte pe cer : SCALA — 9;
11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30 GLO
RIA - 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20,15, MODERN - 9; 11,15: 13,30; 
16: 18,15; 20.30.
• Rocco și frații săi : PATRIA
- 9: 12,30: 16: 19.30. BUCUREȘTI
— 9.15: 12.30: 16; 19.15.
© Ctntarea României : CENTRAL 
~ 9,15; 12; 14.45; 17.30; 20.
a Hamlet : EFORIE — 9: 12; 15;
19. CINEMA STUDIO - 10; 13; 16; 
19.

• împușcături sub clar de lună î 
FLACĂRA - 9.30; il,30; 13.30; 16; 
18; 20, FLORE ASCA — 15,30; 18;
20.
• Ziua gloriei : CAPITOL — 9,15;
11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.30. AURO
RA - 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FEROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20.30.
• Acțiunea „Autobuzul" : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20.15, MELODIA — 9: 11.15; 13.30;
16; 18,15; 20.30. VICTORIA — 9;
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, FLA
MURA - 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
© Pasărea albastră : FLAMURA 
- 9.

> Șatra t FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Dantelăreasa î BUZEȘTI — 
15.45; 18; 20.15, MIORIȚA ~ 9; 11; 
13.15; 15,30; 17.45; 20, TOMIS — 
9; 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Mark polițistul : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30
• Castelul de nisip : FAVORIT — 
9.15; 11.45; 15,15; 17.45; 20.15.
• Zorro : LUCEAFĂRUL — 9;
11.45: 14.15; 17; 19,45.
• Cei trei mușchetari : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII 
- 17.
• Salvatoare Giuliano — 9,45, Pro
cesul profesorului Weir — 11,45,

Viața particulară a lui Henry a! 
VlII-lea — 14; 16,15, Decolarea —
18.30, Cabotinul — 20.30 : CINEMA
TECA.
• Riul care urcă muntele î DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
@ Comoara din lacul de argint : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
• Evadați din viitor î ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA
— 15,30 ; 18; 20,15.
• Invincibilul Luke — 9.30; 11,30;
13.30, Aventurile maimuței Nuky
— 16; 18; 20 : DOINA.
• Mama : FERENTARI — 15.30; 
18; 20.

• Condurul șl trandafirul î CO- 
TROCENI — 9; 12.30; 16; 19.30.
• Iarba verde de acasă : PACEA
— 15.30; 17,45; 19.45.
• Străina : BUCEGI — 9; 12;
16; 19.
• Poruncă întunecată : COSMOS
— 16; 18; 20.
• Iarna bobocilor : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15.
• Diamantele negre : GIULEȘTI 
— 9; 12; 16; 19.
• Scaramoucbe î GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Floare Ia ureche î POPULAR — 
15,45: 18; 20.

• Matriarhat : MUNCA — 15,45; 
18; 20.
• Alegerea ginerelui î PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Cei patru din fotografie : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic extraordinar. Dirijor : SER
GIU CELIBIDACHE - 20.
• Teatrul National București

(sala mare) : Căruța cu paiațe — 
19. (sala Atelier) : Cine a fost A- 
dam ? — 17, (sala mică) : Romu
lus cel marc — 19.30.
• Opera Română : Cneazul Igor
— 19.
• Teatrul de operetă : Țara sti
nsului — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale
— 20.
• Teatrul Mic : Emigrant!! —
19.30.
• Teatrul de comedie : Nicnic —
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-

gheru) : Audiență Ia consul —
19,30.
• Teatrul Giulești : Romanțioșii 
— 19,30.
e Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30. (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cintece din prispa ca
sei — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Adam 
și Eva — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Pino
cchio — 17
• Circul București : Iosefinl șl 
arena magică — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Este vinovată Corina ? — 19.

A.P.S.IL
A.P.S.IL
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Expresie elocventă a prețuirii deosebite a opiniei publice latino-americane 

față de personalitatea președintelui României, a interesului viu 

pentru opera și activitatea sa, în Mexic a apărut lucrarea omagială

„NICOLAE CEAUȘESCU-60 DE ANI
DE VIAȚĂ Șl DE LUPTĂ"

Sub titlul „NICOLAE CEAUȘESCU — 60 DE ANI DE 
VIAȚA ȘI DE LUPTA", recent, în Mexic, in editura „Los 
Aluxes", a apărut o nouă lucrare consacrată perso
nalității și operei președintelui României socialiste. Ieși
tă de sub tipar în zilele aniversării a 60 de ani dc viată 
și a peste 45 de ani de activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, această lucrare — prezentată 
simultan la Ciudad de Mexico și în orașul Merida, 
capitala statului Yucatan — se înscrie cu valoare de 
simbol în suita numeroaselor și semnificativelor ma
nifestări de peste hotare dedicate săibătoririi primului 
bărbat al țării noastre.

Realizată de Carlos Lo- 
ret de Mola, cunoscut pu
blicist și om politic, fost 
guvernator al statului Yu
catan, cartea „Nicolae 
Ceaușescu — 60 de ani de 
viață și de luptă" oferă citi
torilor, încă de la primele 
pagini, o imagine cuprin
zătoare a personalității pre
ședintelui României, a vie
ții sale închinate din fra
gedă tinerețe luptei pentru 
libertate și dreptate socia
lă, slujirii celor mai înalte 
idealuri ale poporului său 
și ale umanității.

