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Intr-o atmosferă de puternică unitate in jurul partidului,

al secretarului său general, ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NATIONAL

AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE,
SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a avut, marți dupâ-amiazâ, o nouă întilnire de
lucru cu cadre de conducere ale Ministerului Industrializă
rii Lemnului și Materialelor de Construcții, cu specialiști din
unități de cercetare, proiectare și producție din aceste
ramuri.
împreună cu conducătorul partidului și statului nostru,
la acest dialog de lucru au participat tovarășii Constantin
Dăscălescu, Ludovic Fazekas, Ion Pățan, Ion Ursu, Richard
Winter, miniștri, alte cadre de conducere din instituții cen
trale economice.

„Țărănimea noastră a de

monstrat, secole de-a rîndul,
înaltul ei spirit de răspundere

și de sacrificiu. în anii socia

lismului țărănimea noastră și-a

asumat răspunderea de a trece
pe o cale nouă, spre o agri

cultură înaintată și a obținut
rezultate mărețe, demonstrînd

superioritatea agriculturii so

cialiste, contribuind la dezvol
tarea generală a patriei
noastre".

NICOLAE CEAUSESCU

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național al
Agriculturii, cu participarea largă
a activului de partid și de stat
județean și central, reprezintă o
largă consfătuire de’lucru în pro
blemele agriculturii. Ne-am propus
să analizăm în acest cadru situația
agriculturii și măsurile privind în
făptuirea neabătută a hotărîrilor
Congresului al XII-lea, a progra
melor și hotărîrilor Conferinței
Naționale privind creșterea mai
puternică a producției agricble ve
getale și animale, în vederea sa
tisfacerii pe deplin a necesităților
bunei aprovizionări a populației cu
produse agroalimentare în confor
mitate cu programul autoconducerii și autoaprovizionării și creșterii
contribuției agriculturii la dezvol
tarea generală a țării, la înfăp
tuirea Programului partidului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare
a României
spre
comunism.
(Aplauze puternice).
Consfătuirea are loc la numai
zece zile de la Conferința Națio
nală a partidului și în ajunul celei
de-a 35-a aniversări a Republicii
Socialiste România. După cum am
menționat la Conferința Națională
a partidului, în cei 35 de ani de
la proclamarea Republicii, care a
marcat de fapt trecerea la con
strucția socialistă în România, am
obținut succese remarcabile în
dezvoltarea economico-socială a
patriei, parcurgînd mai multe eta
pe istorice, lichidînd cu desăvîrșire clasele stăpînitoare, asigurînd
victoria socialismului atît la oraș,
cît și la sat, trecînd la o etapă su
perioară, a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.
Schimbări revoluționare s-au pe
trecut și în agricultura patriei
noastre. în această perioadă scurtă
am încheiat cooperativizarea agri
culturii și realizarea unei agricul
turi socialiste moderne, bazată pe
agricultura cooperatistă și de stat,
care reprezintă forma superioară a
agriculturii și asigură creșterea pu
ternică a producției în toate sec

toarele de activitate. Astăzi, secto
rul socialist ăl agriculturii — coo
peratist și de stat — deține circa
95 la sută din suprafața arabilă a
țării. Avem, în același timp, un
sector, particular, îndeosebi în zo
nele de deal-și munte, care are o
pondere importantă, mai ales în
zootehnie.
Odată cu creșterea puternică a
producției industriale a avut loc și
o creștere an de an a producției
agricole, care a fost în 1980 de trei
ori și jumătate măi mare decît
producția obținută înainte de răz
boi. După cum este cunoscut, în
1982 am obținut succese importan
te în creșterea producției agricole,
realizînd perțtru prima dată în is
toria țării o recoltă de cereale de
1 000 kg pe locuitor. S-au obținut
producții mari și în legumicultura,
viticultură, pomicultură. S-au dez
voltat, de- asemenea, in acești ani
și creșterea animalelor și produc
ția animalieră. Toate acestea au
asigurat înfăptuirea neabătută a
programului partidului de ridicare
continuă a bunăstării materiale și
spirituale a poporului. Aceasta a
constituit baza pentru trecerea la
autoconducere și autoaprovizionare. Dacă ne referim la creșterea în
anii socialismului a producției agricole de trei ori și jumătate, pu
tem spune că sînt puține țări în
lume care au obținut asemenea
realizări în agricultură.
Cu toate acestea, ' așa cum am
menționat și la Conferința Națio
nală, consumul la unele produse
agricole, îndeosebi la produsele
animaliere, a crescut mai mult de
cît producția de carne, care a spo
rit, în acești ani, de aproape patru
ori. Toate acestea au dus la apari
ția unei contradicții între nivelul
producției și nivelul de consum.
Aceasta necesită să luăm măsuri
hotărîte pentru a asigura realiza
rea unei concordanțe cît mai depli
ne între producție și consum, acționînd pentru creșterea mal pu
ternică a producției agricole și, în
același timp, pentru o organizare
mai rațională a consumului.

S-a creat, de asemenea, o anu
mită contradicție între dezvolta
rea mai puternică a industriei și
dezvoltarea într-un ritm mai încet
a agriculturii, ceea ce a făcut să
apară și o,anumită contradicție în
tre sat și' orașSToate acestea im
pun măsuri hotărîte pentru a asi
gura un raport corespunzător în
tre agricultură și /industrie, pentru
dispariția contradicțiilor dintre sat
și oraș și realizarea unei concor
danțe cît mai depline, a unei dez
voltări armonioase atit a industriei,
cît și a agriculturii, ca ramuri de
bază fundamentale ale societății
noastre socialiste. (Vii aplauze).
Realizarea acestei dezvoltări ar
monioase trebuie să ducă la întă
rirea și mai puternică a alianței
dintre clasa muncitoare și țărăni
me — cele două clase de bază ale
societății noastre care au rolul hotărîtor in victoria socialismului și
comunismului în România. (Aplau
ze puternice).
Doresc, și Ia această consfătuire,
să subliniez încă o dată necesita
tea politicii de industrializare a
țării, ca bază puternică a construc
ției socialismului. Acum putem
afirma, fără teama de a greși, că
dacă nu am fi realizat o puterni
că industrie bazată pe tehnica mo
dernă, nu am fi putut asigura nici
dezvoltarea generală a țării și nici
baza tehnico-materială pentru o
agricultură modernă. Tocmai pe
această bază am asigurat creșterea
puternică a venitului național,
care a permis dezvoltarea în ritm
înalt a forțelor de producție, și
mijloacele necesare ridicării ni
velului de trai material și spiri
tual al poporului, țelul suprem al
politicii partidului nostru comu
nist, esența societății socialiste pe
care o edificăm cu succes în
România. (Aplauze puternice).
Dispunînd de o asemenea bază
materială, am putut să desfășurăm
o largă activitate de investiții și
de dezvoltare a agriculturii. După
cum este cunoscut, am realizat un
vast program de irigații și îmbu
nătățiri funciare, avînd astăzi pes

te 25 la sută din suprafața arabilă
a țării irigată și realizînd amelio
rarea solului pe aproape 2 mili
oane de hectare.
De asemenea, am realizat o pu
ternică mecanizare a agriculturii,
dispunînd astăzi de tractoare și
mașini agricole moderne care asi
gură desfășurarea în bune condiții
a lucrărilor agricole. Putem spune
că cele peste 150 000 de tractoare
de care dispune astăzi agricultura
noastră dau posibilitatea să efec
tuăm într-o perioadă scurtă lucră
rile agricole. Practic, printr-o bună
organizare a lucrărilor agricole,
noiam putea realiza arăturile în
nu mai mult de 20 de zile.
De asemenea, pe baza dezvoltării
industriei chimice s-a asigurat
agriculturii o cantitate tot mai în
semnată de îngrășăminte, pestici
de, erbicide și alte substanțe chi
mice. Pînă în 1985, agricultura ro
mânească va putea folosi cel puțin
250 kg pe hețtar îngrășăminte
chimice în substanță utilă.
Dispunem, de asemenea, de zeci
de mii de cadre, de specialiști cu
studii superioare, ingineri, medici
veterinari, zootehniști, mecaniza
tori și alți specialiști agricoli.
Ceea ce merită să subliniem în
mod deosebit sînt schimbările uri
așe care s-au produs în structura
țărănimii noastre, care a devenit
o clasă nouă, cu o pregătire profe
sională și tehnică, cu o înaltă con
știință revoluționară. Tocmai pe
această bază s-au putut obține
marile realizări în dezvoltarea
agriculturii socialiste, care își de
monstrează cu putere superiorita
tea și capacitatea ei de a asigura
creșterea puternică a producției,
realizarea în bune condiții a pro
duselor agroalimentare atît pen
tru satisfacerea necesităților de
consum, cît și pentru industrie și
alte necesități ale economiei socia
liste, ale dezvoltării generale a
patriei. (Vii aplauze).
Pentru aceste mari realizări
adresez cele mai calde felicitări

(Continuare în pag. a II-a)

Desfășurată la numai zece, zile de
la Conferința Națională a,partidului
și in preajma celei de-a XXXV-a
•aniversări a proclamării Republicii,
noua analiză făcută activității din
aceste ramuri ale industriei noastre
socialiste atestă in mod pregnant
preocuparea permanentă a conducerii
partidului și statului, personal a
tovarășului Nicolae .Ceaușescu, față
de sporirea eficienței economice în
toate sectoarele producției materiale.
în lumina hotăririlor marelui fo
rum’al comuniștilor, a sarcinilor tra
sate de conducerea partidului și sta
tului cu prilejul precedentelor vizite
de lucru și intilniri cu cei ce lucrea
ză in aceste ramuri, au fost exami’nate măsurile și poluțiile propuse de
specialiști din domeniul, industriali
zării lemnului șl materialelor de con
strucții in vederea îndeplinirii în
tocmai a normelor cuprinse in pro
gramele speciale de reducere a con
sumurilor materiale și energetice,
concomitent cu înfăptuirea exempla
ră ;! planului pe anul viitor și pe
■Întregul cincinal, cu realizarea unor
produse de calitate superioară, com
petitive din toate punctele de ve
dere, îndeosebi calitativ și estetic, cu
cele mai bune produse similare pe
plan mondial.
Dialogul de lucru cu factorii de
răspundere și specialiștii din aceste
septoare s-a desfășurat în cadrul unei
expoziții de profil, organizată in
tr-unui din pavilioanele Complexului
expozițional din Piața Scinteii.
La sosirea în expoziție, secretarul
general al partidului a fost salutat,
cu deosebită stimă și respect, in nu
mele tuturor celor ce-și desfășoară
activitatea în aceste importante sec
toare, de loan Florea, ministrul in
dustrializării lemnului și materiale
lor de construcții, de reprezentanți ai
conducerii ministerului și centralelor
de resort.
în fața unor panouri și grafice,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
informat asupra acțiunilor și măsu
rilor întreprinse sau în curs de aolicare pentru diminuarea accentuată a
consumurilor de masă lemnoasă, de
materiale de construcții, celuloză,
metal, de energie și combustibil, în
condițiile realizării producției pre
văzute in planul pentru anul viitor,
ridicării parametrilor calitativi ai

produselor și creșterii productivității
muncii.
S-a informat că, prin reproiectarea
și redimensionarea unor produse —
.cu respectarea strictă a cerințelor de
rezistență, confort și estetică — prin
aplicarea unor procedee tehnologice
de inalt randament și eficiență s-au
creat condiții ca in anul 1933 să se
obțină o economie de masă lemnoasă
de 1 900 000 mc, în condițiile reali
zării unei producții fizice superioare
celei din acest an.
Secretarul general al partidului a
apreciat strădania specialiștilor din
acest sector economic de a găsi căi
și .metode de încadrare a consumuri
lor in normativele stabilite pentru
anul viitor, ceea ce dovedește rezer
vele ce există din acest, punct de ve
dere în toate . ramurile industriale.
. Re aceeași linie de preocupări, au
fost înfățișate acțiunile prevăzute
pentru intensificarea recuperării și
reintroducerea în circuitul economic
a materialelor refolosibile — resturi
din exploatările forestiere, din uni
tățile de prelucrare a lemnului, din
industria lianților, materialelor de
construcții, hîrtiei și celulozei etc.
— precum și a resurselor energe
tice apte să fie refolosite, de dimi
nuare a consumurilor de combusti
bili, mai ales în sectoarele energointensive.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exa
minat cu atenție, apoi, modul in care
au fost aplicate indicațiile date la
precedenta vizită de lucru referi
toare la realizarea mai multor tipuri
de uși și ferestre, cu un consum de
material lemnos diminuat, care să
asigure o mai bună etanșeitate, izo
lație termică și funcționalitate și
să corespundă mai bine dimensiuni
lor apartamentelor ce se construiesc.
în sectorul industriei celulozei și
hîrtiei au fost prezentate soluțiile
la care s-a ajuns în urma unor in
tense studii și cercetări și care asi
gură reducerea gramajului și, prin
aceasta, obținerea unei suprafețe
mai mari de hîrtie din aceeași can
titate de celuloză. Numai pe aceas
tă cale, în anul viitor se prelimină
o economie de celuloză de peste
64 000 tone.
Interesindu-se de producția de
drojdie furajeră — produs valoros
destinat hranei animalelor — secre
tarul general al partidului a cerut
specialiștilor din această ramură să

găsească căi de sporire a producției.
De asemenea, a indicat să se con
stituie colective de specialiști și din
alte ramuri care să stabilească noi
modalități de dezvoltare a produc
ției de drojdie furajeră.
In continuare, in cadrul expoziției
a fost prezentată o gamă largă de
sortimente din ramura materialelor
de construcții obținute cu consumuri
diminuate, avind însă aceleași însu
șiri calitative cu produsele ce se rea
lizează in prezent, unele chiar mai
bune, și un aspect mai îngrijit — plăci
de faianță, de gresie, blocuri de zidă
rie, materiale hidroizolatoare, obiecte
sanitare și altele. Se precizează că în
industria materialelor de construcții,
prin reducerea normelor de consum,
se va obține o creștere a gradului de
valorificare a caolinului cu 40 lă
sută la fabricarea obiectelor sanita
re și cu peste 25 la sută la producția
de faianță. Față de prevederile pla
nului anului viitor, se vor înregistra
economii de 1 350 tone azbest-fibră,
peste 56 000 tone ciment, aproape
7 000 tone cărămizi refractare.
Remarcind măsurile, luate in indus
tria cimentului și a produselor din
azbociment in scopul reducerii con
sumurilor și introducerea de noi
tehnologii eficiente, secretarul gene
ral al partidului a indicat ca, la pro
ducerea clincherului, să fie extinse cit
mai urgent procedeul de precaic'inare
Și tehnologia de înlocuire a hidro
carburilor cu cărbuni.
Conducerea. ministerului, specialiș
tii, au prezentat secretarului general
al partidului mai multe variante de
panouri de fațadă pentru locuințe
realizate pe baza unor soluții noi de
finisare a suprafețelor de beton, fără
tencuieli sau plapaje, care conferă
clădirilor un aspect frumos și dura
bilitate, cu cheltuieli mult reduse.
La încheierea vizitei, conducătorul
partidului și statului nostru a felici
tat conducerea ministerului, specialiștii din centralele de profil, din
unitățile de cercetare, proiectare și
producție, pentru modul responsabil
în care au acționat in vederea găsirii
de soluții pentru reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale,
combustibili și energie, pentru reali
zarea unor produse care să satisfacă
într-un grad tot mai înalt cerințele
și exigențele în continuă creștere ale
beneficiarilor interni și externi. To
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat
să se treacă de urgență la aplicarea
noilor norme de consum, elaborîndu-se in acest scop normative obli
gatorii pentru toate unitățile produ
cătoare și introducerea in fabricații
industrială a noilor sortimente de
produse ale acestor sectoare.
Cei prezenți au mulțumit secreta
rului general al partidului pentru
grija manifestată față de bunul mers
al activității în aceste ramuri indus
triale și l-au asigurat că vor acționa
în continuare cu toată energia pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin din hotăririle re
centei Conferințe Naționale a parti
dului, ale celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. I)

țărănimii cooperatiste, întregii țărănimi, tuturor oamenilor muncii
din agricultură, fără deosebire de
naționalitate, specialiștilor, orga
nelor democratice ale agriculturii
noastre, organelor agricole de stat
și le urez succese tot mai mari în
toate domeniile de activitate.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușeseu și poporul!**).

Stimați tovarăși,
La Conferința Națională și în
consfătuirile din cursul anului 1982
pe problemele agriculturii am ana
lizat pe larg stările de lucruri din
agricultură. Avem tot dreptul să
privim cu mîndrie la realizările
Obținute și în agricultură și să sub
liniem superioritatea agriculturii
noastre socialiste. Dar, în același
timp, trebuie să spunem deschis
că aceste rezultate nu sînt Ia ni
velul posibilităților pe care le are
agricultura românească.
Au continuat să se manifeste și
în 1982 o serie de lipsuri. Nu peste
tot s-a acționat cu toată hotărîrea
și fermitatea în realizarea în cele
mai bune condiții a lucrărilor
agricole, pentru obținerea unor re
colte corespunzătoare mijloacelor
și condițiilor existente. Despre
toate acestea am vorbit pe larg
în cursul consfătuirilor de lucru
din 1982, s-a vorbit și în această
consfătuire. Este drept că tovarășii
care au luat cuvîntul, atît în plen
cît și în secțiuni, au arătat critic
și, într-o anumită măsură, și auto
critic o serie de lipsuri și neajun
suri. Consider că este necesar ca,
în analizele care vor avea loc în
următoarele luni, la județe să se
analizeze și mai temeinic, într-un
spirit autocritic mai ferm decît în
consfătuire, problemele din toate
sectoarele agriculturii pentru a se
putea trage cele mai bune conclu
zii și a se stabili măsurile necesare
lichidării rapide a stărilor de lu
cruri negative din agricultură și
Îmbunătățirii întregii activități.
Lipsuri serioase s-au manifestat
In sectorul zootehnic, care au de
terminat nerealizarea sarcinilor
producției animaliere. Sînt lipsuri
serioase în buna organizare a acti
vității în întreprinderile de stat, în
cooperative, în stațiunile de meca
nizare. Consiliile de conducere, ca
fele din agricultură, ' oamenii
muncii, cooperatorii *»*- adevărații
pj-pprietari și ■ beneficiari — r.w ac
acționat întotdeauna,cu < toată: fer
mitatea pentru a asigura desfășu
rarea lucrărilor în cele mai bune
condiții și folosirea puternicei baze
de mecanizare, ceea ce a deter
minat, într-o serie de unități, ob
ținerea unor producții mici, cu
mult sub posibilitățile reale.
Așa cum am menționat și la
Conferința Națională, s-a creat o
situație anormală care a dus la
transformarea unor țărani și pro
ducători agricoli in consumatori de
produse agricole. Nu s-a înțeles în

mod corespunzător că aplicarea
programului de airtoconducere și
autoaprovizionare teritorială în
seamnă că flecare unitate agricolă,
fiecare gospodărie țărănească, fie
care cetățean care ctaține, sub o
formă sau alta, pămînt agricol
trebuie șă-I muncească, să producă
pentru a-și asigura necesarul pro
priu de consum, cît și contractarea
cu statul și livrarea la fondul de
stat sau desfacerea pe piață.
In general, se poate spune că
organele agricole, de sus șl pînă
jos, nu au acționat cu toată răs
punderea și exigența pentru reali
zarea sarcinilor de mare răspun
dere ce le revin în îndeplinirea
legilor țării, în obținerea unor pro
ducții agricole corespunzătoare îh
toate sectoarele.
Este necesar să tragem toate con
cluziile și să luăm măsuri hotărîte
pentru lichidarea lipsurilor care
s-au manifestat, să acționăm cu
toată fermitatea pentru îmbunătă
țirea activității din toate sectoarele
agricole. în consfătuire s-au făcut
multe propuneri menite să contri
buie la îmbunătățirea activității.
Este necesar ca acestea să fie ana
lizate, într-un timp cît mai scurt,
de Biroul Executiv al Consiliului
Național, de Ministerul Agricultu
rii și să se asigure soluționarea
lor, astfel încît aplicarea lor în
viață să contribuie la lichidarea
lipsurilor și Ia îmbunătățirea acti
vității. Chiar acele propuneri care
vor fi considerate că nu pot fi
aplicate sau realizate în momentul
de față trebuie să primească răs
puns ; tovarășii care au făcut aceste
propuneri trebuie să știe de ce nu
au fost acceptate aceste propuneri.
Aceasta este o necesitate pentru a
întări spiritul de răspundere și
pentru a asigura o strînsă conlu
crare între Consiliul Național, între
Biroul Executiv, între conducerea
agriculturii și membrii consiliului,
între cadrele din agricultură.
(Aplauze puternice, îndelungate).
Este o cerință de bază a democra
ției cooperatiste, a democrației
socialiste în general. (Vii aplauze).
Consider că dispunem de tot ce
este necesar și avem toate condi
țiile ca, încă'în cursul anului 1983,
să obținem o îmbunătățire radicală
a situației din agricultură și să
demonstrăm forța și capacitatea
țărănimii, a oamenilor muncii, a
cadrelor, a specialiștilor, superio"rităieă agriculturii' rioaștre socia
liste. Putem și trebuie să facem
această încă de'-anut 'viitor;-tova
rășii -(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Stimați tovarăși,

In centrul activității tuturor or
ganelor de partid și de stat, a or
ganelor agricole trebuie să stea
realizarea hotărîrilor Congresului
al XII-Iea, a programelor și hotă
rîrilor adoptate de Conferința Na
țională în vederea dezvoltării pu
ternice a agriculturii — ca ramură
fundamentală a economiei româ

nești — a realizării noii revoluții
agrare.
în următorii 3 ani ai actualului
cincinal trebuie să realizăm o creș
tere puternică a producției agri
cole, o nouă calitate a muncii și
a vieții, astfel încît agricultura să
aibă un rol tot mai important în
economia națională, să asigure pe
deplin necesitățile de consum de
produse agroalimentare și alte
produse necesare industriei și să
sporească contribuția sa la creș
terea venitului național, a bogă
ției naționale — baza dezvoltării
generale a societății socialiste ro
mânești.
în acest scop este necesar să por
nim, în primul rînd, de la folosirea
rațională a pămîntului, să punem
capăt cu desăvîrșire risipei, scoa
terii din producție și degradării,
sub o formă sau alta, a suprafețe
lor arabile și agricole. Trebuie să
avem în vedere că dispunem nu
mai de 0,43 hectare teren arabil pe
locuitor. Nu avem posibilitatea să
mărim mult suprafața arabilă și
nu putem să mărim cu nimic su
prafața agricolă. De aceea, trebuie
să acționăm cu toată hotărîrea
pentru conservarea și mărirea po
tențialului productiv al pămîntu
lui. Aceasta impune să realizăm
neabătut programele de ameliorare
și îmbunătățiri funciare, de oprire
a eroziunii solului și de creștere
a potențialului său productiv, să
acordăm o atenție și mai mare
realizării programelor de irigații și
de folosire corespunzătoare a iriga
țiilor. Pe această bază să obținem
o creștere puternică a producției la
hectar. Este necesar, în același
timp, să luăm toate măsurile pen
tru realizarea pe o suprafață de
cel puțin 2 milioane hectare de cul
turi duble. De asemenea, trebuie să
acționăm pentru folosirea rațională
a celor 4 milioane 400 mii hectare
de pășuni și finețe prin cultivarea
lor cu plante fufajere, inclusiv tri
foi și lucernă, în vederea obținerii
unei creșteri puternice a producției
furajere. Totodată, este necesar să
folosim cît mai eficient, prin mă
suri corespunzătoare, prin însămînțare și supraînsămînțare, cele
3 milioane — 3,5 milioane hectare
de pădure pentru pășunat.
Acestea sînt posibilitățile și re
zervele de care dispune agricultura
românească. Noi nu avem posibi
litatea, ca alte țări, să mărim su
prafețele arabile și agricole sau șă
lei.reducem atunci.-.cîqd doresc-să
mențină prețurile ridicate la pro
dusele, .agricole.
Mr
Este deci necesar să îngrijim și
să acționăm pentru creșterea po
tențialului productiv al pămîntu
lui, ca bunul cel mai de preț al
națiunii noastre. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși,
Așa cum a stabilit Congresul al
XII-Iea al partidului, și în viitor
producția de cereale va continua
să constituie problema fundamen

tală a agriculturii românești. Este
necesar să luăm toate măsurile
pentru a realiza, pînă în 1985, pro
ducția de 27—28 milioane tone ce
reale. Aceasta presupune să reali
zăm o structură corespunzătoare a
producției de grîu, orz, porumb și
alte cereale, folosind semințele de
înaltă productivitate, asigurînd
densitatea și lucrările în perioada
optimă, precum și toate lucrările
de îngrijire a culturilor, de strîngere și recoltare la timp în ve
derea obținerii producțiilor sta
bilite.
Putem spune că rezultatele pe
care le avem în multe județe, în
tr-un mare număr de unități coo
peratiste și de stat, care au obți
nut deja recolte de 7 000—8 000 kg
de grîu la hectar, de 10 000 pînă la
15 000 kg de porumb boabe la hec
tar, ne demonstrează că dispunem
de mari rezerve și că este pe de
plin posibil nu numai să realizăm
producția de 28 milioane tone de
cereale în 1985, dar chiar să o
depășim. Anul viitor vom acționa
pentru a obține o recoltă la porumb
de circa 20 mii kg la hectar, pe o
suprafață de 500 mii hectare. Va
fi o experiență de mare însemnă
tate pentru agricultura româneas
că. Să acționăm pentru realizarea
în bune condiții a tuturor lucră
rilor, așa cum s-a stabilit, să ex
tindem aceasta și la alte culturi,
așa cum am discutat în consfătuire.
O atenție deosebită va trebui să
acordăm plantelor tehnice, pentru
a asigura necesarul de ulei, de za
hăr, de fibră de in și alte produse
necesare consumului și industriei
naționale. Și aici sînt necesare mă
suri hotărîte pentru aplicarea nor
melor agrotehnice, pentru respec
tarea legilor țării privind densi
tatea, asigurarea semințelor de
înaltă calitate, semănarea în peri
oada optimă și realizarea la timp a
tuturor lucrărilor de întreținere și
de recoltare.
Sarcini importante avem în le
gumicultura, care trebuie să asigu
re, în cele mai bune condiții, con
sumul populației, precum și un
disponibil de rezerve importante
pentru alte necesități, inclusiv pen
tru export Trebuie să facem ast
fel încît să asigurăm realizarea an
de an a producției de peste 6 mi
lioane tone de legume.
Dispunem de un potențial pu
ternic în viticultură și în pomicul
tură, care, dealtfel, în acest an,
ne-au asigurat producțiile, cele mai
"mări "din . istoria țării noastre,
reaîizînd, de fapt, 100 kg struguri
pe locuitor și tot aceeași cantitate
de fructe.
Sînt necesare măsuri hotărîte în
vederea realizării programelor sta
bilite pentru modernizarea și creș
terea în continuare a producției vitipomicole. Cu măsurile stabilite,
cu aplicarea în practică a tot ceea
cei este prevăzut în programele
pentru aceste două sectoare putem,
în cîțiva ani, să realizăm o creș
tere mult mai mare a producției
de struguri și fructe, satisfăcînd pe

deplin necesitățile populației, dar
creînd și rezerve importante pen
tru alte necesități, pentru export.
Sarcini deosebit de importante
sînt în zootehnie. Așa cum am
menționat și în alte împrejurări,
efectivele de animale pot asigura
în bune condiții producția de car
ne, lapte și alte produse animalie
re. Chiar în acest an, producția de
carne și pește a asigurat un con
sum pe locuitor de circa 68 kg.
Pentru anul viitor, programul de
autoaprovizionare asigură — pe
baza efectivelor existente și a pro
gramului de creștere în continuare
a efectivelor și a tăierii la greu
tatea stabilită — realizarea în bune
condiții a prevederilor acestui
program.
Așa cum se prevede în progra
mul adoptat de Conferința Națio
nală, pînă în 1985 trebuie să
ajungem la un consum pe locuitor
de carne șl pește de 75—80 kg —
și este pe deplin posibil să reali
zăm aceasta. Sînt necesare însă
măsuri hotărîte pentru lichidarea
lipsurilor, pentru introducerea unei
ordini desăvîrșite în zootehnie. Cu
efectivele de bovine, de vaci de
lapte pe care le avem, cu efectivele
de porcine, de ovine, de păsări
putem asigura în bune condiții
realizarea programului de auto
aprovizionare și rezerve importan
te pentru alte necesități, inclusiv
pentru export. Sînt necesare însă
măsuri pentru a pune ordine, dis
ciplină, pentru desfășurarea în cele
mai bune condiții a tuturor ac
tivităților din zootehnie. Așa cum
ați reținut din programele și ma
terialele prezentate in consfătuire,
va trebui să luăm măsuri hotărîte
pentru a introduce spiritul de or
dine, de disciplină în desfășurarea
activităților din zootehnie, începînd
cu stabilirea orelor, cu controlul
riguros și cu participarea efectivă
a cadrelor de conducere și a spe
cialiștilor la întreaga activitate.
Am discutat mult despre acestea.
Tovarășii care au luat cuvîntul
s-au referit, mai toți, Ia măsurile
pe care le-au stabilit și au dat
asigurări că, în 1983, vom avea o
îmbunătățire radicală a situației.
Avem, dealtfel, stabilite progra
me speciale pentru zootehnie, pen
tru toate speciile de animale. Nu
doresc acuns să insist mult, dar
subliniez că este necesar să facem
totul pentru ca, în cursul anului
viitor, șă lichidăm cu desăvîrșire
stările de lucruri negative din
zootehnie și să asigurăm ridicarea
. acestui sector la nivelul posibilită
ților și necesităților economiei na
ționale.
Este necesar să înțelegem că
zootehnia necesită multă atenție,
preocupare zilnică — aș putea
spune — de zi și noapte. Poporul
nostru, țărănimea, a făcut întot
deauna un cult din îngrijirea ani
malelor care i-au asigurat hrana,
posibilitățile de muncă, Ie-a consi
derat ca pe un tovarăș al său. Tre
buie să dezvoltăm și să acordăm
întreaga grijă animalelor ! (Aplau
ze puternice).

Avem, de asemenea, programe în
sericicultură, în apicultură, cărora
trebuie să le acordăm toată atenția
pentru realizarea lor în cele mai
bune condiții.
O atenție deosebită este necesar
să acordăm pisciculturii. Fiecare
județ trebuie să asigure obținerea
unor producții de pește cît mai
mari. în acest scop, consider ne
cesar ca toate bălțile de pe teri
toriul unei întreprinderi de stat
sau al unei cooperative agricole să
treacă în proprietatea unității res
pective sau, dacă sînt pe teritoriul
mai multor unități — în proprieta
tea consiliului agroindustrial și să
fie administrate de aceste unități,
care să aibă plan de producție, ca
pentru oricare sector de activitate.
în general, organele județene
trebuie să poarte întreaga răspun
dere pentru activitatea din pisci
cultura, ca și pentru toate celelalte
sectoare agricole.
Ținînd seama de epizootiile care
au fost în anul 1982 și care au adus
mari pagube zootehniei, este ne
cesar să luăm măsuri hotărîte în
vederea îmbunătățirii asistenței
sanitar-veterinare, pentru a asigu
ra prevenirea și combaterea la
timp a tuturor bolilor, pentru a
pune capăt pierderilor mari, inad
misibile din acest sector.
înfăptuirea programului zooteh
nic necesită măsuri hotărîte pentru
a asigura o bună bază furajeră,
prin folosirea în cele mai bune
condiții a tuturor posibilităților
de care dispune țara noastră.
Așa cum am menționat deja,
trebuie să pornim de Ia punerea
în valoare a celor 4,4 milioane
hectare de pășuni și finețe, prin
cultivarea lor cu plantele cele mai
productive și cele mai nutritive și,
în acest cadru, să cultivăm cu lu»
cemă și trifoi cel puțin 1,2 milioane
hectare ; adăugind la aceasta și
cele cîteva sute de mii de hectare
din terenurile arabile, cît și unele
suprafețe din gospodăriile perso
nale ale cetățenilor, putem ușor
să ajungem la 1,5—1,6 milioane
hectare cu trifoi și lucernă, ceea
ce va asigura o bună bază furaje
ră în raport cu necesitățile și o
furajare corespunzătoare.
Este necesar să luăm, de ase
menea, toate măsurile ca toate
cele 3—3,5 milioane hectare de
pădure să fie bine îngrijite, încît
să asigure condiții de pășunat pen
tru efectivele tuturor animalelor
țărănimii.
.
Se impune, în conformitate cu
programul stabilit privind produc
ția de concentrate, de produse
proteice și alte furaje, să luăm toa
te măsurile pentru a realiza în
întregime prevederile acestui pro
gram, astfel încît, prin realizarea
și în cultura a doua a furajelor
necesare, inclusiv a celor proteice,
să asigurăm cantitativ și calitativ
furajarea în conformitate cu
normele științifice de furajare,
ținînd seama de experiența înde
lungată a țărănimii, a poporului
nostru. Programele pe care le
avem în această privință asigură
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Marți, 28 decembrie, în prezența
tovarășului
Nicolae
Ceaușeseu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au conti
nuat lucrările Plenarei lărgite a
Consiliului Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor.
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a
fost întimpinat, la sosirea in Sala
Palatului, cu multă căldură și în
suflețire, cei prezenți scandind în
delung, cu dragoste și stimă,
„Ceaușeseu — P.C.R. !**.
Reluîndu-se dezbaterile în plen,
in cursul dimineții au luat cuvîntul
tovarășii : Teodor Roman, primsecretar al Comitetului județean
Teleorman al P.C.R., Ion Catrinescu, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R., Ion Necula,
director adjunct la Direcția mecani
zării din cadrul Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, Ion
Pismac, președinte al Consiliului
unic agroindustrial de stat și coo
peratist — Călugăreni, județul
Giurgiu, Cicerone Stanciu, secretar
al Comitetului comunal de partid —
Costache Negri, județul Galați,
Tiberiu Mureșan, președinte al
Academiei de științe agricole și

pe deplin aceasta — și dispunem
de tot ce este necesar pentru rea
lizarea lor.
Atrag încă o dată atenția asupra
măsurilor privind buna organizare
a activității din zootehnie, înche
ierea completă a modernizării
grajdurilor, a tuturor adăposturi
lor pentru animale, asigurarea
apei, a tot ce este necesar pentru
O creștere rațională a animalelor.
. Este necesar să realizăm cu toată
hotărîrea programele și măsurile
stabilite, să realizăm în toate uni
tățile fermele speciale pentru viței
și celelalte animale, să creăm con
diții pentru a' pune capăt mortalltăților și pierderilor inadmisibile.
Ținîhd seama de rolul impor
tant al zootehniei, este necesar să
stabilim măsuri ca toate unitățile
agricole să aibă în profilul lor
creșterea animalelor. In cursul
lunii ianuarie să se analizeze si
tuația fiecărei întreprinderi de
stat, a fiecărei cooperative agri
cole și să se stabilească speciile și
numărul de animale pe care tre
buie să le crească, luînd măsuri
ca, pînă în 1985, să nu mai existe
unitate agricolă de stat sau coo
peratistă, de orice fel, care să nu
dispună de ferme zootehhice.
în același timp — așa cum am
subliniat la Conferința Națională
— trebuie să asigurăm ca toate
gospodăriile personale ale membrii»
lor cooperatori, toate gospodă-i
riile
țărănești
particulare să
aibă numărul de animale nece
sar. Practic, nu trebuie să avem
gospodărie țărănească, cooperatis
tă sau particulară care să nu dis
pună de cel puțin o vacă, iar în
zonele de deal și munte, cu pășuni
mai multe, chiar de un număr mai
mare, fără limită ; fiecare trebuie
să dispună de oi, capre, în așa fel
ca fiecare gospodărie să-și asigure
laptele și produsele animaliere ne
cesare și să aibă și disponibil pen
tru contractare și livrare către
stat.
în același timp, fiecare gospodă
rie cooperatistă și țărănească par
ticulară trebuie să crească cel pu
țin un porc, păsările necesare și
alte animale.
Trebuie ca fiecare gospodărie,
membru, cooperator sau țăran par
ticular să-și asigure pe deplin
hrana, cu toate produsele anima
liere și să poată — așa cum fac
astăzi un număr important de gos
podării-șl cum s-a subliniat și în
consfătuire — să contracteze și Să
vîndă pentru fondul de stat.
în general, toți cetățenii care
deține- sub p formă.ș- sau alta; o
bucată cît de mică de pămînt tre
buie să-1 muncească și să produ
că, să crească animale și păsări.
Sînt de acord cu propunerile făcu
te aici — și să consfințim aceasta
în lege — că cei care nu vor munci
pămîntul nu pot să dețină sub nici
o formă pămînt; el trebuie pre
luat și dat celor care îl muncesc.
(Aplauze puternice).
în același timp, este necesar să
dezvoltăm mai- puternic gospodă(Continuare în pag. a III-a)
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silvice, Tănase Gorea, director al
Institutului de cercetări pentru cul
tura cartofului — Brașov, Gheorghe
Stoian, director al Stațiunii centra
le de cercetări pentru combaterea
eroziunii solului — Perieni, județul
Vaslui, Vasile Bărbuleț, prim-secre
tar al Comitetului județean Sibiu
al P.C.R., Floarea Crișan,’ țărancă
cu. gospodărie individuală din co
muna Zagra, vicepreședintă a bi
roului executiv al Consiliului ju
dețean al agriculturii Bistrița-Năsăud, Ion Radu, prim-secretar al
Comitetului județean Dolj
al
P.C.R., Maria Ștefan, secretar al
Comitetului județean Prahova al
P.C.R., Gheorghe Istrate, primsecretar al Comitetului de partid al
Sectorului agricol Ilfov.
Și in această zi, dezbaterile au
pus pregnant în lumină sentimen
tele de profundă dragoste, stimă și
recunoștință pe care țărănimea, toți
oamenii muncii din agricultură, în
treaga noastră națiune le nutresc
față de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, pentru
activitatea consacrată cu abnegație
și dăruire revoluționară înflo
ririi continue a patriei, pen

tru grija statornică manifestată
față de dezvoltarea intensivă și
modernizarea agriculturii, care,
alături de industrie, reprezintă un
sector hotăritor pentru progresul
neîntrerupt al economiei naționale,
al României socialiste, pentru ri
dicarea bunăstării generale a po
porului.
Vorbitorii au dat o înaltă apre
ciere Raportului prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușeseu Ia Confe
rința Națională a partidului și cuvintării pe care a rostit-o la înche
ierea lucrărilor forumului comu
niștilor români, analizînd — in spiri
tul orientărilor și tezelor de excep
țională valoare teoretică și practi
că cuprinse in aceste documente —
munca desfășurată pe ogoarele tă
rii și stabilind, totodată, căile și
modalitățile concrete de acțiune
pentru îndeplinirea integrală a
prevederilor planului pe 1983 in
agricultură șl industria alimentară,
în silvicultură și gospodărirea
apelor.
Participanții la discuții au rele
vat că lucrătorii ogoarelor, mun
cind cu pricepere și hărnicie, au
obținut in 1982 producții mai mari
decît in anul precedent. Bune re
zultate au fost înregistrate, de ase
menea, in industria alimentară, in

domeniul silviculturii și gospodări
rii apelor. Totodată, s-a arătat că
în unele unități agricole au existat
neajunsuri in organizarea produc
ției, în folosirea forței de muncă, a
mașinilor și utilajelor, a pămîn
tului.
Examinînd cu exigență atît rea
lizările, cît și lipsurile, cei ce au
luat cuvîntul au propus măsuri'
eficiente pentru îmbunătățirea sub
stanțială a întregii activități. Ei au
exprimat angajamentul ferm al co
lectivelor pe care le reprezintă de
a acționa cu energie pentru utili
zarea cu maximă eficiență a fon
dului funciar, a potențialului ma
terial, tehnic și uman din unitățile
agricole, pentru respectarea rigu
roasă a tehnologiilor și a densități
lor la fiecare cultură, pentru în
cadrarea lucrărilor in epocile opti
me, pentru îngrijirea și furajarea
corespunzătoare a animalelor, pen
tru generalizarea experienței îna
intate în toate sectoarele producției
agricole, întărirea ordinii și disci
plinei, promovarea unui spirit re
voluționar, de înaltă răspundere
personală și colectivă față de soar
ta producției vegetale și animale
și creșterea. continuă a acesteia, în
vederea acoperirii în întregime a
necesarului intern de produse agro

alimentare și realizării de dispo
nibilități pentru export. S-a arătat,
de asemenea, că oamenii muncii
din unitățile agricole vor face totul
pentru aplicarea consecventă a
principiilor noului mecanism economico-financiar, ale autoconducerii și autogestlunii, asigurîndu-se
folosirea chibzuită a bazei tehnicomateriale, reducerea consumurilor
și cheltuielilor, autofinanțarea și
sporirea beneficiilor.
După dezbateri, participanții au
aprobat în unanimitate Hotărîrea
Plenarei Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
privind adoptarea documentelor su
puse dezbaterii
și angajamentul
oamenilor muncii din agricultură
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le
revin din hotărîrile Conferinței
Naționale a Partidului Comunist
Român, din programele prioritare
de creștere a producției vegetale
și animale.
întimpinat cu multă căldură, în
tr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, in încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu deosebită atenție, cu de

plină satisfacție șl aprobare, fiind
subliniată, în repetate rinduri, cu
îndelungi aplauze, urale și ovații.
Adresindu-se tovarășului Nicolae
Ceaușeseu, la sfîrșitul cuvintării,
tovarășul Ion Dincă, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim viceprim-ministru
al guvernului, președintele Consi
liului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor, a spus :
„Mult stimate și iubite tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușeseu,
Avind ferma convingere că ex
prim dorința unanimă a participanților Ia Plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, vă adresăm cele mai
vil mulțumiri pentru aprecierile,
concluziile șl indicațiile cuprinse in
magistrala cuvîntare pe care ați
rostit-o, ce constituie pentru noi
un strălucit și mobilizator pro
gram de acțiune in activitatea de
înfăptuire a hotărîrilor Conferinței
Naționale a partidului, a obiective
lor și sarcinilor noii revoluții agra
re in patria noastră. (Vil aplauze).
Permiteți-mi, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușeseu, să vă
adresăm, dumneavoastră și tovară