„Nicolae Ceaușescu, mi
litant exemplar — scrie 
autorul cârtii — face parte 
indisolubilă din trupul po
porului său. El a trăit 
și a suferit împreună cu 
poporul. începînd cu anii 
petrecuți în casa părinteas
că din satul Scornicești, 
județul Olt. unde s-a năs
cut. apoi în închisori, in 
perioada cînd patria sa a 
fost martora celei mai as
pre dictaturi din istoria ei. 
El a ajuns treptat la con
ducerea Partidului Comu
nist Român și la cea mai 
înaltă funcție de. stat. Din 
1965, de mai bine de doi
sprezece ani, Nicolae 
Ceaușescu se află în frun
tea tării, călăuzind poporul 
său spre bunăstare și pro
gres. A organizat și condus 
tara, pe cei peste 22 de mi
lioane de români, pe calea 
socialismului și comunis
mului, fără a scăpa din 
vedere caracteristicile și 
specificul național".

Primul capitol al lucră
rii prezintă o sinteză a 
activității prodigioase des
fășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în anii 
de după eliberarea țării de 
sub jugul fascist și îndeo
sebi din anii de cînd se 
află la conducerea partidu
lui și statului, pentru ridi
carea României pe trepte 
tobmpi inalte de .civilizație 
și progres, ale . afirmării ei 
cutezătoare și demne în lu
mea contemporană.

„Nicolae Ceaușescu — 
subliniază Carlos Loret_ de 
Mola — este un adevărat 
om al secolului XX... Este 
un conducător cu o forma
ție în toate sferele funda
mentale ale guvernării, 
împletește armonios matu
ra sa personalitate de om 
politic cu cea de desăvîrșit 
economist și de ostaș. Este 
un om de stat modern și 
complet, una din cele mai 
strălucite personalități ale 
lumii contemporane. Nici
odată nu este mulțumit de 
ceea ce a realizat. Organi
zator și conducător al țării 
sale, o reprezintă în lume 
înălțind-o cu demnitate și 
solidă pricepere, eonsoli- 
dind-o prin efortul său, 
unit eu acela al poporului 
din rindul căruia s-a ridi
cat și care este izvorul per
manent al inspirației sale".

Alte pagini ale cărții sînt 
consacrate marilor reali
zări obținute de Româ
nia socialistă, sub condu
cerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în opera de in

Reuniunea de la Belgrad într-o etapă decisivă
O cerință stringentă : concentrarea eforturilor spre elaborarea unui program 

concret de acțiune

dustrializare a' țării, în 
dezvoltarea agriculturii, in 
creșterea necontenită a ni
velului de trai material și 
cultural al întregului po
por. Referindu-se la rolul 
hotărîtor al tovarășului

stingherită, cu adevărat li
beră, a fiecărui popor", 
„Un popor care asuprește 
alte popoare nu poate fi 
nici el cu adevărat liber, 
stăpîn în. propria sa țară, 
nu se poate bucura nici el 
pe deplin de bunăstare și 
fericire" — autorul cărții 
scrie : „Conducătorii mexi
cani, de la Hidalgo, More
los și Juarez, pină la Lopez 
Portillo, ar subscrie, de
sigur, sensului măreț al a- 
cestor principii, întrucit ele 
reprezintă criteriul nostru 
in materie de autodetermi
nare și suveranitate".

In continuare, prezentînd 
activitatea neobosită desfă-

#;•

YDELUCHA

Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea documentelor 
programatice și in stabi
lirea. orientărilor și di
recțiilor de dezvoltare a 
țării, autorul subliniază că 
imaginea de astăzi a Româ
niei moderne este însăși 
opera președintelui ei.

Cea de-a doua parte a 
primului capitol al lucrării 
este consacrată politicii ex
terne a României, concep
ției președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind făurirea 
unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noas
tră, contribuției sale remar
cabile Ia soluționarea ma
rilor probleme ce confruntă 
lumea contemporană.

Citind, din cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la aniversarea 
Centenarului Independenței 
de stat a României, o serie 
de principii care trebuie să 
guverneze relațiile dintre 
țări și popoare — între 
care : „Nu poate fi vorba 
de nici un fel de drept cind 
nu există dreptul funda
mental de a fi stăpîn la 
tine acasă. Numai raportu
rile de deplină egalitate in
tre , națiuni. conlucrarea 
rodnică și reciproc avanta
joasă între . state suverane 
pot asigura dezvoltarea ne-