șei Elena Ceaușeseu, din toată
inima, urarea strămoșească „La
mulți ani !“, multă sănătate și pu
tere de muncă in noul an, să con
duceți cu aceeași strălucire poporul
nostru pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului". (Aplau
ze prelungite).
Dînd glas acestor alese gînduri
și simțăminte, acestor calde urări,
toți cei prezenți scandează cu în
flăcărare „Ceaușeseu — P.C.R. ■!",
„Ceaușeseu și ponorul !“, „Ceaușeseu
— La mulți ani !“.
Puternic însuflețiți de îndemnu
rile mobilizatoare ale secretarului
general al partidului, participanții
reafirmă voința unanimă a coope
ratorilor, mecanizatorilor, specialiș
tilor, a tuturor lucrătorilor de pe
ogoare de a contribui cu întreaga
lor caoacitate și putere de muncă
la îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan din cel de-al treilea
an al cincinalului și a programelor
speciale ale agriculturii, la reali
zarea programului de autoconducere și autoaprovizionare teritoria
lă, la înfăptuirea noii revoluții
agrare, la transpunerea neabătută
în viață a hotărîrilor istorice sta
bilite de Congresul al XII-Iea al
partidului.
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riile-anexe de pe lingă cantine și
alte unități, în cadrul realizării autoaprovizionării.
Este necesar să aducem îmbu
nătățirile corespunzătoare în Sta
tutul cooperativelor agricole de
producție, să ajutăm la buna or
ganizare a producției agricole, în
toate sectoarele.1 Să asigurăm, în
toate comunele, ingineri, specia
liști, medici veterinari,, tot ce este
necesar pentru o agricultură mo
dernă, de înaltă productivitate. Să
creăm în următorii ani un belșug
de produse agroalimentare, care să
asigure pe deplin buna aprovizio
nare a populației, să ducă la creș
terea veniturilor întregii țărănimi.
Să facem astfel încît fieoare . co
mună să devină o puternică uni
tate teritorială agrar-industrială
înfloritoare.
Ceea ce am spus Iă ’Confefin'ța
Națională, referindu-mă la acti
vitatea din toate’sectoarele, este pe
deplin valabil și în agricultură. Ni
merii nu poate trăi fără muncă !
Aș completa : nimeni care deține o
bucată de pămînt, nimeni care tră
iește și lucrează Ia sate nu trebuie
să se ’ aprovizioneze cu produse
agricole din orașe ! Fiecare trebuie
să producă pentru nevoile sale și
să vindă orașelor produse agroali
mentare. Aceasta este o cerință le
gică a alianței dintre oraș și sat, a
diviziunii sociale a muncii, a con
cordanței cît mai depline în rela
țiile dintre oraș și sat, a alianței
muncitorești-țărănești. (Vii aplau
ze).
Și în domeniul agriculturii va
trebui să aplicăm cu fermitate
principiile socialiste de retribuție.
Veniturile fiecărui cooperator, ale
tuturor oamenilor muncii să fie în
raport cu munca depusă și produc
ția obținută.
Să aplicării în toate sectoarele
acordul și acordul global. Nimeni
nu poate avea venit garantat fără
muncă. Trebuie să organizăm ast
fel activitatea în fiecare unitate agricolă încît fiecare cooperator,
fiecare muncitor și - specialist din
toate sectoarele să aibă asigurată
posibilitatea de a munci. Deci, tre
buie să garantăm fiecăruia dreptul
și posibilitatea de a munci, dar
venitul fiecăruia va fi în raport cu
munca depusă, cu producția obți
nută. Cu cît producția va fi mai
mare, cu atît să fie și veniturile
mai mari. Pe acest principiu să fie
retribuiți și mecanizatorii, și spe
cialiștii, și cadrele de conducere.
Nu vom limita nimănui venitul
provenit din muncă, așa cum nu
vom mai garanta nimănui venituri
fără muncă. (Aplauze puternice).
, Noi . am lichidat exploatarea șl
asuprirea moșierească și capita
listă. Am realizat o societate nouă,
a muncii libere, o societate a mun
cii pentru sine și pentru întreaga
societate. Intre dezvoltarea gene
rală a țării, creșterea avuției na
ționale și veniturile oamenilor
muncii există o strînsă unitate
dialectică. Cu cît este mai dezvol
tată economia, cu cît este mai mare
bogăția națională, cu atît vor pu
tea crește și veniturile țărănimii,
ale fiecărui om al muncii. Totoda
tă, cu cit cresc veniturile și avuția
fiecărui om al muncii, a fiecărui
țăran, cu atît este mai puternică
și mai bogată întreaga țară.
Așa cum am menționat la Con
ferința Națională, vrem să reali
zăm nu un socialism al sărăciei, ci
un socialism al bunăstării și bel
șugului, al bogăției personale și al
bogăției generale a întregii na
țiuni. (Aplauze puternice).
Sînt necesare măsuri hotărîte
pentru îmbunătățirea activității de
mecanizare a agriculturii. Am
realizat o bună bază de mecani
zare, iar oină în anul 1985 vom
încheia complet mecanizarea tutu
ror lucrărilor agricole. Așa cum am
stabilit, în următorii ani, începînd
cu 1983, vom îmbunătăți sistema
de mașini, vom trece Ia mașini-

agregat, la mașini combinate, în ve
derea realizării simultane a unui
număr cît mai mare de lucrări agricole, pentru a reduce și durata
lucrărilor, pentru a evita trecerea
de mai multe ori a tractoarelor,
care afectează structura solului,
pentru reducerea consumului de
combustibil și creșterea producti
vității și eficienței economice. Sînt
stabilite măsuri pentru a asigura
și mașinile agricole necesare pen
tru zonele in pantă, pentru zonele
necooperativizate, inclusiv mașini
agricole pentru tracțiune animală.
Este necesar ca stațiunile de ma.șini și tractoare, secțiile de meca
nizare din întreprinderile agricole
de stat și din cooperative — care
sînt de fapt secții de specialitate
ale unităților respective și sînt
subordonate acestora — să asigure
realizarea în cele mai bune-condi.,țiioȘb,ja timp a lucrărilor, agricole.
Să realizăm măsurile stabilite pri
vind asigurarea mașinilor agricole
necesare pentru toate sectoarele,
corespunzător programelor stabili
te. Industria noastră constructoare
de mașini trebuie să conlucreze
Sțrîns cu unitățile de producție, cu
agricultura, pentru a realiza ma
șini agricole care să răspundă la
toate necesitățile lucrării în bune
condiții a solului, efectuării tutu
ror lucrărilor agricole. Industria
românească dispune astăzi de con
dițiile necesare pentru a realiza
aceste programe și a asigura ridi
carea mecanizării la nivelul cel
mai înalt existent pe plan mondial.
Trebuie, de asemenea, ca indus
tria chimică să asigure, în confor
mitate cu prevederile planului,
întreaga cantitate de îngrășăminte
chimice și, mai cu seamă, să rezol
ve definitiv, în următorii 2—3 ani,
problemele pesticidelor, erbicidelor, celorlalte substanțe chimice
agricole. în mod deosebit industria
chimică trebuie să rezolve toate
problemele privind asigurarea ma
terialelor de uz veterinar, necesare
prevenirii și combaterii epizootiilor.
Și industria noastră chimică dispu
ne de tot ce este necesar pentru
realizarea prevederilor planului,
pentru asigurarea agriculturii cu
îngrășăminte și toate substanțele
chimice necesare.

Stimați tovarăși,
în domeniul silviculturii trebuie
să se acționeze cu toată fermitatea
pentru realizarea programului na
țional de apărare și dezvoltare a
fondului forestier. Este necesar să
se realizeze în cele mai bune con
diții lucrările de împădurire și de
îngrijire a pădurilor. Va trebui să
șe păstreze un raport corespunză
tor între diferite specii și să se
creeze și planteze specii cu o creș
tere mai rapidă.
In conformitate cu legea de or
ganizare a Ministerului Silvicultu
rii, este necesar șă se valorifice
toate resursele pădurii, fructele de
pădure, să se dezvolte arbuștii,
creșterea ciupercilor, a plantelor
medicinale, gogoșilor de mătase și
altele.
O atenție deosebită va trebui
acordată amenajării rîurilor și
lacurilor din munți și păduri pen
tru creșterea producției de păstrăvi
și alte specji de pește.
Așa cum aih menționat, pădurea
trebuie să aibă un rol mai mare
în asigurarea bazei furajere pen
tru animale. în același timp, orga
nele silvice au marea răspundere
de a îngriji toate pășunile monta
ne și din păduri. Ele trebuie să
asigure creșterea producției de
masă verde și finețuri prin buna
îngrijire, însămînțare și reînsămînțare periodică, pe baza unor nor
me precise, a întregii suprafețe de
pășuni și finețe cu cele mai bune
ierburi, îndeosebi cu leguminoase,
în același timp, trebuie să se
acorde o atenție deosebită păstră
rii și dezvoltării fondului forestier,
care are o însemnătate deosebită
pentru mediul înconjurător, pădu

rile reprezentînd un bun național
de valoare inestimabilă pentru
viața și viitorul națiunii noastre
socialiste. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Ținînd seama de obiectivele agri
culturii românești, de necesitatea
înfăptuirii noii revoluții agrare,
sînt necesare măsuri hotărîte pen
tru creșterea rolului științei, al învățămîntului agricol în realizarea
de semințe de înaltă productivitate
pentru toate sectoarele de activita
te, ameliorarea și crearea de noi
specii de animale, în elaborarea de
tehnologii corespunzătoare solului,
soiurilor de plante sau specii de
animale. Avem și în acest domeniu
o serie de rezultate bune. Cu soiu
rile de semințe produse.de specia
liștii. români s-au obținut 12 000—
15 000 kg porumb la hectar, ș-au
obținut producții de 7 000—8 000 kg
grîu la hectar. Avem vaci care dau
8 000—10 000 litri lapte, avem tur
me de oi cu 10—12 kg lînă în medie
pe oaie și alte asemenea rezultate
în toate sectoarele. Acum se im
pun consolidarea și generalizarea
a tot ceea ce avem bun, înmulțirea
rapidă a semințelor — care să în
ceteze de a mai asigura numai
unele loturi demonstrative și să
asigure însămînțarea unor supra
fețe mari. Trebuie să. asigurăm în
sămînțarea tuturor suprafețelor
numai și numai cu semințe de
înaltă productivitate. Același lu
cru este valabil și în ce privește
animalele. Se impune ca cerceta
rea științifică să-și asume răspun
derea directă pentru asigurarea în
întregime a semințelor de înaltă
productivitate, corespunzătoare fie
cărei zone și solurilor, în strînsă
legătură cu unitățile agricole. Tre
buie să se acționeze cu mai multă
hotărîre pentru crearea unor plante
rezistente la boli, la ger, care să
vegeteze la temperaturi mai scăzu
te, să reziste o perioadă mai lungă
la secetă. Să creăm soiuri cu o
durată de vegetație mai scurtă,
pentru a avea astfel condițiile rea
lizării a două culturi anuale ,pe
aceeași suprafață. Dispunem și în
domeniul cercetării de forțele ne
cesare și realizările obținute de
monstrează că avem toate condi
țiile să realizăm în scurt timp
aceste obiective și, în acest fel, ști
ința agricolă să aibă un rol tot mai
important în realizarea noii revo
luții agrare.
Este necesar să îmbunătățim
activitatea învățămîntului agricol,
legat de experiența și de practica
agriculturii românești. Să întărim
și mai mult legătura învățămîntu
lui cu producția, cu viața, cu uni
tățile productive, astfel încît fie
care absolvent al unei facultăți
agricole să poată să se încadreze în
muncă și să-și pună în valoare cu
noștințele pe care le-a dobîndit în
anii de învățămînt.
Trebuie să acordăm mai multă
atenție muncii de ridicare a pre
gătirii profesionale a mecanizatori
lor, a lucrătorilor agricoli, a între
gii țărănimi. Fiecare lucrător al
pămîntului — cooperator, țăran
particular, muncitor agricol — tre
buie să aibă înalte cunoștințe agri
cole în toate domeniile. Nu poate
fi un bun agricultor cel care nu are
pregătirea și cunoștințele necesare.
Plantele, animalele au viața lor, au
sufletul lor.. Ele trebuie înțelese
și trebuie să se lucreze cu ele ținîndu-se seama de viața, de sufle
tul lor. Numai așa vor da maximum
de producție. Pentru a fi un bun
agricultor trebuie să iubești viața,
să iubești natura, să iubești plan
tele, animalele, trebuie să știi să
creezi, să obții tot ce vrei de la
animale și plante. (Vii aplauze).
în acest spirit, trebuie să îmbu
nătățim activitatea de pregătire
profesională, tehnică, activitatea
învățămîntului agrozootehnic de
masă, de calificare și recalificare,
inclusiv de recalificare și dezvol
tare a' cunoștințelor specialiștilor

din toate domeniile de activitate.
Este necesar să luăm măsuri ho
tărîte pentru stabilitatea forței de
muncă în agricultură, îndeosebi în
sectoarele zootehnice. O atenție
deosebită trebuie să acordăm rămînerii tinerilor să lucreze în agri
cultură. Munca în agricultură este
cel puțin tot atît de importantă ca
oricare altă muncă, chiar mai im
portantă decît în multe sectoare ale
industriei. Agricultura își are fru
musețea ei, care întrece multe sec
toare industriale. (Vii aplauze). Ti
neretul trebuie să înțeleagă că lucrînd în agricultură are o perspec
tivă și un viitor minunat.
După cum este cunoscut, în anul
1982 s-au luat o serie de măsuri
privind prețurile produselor agri
cole și creșterea cointeresării ma
teriale a oamenilor muncii, a coo
peratorilor, a întregii țărănimi.'Aș
dori să atrag atențiunea . că nu
putem și nu trebuie să' mergem în
continuare pe calea creșterii prețu
rilor nici la produsele industriale,
nici la cele agricole, deoarece
aceasta ar putea avea efecte nega
tive asupra dezvoltării economice,
asupra nivelului de trai al poporu
lui.
în viitor trebuie să punem ac
centul și în agricultură — ca, de
altfel, în toate sectoarele — pe
reducerea cheltuielilor materiale și
de producție, a prețului de cost,
pe creșterea mai puternică a efi
cienței economice, a productivității
muncii în toate sectoarele, calea
sigură pentru creșterea venituri
lor și a rentabilității, a beneficii
lor, a sporirii continue a produc
ției. Numai pe ' această bază vom
asigura creșterea venitului fiecă
rui țăran și cooperator, sporirea
venitului național, a bogăției na
ționale a patriei.

Stimați tovarăși,
în realizarea programelor agri
culturii un rol important revine
specialiștilor agricoli din toate do
meniile — ingineri, medici vete
rinari, zootehniști, ingineri meca
nizatori și al ți specialiști agricoli.
Ei trebuie să desfășoare activitatea
în strînsă legătură cu muncitorii,
cu țărănimea, astfel încît să nu
existe inginer, zootehnist, veteri
nar sau alt specialist agricol care
să nu participe la activitatea de
producție agricolă:’ inclusiv cei
care lucrează în anumite munci
de conducere, începînd cu Minis
terul Agriculturii, trebuie ca, în
perioadele muncilor agricole, să
participe efectiv la lucrările prin
cipale, la activitatea de realizare
a însămînțărilor, la strînsul recol
tei, nu ca îndrumător sau pentru
asistență, ci desfășurînd o activi
tate concretă, împreună cu specia
liștii, cooperatorii și oamenii mun
cii din fiecare unitate. Sînt nece
sare măsuri hotărîte pentru a li
chida cu desăvîrșire mentalitatea
ce s-a creat la un anumit număr
de specialiști care consideră că în
drumările sau hîrtiile rezolvă pro
blemele agriculturii. Agricultura
nu se poate face cu hîrtii și in
strucțiuni !
Trebuie să lichidăm cu desăvîr
șire birocratismul. Sînt, desigur,
necesare și instrucțiuni, și norme,
și reguli corespunzătoare agrozoo
tehnice ; dar ele trebuie să ia
specialistului un timp minim ;
restul timpului, specialistul trebuie
să-l petreacă în activitatea con
cretă de producție. (Aplauze pu
ternice). Dacă m-aș referi la spe
cialiștii din unitățile agricole coo
peratiste și de stat, practic în pe
rioada lucrărilor agricole ei nu țrebuie să facă nici un fel de lucrări
de birou ; cel mult o înregistrare
seara, după orele de lucru, a ceea
ce au făcut. Nici un fel de altă
activitate de birou ! Trebuie in
terzis cu desăvîrșire acest fel de
activitate în viitor ! (Vii aplauze).
Este necesar ca toți specialiștii
care lucrează în agricultură —•

repet încă o dată — să locuiască
la sate,, in comuna unde își desfă
șoară activitatea. Un inginer șef,
un director, un președinte, orice
specialist nu poate conduce și nu
poate da asistență tehnică dacă nu
se găsește zi și noapte în unitate.
Spre exemplu, animalele au ne
voie de asistență Ia naștere, au
nevoie de asistență sanitar-veterinâră atunci cînd' este necesar, nu
pot aștepta sosirea trenului sau a
autobuzului sau a mașinii parti
culare a unor specialiști. Trebuie
să introducem ordine și disciplină
de fier în activitatea din agricul
tură. Am stabilit — și va apărea
o lege specială — că cine nu se
va muta pînă la 1 martie in uni
tate nu va putea deține nici un
fel de-muncă de conducere în nici
o unitate, oricine ar fi. De asememea^OJIî ^ețialiștii agricoli, tre' Bine Sa s’e ihiite în unități și nu
vor putea fi angajați în nici un alt
sector de activitate decît în agri
cultură. (Vii aplauze).
Așa cum am menționat și în
cursul consfătuirii, este nepesar să
asigurăm în fiecare comună un
inginer agronom sau alți specialiști
care să asigure asistența și îndru
marea de specialitate corespunză
toare. Consider necesar ca, încă în
cursul lunii ianuarie, Ministerul
Agriculturii să treacă la o redis
tribuire a cadrelor pentru a asi
gura încadrarea corespunzătoare a
tuturor unităților, inclusiv a co
munelor necooperativizate, cu ca
drele necesare de specialiști pentru
conducerea și îndrumarea întregii
agriculturi românești.
Sarcini importante revin organe
lor agricole. Pe drept cuvînt, în
consfătuire s-au adus critici serioa
se organizării greoaie, numărului
prea mare și paralelismului diferi
telor organisme agricole care se
suprapun și, de fapt, împiedică
buna conducere și îndrumare a
agriculturii. Este necesar să reali
zăm rapid măsurile stabilite pen
tru reorganizarea organelor de
conducere a agriculturii, simplifi
carea lor și trecerea activității de
bază în unitățile agricole.
. Este necesar să crească rolul
consiliilor agroindustriale în coor-.
donarea și buna specializare a pro
ducției agricole. Să facem astfel
încît aceste organisme agroindus
triale de stat și cooperatiste să
asigure o bună coordonare și în
drumare a întregii activități, o
întrajutorare corespunzătoare în
folosirea cu rezultate maxime a
mijloacelor din cadrul consiliului
agroindustrial.
Trebuie să întărim răspunderea
consiliilor de conducere din uni
tățile agricole de stat, din stațiu
nile de mașini agricole, să crească
rolul adunărilor generale ale oa
menilor muncii, proprietari și pro
ducători,/să sporească rolul consi
liilor de conducere cooperatiste, al
adunărilor generale. Cooperatorii
trebuie să acționeze cu mai multă
hotărîre ca singurii proprietari și
beneficiari. Ei trebuie să facă ast
fel încît fiecare unitate să obțină
maximum de rezultate, să asigure
creșterea veniturilor cooperatori
lor, ale oarrienilor muncii, să ducă
la sporirea contribuției agricultu
rii la dezvoltarea generală a țării.
în realizarea obiectivelor de
mare importanță din agricultură,
sarcini deosebite revin Ministeru
lui Agriculturii, celorlalte organe
centrale agricole și altor organe
centrale, care trebuie să acorde
agriculturii tot ce este necesar
pentru buna desfășurare a activi
tății, în așa fer incit să se asigure
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor
Congresului al XII-lea, a progra
melor și hotărîrilor Conferinței
Naționale, a programelor speciale
pentru agricultură.
Am vorbit și altădată, dar do
resc să subliniez din nou că
se impune o creștere a răspunde
rii, a exigenței din partea Minis
terului Agriculturii, a Consiliului
Național, a Biroului său Executiv,

în soluționarea operativă și cores
Ogoarelor să acționeze în deplină
punzătoare a problemelor bunei
cunoștință pentru a obține produc
desfășurări a lucrărilor, creșterii
ții tot mai mari, pentru a servi pa
producției agricole vegetale și ani
tria, poporul, 'cauza socialismului !
male.
(Aplauze puternice).
în conformitate cu prevederile
După cum am menționat nu o
legilor țării, răspunderi importan
dată, țărănimea noastră ă demon
te revin consiliilor populare comu
strat, secole de-a .rîndul, înaltul ei
nale, orășenești, județene, care
spirit de răspundere și de sacrifi
trebuie să răspundă și să asigure
ciu. în anii socialismului; țărăni
realizarea la termenele stabilite și
mea noastră și-a asumat răspun
în condițiile cele mai bune a tutu
derea de a trece pe o cale nouă,
ror lucrărilor agricole. Ca organe
spre , o agricultură înaintată și a
obținut rezultate mărețe, demonde stat locale, ca reprezentanți ai
stfind superioritatea agriculturii so
maselor populare din fiecare loca
litate, din județele respective, con
cialiste, contribuind la dezvoltarea
siliile populare trebuie să-și înde
generală a patriei noastre. (Aplau
ze puternice, îndelungate).
plinească răspunderile pe care le
au și să vegheze permanent la
Am deplina convingere că în
realizarea în cele mai bune con
treaga țărănime, toți oamenii mun
diții a lucrărilor și producției
cii din agricultură; fără deosebirp
agricole, la realizarea fondului de
„țțe .naționalitațș)(Ji!ypm face totul
stat- de, produse agroalimentare.
pentru a lichida’rapid unele stări
de . lucruri ’ .negați vep’pentru a "de
O atenție deosebită trebuie acor
monstra prin rezultatele’ din toate
dată programelor de autocondusectoarele forța și capacitatea ță
cere și autoaprovizionare. M-am
rănimii, a oamenilor din agricul
referit mai pe larg la aceasta la
tură, superioritatea agriculturii
Conferința Națională. Nu doresc
noastre socialiste, pentru a dedecît să subliniez, și în acest ca
monstra că țărănimea constituie
dru, că asigurarea bunei aprovi
un aliat puternic al clasei munci
zionări cu tot ce este necesar pre
toare, că împreună cu clasa munci
supune realizarea producțiilor sta
toare, cu intelectualitatea, cu toate
bilite. Este necesar să se aibă per
categoriile sociale, în strînsă uni
manent în vedere că toate unități
tate, își face pe deplin datoria față
le; toți producătorii agricoli, .toate
de patrie și popor și este gata în
județele au răspunderea de a asi
totdeauna să servească interesele
gura în întregime contractele și
generale ale națiunii, independen
predarea la stat a produselor agro
ța și suveranitatea țării ! (Aplauze
alimentare, că numai pe măsura
și urale puternice ; se scandează
realizării unor producții mai mari
„C.eaușeșcu — P.CJR.
„Ceaușescu
șe pot reține cantități mai mari de
și poporul !“).
produse agroalimentare, așa cum
prevăd legile țării, că realizarea
unor producții mai mici presupu
Stimați tovarăși,
ne și reținerea pentru consum a
unor cantități mai mici.
. Sintem în ajunul anului.1983. Am
organizat această consfătuire la
Trebuie să facem astfel încît
sfîrșitul anului pentru a avea
realizarea programelor de autocontimpul necesar în cursul iernii —
ducere și autoaprovizionare terito
de fapt, tfn următoarele două luni
rială să asigure satisfacerea în
— să luăm toate măsurile . în ve
bune condiții *’și- a necesităților
derea bunei desfășurări a lucrări
de consum, dar și a cerințelor fon
lor agricole în 1983. Trebuie să fa
dului de stat cu produse agroali
cem astfel încît în anul viitor să
mentare. Trebuie să obținem o
obținem o îmbunătățire radicală a
producție suplimentară atît pentru
întregii activități ! Să facem astfel
necesitățile proprii, cît și pentru
încît anul 1983 să fie hotărîtor în
necesitățile mai._generale ale între
înfăptuirea planului cincinal, în
gii societăți, , să asigurăm creșterea,
realizarea neabătută a hotărîrilor
mai. puternică a contribuției agri
Congresului al XII-lea, a noii re
culturii la venitul național, la avu
voluții agrare. (Aplauze puternice,
ția națională, la întărirea patriei,
îndelungate).
a forței sale materiale — aceasta
constituind chezășia ridicării con
Am deplina convingere că toți
tinue și a dezvoltării generale a
participant» la consfătuiri, toți
patriei, a bunăstării materiale și
membrii Consiliului Național, în
spirituale, a întăririi suveranității
treaga țărănime, toți oamenii mun
și independenței României. (Âcii din agricultură, organele și or
plauze puternice, prelungite).
ganizațiile de partid, organele agri
cole vor acționa cu întreaga răs
Realizarea marilor obiective din
pundere și vor demonstra prin
agricultură cere organizațiilor de
fapte forța și capacitatea unită de
partid, comitetelor comunale, oră
a ridica agricultura noastră la un
șenești, comitetelor județene, tutu
nivel tot mai înalt — de a obține
ror organelor și organizațiilor de
recolte tot mai bogate, de a crește
partid să acționeze cu cea mai
continuu contribuția agriculturii la
mare răspundere, asigurînd înde
făurirea societății socialiste mul
plinirea de către fiecare unitate, de
tilateral dezvoltate, la înaintareacătre fiecare cetățean, de către fie
patriei noastre spre comunism. (Acare consiliu de conducere, de că
plauze și urale puternice ; se scan
tre consiliile populare, de către
dează „Ceaușescu și poporul !“).
organele agricole comunale și ju
dețene a sarcinilor ce le au în
Cu această convingere, doresc să
toate domeniile. Rolul conducător
urez tuturor participanților la aal partidului în agricultură trebuie / ceasta consfătuire, tuturor oameni
să se materializeze în realizarea
lor muncii, cooperatorilor, întregii
programelor de dezvoltare a agri
țărănimi succese tot mai mari in
culturii, de înfăptuire; a noii re
realizarea obiectivelor de mare răs
voluții agrare.
pundere pentru acest an, pentru
întregul cincinal. Tuturor vă urez,
Munca fiecărui comuniăt, a fie
dragi tovarăși și-prieteni, acum, in
cărei organizații de partid trebuie
ajunul Noului An, succese tot mai
apreciată nu după vorbe, nu după
mari în întreaga activitate, multă
referate, ci după producția pe care
sănătate, multă fericire !
o realizează, după produsele pe
care le livrează pentru fondul de
LA MULȚI ANI ! (Aplauze și
autoaprovizionare, pentru fondul
urale puternice, îndelungate; se
central al statului. (Aplauze pu
scandează minute în șir „Ceaușescu
ternice).
— P.C.R. 1“ ; „Ceaușescu și po
porul 1“ ; „Ceaușescu — la mulți
Organele și organizațiile de par
ani
Toți cei prezenți în marea
tid trebuie să acționeze pentru în
sală a plenarei se ridică în picioare
tărirea răspunderii, ordinii, dis
și ovaționează îndelung, într-o at
ciplinei, să întărească munca de ri
mosferă entuziastă, de puternică
dicare a nivelului de pregătire
unitate, pentru Partidul Comunist
profesională și politică, să desfă
Român, pentru Republica Socialis
șoare o intensă activitate politicoeducativă, de ridicare a conștiin
tă România, pentru secretarul ge
ței socialiste a oamenilor mun
neral al partidului, președintele
cii, a întregii .țărănimi, să con
Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu).
tribuie ca fiecare lucrător al
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PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL AL AGRICULTURII,
INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII SI GOSPODĂRIRII APELOR
In cuvîntul său, tovarășul

Aron a Prezentat rezultatele înre
gistrate în acest an în agricultura
județului Arad, relevind producțiile
bune obținute la porumb, sfeclă de
zahăr, în legumicultura și viticultu
ră, ceea ce a permis indeplinirea și
depășirea sarcinilor de livrări la
fondul de stat. Vorbitorul a mențio
nat metodele, mijloacele utilizate
pentru sporirea producției vegetale,
arătind că acolo unde nu s-au res
pectat tehnologiile și normele agro
tehnice, rezultatele au fost sub ni
velul planului. în legătură cu acti
vitatea din zootehnie, s-au evidențiat
creșterile importante ale efectivelor,
dezvoltarea capacităților de creștere
a animalelor, încheierea programului
de modernizare a adăposturilor, asi
gurarea întregului necesar de furaje.
Referindu-se la pregătirea produc
ției agricole pentru anul viitor, vor
bitorul a subliniat că efectuarea în
condiții bune a arăturilor, respecta
rea cu strictețe a amplasării și den
sității culturilor creează condiții
pentru indeplinirea și depășirea pla
nului. Vorbitorul a prezentat în con
tinuare măsurile adoptate în scopul
îmbunătățirii aportului gospodăriilor
populației la sporirea producției agricole, îndeosebi în ceea ce privește
creșterea animalelor, al utilizării tu
turor suprafețelor de pămînt încă ne
valorificate pentru asigurarea unor
resurse furajere suplimentare. în în
cheiere, vorbitorul a dat glas anga
jamentului tuturor celor ce lucrează
în agricultura județului Arad pentru
realizarea integrală a planului pe
1983 și pe întregul cincinal, astfel
încît hotărîrile Conferinței Naționale
a partidului, orientările și indicațiile
tovarășului Nicolae Ceaușescu să se
materializeze în succese de seamă
pe linia înfăptuirii noii revoluții
agrare în țara noastră.
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că în spiritul exigentelor im
puse de înfăptuirea obiectivelor noii
revoluții agrare, al prețioaselor orien
tări și indicații date de dumnea
voastră la consfătuirile de lucru pe
probleme de agricultură și cu prilejul
vizitelor în unități agricole din ju
deț, comitetul județean, organele și
organizațiile de partid, organele agri
cole, conducerile unităților au acțio
nat cu mai multă fermitate pentru o
mai bună organizare a muncii, folo
sirea mai judicioasă a pămîntului, a
forțelor materiale și umane de care
dispunem, în vederea reducerii du
ratei campaniilor și executării unor
lucrări de calitate, ceea ce a permis
obținerea de producții mai mari față
de anul trecut — a spus tovarășul

județean de partid apreciază că, pe
ansamblul agriculturii județului, re
zultatele de producție și economice
sint nesatisfăcâtoare, principala cau
ză constituind-o exploatarea necores-,
pUnzătoare a pămintului.
Trăgind învățămintele necesare din
neajunsurile manifestate — a spus
vorbitorul — comitetul județean de
partid acționează, incepînd din toam
na acestui an, cu toată hotărirea și
răspunderea pentru redresarea agri
culturii, pentru introducerea ordinii
și disciplinei în toate locurile de
muncă. Am organizat mal bine cam
pania agricolă de toamnă. Ca urmaxe, starea de vegetație a griului și or
zului este bună. Am adus îmbunătă
țiri zonării culturilor și amplasării
acestora în cadrul asolamentelor,
structurii soiurilor și hibrizilor, iar
în prezent consiliile unice dezbat noi
le tehnologii elaborate cu sprijinul
unităților de cercetare din județ.
Apreciind că în zootehnie nivelurile
de producție realizate sint departe
de posibilitățile de care dispunem,
am stabilit măsurile ce se impun.
în spiritul indicațiilor date de
dumneavoastră la Conferința Națio
nală a partidului, mult stimate to
varășe secretar general, vom acționa
cu perseverență ca, paralel cu îm
bunătățirea activității in toate uni
tățile agricole, să asigurăm creșterea
substanțială a producției vegetale și
animale în gospodăriile populației.
în încheiere, vorbitorul a propus
ca, pentru perfecționarea activității
în domeniul îmbunătățirilor funciare
la nivelul județului, să existe o sin
gură unitate de specialitate, subordo
nată Direcției generale agricole, care
să asigure proiectarea, executarea,
întreținerea și exploatarea lucrărilor.
îndemnurilor pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, le-ați adresat țărănimii, de
a spori permanent producția agrico
lă, comuniștii, cei aproape 4 000 de
țărani din satele comunei Prigor le
răspund prin fapte, printr-o contri
buție mai substanțială la constituirea
fondului centralizat de produse agri
cole — a spus tovarășul |on

BâdesCU. AstfeI> prin măsurile
luate pentru folosirea cu maximă răspundere a pămîntului, prin
aplicarea unor cantități sporite
de îngrășăminte organice, precum și pe baza ajutorului acordat de stat cu tractoare, mașini
și semințe de calitate, în anul 1982
am înregistrat, la culturile cerealiere,
cele mai mari producții dir. istoria
comunei noastre. în acest fel am
reușit să ne asigurăm necesarul de
consum al populației și să livrăm la
fondul de stat 13 000 kg grîu, 15 000 kg
Gheorghe Tănase. Ca urmare’
cartofi și 160 000 kg fructe în stare
anul acesta am realizat o producție
proaspătă. în ultimii ani am refăcut
medie de 3 820 kg grîu la ha, cea
substanțial șeptelul.
mai mare din istoria județului, un
Sîntem însă conștienți că rezulta
număr de 39 unități obținînd peste
tele
obținute nu reflectă pe deplin
4 000 kg la ha. La cultura porumbu
de care dispunem, că
lui am obținut 5 255 kg la ha, cu 1 527 ■ potențialul
avem mari rezerve, atît în ceea ce
kg mai mult decit anul trecut, un
privește creșterea producției agricole,
număr de 27 Unități depășind 6 000
cit și în sporirea contribuției noastre
kg la ha, unele din acestea, cum sint
la fondul de stat. Mobilizați puternic
C.A.P. Smirna, Gh. Doja, Grindu și
de
hotărîrile istorice ale Conferinței
I.A.S. Balaciu, realizînd între 8 000—
Naționale, comitetul comunal de
11000 kg la ha.
partid și consiliul popular comunal
producțiile obținute la cereale sint
acționează perseverent pentru ca în
rezultatul unei preocupări sporite
fiecare gospodărie să se lucreze, ne
pentru o amplasare mai judicioasă
obosit pe întreaga durată a anului,
a acestor culturi, al semănatului in
iarna și vara, pentru executarea la
epoca optimă, folosirii semințelor din
timp și de bună calitate a tuturor lu
hibrizi și soiuri cu productivitate ri
crărilor, pentru o îngrijire corespun
dicată, respectării densităților stabi
zătoare a animalelor.
lite și executării la timp și de mai
în încheiere, vorbitorul a spus : îmi
bună calitate a lucrărilor de întreți
exprim acordul și în același timp an
nere și recoltare.
gajamentul ferm de a participa, îm
Rezultatele obținute de agricultura
preună cu toți locuitorii satelor, la
lalomițeană nu sint de natură să ne
realizarea integrală a programelor de
mblțumească, ele nu sint pe măsura
dezvoltare a agriculturii.
bazei materiale de care dispunem, a
condițiilor create de partidul și sta
în cuvîntul său, tovarășul Ferdi
tul nostru, a grijii permanente pe
care dumneavoastră o acordați dez
nand Nagy 3 subliniat importan
voltării’ continue a agriculturii româ
ța actualei plenare, care a analizat,
nești.
în spirit critic și autocritic, drumul
Faptul că unități agricole vecine,
parcurs de agricultura noastră după
cu condiții pedoclimatice asemănă
Congresul al XII-lea al partidului. în
toare, au obținut diferențe mari de
acest cadru, el a subliniat că, alături
producții, că 14 unități realizează sub
de celelalte ramuri ale economiei na
3 000 kg grîu se datorează neajunsu
ționale, și agricultura a înregistrat
rilor serioase in respectarea tehno
succese importante : a crescut de la
logiilor, în organizarea producției și
un an la altul producția, a sporit efec
a muncii.
tivul de animale și s-a dezvoltat con
La cultura porumbului nu am reu
tinuu baza tehnico-materială, creînșit să însămînțăm întreaga suprafață
du-se largi posibilități pentru meca
în perioada optimă, în unele unități
nizarea completă a principalelor lu
nu s-a asigurat densitatea, lucră
crări agricole.
rile de întreținere nu s-au • efectuat
Cu toate acestea, a arătat vorbito
Ia, timp și de calitate, iar ca urmare
rul.
Raportul prezentat conferinței a
a neaplicării corecte și în totalitate
înfățișat o serie de neimpliniri in
a numărului de udări, producția a
această ramură, care se datoresc, in
fost diminuată.
principal, modului necorespunzător în
în îndeplinirea sarcinilor din do
care s-a acționat Dentru realizarea
meniul agriculturii s-au manifestat
sarcinilor
de plan prevăzute pe anul
serioase neajunsuri în zootehnie,
1982.
unde, deși realizăm unele creșteri,
Subliniind apoi însemnătatea deo
nu reușim să ne îndeplinim planul
sebită a indicațiilor și orientărilor
la principalii indicatori de producție
cuprinse'în
Raportul prezentat de to
datorită nerealizării efectivelor, spo
varășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rului insuficient de creștere în greu
rința Națională a partidului, vorbito
tate, numărului mare de mortalități
rul a arătat că trebuie acționat cu
și sacrificări de necesitate, natalită
toată fermitatea pentru realizarea ații scăzute, precum și lipsei de fu
cestor sarcini menite să ducă la dez
raje.
voltarea și modernizarea agriculturii
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
noastre socialiste. Refenndu-se la
neral, că sintem plenar angajați să
indicațiile privind creșterea în fiecare
redresăm întreaga activitate din zoo
gospodărie țărănească a unui număr
tehnie prin îmbunătățirea radicală a
de animale, vorbitorul a arătat că,
sistemului de producere, preparare
pe baza programelor aprobate, se va
și administrare a furajelor, alături
pune la dispoziția populației un im
de îmbunătățirea. selecției, reproduc
portant volum de material biologic.
ției și asistenței sanitar-veterinare,
în continuare, el s-a referit la ne
creșterea natalității și reducerea
cesitatea creșterii eficienței economi
mortalităților.
ce in cooperativele agricole de pro
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
ducție, subliniind marea însemnătate
neral, că sarcinile din planul pe 1983,
a indicațiilor tovarășului Nicolae
cit și cele din programele prioritare
Ceaușescu, ca fiecare consumator de
ce ne revin pentru anul viitor sint
furaje să-și acopere, conform pro
pe deplin realizabile, am creat toate
gramului, balanța furajeră proprie și
condițiile care să ne permită obți
să poarte întreaga răspundere pen
nerea producțiilor planificate.
tru echilibrarea ei. Tot în vederea
în încheiere — a spus vorbitorul —
reducerii costurilor, se va acționa
vă rog să-mi permiteți, mult stima
pentru
asigurarea de furaje proteice
te și iubite tovarășe secretar general,
în condiții economicoase, pentru mo
să exprim, în numele tuturor ialobilizarea personalului științific, care
mițenilor,
recunoștința
noastră
trebuie să-și aducă o contribuție spo
profundă pentru tot ceea ce faceți
rită la rezolvarea problemelor legate
spre binele și fericirea poporului și
de furajarea animalelor. în același
să vă adresăm, cu prilejul noului
scop, sînt necesare întărirea discipli
an, al apropiatei aniversări a zilei
nei și spiritului de răspundere în
dumneavoastră de naștere și a peste
fiecare unitate agricolă, mecanizarea
50 de ani de activitate revoluționară,
unor lucrări cu volum xnare de mun
urarea străbună de multă sănătate,
că, asigurarea cu posibilități proprii
viață îndelungată și tradiționalul „La
a energiei electrice. Vorbitorul a
mulți ani !“.
subliniat, în încheiere, necesitatea
Ne angajăm să muncim mai bine
folosirii raționale a personalului tehpentru traducerea în viață a hotărinico-științific existent din institutele
rilor Conferinței Naționale a parti
de studii, cercetări, proiectări și in
dului, a obiectivelor noii revoluții
ginerie tehnologică din sistema Mi;
agrare, făcînd din prețioasele dum
nisterului Agriculturii și Industriei
neavoastră indicații și orientări un
Alimentare, arătind că acesta trebuie
ferm program al' faptelor noastre de
antrenat mai ferm la realizarea mă
muncă.
rețelor sarcini puse in fața agricul
XII-lea și.....Conturii de Congresulal........................
Doresc să raportez — a spus tova
ferința Națională ale partidului.
rășul Coste! Eremia “ că’in ju*
La rîndul său, tovarășul |_eOH'
dețul Timiș, deși în 1982 nu s-au
realizat nivelurile .de producție stabi
tin Stejerean, după ce 3 trecut
lite, s-au obținut unele progrese față
în revistă rezultatele din acest an
de perioadele anterioare, livrindu-se
ale zootehniei maramureșene, dintre
la fondul de stat cele mai mari can
care se remarcă creșterea efectivelor
tități de porumb și legume de pină
la toate speciile de animale, dezvol
acum, iar sarcinile la export âu fost
tarea șl modernizarea fermelor zoo
depășite. Cu toate acestea, comitetul

tehnice, a precizat că totuși s-au în
registrat nerealizări mai importante
la unele produse animaliere. Arătind
că această situație s-a datorat în
principal neajunsurilor în organizarea
procesului de reproducție, in asigu
rarea asistenței sanitar-veterinare,
neasigurării cantității și calității fu
rajelor necesare, nivelului încă ridi
cat al sacrificărilor de necesitate,
altor factori de natură subiectivă,
vorbitorul a prezentat măsurile adoptate în scopul îmbunătățirii acti
vității in toate sectoarele zootehniei.
El a arătat că pentru anul viitor
s-au strîns și depozitat toate furajele
produse, s-a realizat programul de
ameliorare a pajiștilor, s-au termi
nat toate investițiile restante, că s-au
luat măsuri pentru îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare a zootehniei,
precum și a programelor speciale
pentru creșterea iepurilor, albinelor,
viermilor de mătase, de furnizare a
puilor și purceilor pentru gospodă
riile populației, de dezvoltare a fon
dului piscicol. Totodată, vorbitorul a
făcut propuneri concrete pentrti asi
gurarea furajelor concentrate pentru
bovine și ovine și pentru repararea
și modernizarea adăposturilor pentru
animale.

în cuvîntul său, tovarășa DochlQ'

Pâpuricâ 3 subliniat satisfacția
deosebită cu care a fost primită de
locuitorii din Novaci, din întregul
Gorj, indicația secretarului general al
partidului de a menține și dezvolta
frumoasa tradiție de crescător .de animale. Vorbitoarea a evidențiat ex
periența crescătorilor de animale din
Novaci, localitate situată in zona de
munte, care dispun în prezent de
22 597 ovine, 1 840 porcine, peste 4 200
bovine, 3 480 caprine, aportul adus
de aceștia la fondul de stat, arătind,
în același timp, că există încă multe
rezerve nevalorificate. în acest con
text, s-a subliniat că prin mai buna
folosire a experienței acumulate, a
posibilităților de care dispun se va
acționa cu toată hotărirea ca fiecare
familie să crească o vacă, doi porci,
10-15 oi sau 3-4 caprine, 10-15 găini,
pentru a-și spori contribuția la fon
dul de stat și a crea fiecărei familii

lor de partid, ale organelor agricole
sută față de sarcinile de plan. De
județene și teritoriale, în vederea
asemenea, avem condiții ca pină la
utilizării și exploatării
raționale a
.................
sfirșitul anului, comuna noastră să
fondului funciar, a bazei tehnicodepășească sarcinile cu circa 10 tone
materiale și a forței de muncă, ceea
de carne și peste 900 hl lapte de vacă.
ce a făcut posibil ca la unele cul
O atenție deosebită am acordat
turi și specii de animale să obținem,
creșterii în gospodăriile populației a
în 1982, rezultate superioare față de
unui număr cit mai mare de animale
plan, permițîndu-ne astfel să livrăm
și putem spune că eforturile noas
la fondul de stat și în contul fabri
tre nu au rămas fără rezultate.
cilor de nutrețuri combinate circa
Rezultatele obținute de locuitorii
820 mii tone cereale, mai mult față
comunei noastre nu sint încă la ni
de anul trecut cu aproape 9 500 tone
velul posibilităților de care dispunem,
orz, 36 mii tone grîu și 31 000 tone
încă nu am reușit să determinăm pe
porumb. Rezultate superioare anu
toți cetățenii de a folosi fiecare
lui trecut am obținut și la alte cul
palmă de pămînt în favoarea pro
turi.
ducției. Mai avem încă oameni care
Apreciem însă că rezultatele obți
nu participă suficient la muncă în
nute în agricultura județului Brăila
cooperativa agricolă de producție,
nu sînt la nivelul bazei tehnicocare foarte greu se lasă convinși de
materiale asigurate, al ajutorului
necesitatea aportului ce-1 pot avea
acordat de conducerea partidului și
la buna gospodărire a fondului fun
statului, al rezervelor mari exis
ciar, la creșterea șeptelului de ani
tente.
male.
Cunoscînd bine neajunsurile ma
Este adevărat că mai avem și unele
nifestate în sectorul producției ve
neajunsuri, că în unele acțiuni nu
getale și avind la bază orientările
am reușit valorificarea integrală a
date de dumneavoastră, tovarășe se
potențialului de care dispunem. Sîn
cretar general, la Conferința Națio
tem însă hotărîți să acționăm in con
nală, ne-am întocmit programe de
tinuare cu toată fermitatea pentru
măsuri tehnico-organizatorice pen
realizarea sarcinilor în profil terito
tru fiecare cultură. Avem în vedere,
rial ce revin comunei noastre din
a spus vorbitorul, printre altele, pre
amplul Program al partidului de
gătirea tuturor condițiilor tehnice și
autoconducere și autoaprovizionare.
materiale pentru realizarea progra
mului de cultivare intensivă a po
în conformitate cu indicațiile date
rumbului pe 43 000 hectare. Conco
de secretarul general al partidului
mitent, ne preocupăm pentru extin
cu ocazia consfătuirilor și a vizite
derea, în 1983, a suprafeței de orez / lor de lucru in institutele, stațiunile
cu încă 3 851 hectare. In ce privește
experimentale agricole și institutele
zootehnia, încă din primăvara aces
de învățămînt superior, eforturile
tui an s-a înfăptuit un complex de
cercetătorilor au fost îndreptate pen
măsuri pentru asigurarea bazei fu
tru a rezolva problemele prioritare,
rajere, îmbunătățirea activității de
înregistrând în anul pe care îl înche
reproducție și creșterea efectivelor.
iem numeroase rezultate de impor
în încheiere vă asigur, iubite to
tanță deosebită pentru sectorul de
varășe secretar general, de totala
producție — a spus tovarășul Țj_
hotărîre a comuniștilor, a tuturor
locuitorilor satelor din județul Bră
beriu Mureșan.în domeniul culila de a nu precupeți nici un efort,
turii cerealelor și plantelor tehnice
pentru a-și spori contribuția la înăl
au fost omologate 9 soiuri, iar alte
țarea patriei pe culmile progresului
30 au fost introduse în programul de
și civilizației comuniste.
înmulțire. Rezultate bune au fost
obținute și în domeniile horticulturii,
In cuvîntul său, tovarășul |qq
creșterii animalelor, îmbunătățirilor
funciare și utilizării de resurse ener
Necula a arătat că repetatele ana
getice neconvenționale.
lize făcute sectorului de mecanizare,
Vorbitorul a arătat în continuare