șuratâ de președintele 
Nicolae Ceaușeseu pe toate 
meridianele globului, ca 
ilustru mesager al năzuin
țelor poporului român, de 
pace, prietenie și colaborare 
cu toate, națiunile lumii, 
autorul relevă profunda 
semnificație a vizitelor fă
cute de șeful statului nos-‘ 
tru în numeroase țări ale 
Americii Latinp. „Președin
tele Nicolae Ceaușescu 
a proiectat imaginea
României surori pe harta 
Americii Latine. Cu pres
tanță și cu profund simț al 
cunoașterii oamenilor, el a 
apropiat România de colțu
rile cele mai îndepărtate 
ale continentului latino-a
merican, unde șe vorbește 
o limbă romanică și unde 
sint îndrăgite concepțiile 
spirituale cele mai frumoa
se și mai constructive des
pre viață, incit astăzi inte
lectualii din aproape toate 
țările latino-americane il 
prețuiesc ca prieten si to
varăș, conferindu-i titlul 
de doctor honoris causa 
al celor mai prestigioase 
universități ale continentu
lui, inclusiv al Universității 
din Yucatan. în fiecare 
tară vizitată, el a făcut să 
fie cunoscută și auzită 
România și a lăsat in con-

rește că nu aduc contribuția necesa
ră nici acele delegații care se com
plac de mult într-o poziție de 
expectativă, fără a-și manifesta 
voința politică de a contribui la 
progresul lucrărilor.

în fața acestei situații, șeful 
delegației române a reafirmat 
poziția principială a României 
cu privire la necesitatea ca re
uniunea să marcheze, prin do
cumentul ce va fi adoptat, o 
etapă cu adevărat semnificativă in 
procesul făuririi securității pe con
tinent. în concepția României, a- 
ceasta presupune ca documentul fi
nal să fie un document politic, de 
substanță, care să conțină măsuri 
concrete și recomandări suscepti
bile să impulsioneze eforturile de 
soluționare a problemelor fun
damentale ale securității pe conti
nent. De o largă audiență s-a bucu
rat demersul oficial făcut de delega
ția română pentru trecerea de la 
stadiul discuțiilor la cel al unei ac
tivități efective de redactare.

Este îmbucurător că în ședința 
organului de lucru care se ocupă 
de problemele cooperării econo
mice, tehnico-științifice și în do
meniul mediului înconjurător s-au 
înregistrat rezultate pozitive prin 
convenirea asupra unui text prezen
tat de delegația română in legătură 
cu cooperarea în domeniul agricul
turii. Textul respectiv, subliniază do
rința tuturor statelor de a întreprin
de noi eforturi în vederea lărgirii 
cooperării privind conservarea și u- 
tilizarea optimă a resurselor de apă, 
prevenirea efectelor negative ale 
exceselor și ale deficitului de 
precipitații, precum și combaterea 
acestor efecte. O prevedere a 

științe o profundă impre
sie".

Autorul cărții dă o înaltă 
apreciere contribuției pe 
care a adus-o și o aduce 
președintele Nicolae 
Ceaușescu la solutionarea 
problemelor majore ale 
contemporaneității, la lichi
darea focarelor de conflict 
din diferite zone ale lumii, 
acțiunile sale servind nu 
numai interesele poporului 
român, ei și ale întregii u- 
manități. „Ceaușescu — re
levă autorul — servește lu
mea și nu cere în schimb, 
și nici nu așteaptă recom
pense, decît in sensul ideii 
geniale românești a priete
niei, păcii și dezarmării. în 
aceasta rezidă măreția lui".

Configurînd, în continua
re, concepția șefului statu
lui român, poziția Româ
niei în principalele proble
me internaționale, inclusiv 
în problema necesității in
staurării unei noi ordini e- 
conomice și politice în 
lume, sînt citate largi ex
trase din Raportul prezen
tat la Congresul al XI-lea 
al partidului, din alte do
cumente ale partidului nos
tru.

Autorul încheie primul 
capitol al cărții, confesînd : 
„Profund impresionat de 
personalitatea dumneavoas
tră luminoasă și dinamică, 
generoasă și cultă, revă
zând cu emoție, o dată și 
încă o dată, exemplul celor 
șase decenii ale dumnea
voastră de luptă înflăcăra
tă pe plan intern și extern, 
vă exprim, ca mexican și 
latino-american, sentimen
tele mele de admirație ; 
consider că, deasupra fap
tei sale vitejești de a or
ganiza poporul în muncă și 
dreptate, Nicolae Ceaușescu 
este autorul uneia dintre 
cele mai mari realizări ale 
timpului nostru : păstrarea 
cu sfințenie a autenticei fi
zionomii morale a patriei 
sale, menținerea în ea și 
prin ea a autorității uni
versale necesare pentru a 
fi unul din marii construc
tori ai concilierii jntre po
poare din secolul XX".

Gîndirea novatoare a to
varășului Nicolae, Ceaușescu 
este prezentată și in capi
tolele următoare prin ex
trase din euvîntări si docu
mente oficiale românești 
privind, între altele, pro
blema dezarmării generale 
și totale, relațiile externe 
ale României, probleme 
actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești inter
naționale, poziția interna
țională a Partidului Comu
nist Român. Extrasele din 
Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a 
P.C.R. din decembrie 1977 
poartă ca moto cele spuse 
de secretarul general al 
partidului : „Nici unui 
partid nu i se pot impune 
anumite modele de urmat, 
dar, în același timp, nici un 
partid nu poate avea pre
tenția să impună altora ca
lea sa proprie".