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
posibilități mai mari de a obține ve
nituri importante. Sîntem ferm hotăriți, a menționat vorbitoarea, să ac
ționăm cu fermitate pentru a trans
pune integral în viață indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la mai buna conservare și gos
podărire a fondului funciar, pentru
schimbarea mentalității locuitorilor
orașului, în vederea cultivării cu
randament sporit a fiecărei palme de
pămînt.
în încheiere, vorbitoarea a făcut
unele propuneri privind valorificarea
cu randament sporit a golurilor al
pine, a pășunilor din păduri și rea
lizarea de mașini și unelte specifica
lucrărilor din zona montană.
î
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Tovarășul |on Munteanu a re"
levat In cuvîntul său tradiția șl ex
periența bună acumulată de între
prinderea agricolă de stat din Chirnogi in cultivarea orezului, în pregă
tirea specialiștilor, a lucrătorilor pen
tru cunoașterea biologiei și a tuturor
cerințelor acestei culturi mult dife
rite de altele. Referindu-se la pro
ducțiile realizate în ultimii cinci ani,
vorbitorul a arătat că acestea puteau
fi mult superioare dacă erau înlătu
rate la timp unele din lipsurile pri
vind organizarea producției și a mun
cii, folosirea mijloacelor din dotare
și a forței de muncă.
Vorbitorul a prezentat pe larg
măsurile întreprinse cu scopul creș
terii producției de orez la hectar, al
îndeplinirii și depășirii prevederilor
de plan, al realizării programului
special întocmit pentru dezvoltarea
acestei culturi, între care asigurarea
săminței necesare din soiuri și cate
gorii biologice superioare, efectuarea
tuturor arăturilor la parametrii cali
tativi impuși de această cultură. în
același timp, el a făcut unele propu
neri menite să contribuie la îmbu
nătățirea activității din orezării, Ia
sporirea în continuare a producției,
între care asigurarea în totalitate a
erbicidelor specifice combaterii inte
grale a buruienilor, urgentarea lucră
rilor de modernizare a suprafețelor
amenajate cu ani in urmă, crearea
posibilităților de respectare a asolamentului orizlcol.
Prezentînd rezultatele obținute în
cursul acestui an de agricultura ju
dețului Teleorman, tovarășul Țgg.

dor Roman a arâtat câ există inca
deosebiri mari intre producțiile atin
se în unități situate in aceleași zone
și care au aceleași condiții, ceea ce
denotă că nu peste tot se lucrează
cu suficientă responsabilitate. Vorbi
torul s-a referit apoi la volumul
mare de lucrări de îmbunătățiri
funciare care se execută în Teleor
man, la măsurile luate pentru înlă
turarea deficiențelor în executarea și
exploatarea lucrărilor de irigații, pen
tru folosirea corespunzătoare și spo
rirea fertilității pămintului.
Relevind că față de creșterile
efectivelor în zootehnie situația livră
rilor de produse animaliere nu este
satisfăcătoare, vorbitorul a analizat
cauzele răminerilor în urmă și mă
surile luate in scopul îmbunătățirii
întregii activități în acest important
sector al agriculturii județului. El a
precizat că o atenție sporită se acordă
asigurării bazei furajere, atît în uni
tățile agricole socialiste, cît și in
gospodăriile populației, ameliorării
pajiștilor, măririi suprafețelor însămințate cu trifoi și lucernă. Vorbito
rul a evidențiat apoi măsurile luate
la nivelul întregului județ pentru
impulsionarea și stimularea creșterii
animalelor de către cetățeni, sprijinul
pe care aceștia îl vor primi în anul
viitor, in scopul măririi numărului
de animale, păsări și produse anima
liere provenite din gospodăriile
populației.
în încheiere, vorbitorul a exprimat
hotărirea tuturor oamenilor muncii
din agricultura teleormăneană de
a-si spori eforturile pentru indepli
nirea planului de producție și de li
vrări la fondul de stat, a programu
lui de autoconducere și autoaprovizionare.
Angajați cu răspundere in proce
sul înfăptuirii obiectivelor noii re
voluții agrare, a spus in cuvîntul său
tovarășul |on Catrinescu, Comitetul județean Brăila al P.C.R. și
consiliul popular au acordat o aten
ție sporită perfecționării stilului și
metodelor de muncă ale organizații-

indicațiile trasate cu ocazia vizitelor
în unitățile din agricultură de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au condus
la crearea unui nou și trainic cadru
organizatoric în care mecanizatorii,
integrați în procesul de producție al
unităților agricole, s-au subordonat
cerințelor de fiecare zi din cadrul
fermelor, au muncit mai mult și mai
bine. înțelegînd înalta misiune în
credințată de partid, a spus în con
tinuare vorbitorul, de a introduce
mecanizarea ca parte esențială a
progresului tehnic în agricultură, de
a utiliza cu eficiență sporită mijloa
cele de producție, de a aplica teh
nologii moderne, stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii și-au adus
o contribuție importantă la creșterea
producției .agricole, la rezultatele
mai bune obținute in acest an. El a
scos apoi in evidență faptul că la
nerealizarea producțiilor la nivelul
planificat și mecanizarea a avut
partea sa de contribuție. Mare parte
din nerealizări sint rezultatul abate
rilor de la tehnologii, ă calității sla
be a unor lucrări, a întîrzierii exe
cuției acestora.
Critici întemeiate s-au adus sectorului de mecanizare în legătură cu
întreținerea și repararea tractoarelor
și mașinilor agricole.
în încheiere, vorbitorul a spus : învățînd din lipsurile care s-au mani
festat în munca noastră, sîntem hotăriți ca în această Iarnă să anali
zăm activitatea fiecărui trust și a
fiecărei unități de mecanizare prin
prisma realizărilor obținute în anul
1982, să tragem aspru la răspundere
toate coni'"
" de
' unități care nu
'ducerile
au respectat
pen
stat măsurile stabilite pentru o bună desfășurare a lucrărilor
și să asigurăm cadrul necesar pen
tru o mai bună activitate a sectoru
lui de mecanizare in anul 1983.

că paralel cu rezultatele valoroase
obținute s-au manifestat și deficien
țe și rămîneri în urmă atît în ceea
ce privește concepția de elaborare a
unor tehnologii, care nu au urmărit
în mod consecyent eficiența econo
mică, cît și în ceea ce privește diver
sificarea acestora la nivelul impus
de condițiile pedoclimatice concrete
ale fiecărei zone.
Pentru ca cercetarea științifică din
agricultură să contribuie în mai mare
măsură la generalizarea în producție
a rezultatelor științifice, vorbitorul a
propus realizarea unei forme unita
re de organizare șl conducere a cer
cetării științifice din ' agricultură,
care să* permită-elaborarea sau adap
tarea la nivelul fiecărui județ a tu
turor tehnologiilor pentru cultura
plantelor și > creșterea animalelor,
Totodată, a susținut necesitatea con
stituirii în cadrul fiecărei unități de
cercetare tehnologică, prin folosirea
judicioasă a specialiștilor din cadrul
acestora și a unităților de producție,
a unui colectiv pentru difuzarea în
producție a rezultatelor cercetării
științifice, care va realiza o strinsă
legătură cu fiecare șef de fermă, în
vederea elaborării planului de pro
ducție și adaptarea tehnologiilor la
condițiile specifice ale fiecărei uni
tăți.
tn încheiere, vorbitorul a asigurat
plenara că toți cercetătorii din dome
niul științelor agricole nu vor pre
cupeți nici un efort pentru îmbună
tățirea activității de cercetare știin
țifică agricolă, în vederea îndeplini
rii cu cinste a tuturor sarcinilor care
le revin din programul de moderni
zare și dezvoltare a agriculturii din
țara noastră.

Ca urmare a măsurilor întreprinse
în direcția unei mai bune folosiri a
pămintului și a bazei tehnico-materiale, aplicînd riguros indicațiile date
de secretarul general al partidului
privind necesitatea obținerii unor
producții cit mai mari chiar pe te
renuri cu potențial mai scăzut, coo
peratorii din Călugăreni au obținut
în acest an o producție record pe
județ la cultura porumbului, de
12 010 kg boabe la hectar, pe întrea
ga suprafață de 407 hectare, în con
diții de neirigare, reușind să livreze
la fondul de stat, peste prevederi,
2 000 tone porumb — a spus tovarășul

narei, dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în
anii acestui cincinal am creat și
omologat 4 soiuri de cartof cu mare
potențial biologic de producție, mult
apreciate de consumatori. Am pro
dus anual întregul material clonal
și superelită necesar sistemului re
publican de producere a cartofului
pehtru sămînță, asigurînd, totodată,
controlul și îndrumarea de speciali
tate în zonele închise Brașov, Covasna, Harghita, Suceava și Neamț,
în domeniul tehnologiilor am elabo
rat, difuzat și generalizat un număr
de 18 tehnologii speciale, în funcție
de soiuri, zone pedoclimatice și de
scopul producerii cartofului.
Analizîndu-ne activitatea desfășu
rată în lumina cerințelor și exigen
țelor formulate de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, sîntem conștienți că nu ne-am
făcut pe deplin datoria, îndeosebi în
domeniul creării unor soiuri de car
tof rezistente la boli.
în continuare, vorbitorul s-a re
ferit Ia măsurile luate pentru inte
grarea cercetării cu producția, la
programele concrete privind înmul
țirea rapidă și extinderea pină in
anul 1985 a unor noi soiuri de cartof cu rezistență sporită.
în încheiere, vorbitorul _
___ _:
a spus
Asigur plenara, pe dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția de partid și consiliul științific,
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari și germani — din institutul
nostru, sînt hotărîți să facă totul
pentru a contribui cu toate forțele
lor la transpunerea în viață a sarci
nilor pe care le-ați trasat cercetării
agricole românești.

Ion Pismac. Pentru a asi§ura în
continuare sporirea producțiilor la
hectar în zona noastră, în prezent
întreprindem largi acțiuni de fer
tilizare cu îngrășăminte organice,
folosind in. acest scop mai ales ate
lajele existente. Astfel, numai în
toamna și iarna trecută am fertilizat
peste 500 hectare, iar în perioada care
urmează vom dubla această su
prafață.
După ce a făcut unele propuneri
legate de perfecționarea sistemului de
mașini de recoltat furaje și de va
lorificarea cit mai rapidă a produc
ției de legume, vorbitorul a spus, în
încheiere : Vă asigurăm pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, că sîntem hotărîți să ne
organizăm mai bine munca, să punem
mai bine in valoare baza tehnicomaterială de care dispunem, să fo
losim integral forța de muncă, toți
locuitorii satelor, în vederea îndepli
nirii la cote calitativ superioare a
sarcinilor de plan pe anul 1983 și in
perspectivă.
Ideile de o deosebită însemnătate
pentru dezvoltarea agriculturii româ
nești cuprinse în magistralul dum
neavoastră Raport la Conferința Na
țională a partidului, au constituit și
pentru noi, locuitorii comunei Costache Negri din județul Galați, atît un
prilej de analiză temeinică, respon
sabilă a ceea ce am realizat pină
acum, cît și un însuflețitor îndemn
de mobilizare a forțelor de care dis
punem pentru pregătirea cu toată
hotărirea a producției viitoare — a
spus tovarășul Cicerone Stan-

ciu.
Permiteți-mi să vă informez că in
acest an am livrat la fondul de stat
cu aproape 30 tone orz și 200 tone
grîu măi mult decit era planificat,
iar din gospodăriile populației canti
tățile de sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și fructe livrate la fondul de
stat au fost mai mari cu 10—15 la

în cuvîntul său, tovarășul Țq^q-

se Gorea a spus: RaP°rtez pie-

în cuvîntul său, tovarășul Gheof.

ghe Stoian a spus: In climatul
de intensă angajare politică pentru
transpunerea în viață a sarcinilor și
indicațiilor date de dumneavoastră cu
prilejul consfătuirilor de lucru de la
C.C. al P.C.R., cît și cu ocazia vizi
telor de lucru la stațiunea Perieni,
oamenii muncii din unitatea noastră
depun eforturi susținute pentru ela
borarea și aplicarea unor tehnologii
de folosire superioară a terenurilor
erodate din țara noastră, care ocupă
o suprafață de peste 7 milioane hec
tare. Pe baza cercetărilor proprii, co
lectivul nostru a elaborat și aplicat
pe o suprafață de 2 000 ha un model
optim de ameliorare și conservare a
solurilor supuse eroziunii. Am reușit
să obținem în acest an pe astfel de
soluri, in condiții de neirigare. pro
ducții de 4 100 kg grîu la ha, 9 800 kg

porumb boabe la ha, 2 600 kg fasole
la ha și 12 000 kg struguri la ha.
După ce a arătat că pe baza pro
gramului județean întocmit, vizînd
introducerea și aplicarea experienței
acumulate în toate unitățile agricole
din județ, în aproximativ 3 ani ju
dețul Vaslui va deveni etalon în
privința organizării antierozionale a
suprafețelor agricole, vorbitorul a
precizat că au fost întocmite studii
topografice și pedologice pentru uni
tățile etalon pentru celelalte 34 de
județe cu terenuri erodate. începînd
cu anul 1983 va începe aplicarea re
zultatelor cercetării efectuate în sta
țiunea Perieni pe o suprafață de pes
te 83 000 ha.
în continuare, vorbitorul a prezen
tat in detaliu celelalte măsuri de ajutorare a unităților de profil din
țară, felul în care s-a acționat în
campania însămînțărilor de toamnă,
a prezentat deficiențele ce mai există
în activitatea de cercetare și măsuri
le luate pentru lichidarea lor.
în încheiere, el a propus ca Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini să se preocupe de diversificarea
sistemei de mașini specifice lucrări
lor agricole pe pante, Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare
să stabilească prin plan structurile
optime ale plantelor cultivate pe te
renurile colinare, să fie perfecționa
tă rețeaua de stațiuni experimentale
în sensul creării unor unități de cer
cetare zonale și complexe care să
rezolve toate problemele agriculturii
din zonele deservite, iar pentru coor
donarea mai bună a întregii activi
tăți de cercetare și producție, folosi
rea eficientă a cadrelor și bazei tehnico-materiale, a propus ca toate uni
tățile de cercetare din agricultură să
fie subordonate direct Academiei de
științe agricole și silvice.
în cuvîntul său, tovarășul Vasile

Bârbuleț 3 aratat

*n urma ac
țiunilor și măsurilor întreprinse, a
materializării prevederilor progra
melor de dezvoltare a agricul
turii județului, producțiilor ob
ținute în acești ani au fost su
perioare anilor precedenți. Numai
în anul 1982 am obținut peste pre
vederile planului 609 tone grîu, 9 000
tone porumb și 3 000 tone mere. Pe
această bază, s-au livrat la fondul
de stat însemnate cantități de pro
duse agricole : 25 900 tone grîu, 22 007
tone porumb, 26 053 tone cartofi și
44 730 tone sfeclă de zahăr. în sec
torul creșterii animalelor, care deți
ne o pondere ridicată în agricultura
județului, înregistrăm, față de sfîrșitul anului 1980, creșterea efective
lor cu 6 500 capete bovine, 65 000 ca
pete porcine, 74 000 capete ovine și
265 000 păsări.
Am datoria să informez plenara în
mod deschis și autocritic că aceste
rezultate la producția vegetală și
animalieră nu ne pot mulțumi. Nu
am realizat prevederile de plan in
ceea ce privește producțiile medii și
totale la cartofi, orz și orzoaică și
la unele prdduse animaliere.
Pe baza analizelor exigente pe
care le-am Întreprins în județ, apre
ciem că rezultatele nesatisfăeătoăre
din domeniul producției vegetale se
datoresc în principal indisciplinei
tehnologice, gospodăririi încăliĂ'SUficient de chibzuite a fiecărei palme
de pămînt, stilului de muncă defec
tuos al unor cadre de conducere și
de specialitate din agricultura jude
țului, lipsurilor noastre, ale comite
tului județean de partid și consiliu
lui popular județean.
Vă asigurăm cu acest prilej, mult
stimate tovarășe secretar general, că
am desprins toate învățămintele din
împlinirile și neimplinirile agricul
turii județului.
Ne angajăm, cu toată răspunderea,
în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din agricultura județului — ro
mâni, germani, maghiari — vor obți
ne în anul viitor producții agricole
sporite, că vom munci fără preget
pentru a transpune în viață indica
țiile și orientările dumneavoastră,
hotărîrile Conferinței Naționale a
partidului.

Plenara lărgită Ia care participăm
— a spus in cuvîntul său tovarășa
Fioarea Crișan ~ este o nouă
dovadă a grijii si atenției deosebite
pe.,, care partidul, dumneavoastră,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, o acordați agriculturii,
înfloririi necontenite a acestui sec
tor important al economiei, pentru
a-și spori contribuția la creșterea ni
velului de trai al poporului. în nu
mele consătenilor mei din comuna
Zagra, al zecilor de mii de țărani din
județul Bistrița-Năsăud, doresc să vă
adresez din adîncul inimii cele mai
alese mulțumiri alături de urarea,
acum în prag de an nou, de multă
sănătate și putere de muncă, pentru
binele și fericirea țării, pentru liniș
tea căminelor noastre, pentru pacea
și securitatea întregii lumi.
în cuvîntul său, vorbitoarea s-a
referit la unele din preocupările gos
podarilor din zona necooperativizată
a județului Bistrița-Năsăud, ale tu
turor gospodăriilor populației din ju
deț pentru sporirea producției agri
cole și asigurarea unor cantități spo
rite de produse alimentare pen
tru locuitorii orașelor, pentru ce
lelalte nevoi ale țării. în acest sens,
ea a arătat că in acest an gospodări
ile populației din județ au vindut
statului peste 17 809 bovine, 15 000
porci, 26 000 oi, peste 200 mii hecto
litri lapte, citind, de asemenea, con
tribuția familiei sale Ia fondul cen
tralizat al statului. Rezultatele pre
zentate, a menționat vorbitoarea, ilus
trează posibilitățile mari ce există în
gospodăriile populației pentru spo
rirea producțiilor agricole și contri
buției acestora la fondul de stat.
în încheiere, vorbitoarea a subli
niat hotărirea locuitorilor din jude
țul Bistrița-Năsăud, a organelor lo
cale de partid și de stat de a acționa
cu toată răspunderea pentru a
determina pe fiecare cetățean să lu
creze fiecare palmă de pămînt pe
care o are, să crească cit mai multe
animale și păsări.
în cuvîntul

său,

tovarășul |or#

Radii 3 spus " E>etfnem 0 puternică
bază tehnico-materială, o zestre teh
nică de peste 3 miliarde lei. am be
neficiat de cantități sporite de îngră
șăminte necesare ridicării gradului
de fertilitate a solurilor, aproape 50
la sută din suprafața arabilă este iri
gată, ceea ce a permis obținerea
unor rezultate superioare celor din
cincinalul precedent. Numai in acest
an s-au realizat peste 1,2 milioane
tone cereale, 61 mii tone floareasoarelui. 400 mii tone sfeclă de zahăr,
280 mii tone legume, 127 mii tone
struguri, 47 mii tone fructe, însem
nate cantități de carne și lapte. Vă

raportăm, tovarășe secretar general,
că, deși producțiile pe care le-am
înregistrat in ultimii doi ani sint su
perioare celor din cincinalul trecut,
analizind in spirit critic, revoluționar
activitatea noastră, trebuie să recu
noaștem că ea nu s-a ridicat la ni
velul posibilităților, al exigențelor
formulate de dumneavoastră. Relevînd cauzele care au generat
unele neimpliniri, vorbitorul a spus
în continuare : Doljului, ca unul din
principalele bazine agricole ale ță
rii, îi revin, pină la sfirșitul actua
lului cincinal, sarcini deosebit de
mobilizatoare, pe care le considerăm
minime. în spiritul indicațiilor dum
neavoastră, în viitor urmează să ob
ținem 4 500—5 000 kg griu la hectar,
5 000—5 500 kg orz la hectar, iar pro
ducția medie de porumb boabe la
hectar să o situăm la nivelul sarci
nilor stabilite. Ne ocupăm în prezent
de pregătirea exemplară a campaniei
agricole de primăvară. Activitatea de
reparații a utilajelor agricole, in
centrele specializate, se desfășoară
în ritmul stabilit, iar calității îi acordăm o atenție deosebită. Efortu
rile noastre sint orientate acum în
direcția utilizării cît mai eficiente a
pămintului, atit în marea producție
socialistă, cît și a terenurilor din
gospodăriile populației, a intravila
nului de la sate și orașe. Am luat
• măsuri care să asigure mai buna
funcționare a sistemelor de irigații
și desecări, instituirea unui climat de
ordine și disciplină. Dispunem, în
același timp, de programe complexe
de revitalizare și redresare a activi
tății din zootehnie.
în încheiere, vorbitorul a apreciat
pe deplin realizabile programele pre
zentate în plenară și a transmis an
gajamentul agricultorilor doljeni de
a acționa cu hotărîre pentru îndepli
nirea lor exemplară.
Informez plenara, a spus tovarășa

Maria Ștefan, că> în

anul pe

care-l încheiem, am obținut rezulta
te care ne-au dat posibilitatea ca pe
total județ agricultura să realizeze
beneficii in valoare de peste 50 mi
lioane lei, să livrăm suplimentar la
fondul de stat peste 38 000 tone ce
reale, să asigurăm
aprovizionarea
populației în condiții bune cu car
tofi timpurii, legume, fructe și stru
guri, carne de pasăre și ouă. Pro
ducțiile medii la hectar realizate in
acest an la griu, orz, porumb, sfeclă
de zahăr, struguri și fructe sint cele
mai mari înregistrate vreodată, dar
adevăratul potențial de producție al
județului este scos în evidență de
rezultatele obținute de unitățile frun
tașe.
Pornind de la obligația de a în
făptui programul de autoconducere
și autoaprovizionare al județului,
trebuie să arătăm deschis că noi am
rămas datori fondului de stat cu
peste 10 000 tone carne, 300 000 hl
lapte, 50 milioane de ouă, 38 000 tone
legume și alte produse. Una din cau
zele acestei neimpliniri este aceea
că în unele întreprinderi agricole de
stat și cooperative agricole, organele
și organizațiile de partid, specialiștii, ,
conducerile unităților nu au acționat
cu toată răspunderea pentru reali
zarea programului prevăzut.
După ce a arătat lipsurile ce se
mențin- fii sectorul zootehnic și cau
zele care le determină, vorbitorul
s-a oprit pe larg la măsurile luate
pentru redresarea urgentă a situației
din acest important sector al agri
culturii.
Punînd un accent deosebit pe asi
gurarea hranei animalelor — a spus
vorbitorul — anul acesta am reușit
să strîngem furajele necesare între
gii perioade de stabulație și pentru
toate speciile, disounînd acum in
stoc de peste 48 000 tone de fin, de
peste 320 000 tone de suculente și
130 000 tone grosiere. Specialiștii se
preocupă cu multă răspundere pen
tru selecționarea, lotizarea și creș
terea a 25 000 de vițele care să ne
permită să înlocuim aoroape în în
tregime matca în următorii 4—5 ani.
Anul acesta am trimis la pășunatul
alpin 30 000 bovine și peste 130 000
ovine.
Vorbitorul a prezentat, în încheiere, măsurile .preconizate
____ _ ___ ___ pentru
__________
stimularea creșterii animalelor și a fo
losirii fiecărei palme de pămînt in
gospodăriile țărănești și a propus ca
Ministerul Industriei Chimice. Con
siliul Național al Apelor, Comitetul
de Stat al Planificării, împreună cu
organele de resort din județ, să sta
bilească măsurile necesare pentru
epurarea apelor reziduale de la ma
rile platforme industriale, în vede
rea atragerii tuturor resurselor din
aval la irigarea culturilor.
Din magistralul Raport prezentat
de dumneavoastră, mult sțimate și
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, la Conferința Na
țională a partidului am retinut ideea,
cu profunde semnificații, că agricul
tura socialistă dispune de importante
resurse de creștere a producțiilor, faot
dovedit, pe deplin, și de experiența
unităților din Sectorul agricol Ilfov
- a spus tovarășul Gheorghe
Istrate. Datorită muncii susținute
a lucrătorilor din agricultura secto
rului nostru am reușit să obținem
în 1982, comparativ cu anul trecut,
rezultate mai bune în aproape toata
domeniile de activitate.
Analizînd activitatea și rezultatele
noastre in lumina exigențelor for
mulate de către secretarul general al
partidului la recenta Conferință Na
țională a partidului, nu putem fi pe
deplin mulțumiți de ceea ce am reali
zat pînă acum. Experiența unităților
fruntașe a demonstrat că dacă lucră
rile agricole ar fi fost executate peste
tot la timp și în condiții optime se
puteau obține recolte cu cel puțin 10—
15 la sută mai mari la toate cultu
rile, inclusiv la soia, floarea-soarelui, fasole, ceapă, cartofi și legume,
la care nu ne-am realizat planul.
în zootehnie, cu toate că am În
registrat unele progrese in ceea ce
privește modernizarea, asigurarea
bazei furajere și sporirea producției
animaliere, trebuie să arătăm des
chis că în acest domeniu persistă încă
unele lipsuri.
Pe baza Indicațiilor date de
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. am organi
zat recent o temeinică analiză a acti
vității din zootehnie, stabilind pen
tru fiecare unitate măsuri concrete,
care, aplicate, vor duce la îmbună
tățirea substanțială a activității și a
muncii în acest important domeniu
al producției agricole.
Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că vom lua cele mai eficiente
măsuri pentru ca in fiecare gos
podărie din Sectorul agricol Ilfov să
se crească o vacă, cel puțin un norc,
10 oi, 10 găini și 60 pui, sprijinindu-Ie
mai susținut in valorificarea su
perioară a terenurilor din curți și lo
turile ajutătoare, aplicind cu mal
multă fermitate legile in vigoare.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

In întâmpinarea aniversarii Republicii,

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru
amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați. adresat cu prilejul Zilei inde
pendenței Finlandei și să vă transmit, la rindul meu, cele mal bune urări
pentru dumneavoastră personal și de succese poporului român.