Lucrarea este prezentată 
într-o formă, grafică aleasă 
și cuprinde o serie de fo
tografii înfățișind întreve
deri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de stat, 
de partid și de guvern din 
diferite țări. întregind ima
ginea României noi și a 
prestigiului de care se 
bucură în lume președintele 
Nicolae Ceaușescu.

textului se referă la participarea 
activă a tuturor țărilor europene 
la examinarea problemelor com
plexe și urgente privind folosirea 
și conservarea solului.

în cadrul aceleiași ședințe au 
fost examinate propuneri prezen
tate de delegațiile Uniunii Sovie
tice, Austriei și Marii Britanii, re
feritoare la cooperarea în dome
niul energiei. Textele respective 
subliniază necesitatea unor ac
țiuni comune pentru folosirea ra
țională a resurselor de energie.

Din activitatea grupului care se 
ocupă de problemele privind conti
nuitatea formelor colaborării multi
laterale. de natura unor reuniuni 
similare celei de la Belgrad, cit și 
a unor reuniuni de experți. se 
poate constata că ideea continuită
ții a fost aproape unanim acceptată 
de participanți. O dovadă a faptu
lui că procesul destinderii devine 
o preocupare constantă a activității 
politice și diplomatice europene o 
cpnstițuie și acceptarea propunerii 
ca Madridul să găzduiască viitoa
rea reuniune.

Desigur, găsirea punctelor de con
vergentă, armonizarea pozițiilor a- 
supra principalelor idei din cele 
peste o sută de propuneri formu
late anterior nu este deloc o sar
cină ușoară. Dar experiența do- 
bindită pe parcursul pregătirii si 
desfășurării primei Conferințe ge- 
neral-europene arată că este 
pe deplin posibil să se ajungă la 
măsuri unanim acceptabile, care 
să reprezinte cu adevărat un pro
gres spre înfăptuirea telurilor reu
niunii.

S. MORCOVESCU
Belgrad

SI IM MĂSURI HOTÂRÎTE IN DOMENIUL DEZARMĂRII 
SI IN PRIMUL RlND AL CELEI NUCLEARE 

Intervenția reprezentantului țârii noastre în Comitetul pregătitor 
al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— în cadrul lucrărilor Comitetului 
pregătitor al sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U., consacrată 
dezarmării, a fost examinată, printre 
altele, problema informării corespun
zătoare a opiniei publice internațio
nale cu privire la aspectele dezar
mării.

Luînd cuvîntul tn ședința plenară 
a comitetului, reprezentantul Româ
niei a arătat că datoria cea mai înal
tă a guvernelor și statelor față de 
propriile lor popoare este de a pre
zenta in mod deschis primejdia pe 
care o constituie continuarea nestin-

în Comitetul de la Geneva

România reafirmă 
necesitatea unui reviriment
in tratativele de dezarmare

GENEVA 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul joi în ședința Comitetului 
de dezarmare de la Geneva, șeful 
delegației române, ambasadorul Con
stantin Ene, a subliniat că singurul 
criteriu al eficienței Comitetului la 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării 
nu poate fi altul decît contribuția pe 
care o aduce la oprirea cursei înar
mărilor. Același criteriu este valabil 
în aprecierea rezultatelor oricăror al
tor negocieri pe teme de dezarmare. 
Așteptăm și in acest an. a arătat 
vorbitorul, realizarea acelui reviri
ment in activitatea comitetului pe 
care il reclamă cu insistentă majo
ritatea covirșitoare a statelor care 
vor să vadă in Comitetul de dezar
mare un organism de negocieri reale, 
cu caracter multilateral și. deci, în 
măsură să dea expresie voinței și 
aspirațiilor tuturor statelor și popoa
relor.

Considerăm, a arătat reprezentan
tul român, că orice efort real de 
dezarmare trebuie să înceapă prin a- 
tacarea frontală a factorului motor al 
cursei actuale a înarmărilor, și anu
me a armamentului nuclear. La baza 
stării de insecuritate existente as
tăzi în lume" stau acumularea și per
fecționarea tehnologică continuă ă 
armamentului nuclear. Pronunțîn- 
du-se pentru prioritatea măsurilbr de 
dezarmare nucleară, a declarat re
prezentantul țării noastre. România 
este gata să participe activ la nego
cierea celorlalte obiective ce stau în 
fața comitetului privind interzicerea 
producției de arme chimice, a noilor 
tipuri și sisteme de arme de distru
gere în masă și demilitarizarea fun
dului mărilor și oceanelor — sarcini 
încredințate comitetului spre rezol
vare de către Adunârea Generală a 
O.N.U. Nu putem accepta insă ca 
măsurile concepute pentru prevenirea 
pericolului răspindirii armelor nu
cleare, care sînt elaborate in prezent, 
să conducă la împiedicarea accesului 
liber al statelor la utilizarea pașnică 
a energiei nucleare și a folosirii teh
nologiei din acest domeniu in vederea 
dezvoltării — a spus vorbitorul.