Marți după-amiază au avut loc lu
crările Comisiei Centrale a producă
torilor agricoli din localitățile necoo
Președintele Republicii Finlanda
perativizate.
Pe marginea Raportului cu privire
la activitatea Comisiei Centrale în
anul 1982 și a planului de muncă pe
-■-anul 1983 au luat cuvintul : Vasile
Cirstea, țăran cu gospodărie indivi
duală din comuna Albești, județul
adoptărji_d.ecretului2nu se mai ^lțr*
Prin decret prezidențial se graArgeș, Ion Grigore, țăran cu gospoțiază în întregime pedepsele cu în- l, ..eăr'iarrin“ea7;ul-in-caEe_au..Xast -apli
.dărie individuală din comuna Voichisoare pină la 5 ani, inclusiv, apli
cate, nu se mai execută ; persoanele ăhești, județul Dîmbovița, Ana Sas,
cate de instanța de judecată.
care execută sancțiunea închisorii /Ițărbncă cu gospodărie individuală din
De asemenea, se grațiază, în între
contravenționale prin muncă benefi
""^una Certeze, județul Satu Mare,
gime, măsura trimiterii într-o școală
ciază, de asemenea, de prevederile Su Rey, medic veterinar in locadecretului.
specială de muncă și reeducare apli
.ea Vatra Dornei, județul Suceacată minorilor.
Dispozițiile decretului de grațiere
Ioana Ștefan, țărancă cu gosponu
se
aplică
celor
care
nu
au
în

Pedepsele cu închisoare intre 5 și
e individuală din comuna Peri8 ani inclusiv se grațiază, în parte,
ceput executarea pedepsei sau a
șani, județul Vîlcea,
cu 1/6.
sancțiunii contravenționale, deoarece,^
Desfășurate in spiritul cuvîntării
s-au sustras de la aceasta.
/ f' rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Prevederile decretului de grațiere
se aplică și celor care execută pe
Prin decret se prevede că cei grala încheierea lucrărilor Plenarei lăr
deapsa închisorii prin muncă corecțiați care în curs de 3 ani săvirgite a Consiliului Național al Agri
țională.
'
șesc o infracțiune intenționată vor
culturii, Industriei Alimentare, Sil
Nu beneficiază de prevederii?-* executa, pe lingă pedeapsa stabilită
viculturii și Gospodăririi Apelor,
decretului cei condamnați pentru^, pentru acea infracțiune, și pedeapsa
infracțiuni săvîrșite în stare de re
neexecutată ca urmare a aplicării
cidivă și cei care sint recidiviști
decretului de grațiere.
prin condamnări anterioare, precum
Comitetele sau birourile executive
și cei care au săvirșit infracțiuni de
ale consiliilor populare, direcțiile
omor, loviri sau vătămări cauzatoa
pentru [Tjfobleme de muncă și ocro
tiri soda'ile și conducerile unităților
re de moarte, tîlhărie, viol, luare de
Tovarășul Miu Dobrescu, membru
mită, dare de mită, trafic de influ
socialiste vor asigura încadrarea in
supleant al Comitetului Politic Exe
entă, ultraj cu violență și evadare.
muncă a persoanelor care beneficutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a
Sancțiunile cu închisoare pentru
ciază de prevederile decretului de
întilnit cu Rene Mauge Mosquera,
contravențiile săvîrșite pină la data
grațiere.
secretar general al Partidului Comu
nist din Ecuador, care, la invitația
C.C. al P.C.R., întreprinde o vizită
Informație
de prietenie în țara noastră.
In timpul convorbirii s-a efectuat
1982, cursul necomercial se stabileș
în vederea încurajării circulației
un schimb de informații cu privire
te la 12,50 lei pentru l dolar S.U.A.
turistice în Republica Socialistă
la preocupările actuale ale celor
In mod corespunzător se modifică''
România, Banca Națională a Repu
două partide și a fost exprimată do
și cursul necomercial in lei al ce
blicii Socialiste România anunță că,
rința comună de a dezvolta și in vii
lorlalte valute ale țărilor nesocialisîncepînd cu data de 29 decembrie
te și dinarului iugoslav.
tor bunele relații de solidaritate și

MAUNO KOIVISTO

GRAȚIEREA UNOR PEDEPSE

Cronica

Manifestări politico-educative
și cultural-artistice în cinstea
aniversării Republicii
BRAȘOV. La Brașov a avut loc
un simpozion omagial consacrat
aniversării Republicii, organizat de
cabinetul județean pentru activita
tea ideologică și politico-educativă,
școala interjudețeană de partid,
laboratorul județean de cercetări
economice și social-politice. Au
luab parte activiști de partid și de
stat, oameni de știință și cultură,
un numeros public. S-au prezentat
comunicări privind marile -realizări
obținute de țara noastră în anii Re
publicii sub conducerea Partidului
Comunist Româ’n, concepția P.C.R.,
a secretarului său general privind
lupta dintre nou și vechi, forța
motrice a dezvoltării societății, re
zolvarea problemei naționale — o
mare cucerire a societății noastre
socialiste, participarea activă a
României la soluționarea marilor
probleme ale lumii contemporane.
(Nicolae Mocanu).

ALBA. în programul manifestă
rilor politico-educative organizate
în județ în întimpinarea celei de-a
35-a aniversări a Republicii se în
scrie și sesiunea de comunicări cu
tema : „Anii Republicii — ani de
mărețe înfăptuiri sub conducerea
partidului" desfășurată la Muzeul
Unirii din Alba Iulia. în organiza
rea secției de propagandă a comi
tetului județean de partid. Cu acest
prilej, în Sala Unirii din Alba
Iulia a fost deschisă expoziția istorico-documentară „Republica —
măreață operă a națiunii înfăptui
tă sub conducerea Partidului Co
munist Român", care prezintă moale Juntei po
mente principale
..
.
porului român pentru independen
ță, democrație și socialism. Mani
festări omagiale au fost organizate
si în celelalte localități. din județ,
în orașul Aiud, la muzeul de isto
rie și la biblioteca orășenească au
avut loc concursuri Hterar-ariistice
sub genericul „Patria română —
țară de eroi". La Sebeș a fost des
chisă o expoziție Dionierească de
creație tehnică intitulată „Reali
zări pionierești dedicate Republicii".
(Ștefan Dinică).
MUREȘ. Sub genericele ..Te slă
vim. Reoublică iubită". „Odă Re
publicii" și ..Cinstim Reoublică",
Ia căminele culturale și casele de
cultură din localitățile județului
Mureș au avut loc soectacole oma
giale dedicate aniversării Renublicii, la care si-au dat concursul an
samblul artistic ..Mureșul", precum
și numeroase formații de artiști

tV
PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16,05 Ecran de vacanță. Film artistic :
„Aurel Vlaicu“. Partea a II-a
16,25 Itinerare sovietice. Documentar
16.50 Viața culturală
17,10 Amfiteatru studențesc
17.50 1OT1 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal © Cinstim prin fapte
aniversarea Republicii

Timpul probabil pentru intervalul 29
decembrie, ora 20—1 ianuarie, ora 20.
In țară : Vremea va fi în general în
chisă în primele zile, cînd vor cădea
precipitații, mai ales sub formă de
ninsoare. Apoi, cerul va deveni varia
bil, iar precipitațiile se vor restringe
ca arie. Vintul va sufla moderat, cu in
tensificări locale, predomînînd din sec
torul nordic. La munte, izolat, In estul

teatre
© Teatrul Național (14 7171 , sala
mică) ; Vlalcu Vodă — 15; Caligula
— 19,30.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Un
tip de modă veche (premieră) — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Cu ușile inchlso — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul en
glezesc — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.

amatori. La Tg. Mureș, momentul
aniversar a fost marcat de vernisa
rea, in holul cinematografului
„Arta", a expoziției omagiale
„Dezvoltarea județului Mureș in
anii Republicii", iar la clubul tine
retului din municipiul Sighișoara
a fost prezentată expunerea „Re
publica la a 35-a aniversare". (Gh.
Giurgiu).

TELEORMAN.

Sub

genericul

„Trepte spre viitor", in orașele și
satele județului Teleorman se des
fășoară numeroase manifestări po
litico-educative și cultural-artistice
dedicate zilei de 30 Decembrie. La
casele de cultură din Turnu Măgu
rele și Zimnicea, precum și la mai
multe cămine culturale din județ
a fost prezentată expunerea „Pro
clamarea Republicii — moment cru
cial în viața partidului și a po
porului român", urmată de specta
cole de muzică și poezie patriotică.
O expoziție care reunește piese ds
schimb, subansamble și produse noi
asimilate în întreprinderile din ju
deț — ca rezultat al activității de
creație tehnico-științifică — a fost
deschisă la Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Alexan

dria. (Stan Ștefan).

ARAD. în cadru! suitei de
manifestări politico-educative și
cultural-artistice care au loc zilele
acestea în întreg județul, în cinstea
celei de-a 35-a aniversări a Repu
blicii, membrii cenaclului tineretu
lui de pe lingă filiala Arad a
U.A.P. și Comitetul județean Arad
al U.T.C. au deschis o expoziție de
artă plastică la galeriile „Alfa".
Sînt expuse numeroase lucrări de
pictură, sculptură, grafică, tapise
rie. „Județul Arad in anii con
strucției socialiste" — este generi
cul expoziției organizate de Muzeul
județean Arad, care înfățișează,
prin sugestive imagini fotografice,
mărețele prefaceri revoluționare
înfăptuite sub conducerea partidu
lui in cei 35 de ani de Republică.
(Tristan Mihuța).
COVASNA. în cinstea aniversării
Republicii, în galeriile de artă ale
Muzeului județean Covasna a fost
vernisată expoziția județeană anua
lă a artiștilor plastici profesioniști.
Lucrările expuse înfățișează ex
presiv aspecte semnificative ale
vieții economico-sociale și spiritua
le a județului Covasna. (Păljânos
Măria).

IAȘI. „Dezvoltarea proprietății
socialiste — marele izvor al pro
gresului multilateral al patriei ; noi
dimensiuni ale conceptului de autoconducere muncitorească, în condi
țiile perfecționării relațiilor de
proprietate" — s-a intitulat tema
dezbaterii ideologice organizate de
Comitetul județean Iași al P.C.R. m
cadrul manifestărilor dedicate celei
de-a 35-a aniversări a Republicii.
Au luat parte activiști de partid și
de stat, cadre didactice și cercetă
tori din domeniul științelor sociale,
secretari de partid și secretari adjuncți cu propaganda din întreprin
deri și instituții, președinți de co
mitete sindicale, propagandiști ai
cercurilor de învățămînt politicoideologic din unități economice.
(Manole Corcaci).

GALAȚI. Muzeul de artă contemporană românească din
___ Galati,
_______
împreună cu filiala locală a Uniu
nii artiștilor plastici au deschis, la
sediul muzeului, o expoziție oma
gială consacrată aniversării a 35 de
ani de la proclamarea Republicii.
Sînt expuse numeroase lucrări de
pictură, sculptură, grafică și afiș,
inspirate din realitățile de azi ale
patriei. Autorii sînt artiști plastici
din țară, ale căror lucrări se află
în patrimoniul muzeului, precum
și artiști din cadrul filialei Galați
a U.A.P. La universitate, bibliote
ca „V.A. Urechea", la clubul tine
retului din Galați, precum și în
alte localități din județ au loc în
aceste zile recitaluri de poezie pa
triotică și soectacole omagiale, co
locvii și dezbateri pe teme ilustrînd
efortul poporului nostru pentru
edificarea României socialiste; (Dan
Plăeșu).
MARAMUREȘ. între manifestă
rile omagiale consacrate jubileului
ReDublicii care se desfășoară în
județul Maramureș se înscrie și
expoziția de artă plastică de la
Galeriile fondului plastic din Baia
Mare. Deschisă, prin grija filialei
locale a U.A.P. și a comitetului
județean U.T.C., expoziția omagia
lă a cenaclului tineretului cuprinde
lucrări de pictură, grafică, sculptu
ră, tapiserie și design, semnate de
tineri artiști aflați în plin avînt al
creației plastice. Expoziția între
gește in mod fericit paleta nume
roaselor manifestări dedicate zilei
de 30 Decembrie, cu un frumos
elogiu adus patriei. (Gh, Susa).

zilei
colaborare statornicite între Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Ecuador.

★

Cu prilejul celei de-a 13-a ani
versări a creării Partidului Congolez al Muncii și a proclamării Repu
blicii Populare Congo, ambasadorul
acestei țări la București, Laurent
Mann, a oferit, marți, un cocteil.
Au participat
tovarășii Miu
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., Iulian Ploștinaru,
președintele Comitetului pentru pro
blemele consiliilor populare, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Lidia Orădean,
secretar de stat la Ministerul Sănă
tății, reprezentanți ai altor ministe
re și instituții centrale, ziariști.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați la
București și membri ai corpului
diplomatic.
Cu același prilej, ambasadorul
congolez a organizat o conferință de
presă in cadrul căreia a relevat inseninătatea evenimentului aniversat,
activitatea desfășurată de poporul
congolez, sub conducerea Partidului
Congolez al Muncii, pentru dezvol
tarea economică, socială și culturală
a țării.
*

■Cu prilejul apropiatei sărbători na
ționale a Republicii Cuba
cea de-a
XXIV-a aniversare a Zilei eliberării
— marți după-amiază a avut loc in
Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea.
Despre semnificația evenimentului a
vorbit ziaristul Vasile Dan.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe,, un numeros
public.
Au fost prezenți Epifanio Hernan
dez Martinez, însărcinatul cu afaceri
a.i. al Republicii Cuba la București,
și membri ai ambasadei.
.............................
(Agerpres)

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ”
nr. 24/1982
Revista publică articolele : „Ori
entări ferme, perspective clare pen
tru înflorirea patriei socialiste" ;
„Unitatea dintre teorie și practică in
procesul dezvoltării noii orinduiri" ;
„Industrializarea socialistă — opțiu
ne fundamentală pentru ridicarea
patriei pe noi culmi de civilizație" ;
„Resursele energetice și de materii
prime în strategia dezvoltării Româ
niei socialiste)" ; „Bficiența în con
dițiile noului mecanism economicofinanciar" ; „Rezolvarea problemei
naționale în
România — măreață
cucerire a societății noastre socialis
te" ; „Contradicțiile vieții internațio
nale in etapa actuală" ;
„Rezultat
firesc al unui amplu proces revo
luționar" ; „Etapele unor profunde
transformări pe calea progresului
multilateral" ; „Politica partidului și
statului nostru de colaborare și prie
tenie cu toate statele lumii".
Revista mai conține rubricile
„Dezbateri", „Răspunsuri la între
bări", „Din țările' socialiste", „Cărți
și semnificații".

în spiritul documentelor adoptate
de Conferința Națională

LA PANOUL DE ONOARE
AL REALIZĂRILOR

XXXV

MUNCII HARNIC

în calendar mai sint atit de puține file incit am
început să numărăm in ore timpul rămas pină la în
cheierea anului. Sint ore care condensează in ele ten
siunea muncii unui an intreg — anul 1982, omul Con
ferinței Naționale a partidului și al celei de-a 35-a ani
versări a Republicii. Pe marile platforme industriale, in
întreprinderi și pe șantiere, în unitățile agricole, in
laboratoare și institutele de cercetări s-a trecut de
acum într-o atmosferă de deplină mobilizare la

înfăptuirea sarcinilor stabilite ăe secretarul general al
partidului de a munci mai bine, mai eficient, de a nu
precupeți nici un efort pentru înălțarea patriei pe noi
culmi de civilizație și progres. Redăm in continuarea
anchetei „Scinteii" la sfirșit de an alte fapte de muncă
semnificative pentru dorința întregului popor de a pune
temelie sigură unui an nou cit mai fericit și îm
belșugat.

Numeroase colective de muncă raportează
îndeplinirea planului
într-o telegramă adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, oamenii muncii din industria ușoară raportează in
cinstea celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii îndeplinirea
înainte de termen a sarcinilor de plan pe acest an la producția netă,
ceea ce va permite să se obțină pînă la finele anului o producție netă
suplimentară de peste 1,2 miliarde lei. In același timp, au fost livrate
la fondul pieței produse cu o valoare de aproape 2,5 miliarde lei peste
prevederile pe acest an, într-o gamă sortimentală diversificată, pe struc
turi și clase de calitate.
Vă mulțumim și cu acest minunat prilej, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general — se arată în telegramă — pentru toi ce ați
făcut în dezvoltarea industriei ușoare și vă asigurăm că vom depune în
continuare eforturi sporite pentru ca activitatea noastră de zi cu zi să
capete valențele calității și eficienței, ale muncii pline de răspundere și
perseverență în îndeplinirea în mod exemplar a hotăririlor Conferinței
Naționale a partidului și a sarcinilor de plan pe anul viitor.

Ce poate fi mai tonic decit să
poți păși în noul an cu sentimentul datoriei împlinite
....„......... ? Să tragi
„„a.
linie și să poți spune : da, în anul
1982 am muncit bine. Știrile sosite
la redacție confirmă dorința unui
număr cit mai mare de colective de
muncă de a îndeplini și depăși pla
nul de producție. Raportul lor
muncitoresc este' simplu : „Am în
deplinit planul înainte de termen",
dar cită încărcătură de fapte, cit
efort, cite momente emoționante
înglobează el ! Să punctăm cîteva
din aceste succese.
Oamenii muncii din Județul Alba
— ne relatează corespondentul nos
tru, Ștefan Dinică — raportează în
deplinirea, cu 5 zile mai devreme,
a planului anual la principalii in
dicatori economico-financiari. In
felul acesta, pînă la încheierea anu
lui se vor realiza suplimentar 240
milioane lei la producția-marfă, 190
milioane lei la producția netă și 320
milioane lei la export.
Sub rezerva că în momentul cînd

veți citi aceste rinduri cifrele vor
fi substanțial mai mari, corespon
denții noștri județeni sună insis
tent la telefon, anunțind o adevă
rată competiție a muncii. în jude
țul Brașov — se grăbește să ne spu
nă Nicolae Mocanu — 40 colective
de muncă au îndeplinit planul
anual la principalii indicatori și, in
primul rind, la producția-marfă și
fizică. Avansui cîștigat va permite
ca aceste unități, din rindul cărora
fac parte întreprinderile „Metrom", „Răsăritul", de materiale de
construcții, de hîrtie cretată, chi
mică din Rîșnov și altele, să reali
zeze pină la încheierea anului o
producție suplimentară de aproape
300 milioane lei.
Și în județul Suceava — inter
vine Sava Bejinariu — au îndepli
nit planul anual la producțiamarfă industrială 40 de unități. în
județul Caraș-Severin, ne spune
Nicolae Catană, planul la produc
ția-marfă a fost îndeplinit de 35 de
unități economice. Oamenii mun-

cii români și maghiari din 32 de
Întreprinderi din județul Covasna
au realizat planul anual la produc
ția-marfă industrială,
precizează
Păljânos Mâria, iar planul la pro
ducția netă a fost îndeplinit pe în
treaga industrie a județului. Ca ur
mare, pină la încheierea anului se
vor realiza suplimentar importante
cantități de produse : 85 000 tone
lignit la întreprinderea minieră
Căpeni, 21,5 tone fire tip bumbac și
550 000 mp țesături la întreprinde
rea textilă „Oltul" din Sfîntu
Gheorghe, 10 000 mc masă lemnoasă
la I.F.E.T. Tîrgu Secuiesc.
Gheorghe Ioniță transmite de la
întreprinderea de utilaj chimic
„Grlvița roșie" din Capitală : „Aici,
planul la export a fost îndeplinit
încă de la 30 noiembrie, astfel că
pină la încheierea anului se vor
livra suplimentar partenerilor ex
terni importante cantități de pro
duse.' Planul a fost depășit și
la ceilalți indicatori : cu 16 milioa
ne lei la producția netă, cu 7 mi
lioane lei la producția-marfă și cu
20 milioane lei la beneficii".
Știrile sint atit de numeroase și
consemnează atit de multe izbînzi
incit sintem nevoiți, și de data
aceasta, să ie redăm telegrafic.
Minerii de la Șotînga au livrat su
plimentar 25 000 tone cărbune. La
Uzina electrică Doicești s-au pro
dus peste plan 30 000 MWh. In ju
dețul Mureș, energeticienii de la
Icrnut, Fintîneie ți Tîrnăveni au
realizat suplimentar 180 milioane
kWh. Pe 25 decembrie, ne spune
redactorul nostru, Dumitru Manole,
planul la principalii indicatori econonjici
fost îndeplinit și de
oamenii muncii de la Schela de fo
i 1
raj București.

^'"Npî obiective de investiții, noi produse lansate
în fabricație
Noul an este întîmpinat șl cu noi
obiective de investiții racordate la
circuitul productiv, cu noi produse
lansate in fabricație. La Fabrica de
utilaje pentru construcții din ora
șul Negrești, ne anunță Petru Necula din județul Vaslui, au fost
puse in funcțiune, cu mult înainte
de termen, două noi canacități de
producție. Prima, de 3 326 tone uti
laje pentru construcții pe an, iar
cea de-a doua de 120 tone mașini
și utilaje de ridicat și transportat,
în premieră pe țară, la întreprin
derea mecanică din Vaslui a intrat
în fabricația de serie un nou și va
loros produs : electrofiltrele pentru
instalațiile miniere.
De la Brașov, Nicolae Mocanu
sună din nou : „La intrenrinderea
„Tractorul" a început fabricația
unei noi familii de tractoare U-850
și U-l 000. Sint cele mai moderne
și economice tractoare realizate
pină acum în intreorindere. avind
parametri
tehnico-economici
și
funcționali la nivelul celor mai
bune tractoare fabricate pe plan
^mondial".

In aceste zile, primim o altă
știre, la Centrul de chimie din Ti
mișoara au fost finalizate noi teme
de cercetare științifică aplicativă
menite să contribuie la valorifica
rea superioară a unor materii pri
me și materiale indigene și elimi
narea importurilor. Astfel, au fost
elaborate noi sortimente de coloranți pentru industria pielăriei,
ignifuganți de fibre sintetice și
materiale plastice, pigmenți pen
tru emailuri și mase plastice. Tot
in cadrul activității de cercetare
aplicativă s-au realizat, la nivel de
laborator și de microproducție,
biostimulatori de creștere pentru o
serie de culturi cerealiere și legu
micole. Și tot recent, la întreprin
derea „Electroputere" Craiova au
fost omologate și asimilate în pro
ducția de serie primele mașini
electrice asincrone de înaltă tensi
une din generația a treia. Noua se
rie cuprinde 160 tipuri de bază
pentru tensiuni de 6 kW, grupate
în cinci gabarite, cu numeroase
variante pentru funcționare în aer
liber și pe excavatoare. Compara-

tiv cu motoarele similare din generația a doua, consumul de materiale pe unitatea de putere a scăzut cu pină la o cincime, iar manopera cu 15 la sută, s-au îmbună
tățit factorul de putere și randa!I
mentul energetic, a crescut gradul
de fiabilitate. De la sectorul de
exploatare Jugur, ana-tinind în
treprinderii miniere din Cimpulung,
sintem anunțați că a fost pus în
funcțiune la începutul acestei săptămîni un nou abataj frontal dotat
cu un modern complex mecanizaț
pentru susținerea galeriilor și tăie
rea cărbunelui. Prin darea în ex
ploatare a acestui agregat de mare
productivitate, realizat integral în
țara noastră și destinat ridicării
gradului de mecanizare a operații
lor de extracție a lignitului din sub
teran, producția zilnică a exploată
rii va spori cu 40 la sută.

Grupaj realizat de
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26,30 Republica la a 35-a aniversare. Că
lătorie prin țara mea
20,50 Țară de imn — emisiune de mu
zică și poezie
21,05 Teatru in serial : „Fata șl caruse
lul" de Al. Voitin. Ultima parte
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

CEI MAI BUNI ÎN 1982

La Satu Mare

Primii zece la automobilism și karting

0 COMPETIȚIE TRADIȚIONALĂ PENTRU MO SCRIMERI

Federația română de specialitate a
stabilit, pe baza rezultatelor și a
comportării generale in tot cursul
anului, clasamentele celor mai buni
10 sportivi pe 1982, astfel — Ia auto
mobilism : 1. Nicu Grigoraș, 2. L.
Balint-C. Zărnescu, 3. Șt. Iancovici,
4. Șt. Vasile-I. Mălăuț (toți de Ia
I. A. Dacia-Pitești), 5. M. Costineanu-Gh. Barbu (I.P.A.-Sibiu), 6. W.
Hirschvogel (C.S.M. Reșița), 7. C.
Ciucâ (I. A. Dacia-Pitești), 8. Gh.
Urdea-D. Banca (I. A. Dacia-Pitești),

20,00 Telejurnal ® Cinstim prin fapte
aniversarea Republicii
20,30 Scena și ecranul. Retrospectivă —
perspectivă. Calitate și exigență în
teatrul românesc
21,10 Buletinul rutier al Capitalei
21,25 Dominantele culturii muzicale ro
mânești
22,00 Telejurnal

țării, zăpada va fi viscolită. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 2 grade, local mal coborîte,
iar cele maxime între minus 3 șl plus
5 grade. Se va mai produce, pe alocuri,
ceață, însoțită de depunere de chiciură.
In București : Vremea se va menține
în general închisă în primele zile, cînd
vor cădea precipitații slabe, mai ales
sub formă de ninsoare. Apoi, cerul va
deveni variabil. Vintul va sufla mode
rat, cu intensificări de scurtă durată.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 3 și zero grade, iar cele
maxime între 1 și 4 grade. (Liana Ca
zacioc, meteorolog de serviciu).

® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 19,30; 'sala
Studio) : Noaptea umbrelor — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Exis
tă nervi — 19,30.
© Teatrul Giulești
(sala
Majestic,
14 72 34) ; Haina cu două fețe — 19.30.
© Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(15 56 78, sala Savoy) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 53 65) :
Frumosul din pădurea zăpăcită
—
19,30.
• Teatru! „Ion Vasllesou" (12 27 45) :
Siciliana — 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cădere liberă — 19.
O Circul București (11 01 20) : Mup
pets... la circ — 19,30.

dezbaterile au relevat marile re
zerve de care dispun locuitorii din
zonele necooperativizate pentru obți
nerea unor producții sporite de ce
reale, plante tehnice, legume și fruc
te, pentru creșterea unui număr
mare de animale in vederea asigură
rii nevoilor proprii și creșterii volu
mului de produse agricole necesare
economiei naționale.
Participanții la dezbateri s-au an
gajat să acționeze cu toată fermita
tea, să muncească cu abnegație și
dăruire pentru transpunerea in viață
a obiectivelor stabilite de cel de-al
XII-lea Congres al P.C.R., a hotărîrilor adoptate la recenta Conferință
Națională a partidului, și cheamă pe
producătorii agricoli cu gospodării
individuale, pe toți locuitorii satelor
să acționeze cu spirit revoluționar șl
patriotic pentru creșterea contribu
ției lor la realizarea programelor de
autoaprovizionare, la asigurarea fon
dului central al statului cu produse
agroalimentare.

A

9. I. Matei-Gh. Gliga (Cetate-Deva),
10. B. Ursu (I.N.M.T. București) ; —
Ia karting : 1. D. Popescu (Unirea
tricolor-București), 2. Ionuț Bobocel
(I.T.B.), 3. D. Țăranu (L.I.A. Timi
șoara), 4. S. Budu (Unirea tricolor).
5. S. Ciocan (Pescărușul Constanța),
6. M. Lungu (Unirea tricolor), 7. Rodica Buruleanu (I.P.A. Sibiu), 8. N.
Grecan
(Calculatorul
I.I.R.U.C.București), 9. Gh. Stanciu (Unirea
tricolor), 10. G. Panait (Hidrotehnica
Constanța).

Primii zece sportivi ai clubului „Steaua”
Prin tradiție, și cluburile sportive
își desemnează anual pe cei mai
buni performeri ai lor. Pentru 1982,
Clubul sportiv al armatei, „Steaua
București", și-a desemnat pe urmă
torii :
1. Toma Simionov (canoe) și Virgil
Constantin
Dociu
(haltere) ; 2.
Airoaie (canotaj) ; 3. Stan Marin

• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 19.

cinema
© Quo vadis, homo sapiens : SCALA
(11 03 72) — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18;
20, VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20; MODERN (23 71 01)*
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Secvențe : MIORIȚA (14 27 14)
—
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
@ Năpasta : CULTURAL (83 50 13) —

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Concurs: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA (317171)
— 15,30; 18; 20.
0 Mihai Viteazul : PATRIA (11 86 25)
— 10; 14; 18.
0 Pădurea nebună :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Fata cu gîștele — 9,15; 10,45; 12,15;
13,45; 15,30; Nemuritorii — 17,15; 19,13:
DOINA (16 35 38).
0 Facerea lumii : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Ultima noapte de dragoste ; CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
® Ana și „hoțul* : TIMPURI
NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.

(tir) ; 4. Ștefan Negrișari (lupte) ; 5.
Coman Anghel și Florin Marinescu
(caiac) ; 6. Sofica Corban și Elena
Horvath (canotaj) ; 7. Ioan Pop (scri
mă) ; 8. Vasile Stingă (handbal) și
Mircea Munteanu (rugbi) ; 9. Gavrilă
Balint (fotbal) ; 10. Emilian Nicula
(gimnastică), Traian Cazacu (rugbi)
și Florin Ermurache (baschet).

© Rămîn cu tine ; COSMOS (27 54 95)
- 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,
STUDIO
(59 53 15) - 10; 12; 14; 16; 18; 20, PA
CEA (60 30 85) - 15.30; 17,30; 19,30.
© Actorul
și sălbaticii :
VOLGA
(79 71 26) - 9; 12; 16; 19.
© Capcana : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Ultimul cartuș ; GRI VIȚA (17 08 58)
— 11,15; 13,33; 15,45; 18; 20.
@ Trandafirul galben : GIULEȘTI
(17 55 46) - 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Cu
mîinile
curate :
AURORA
(35 04 66) - 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
0 Prea tineri pentru riduri : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Citeva zile din viața Iui Oblomov :
BUZEȘTI (50 43 58) — 16; 18.
0 Tăunul : LUCEAFĂRUL
(15 87 67)

Moderna sală de scrimă din Satu
Mare, gazdă a numeroase competiții
de anvergură, a fost de curînd locul
de întrecere a celor mai tineri scrimeri, cu ocazia ediției a V-a a
„Cupei ziarului Elore". Fete și bă
ieți (circa 300 din 12 județe), între 9
și 14 ani, reprezentînd centrele cele
mai puternice ale scrimei noastre (a
lipsit doar Bucureștiul !), s-au între
cut pentru ocuparea locurilor frun
tașe ale clasamentelor finale. Spe
cialiștii prezenți la tradiționala com
petiție au fost unanimi in a aprecia
cunoștințele tehnice, dîrzenia micilor
sportivi, prin aceasta dovedlndu-se
că baza de masă ă performantei în
scrima românească este asigurată.
In timpul întrecerilor, tinerii scrimeri — deopotrivă învingătorii și în
vinșii — au fost răsplătiți cu anlauze,
iar in final cu premii și diplome
oferite de organizatori și forurile
locale. In competiția băieților. Ia
categoria 9—10 ani a cîștigat băcăuanul Tiberiu Kiss ; la 11—12 ani

— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0
Cavalerii
teutoni :
FLACARA
(20 33 40) - 15,30; 18,30.
0 Portretul soției pictorului : VIITO
RUL (11 48 03) - 15,30; 17,30; 19,30.
0 Valentina: UNION (13 49 04) — 10*.
12; 14; 16; 18; 20.
@ Soarele alb al pustiului ; COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,30; 20.
0 Amnezia : BUCUREȘTI
(15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GLORIA
(47 46 75) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA (85 77 12) - 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
0 Vrăjitorul din Oz : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO-

băimăreanul Aldrin Toth, la 13—14
ani sătmăreanul Adrian Pop. La fete:
9—10 ani Lilia Muzsnay (C.S.S. Satu
Mare), 11—12 ani Mioara David
(Tractorul Brașov) ; 13—14 ani Tunde
Toth (C.S.S. Satu Mare).

șah
• In cele două partide întrerupte
din ultima rundă a campionatului
republican masculin de șah, Ionescu
l-a invins pe Ardeleanu, iar Ștefanov a cîștigat la Ghindă.
Iată clasamentul final al campio
natului (ia egalitate de puncte ordi
nea a fost decisă de coeficientul
Sonneborn) : 1. Ovidiu Foișor — 10,5
puncte din 15 posibile — campion
republican ; 2. Constantin Ionescu —
10 puncte ; 3. Florin Gheorghiu —
9,5 puncte ; 4, Theodor Ghițescu — 9
puncte : 5. Valentin Stoica — 9
puncte etc.

REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
© Nimic nou pe frontul de vest : TO
MIS (21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
0 Bunul meu vecin Sam : FEROVIAR
<50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15.
© Sub patru steaguri: ARTA <21 31 86)
— 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
© Papillon : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 18,30.
® Cinci pentru infern : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 18; 20.
© Colosul din
Rhodos :
MUNCA
(21 50 97) — 16; 19.
© Program de vacanță ; LIRA — 9;
MIORIȚA — 9,30; COSMOS — 0,30;
11,30; PACEA - 9; GRIVIȚA — 9,30;
GIULEȘTI - 9; GLORIA - 9; FLA
MURA — 9; ARTA — 9.

■<.Vr

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII REPUBLICII
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La
Combinatul de mătase artificială
„Darnița" din Kiev a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei de-a
35-a aniversări a proclamării Repu
blicii in România. In prezidiu au luat
loc O. I. Kasianenko, ministrul in
dustriei ușoare al R.S.S. Ucrainene,
președintele secției ucrainene a Aso
ciației de prietenie sovieto-română
(A.P.S.R.), L. P. Bondarenko, vice
președintă a Asociației ucrainene de
prietenie cu țările străine, reprezen
tanți ai A.P.S.R. și ai conducerii
combinatului.
Au luat cuvintul prof. dr. docent
S. V. Semcinski, vicepreședinte al
conducerii
secției ucrainene
a
A.P.S.R., șl Stelian Dăscălescu, secre
tar 1 al Ambasadei României la Mos
cova, însărcinat cu conducerea Consu
latului general al României din Kiev,
care au subliniat semnificația actului
de la 30 Decembrie 1947, realizările
obținute de poporul nostru sub con
ducerea Partidului' Comunist Roman
in toate domeniile de activitate.
Totodată, a fost subliniat rolul de
terminant al intilnirilor la nivel înalt
in dezvoltarea continuă ' a relațiilor
de prietenie și colaborare pe multiple
planuri dintre . P.C.R. și P.C.U.S.,
dintre România și Uniunea Sovietică,
dintre popoarele celor două țări.

La întreprinderea de prefabricate
pentru construcțiile de locuințe d.in
Moscova a avut loc un miting al
prieteniei româno-sovietice. Au luat
cuvintul V. V. Lăgoda, secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii,
și I. Mielcioiu, ministru consilier al
Ambasadei române in U.R.S.S.
La cinematograful „Zariadie" din
Moscova a avut loc deschiderea fes
tivă a retrospectivei filmului româ
nesc. Au participat P. K. Kostikov,
vicepreședinte al Comitetului de stat
pentru cinematografie, funcționari
superiori din M.A.E. sovietic, artiști,
cineaști și critici, precum și Traian
Dudaș, ambasadorul României in
U.R.S.S.
★

SOFIA 28 (Agerpres). — Cu același
prilej, la Universitatea „Kiril și Metodiu" din orașul Veliko Tirnovo a
fost organizată o seară de poezie ro
manească. Lectorul Aurora Iordăchescu a vorbit despre evoluția lite
raturii și artei din țara noastră in
anii dezvoltării socialiste, iar studenți
ai Lectoratului de limba și literatura
română din Veliko Tirnovo au recitat
versuri patriotice din lirica contem
porană românească.
Au participat cadre din conducerea
Universității, profesori și lectori
străini. .
★

BEIJING 28 (Agerpres). — La Am
basada. României din Beijing a fost
organizată o conferință de presă.
Despre importanța, evenimentului șt
rezultatele obținute de poporul ro
mân în cei 35 de ani de edif icare so- .
cialistă a vorbit ambasadorul țării
noastre, Florea Dumitrescu.
Participanții chinezi au. manifestat

și pace

un interes deosebit față de ideile și
■tezele cuprinse în Raportul prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii
Socialiste România, la \recenta Con
ferință Națională a partidului, îndeo
sebi cu privire la orientările și mă
surile concrete vizînd dezvoltarea
economico-socială in perioada urmă
toare.
La conferința de presă au partici
pat1Li Juqing și Xi Zhao Ming, di
rectori adjuncți in M.A.E. chinez,
membri ai conducerii Asociației de
prietenie a poporului chinez cu străi
nătatea, reprezentanți ai secțiilor re
lații externe și propagandă ale C.C.
al P.C. Chinez.

Primul ministru al Suediei avertizează: „amplasarea
rachetelor în Europa occidentală ar mări încordarea
și pericolul de război pe continent"
VIENA 28 (Agerpres). — „Ampla
sarea rachetelor «Cruise» și "Pershing-2»- în Europa occidentală ar
mări încordarea și pericolul de
război pe continent", a declarat pri
mul ministru suedez Olof Palme,
intr-un interviu acordat ziarului
austriac „Arbeiter Zeitung". El a
apreciat, in context, rolul mișcării
partizanilor păcii în lupta pentru
încetarea cursei înarmărilor. „Oa
menii trebuie să înțeleagă faptul că
proliferarea armamentelor nu le
sporește securitatea, ci, dimpotrivă,
duce la dispariția vieții", a spus

Cu același prilej a fost prezentată
o expoziție de carte românească cu
prinzând volume din operele teoretice
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
lucrări privind istoria și cultura po
porului român. A fost vizionat un
film documentar românesc.

OSLO 28 (Agerpres). — Potrivit
datelor publicate de ziarul norve
gian „Arbeiderbiadet", un sondaj
de opinie, a stabilit că majoritatea
populației țării se pronunță împo
triva amplasării de rachete nuclea

★

mierul demisionar, care este liderul
principalei formațiuni a majorității
guvernamentale — Partidul Social
Democrat — a reafirmat că intențio
nează să-I propună pe Vitor Pereira
Crespo, liderul grupului parlamentar
al P.S.D., ca succesor al său la con
ducerea guvernului. Desemnarea lui
Pereira Crespo urmează să fie apro
bată de Consiliul Național al P.S.D.,
care se întrunește miercuri, precum
și de conducerile celorlalte partide
ale majorității, după’care va fi su
pusă aprecierii președintelui Eanes;

+

STOCKHOLM 28 (Agerpres). Peste 120 000 de persoane au sem
nat pină în prezent, în Suedia,
Apelul pentru pace, dezarmare și
înlăturarea pericolului unei catas
trofe termonucleare. Campania de
strîngere a semnăturilor a început
în luna octombrie, din inițiativa
Consiliului suedez, al bisericilor
ortodoxe.

re americane în
ționează astfel
ririi respective
pronunțat 70 la
tionați.

Norvegia. Se
că împotriva
a N.A.T.O.
sută din cei

men
hotăs-au
ches

„împreună putem determina oprirea cursei
înarmărilor"

Sub lozinca „împreună putem determina oprirea cursei înarmărilor I", la
Sheffield (Marea Briranie) s-a desfășurat recent congresul „Campaniei
pentru dezarmare nucleară". Participanții s-au pronunțat în unanimitate
în favoarea unor măsuri eiective de dezarmare care să scutească po
poarele de povara apăsătoare a cheltuielilor militare

RANGOON 28 (Agerpres). — Grupul
cultural internațional din Birmania și
Ambasada țării noastre la Rangoon
au organizat o seară culturală și o
gală de filme dedicate celei de-a
35-a aniversări a proclamării Repu
blicii și Conferinței Naționale a P.C.R.
Cu acest prilej, Lucian Petrescu,
însărcinat cu afaceri a.i., a prezentat
realizările obținute de România pe
calea construirii societății socialiste,
a reliefat însemnătatea recentei Con
ferințe Naționale a P.C.R., subliniind
Contribuția covîrșitoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la succesele înre
gistrate de țară noastră atit pe plan
intern, cit și in dezvoltarea colabo
rării cu toate statele lumii, pentru
întărirea păcii și securității interna
ționale.
Au participat oficialități locale,
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Consultări pentru soluționarea crizei de guvern

Olof Palme, subliniind că mișcările
pentru pace au un rol însemnat în
acest amplu proces de conștienti
zare.

70 la sută din norvegieni se pronunță împotriva
instalării de rachete

VARȘOVIA 28 (Agerpres) — La
Ambasada română din. Varșovia a
avut loc o conferință' de presă în
cadrul ■ căreia ambasadorul țării
noastre in Polonia, Ion Cosma, a
prezentat realizările poporului ro
mân in c.ei 35 de ani care.au tre
cut de la proclamarea Republicii. Au
fost relevate succesele istorice ob
ținute în perioada de după anul
1965, cind in fruntea partidului și
statului a fost ales tovarășul Nicolae
Ceaușescu, sub a cărui conducere
directă a fost elaborată și apucată
o politică de mare amplitudine și o
strategie științifică eșalonată pe ter
men lung.
Au fost prezentate, de asemenea,
orientările fundamentale ale politicii
externe a partidului și statului nos
tru,. precum și aspecte ale relațiilor
romăno-polone.
Au participat activiști ai C.C. al
P.M.U.P., funcționari superiori din
Ministerul Afacerilor Externe, acti
viști pe lipie de stat și ai organiza
țiilor de masă, ziariști.