Activitate intensă la bordul complexului 
spațial „Saiiut-6“ - „Soiuz-27“ - „Progress-1“
MOSCOVA. Ziua de 

lucru a celor doi cos- 
monauți sovietici, Iuri 
Romanenko și Gheor- 
ghi Greciko, a început 
joi la ora 6,30, in pro
gram figurină realiza
rea operațiunilor de 
transbordare, la bor
dul stației orbitale 
,Saliut\6“, a combusti

bilului adus de nava 
cosmică de transport 
„Progress-1". Opera
țiunea propriu-zisă a 
fost precedată de un 
control riguros al e- 
tanșeității conductelor 
și rezervoarelor, pre
cum și al tuturor sis
temelor care trebuiau 
să concura le reușita

agențiile de presă transmit:
Convorbiri chino-eghjîe- 

jjg* La Pekin au avut loc convor
biri între Li Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze. și Hassan El Tohamy, viceprim- 
ministru, trimis special al președin
telui Anwar El Sadat. La convorbiri 
— relevă agenția China Nouă — au 
mai luat parte Huan Hua, ministrul 
chinez de externe, alte persoane ofi
ciale chineze și egiptene.

Sesiunea de primăvară 
a pariamenîului Finlandei, 
în cuvîntarea rostită în fața forului 
legislativ suprem al țării, ale cărui 
lucrări au început joi, președintele 
Urho Kekkonen s-a referit la princi
palele probleme politice și economi
ce interne și a abordat o serie 
de aspecte ale situației internaționale 
actuale.

Cursul francului francez 
în scădere. Tranzacîiile desfășu
rate joi la bursele occidentale de de
vize au fost marcate de o -scădere 
generală a cursului francului francez. 
La Londra, reducerea a fost cea măi 
marcată, într-o săptămînă moneda 
franceză pierzînd peste 2 la sută din 
valoarea sa. La Frankfurt pe Main, 
cursul francului francez a înregistrat, 
de asemenea, o diminuare în cadrul 
tranzacțiilor dintre marile bănci vest- 
europene..

La Pnom Penh au avut !oc 
convorbiri între Ieng Sary, vicepre
mier însărcinat cu afacerile externe 
ai Kampuchiei Democrate, și Uppadit 
Panchariyangkhun, ministrul de ex
terne al Tailandei. aflat in vizită ofi
cială în această țară. Postul de radio 
Kampuchia Democrată — citat de a- 
genția China Nouă — menționează 
că, în cadru] convorbirilor, părțile au 
convenit să întreprindă măsuri con
crete pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești, inclusiv sporirea legătu
rilor economice și comerciale și efec
tuarea unui schimb de ambasadori. 

gherilă a cursei înarmărilor, faptul 
că. pe măsura accelerării înarmărilor, 
securitatea statelor este diminuată 
considerabil. Vorbitorul a subliniat că 
nu trebuie creată iluzia că se poate 
trăi în liniște și siguranță, atît timp 
cit există asemenea acumulări de 
arme, dată fiind situația gravă care 
s-a creat

Astăzi, mal mult ,ca oricînd în tre
cut — a adăugat reprezentantul ro
mân — trebuie să fie canalizate toa
te energiile într-o singură direcție — 
aceea de a impune măsuri hotărite 
în domeniul dezarmării, in primul 
rînd măsuri de dezarmare nucleară.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
ca. in tot cursul negocierilor de de
zarmare. să se asigure o largă infor
mare a opiniei publice, a popoare
lor din toate țările, să fie prezentate 
dări de seamă periodice asupra situa
ției actuale în domeniul înarmărilor, 
a consecințelor lor nefaste, precum și 
în legătură cu măsurile ce urmează 
a fi luate pentru oprirea cursei înar
mărilor.

„Reunificarea patriei — aspirație fierbinte
a întregului popor coreean11

Reluîndu-și lucrările cu peste 
două săptămini în urmă — după o 
pauză de 25 de zile — reuniunea de 
la Belgrad a reprezentanților state
lor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa a intrat în etapă decisivă — a 
sintetizării propunerilor privind 
stimularea procesului de edificare 
a securității europene și a elaboră
rii documentului final.

Activitatea se desfășoară în ple
nară, ca for coordonator și de de
cizie al reuniunii, precum și in 
organe de redactare, stabilite po
trivit problematicii aflate ’ pe a- 
genda de lucru : aspectele po
litice și militare ale securi-z 
tații, cooperarea în domeniul eco
nomic și tehnico-știintific, coopera
rea în zona Mării Mediterane. co
operarea în domeniul culturii, edu
cației și contacte’or între persoane, 
definirea moda'itătilor de conti
nuare a activității multilaterale 
după reuniunea de la Belgrad.

Dezbaterile de pînă acum au per
mis o clarificare a pozițiilor. Împli
nind ca o concluzie maioră necesi
tatea intensificării eforturilor pen
tru cuprinderea multiplelor propu
neri prezentate intr-un document
program cit mai angajgnt. Din pă
cate. în ciuda preocupărilor con
structive manifestate de reprezen
tanții unui șir de state în această 
direcție, este de remarcat pers's-
t.erța. și in această etapă, a unor 
încercări de a deo'asa centrul de 
greutate al discuțiilor de la aspec
tele esențiale. fundamentale ale 
securității europene ne terenul po
lemicilor si dezbateri'or sterile asu
pra unor proh’eme legate de deose
biri de orinduire sau ideologie. Fi

Un memorandum al Guvernului R.P.D. Coreene
PHENIAN. Guvernul R.P.D. Co-

reene a dat publicității un memoran
dum denunțind complotul elemente
lor separatiste promotoare ale doctri
nei „celor două Coreei", care urmă
rește perpetuarea divizării Coreei. 
Potrivit agenției ACTC, în document 
se arată că „reunificarea Coreei con
stituie aspirația întregului popor co
reean, a popoarelor iubitoare de pace 
din întreaga lume". Cu toate acestea, 
în prezent, elementele separatiste, 
interne și externe, manifestă tot mai 
fățiș intenția de a menține Coreea 
scindată pentru totdeauna, acțio- 
nind împotriva cursului vremii.

Autoritățile sud-coreene — relevă 
memorandumul — au respins toate 
propunerile rezonabile și realiste 
avansate de partea nord-coreeană în 
dialogul Nord-Sud, iar in cele din 
urmă au făcut cunoscut public poli
tica perpetuării divizării țării.

ORIENTUL MIJLOCIU
încheierea celei de-a doua 

faze a convorbirilor militare 
egipteano-israeliene

CAIRO 2 (Agerpres). — Cea de-a 
doua fază a convorbirilor militare 
egipteano-israeliene a luat sfîrșit 
miercuri seara, a declarat generalul 
Hassan Kateb, purtătorul de cuvînt 
militar egiptean.

„Discuțiile, a spus el, s-au referit 
la subiectele principale înscrise pe 
ordinea de zi a reuniunii Comitetu
lui militar". El a arătat că delegația 
israeliană, condusă de generalul Ezer 
Weizman, se va întoarce la Ierusalim 
joi ,după-amiază și a precizat că va 
exista o coordonare între cele două 
părți pentru fixarea datei următoarei 
reuniuni a Comitetului militar.

operațiunii. Transbor- 
darea combustibilului 
s-a realizat cu succes. 
Sistemele de bord ale 
complexului spațial 
„Saliut-6“ — „Soiuz- 
27“ — „Progress-1“
funcționează normal. 
Experimentul cosmic 
continuă.

La Lausanne si Geneva au a- 
vut loc săptămini ale filmului 
românesc. Această primă pre
zență a filmului românesc in 
Elveția, organizată cu sprijinul 
Cinematecii elvețiene și funda
ției Pro Helvetia, a fost marca
tă de prezentarea unor realizări 
recente ale cinematografiei din 
țara noastră, cum sint filmele 
„Puterea și Adevărul", „Osinda", 
„Zidul", „Nunta de piatră", „Pa
tima", „Mere roșii", precum și 
filmul „Independența", realizat 
in anul 1912. Publicul elvețian a 
manifestat interes și receptivi
tate față de filmele prezentate, 
iar presa și radioul au informat 
despre zilele filmului românesc 
și au prezentat interviuri și re
portaje despre cinematografia 
din țara noastră. Ziarul „24 
Heures" a rezervat o pagină 
prezentării cinematografiei din 
țara noastră.

Guvernul fiîipinez a con
stituit o nouă grupare poli
tică — „Mișcarea pentru noua so
cietate", care va prezenta candidați 
la alegerile legislative de la 2 apri
lie. Președinția republicii a anunțat 
că această formațiune este o coaliție 
care va grupa pe membrii Partidului 
Naționalist, precum si pe adeptii re
gimului Legii marțiale instaurate în 
septembrie 1972. în cadrul unei reu
niuni a Partidului Naționalist, șeful 
statului filipinez. Ferdinand Marcos, 
a lansat partidelor de opoziție apelul 
de a prezenta candidați comuni la 
alegeri. în cadrul grupării nou con
stituite.

Mercenari în Rhodesia. 
Potrivit ziarului britanic „Guardian", 
aproximativ 100 de foști membri ai 
Legiunii străine franceze sînt anga
jați ca mercenari în cadrul unei uni

Deschiderea Conferinței 
pentru pace, suveranitate 
și independență economică 

in America Latină 
si zona Mării Caraibilor J
CIUDAD DE MEXICO. — în ca

pitala Mexicului s-au deschis lucră
rile Conferinței pentru pace, suvera
nitate și independență economică in 
America Latină și zona Mării Ca
raibilor. Participă reprezentanți din 
toate statele din regiune, precum și 
observatori din Europa și Asia.

în ședința inaugurală, reprezen
tantul Mexicului, Natalio Vazquez 
Vallares, a evidențiat necesitatea de 
a se depune eforturi susținute pentru 
consolidarea păcii, suveranității și 
independenței economice în regiune, 
pentru adoptarea de măsuri eficiente 
pe plan național și regional, în ve
derea realizării unității și solidari
tății statelor, pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare democratice. 
„Unitatea latino-americană — a spus 
el — este bazată pe lupta antiimpe- 
rialistă, pe lupta pentru libertăți de
mocratice,. pentru independență și su
veranitate în zonă".

Relevînd că „crearea a ' «două 
Cifreei- este principiul de bază al 
politicii S.U.A. față de Coreea", în 
memorandum se arată că reunificarea 
Coreei este o problemă internă a po
porului coreean, care nu admite in
tervenția sau amestecul unei terțe 
părți. Guvernul R.P.D. Coreene — se 
subliniază — a afirmat in mai multe 
rînduri poziția sa consecventă potrivit 
căreia țara noastră nu trebuie să 
intre în O.N.U. înainte de reunifi- 
care, ci ea trebuie admisă după re- 
unificare sau. cel puțin, ca un singur 
stat sub numele de Republica Confe- 
derală Coreea, după instituirea unei 
confederații. Este de neconceput ca 
țara noastră, care a rămas unită de-a 
lungul existenței sale de mii de ani, 
să fie împărțită în „două Coreei", în 
era actuală, cînd toate statele lumii, 
mari și mici, înaintează spre inde
pendentă și suveranitate — se relevă 
în încheiere în document.

Turneul președintelui 
Anwar El Sadat

RABAT 2 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Anwar EI Sadat, a 
sosit joi in capitala Marocului. Șeful 
statului egiptean este însoțit de o 
delegație din care fac parte, prin
tre alții, președintele Adunării Po
porului. Sayed Marei, și ministrul a- 
facerilor externe, Mdhamed Ibrahim 
Kamel. După convorbirile pe care le 
va avea la Rabat cu regele Hassan 
al II-lea. președintele Egiptului va 
pleca-in, Statele Unite.

Creșterea șomajului 
în tarile occidentale

BONN. — Tn țările Europei occiden
tale șomajul în rindul tineretului se 
situează între 24 și 59 la sută, a de
clarat George Gallus, secretar parla
mentar la Ministerul Alimentației. A- 
griculturii și Silviculturii al R.F.G. El 
a subliniat că asigurarea locurilor de 
pregătire și de muncă pentru tineri a 
devenit problema cea mai importantă 
pentru țările vest-europene.

COPENHAGA. — In prezent, circa 
7,3 la sută din locuitorii apți de mun
că din Danemarca sînt afectați de 
șomaj. Potrivit datelor oficiale, tine
rii care nu au implinit încă 25 de 
ani alcătuiesc majoritatea celor lip
siți de locuri de muncă.

tăți speciale a armatei regimului mi
noritar rasist din Rhodesia. Mercena
rii au fost plasați sub comanda a doi 
ofițeri străini, sosiți la Salisbury in 
urmă cu trei luni, in solda regimului 
minoritar rasist condus de Ian 
Smith. Aceste informații au stirnit o 
vie reacție de indignare în rindul 
opiniei publice britanice, ele consti
tuind noi dovezi ale manevrelor la 
care recurge regimul ilegal din Rho
desia în încercarea de perpetuare a 
dominației minorității albe asupra 
populației africane majoritare din a- 
ceastă țară.

Grevă în porturile fran
ceze La apelul lansat de sindicate, 
în toate porturile franceze s-a extins 
greva generală a personalului navi
gant de pe remorchere. Această ac
țiune a blocat joi complet traficul 
deoarece navele de mare tonaj nu au 
putut părăsi cheiurile.

Pana unui ordinator de 
bord 8 * * afectat t>ur>a funcționare a 
satelitului artificial al Pămintului 
..International Ultraviolet Explorer", 
lansat la 26 ianuarie, a anunțat 
un purtător de cuvint al Administra
ției naționale a S.U.A. pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.). Comen
zile pornite de la al doilea ordinator 
au permis reorientarea satelitului in 
poziția necesară fată de soare. Func
tionarea sistemului de televiziune de 
la bord nu depinde de ordinatorul 
defect.

Epidemie de gripă în Ja
ponia. Peste ®22 000 persoane au 
fost atinse de epidemia de gripă în 
mai multe regiuni ale țării. Gripa ar 
putea să se extindă și mai mult, a 
anunțat Ministerul Sănătății. Numai 
în ultima săptămînă au fost înregis
trate 446 000 noi cazuri de îmbolnă
vire. iar 2 922 de școli au fost în
chise.

PE PRETUTINDENI
© SURSELE DE E- 

NERGIE ÎN ANUL 2000. 
Pînă la ora actuală au fost 
identificate 9 surse esențiale de 
energie. Iată, potrivit revistei 
„Paris Match", procentajele pe 
care le vor reprezenta ele în 
anul 2000 în ansamblul balanței 
energetice mondiale : petrolul 
va constitui 30 la sută din a- 
ceastă balanță ; cărbunele și 
derivații — 30 la sută ; gazele 
naturale — 13 la sută ; energia 
nucleară — 12 la sută ; hidro- 
energia și energia solară — cite 
5 la sută ; bioenergia — 2 pină 
la 5 la sută ; geotermia — 2 ]a 
sută și energia eoliană — 1 la 
sută. După cum se vede, sur
sele clasice vor continua să 
aibă ponderea cea mai impor
tantă.

© GRĂBIREA PROCE
SULUI DE CICATRIZARE 
A RĂNILOR. Specialiștii In
stitutului de biologie chimică al 
Academiei de științe a U.R.S.S. 
și ai Institutului de medicină 
nr. 1 din Moscova au demon
strat posibilitatea sintetizării 
substanțelor care contribuie la 
divizarea celulelor în cursul 
procesului cicatrizării rănilor și 
au elaborat metode de separare 
și purificare a respectivilor 
compuși, verificate prin expe
riențe pe animale. Această 
realizare deschide perspectiva 
unei accelerări a timpului ne
cesar tratamentului leziunilor 
exterioare.

® „LABORATORUL" 
VERDE. Nu departe de orașul 
Petrici (R.P. Bulgaria), la poa
lele vulcanului stins „Kojuh". a 
fost amenajată pe o suprafață 
de 1 500 mp o bază experimen
tală unde sînt cultivate in aer 
liber alge. Supuse unui proces 
tehnologic complex și în ames
tec cu apa minerală existentă 
din belșug in zona respectivă, 
algele se transformă într-o 
făină denumită de specialiști 
biomasă, care își găsește cu 
succes aplicare în agricultură, 
sub formă de îngrășăminte ; 
algele pot fi. de asemenea, folo
site in medicină și cosmetică. In 
viitor se prevede a fi utile j și 
în alimentație, avîndu-se in ve
dere că algele conțin 62 la 
sută albumină.

© PRIN 20 DE ȚĂRI... 
PE PATINE CU ROTILE. 
Presa din diferite țări ale lumii 
a relatat adesea despre călăto
riile solitare întreprinse di a- 
matorii de drumeții. Unii merg 
pe jos, alții ăleg diferite mij
loace de locomoție : bicicletă, 
automobil, vapor, avion. Uri lo
cuitor al capitalei indiene in 
vîrstă de 20 de ani va porni, Ia ■ 
sfirșitul lunii, într-o astfel'? de 
drumeție prin 20 de țări : ale 
Europei și Orientului Mijlociu, 
pe patine cu rotile. Ținta Călă
toriei sale — orașul Moscova, 
unde și-a propus să ajungă 
înaintea deschiderii Jocurilor 
Olimpice de vară din 1980.

© AGATHA GRISTLE, 
EROINĂ DE FILM. ° 
taină neelucidată, lăsată în 
urma sa de Agatha Cț-istie, 
celebra autoare britanică de po
vestiri polițiste, a inspirat sce
nariu! unui film turnat in pre
zent Ta Hollywood, intitulat 
.,Agatha" și în care rolul prin
cipal este jucat de Vanesa Red
grave. Nu este vorba de un pro
dus nefinisat al fanteziei scrii
toarei, ei de un episod din pro
pria sa viață. In 1926, după des
părțirea de primul ei soț, a dis
părut și abia după mai multe 
săptămini a fost descoperită de 
poliție intr-un hotel din York
shire. A trecut printr-un șoc 
psihic? A fost numai nevoia 
de a se ascunde un timp după 
o dureroasă experiență perso
nală? Fapt este că ea nu a po
menit niciodată de acel mo
ment misterios din tinerețea sa, 
nici în memoriile ei, apărute 
postum.

© JULES VERNE, 150.
Căpitanul Nemo, străbâtînd ,'it / 
submarinul Nautilus zeci de mi. 
de leghe sub mări, profesorul 
Lidenbroock explorind centrul 
pămintului, Michel Ardan. că
lătorind spre aștri. Philâas 
Fogg făcînd ocolul luriiii. Aris- 
tobulos Ursiclos în căutarea 
„razei verzi"... toți acești eroi 
și mulți alții care au îneîntat 
adolescența a zeci de milioane 
de cititori cunosc o nouă vogă 
cu prilejul aniversării a 150 de 
ani de la nașterea fecundului 
lor părinte, Jules Verne (1828— 
1905). Colecția „Integrale Jules 
Verne", lansată nu de mult în. 
Franța, realizează un act de 
cultură și totodată de respect 
față de opera scriitorului, re
producând integral în format re
dus, inclusiv vestitele gravuri 
de epocă, edițiile originale . a- 
părute în editura Hetzel, care 
l-a „descoperit" pe cel ce „a 
pătruns prin eroii săi în necu
noscut pentru a descoperi noul", 
cum scrie „Nouvel Observa- 
teur".

© BOMBOANĂ... EX
PLOZIBILĂ. începutul unei 
ere noi în domeniul dulciurilor, 
o descoperire care poate fi pusă 
alături de cea a penicilinei, așa 
caracterizează cu nedisimulată 
ironie săptămînalul. britanic 
..Sunday Times" apariția unei 
noutăți în materie. Este vorba 
de o bomboană în care s-a în
corporat o cantitate foarte re
dusă de bioxid de carbon în 
amestec cu miresme de fructe. 
Prin sugerea bomboanei, gazul 
este eliberat sub forma unui șir 
de miniexplozii. care produc, 
potrivit reclamei făcute noului 
produs, . tot atitea înțepături 
plăcute cavității bucale. Recla
ma. continuă pe același ton 
ironic săptămînalul amintit, nu 
pomenește însă nimic despre 
riscurile la care se supun per
soanele ce poartă proteze den
tare. Intr-adevăr, scrie ..Sunday 
Times", ce se va întîmpla dacă, 
la un moment dat. bomboana 
va aluneca sub o asemenea 
proteză ?
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