PORTUGALIA

LISABONA 28 (Agerpres).,— Pre
ședintele Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes, a inceput consultările
în vederea soluționării situației crea
te ca urmare a demisiei primului
ministru Francisco. Pinto Balsemao.
Astfel, după cum informează agen
ția Reuter, președintele Eanes a pri
mit mai intii. delegațiile celor trei
formațiuni politice ale majorității
de centru-dreapta din cadrul coali
ției guvernamentale „Alianța Demo
cratică".
După primirea la președinte, pre

Ample acțiuni pentru dezarmare

ORIENTUL MIJLOCIU
60 de ani de la constituirea U.R.S.S.
• Negocierile libanezo-israeliano-americane în proble
ma retragerii trupelor israeliene de pe teritoriul Liba
nului

• întrevederea
președin
telui Comitetului Executiv
al O.E.P. cu cancelarul fe
deral al Austriei
BEIRUT 28 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă infor
mează că, marți, au inceput în loca
litatea Khalde, situată Ia 10 kilo
metri sud de Beirut, negocierile
libanezo-israeliano-americane în pro
blema retragerii trupelor israeliene
de pe teritoriul Libanului.
Negocierile s-au desfășurat cu
ușile Închise.
, .
Purtătorii de cuvînt ai celor trei
delegații au anunțat in declarații se
parate, la. închiderea ședinței,, că „a
fost discutată agenda de lucru și că
au fost înregistrate progrese". Tot
odată, purtătorii de cuvint au pre
cizat că cele trei delegații se vor
reintilni joi în localitatea Kiryat
.Shmona, din Israel, cind vor con
tinua discutarea ordinii de zi.

I

ÎNTREVEDERE LA SOFIA. După
cum transmite agenția B.T.A., la
Sofia a avut loc o întrevedere între
Todor Jivkov, secretar general al
C.C. al P. C. Bulgar, și Ren b Mauge
Mosquera, secretar -general al
P. C. Ecuadorian. AU fost ăbordate unele prot)leniS ale șțtuației
internaționale, subliniindu-se necesitatea intensificării luptei împo
triva înarmărilor, pentru pace și
dezarmare.

PRELUNGIREA STĂRII DE UR
GENȚA ÎN GUATEMALA. Guver
nul guatemalez a decis prelungirea,
pe o perioadă de încă 30 de pile, a
stării de asediu in întreaga țară —
s-a anunțat, din sursă oficială, la
Ciudad de Guatemala. Măsura a
fost motivată prin „persistența
condițiilor" care au determinat in
stituirea stării de asediu, relatează
agenția France Presse.

L

e scurt
CONCEDIERI LA „FIAT". Firma
italiană de automobile „Fiăt." a
concediat temporar 41 000 munci
tori, informează agenția Reuter. Un
■ purtător de cuvînt a relevat că fie
care dintre uzinele de automobile
abai’tihind firmei „Fiat" va pune,
șomaj tehnic persona
pperiodic,'(în
1
lilul din subordine. Măsura este de
terminată de recesiunea care afec
tează întreaga economie italiană.

DECLARAȚIE. Un grup de 40 de
parlamentari britanici, membri ' ai
Partidului Conservator, a dat pu
blicității o declarație,' în care se
. afirmă, că . prezența, timp de zece
ani,' a Marii Britanii in C.E.E. a
avut ca efect slăbirea economiei ță
rii. Parlamentarii au dezmințit
afirmațiile potrivit cărora partici
parea la Piața comună ar constitui
un succes pentru partea britanică
și s-au pronunțat, pentru reforme
majore ale instituțiilor comunitare,

CAIRO 28 (Agerpres). — Egiptul
a cerut clarificări in legătură cu re
centele declarații ale ministrului
israelian al apărării, Ariel Sharon,
privind regiunea litigioasă de fron
tieră Taba, din Sinai, informează
ziarul „Al Ahram",, reluat de agenția
M.E.N. într-o notă remisă amba
sadorului israelian la Cairo de către
Chafei Abdel Hamid, adjunct al mi
nistrului. egiptean de externe, sint
reamintite ' Încălcările comise de
Israel în această regiune, care con
travin acordului intre cele două sta
te de Ia 25 aprilie 1982.

relateaza agenția Reuter. Ei au reIevat, intre altele, că, in domeniul
. , 11
comerțului cu produse ale indus
triilor prelucrătoare, Marea Bri
tanic înregistrează anual un deficit
de peste 5 miliarde lire sterline in
schimburile cu celelalte țări mem
bre ale C.E.E.

NUMĂRUL ȘOMERILOR a ajuns
în Japonia, in luna noiembrie, la
1.340 000, potrivit, unui raport difu
zat de Cancelaria primului ministfu. .în cbfhparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, șomajul a
crescut cu 0,2 la sută.

PERSONALUL MEDICAL DIN
SPITALELE ITALIENE a inceput
o grevă de 48 ore, revendicînd îm
bunătățirea condițiilor de muncă și
viață, informează agenția Reuter.
Sint asigurate numai serviciile de
urgență.
REGIUNEA DE COASTA A JAaflă situată capiFONIEI, unde se
...
tala țării, a fost zguduită in ulti
mele 24 de ore de 34 de cutremure
ușoare. Cel mai puternic dintre, se
isme, cu o intensitate de 4 grade
pe scara Richter, a fost resimțit la
Tokio, dar nu a produs pagube
materiale.

PRACTICI PROFUND NOCIVE, DENUNȚATE ÎNTR-O RECENTĂ REZOLUȚIE A O.N.U.

Racolarea de specialiști - o frînă în calea progresului țărilor în curs de dezvoltare
Cu puține zile în urmă, Adunarea Generală a O.N.U.
a adoptat rezoluția prezentată de „Grupul celor 77",
din inițiativa României, document care, reflectind pre
ocuparea profundă față de consecințele nefaste pentru
țările in curs de dezvoltare ale racolării de către
statele dezvoltate a unor cadre de specialiști, cheamă
la adoptarea de măsuri hotărite menite să ducă la
stăvilirea și apoi eliminarea definitivă a acestor practici
nocive. Faptul că cel mai înalț for al națiunilor lumii
și-a dat girul său acestei inițiative dovedește cit de
oportună este ea, in ce măsură răspunde cerințelor de
progres, intereselor generale ale țărilor în curs de dez
voltare, care au atîta nevoie de cadre cu inaltă pre
gătire profesională in vederea lichidării decalajelor
față de statele dezvoltate din punct de vedere
economic.
...Odinioară, în formele primitive sau „clasice", se
transportau colții de fildeș, li se luau aurul și argintul,
apoi petrolul, cobaltul, cromul, nichelul și altele.
Era jaful colonial primar, țările sărace erau jefuite
de singurele lor avuții.
Actualitatea reinvie, in forme noi, acest jaf colonial,
prin așa-zisul „rapt al creierelor". Dacă pe timpuri, în
epoca retrăită răscolitor prin serialul de imens. succes
și popularitate „Rădăcini", se negustoreau sclavii, prețuiți și cumpărați după forța mușchilor, acum noua
marfă umană se adună cu lasso-ul salariilor și se des
face pe piață după forța pregătirii, după capacitatea
și nivelul specializării.

Deci, trebuie spus că termenul „furt? este, intr-un
sens, impropriu, căci intr-un act singular se materiali
zează, de fapt, mai multe forme, simultane, de furt '
In primul rind este vorba. de aspectul direct al de
posedării propriu-zise. State rămase în urmă - nu din
vina lor, ci tocmai din cauza exploatării coloniale, din
cauza îndelungatei dominații și spolieri la care au fost
supuse, sint deposedate de ceea ce reprezintă cu
adevărat cea mai importantă avuție a lor : partea cea
mai prețioasă a forței de muncă, respectiv cadrele de
specialiști.
Astăzi, toate forurile și organismele internaționale
sint unanime in a aprecia că ieșirea țărilor lumii a
treia din starea de subdezvoltare depinde, în mod de
cisiv, de propriul lor efort. Este un adevăr pe care
nu il contestă, dealtfel, nici cei care pozează siste
matic în postura de sprijinitori ai acestora. Dar, răpindu-Ie cadrele de specialiști, le răpesc, practic, toc
mai factorul-cheie, decisiv, al redresării și progresu
lui. Pentru că orice resurse materiale li s-ar aloca - și,
din păcate, li se alocă atit de puțin - orice mijloace
tehnice li s-ar trimite, ele nu vor putea scoate țările
subdezvoltate din acest stadiu, dacă acestea nu vor
dispune de specialiștii necesari, proprii. Și acest lucru
este valabil și pentru economie, ca și pentru nivelul
sanitar, pentru învățămint sau cultură. De aceea, este
perfect îndreptățită aprecierea că racolarea cadrelor
de specialiști este nu numai o deposedare de prezent,
ci și un furt al insuși viitorului acestor țări.

„HINDUSTAN STANDARD" : „Racolarea
de medici: pierderi uriașe nu numai de fonduri
bănești, dar și de vieți umane"
„O investiție pierdută de 144 milioane dolari" — aceasta este paguba
. ce o reprezintă, pentru India faptul că in prezent aproximativ-15 000 de
medici indieni au fost racolați in străinătate. Un studiu. întocmit de Or
ganizația Mondială a Sănătății subliniază că furtul de medici și cadre
sanitare medii din țările in curs de -dezvoltare ^constituie 'nu doar un
exod al creierelor, ci un exod de fonduri bănești". Studiul citat arată că
India poartă titlul de rieinvidiat de „prim donator de medici" pentru unele
țări occidentale.
La întrebarea : Ce. înseamnă pentru India racolarea de medici, ziarul
„Hindustan Standard" arată că aceasta nu se poate traduce doar în pier
deri bănești uriașe. „Pentru India — arată ziarul — aceasta înseamnă
anual moartea a 100 000 persoane, dintre care aproape două treimi sint
copii sub cinci ani".

„AL AHRAM“ (Cairo) : Atrași prin promisiuni
ademenitoare, ajung adesea pe lista șomerilor
Presa egipteană subliniază că 80 la sută din cadrele științifice, națio
nale au fost racolate de către diverse firme și monopoluri. în ultimii
15 ani, numărul specialiștilor egipteni cu pregătire superioară „instigați
să-și părăsească țara" — cum scrie „AI Ahram" — se ridică la circa 20 000.
Unii din ei . insă, nici măcar nu ajung să' lucreze in profesiunea pentru
care s-au pregătit, fiind nevoiți să accepte orice fel de slujbă : mulți
dintre ei au ajuns acum pe... lista șomerilor. Anual, economia egipteană
înregistrează pierderi de miliarde de lire ca urmare a lipsei de specialiști.

U.N.C.T.A.D. : O cifră care spune totul: în 20 de ani
un profit de 100 de miliarde dolari I
Avantajul ce. rezultă pentru Statele Unite din utilizarea specialiștilor
străini, atrași in primul rind din țările in curs de dezvoltare, s-a cifrat
in ultimii 20 de ani, potrivit datelor U.N.C.T.A.D., la circa 100 miliarde
dolari. în prezent, de exemplu, o pătrime din totalul inginerilor Centrului
de cercetări de. la „General Electric" provine din statele „lumii a treia",
iar la compania californiană „Intel", producătoare de piese de rezervă
pentru computere, 40 la sută din numărul specialiștilor sint originari din
tinerele state in curs de dezvoltare.

.,,DAWN“ (Karachi) : „Furtul de specialiști —•
principala cauză a dificultăților"
„Prin furtul de specialiști, țările arabe înregistrează pierderi mate
riale evaluate in’ultimii șase ani la 12 miliarde dolari" — scrie ziarul
pakistanez -„Dawn". Citind un studiu publicat în Kuweit, ziarul mențio
nează : „Pierderea de către țările arabe a zeci șl zeci de mii de oameni
de știință, ingineri, doctori și alte cadre tehnice reprezintă principala
cauză a dificultăților pe care le înregistrează aceste țări pe calea dez
voltării și modernizării". 50 la sută din medici, 23 la sută din ingineri și
15 la sută .din oamenii de știință arabi au fost racolați de țările occi
dentale.

Datele și faptele de mai sus arată cum acest furt
atinge veritabile culmi ale cinismului atunci cind obiec
tul il constituie cadre formate în înseși statele in curs
de dezvoltare, adică cu propriile lor cheltuieli și efor
turi, in termenii realismului economico-politic, absolut
toate țările in curs de dezvoltare (cu excepția situației
particulare a celor producătoare de petrol) sint con
fruntate cu o multitudine de nevoi acute, pe toate
planurile vieții sociale : a construi o economie moder
nă, întreprinderile și infrastructura necesară ; □ asigura
modernizarea agriculturii, care înregistrează frecvent
carențe multiseculare ; a satisface cerințe din cele mai
presante pe plan social, în domeniul sanitar, etc. Se
poate spune că fondurile alocate de statele in curs de
dezvoltare pentru formarea de specialiști au, de fapt,

Se împlinesc, la 30 decembrie, 60 de ani de la crearea Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste, eveniment de mare însemnătate în
viața popoarelor sovietice pe calea deschisă de Revoluția din Octom
brie. In cele șase decenii care au trecut de la făurirea sa,
Uniunea Sovietică a dobîndit, sub conducerea partidului, importante
succese în edificarea noii orînduiri, realizări de seamă în toate dome
niile de activitate, înfățișindu-se astăzi ca un mare stat socia
list, care dispune de un potențial economic și tehnico-științific de prim
rang și care are un rol deosebit de important în viața internațională,
în soluționarea problemelor fundamentale ale contemporaneității, în
lupta pentru destindere, pace și colaborare între popoare.
Participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii, la ședința festivă de la Moscova, cuvîntared
rostită cu acest prilej, ca și manifestările organizate în România pentru
marcarea acestui eveniment au dat expresie prieteniei trainice dintre
poporul român și. popoarele sovietice, satisfacției pentru dezvoltarea con
lucrării româno-sovietice pe cele mai diverse planuri, voinței de a amolifica continuu aceste relații, in interesul reciproc, al cauzei socialismului
și comunismului, progresului și păcii.

MADRID 28 (Agerpres). — După
convorbirile pe, care le-a avut Ia
Palma de Mallorca cu cancelarul fe
deral al Austriei, Bruno Kreisky,
președintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a
declarat presei că principala 'pro
blemă abordată în cursul întrevede
rii a constituit-o planul de pace pen
tru Orientul Mijlociu elaborat cu
prilejul reuniunii arabe la nivel înalt
de la Fes. Totodată, Yasser Arafat
a apreciat că discuția sa cu cancela
rul Kreisky a fost „pozitivă și rod
nică" — relatează agenția France
Presse.
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Patosul muncii creatoare

o valoare înzecită, reprezintă uriașe sacrificii - depuse
cu speranța că societatea va beneficia cit mai eficient
de roadele acestora.
In realitate, prin racolarea acestor specialiști, atrași
de-a gata după formare, se ajunge, de fapt, la situa
ția paradoxală că state din cele mai sărace subven
ționează țările bogate, suportă o cotă-parte, adeseori
apreciabilă, din cheltuielile acestora in domeniul invățămintului.
Rezoluția adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.
urmărește astfel inițierea unor acțiuni ferme pe plan
internațional care să ducă la lichidarea definitivă a
acestor practici, care reprezintă o serioasă frînă în ca
lea progresului țărilor în curs de dezvoltare.

Pe șantierul magistralei feroviare Baikal-Amur

Printre regiunile aduse la viață
in cei 60 de ani care au trecut de
la crearea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste se număra și Si
beria apuseană, această intinsă
zonă (2,5 milioane kmp) fiind as
tăzi un exemplu de dezvoltare eco
nomică intensă.
în primele zile ale lunii noiem
brie, presa sovietică a publicat re
portaje și comentarii consacrate
unui eveniment semnificativ pen
tru valorificarea intr-un ritm acce
lerat a imenselor bogății naturale
ale Siberiei apusene : din subsolul
regiunii Tiumen a fost extrasă
uriașa cantitate de un trilion de
metri cubi de gaze naturale. Sibe
ria apuseană depășește in prezent
partea europeană, a U.R.S.S. și Ura
lul, luate la un loc, in ceea ce pri
vește extracția de combustibili.
primul milion de tone de țuei a
fost extras aici in anul 1965 ; prtiducția anuală a atins in prezent
320 milioane de tone, iar cea de
gaze trece de 160 miliarde metri
cuoi. Aceasta Înseamnă ca fiecare
a doua tonă de țiței și fiecare al
treilea metru cub de gaze sovietice
se extrag azi in Siberia apuseană.
Aceasta zonă asigură peste 90 la
sută., din întregul spor pe...țară al
extracției de combustibili, iar la ți
ței, nu numai că dă întregul..spar,
dar cbmpdriseăză, totodată, și scă
derea extracției în alte regiuni ale
țării.
In spatele acestor realizări re
marcabile se alia munca eroică a
sondorilor sovietici, care smulg pămintuiui petroiul și gazele intr-o
zona dificila, unde iarna gerurile
ajung pină la minus 50 de grade,
iar vara locurile se transforma într-o n.esfirșita miaștină, deasupra
căreia zboară nori de țințari. La
început singurele căi de acces au
fost ceie ale nurilor și cele ale văz
duhului, cu ajutorul aviației. Una
dintre primele sonde de foraj a fost
trasă cu tractoarele pe o distanță
de 30 de km, prin mlaștini, timp
de o lună, parcurgind doar cite un
kilometru pe zi. fn primii ani ai
deceniului al șaselea, cind a în
ceput organizarea schelelor, cele
dinții drumuri s-au construit săpind in turba înghețată a mlaștini
lor tranșee adinei de 10—12 metri
pe care constructorii le-au umplut
mai intii cu pămint, apoi cu piatră
adusă din Ural, iar pe deasupra au
așezat plăci de beton fabricate la
Novosibirsk. Astăzi sute de kilo
metri de drumuri de beton unesc,
trainic, pe orice vreme, toate sche
lele. Legătura cu „continentul", cum
spun siberienii, o asigură calea fe
rată Tiumen-Surgut-Nijnevartovsk,
cu o lungime de aproape o mie de
km. Fiecare kilometru al acestei
magistrale feroviare a costat un
milion de ruble.
După descoperirea zăcămintelor,
după crearea infrastructurii nece
sare pentru exploatarea lor, s-a
ridicat problema transportării țițe
iului și gazelor la beneficiari.
Transportul prin conducte este cel
mai eficient mijloc de rezolvare a
acestei probleme. In prezent există
in Siberia apuseană o intreagă re
țea de conducte. Cea mai lungă
dintre ele unește Surgutul cu ora
șul Poloțk din Bielorusia, străbătind o distanță de 3 300 km.
în actualul deceniu se acordă in
continuare o atenție specială dez

voltării complexului economic al
Siberiei de Vest. Dacă prima etapă /
— cea a constituirii lui,— s-a în
cheiat, acum incepe etapa funcțio
nării lui din plin. „Direcțiile prin
cipale ale dezvoltării economice și
sociale a U.R.S.S. in anii 1981—
1985 și in perioada pină in anul
1990“, adoptate de Congresul ai
XXVI-lea al P.C.U.S., prevăd că
pină în 1985 extracția de țiței se
va ridica la 385—395 milioane tone,
iar cea de gaze va atinge 330—370
miliarde metri cubi. Pentru tradu
cerea in viață a acestor sarcini de
mare anvergură se desfășoară aici
vaste lucrări, industria gazelor cunoscind o dezvoltare mai accele
rată decit cea a țițeiului. Totodată,
principalul poligon de lucru se de
plasează spre nord, in zona polară,
în anii ’80 investițiile destinate va
lorificării economice a Siberiei di
Vest sint de aproximativ trei ori
mai mari decit in cincinalele al
nouălea și al zecelea. Volumul lu
crărilor ce se efectuează in actua
lul cincinal este impresionant : 80
milioane de metri de ' foraje,
25 000 sonde date in exploatare. Si
toate acestea „plutind" pe mlaștiții.
Pentru fiecare Sondă sau pentru
grupuri de citeva sonde înclinate
se creează cite o insulă artificială,
aducindu-șe,. de.. la mari distanțe
mii de tone de nisip. Se prevede
darea în exploatare a peste 20 de
zăcăminte petrolifere noi, ceea be
înseamnă nu numai sonde, ci jși
drumuri, linii electrice de înaltă
tensiune, conducte și stații de pom
pare, locuințe și complexe socialculturale.'.
Construcția de locuințe, asigura
rea condițiilor pentru petrecerea
timpului liber al muncitorilor nu
sint mai puțin importante decit do
tarea tehnică a exploatărilor, deoa
rece ele au cea mai directă legă
tură cu problbma asigurării de ca
dre. Pe bună dreptate s-a conside
rat că pentru a atrage oamenii in
aceste ținuturi nu este suficient doar
să li se asigure sporuri de retribu. ție pentru muncă in Nord, e nevoie
să li se creeze condiții de viață la
nivelul, ba chiar superioare celor
din partea europeană a U.R.S.S. în
acest sens s-au realizat multe pină
in momentul de fată. Cind privești
bulevardele largi din orașul Nijnevartovsk, blocurile luminoase cu
cite 8—11 etaje, școlile spațioase și
snitalele dotate cu aparatură me
dicală modernă nu-ți vine să crezi
că numai cu 15 ani in urmă stăpină absolută era aici taigaua. Niinevartovskul și Surgutul, două
dintre cele mai mari localități noi
înscrise ne harta Siberiei aousene.
au azi, fiecare, cite 150 000 de lo
cuitori. în anii din urmă, nonu'atia
regiunii Tiumen a snorit cu 800 000
de oameni. în anii actualului cin
cinal, in zone'e burate în țiței și
gaze în curs de valorificare se voînalta aproximativ 20 de orașe si
aseză“i" noi. cu o nonui-uie între 20
și 80 mii de locuitori fiecare.
Prefacerile rad;cnie inremstrate
în Siberia apuseană reprezintă con
tribuția concretă a siberienilor Ia
remarcabilele înfăptuiri cu care oa
menii sovietici își întimnină marea
sărbătoare —cea de-a 60-a aniver
sare a fo”mării Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Silviu PODINĂ

Șomajul va continua să se agraveze
în țările occidentale
PARIS 28 (Agerpres). — După cum
informează cotidianul francez „Le
Monde", citind un raport al Organi
zației pentru Cooperare Economică
și Dezvoltare (O.E.C.D.), dat publi
cității la Paris, șomajul va continua
să se agraveze în următoarele 18
luni in țările occidentale, rata sa

atingind 9,5 Ia sută din totalul popu
lației active, ceea ce inseamnă 35 mi
lioane de persoane.
în țările vest-europene membre ale
O.E.C.D. cei mai mulți șomeri se
înregistrează în Piața comună —11.6
milioane, reprezentind 10,5 la sută
din populația activă.

Capriciile vremii
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Viscolele care s-au abătut asupra
Statelor Unite incepînd de miercu
rea trecută și-au schimbat direcția,
amenințind in prezent regiunile din
sudul țării. Statul Colorado este
acoperit cu un strat de zăpadă de
peste 1,20 m grosime. In Louisiana,
Texas șl Mississippi au căzut pre
cipitații abundente, ninsoarea transformîndu-se in vioaie ce a provocat
puternice inundații. Mai multe lo
calități din aceste zone au fost eva
cuate, orașul Bridge City, din statul
Texas, fiind izolat de restul țării.
In statul Louisiana, peste o rriie de
persoane au fost nevoite să folo

sească.diverse ambarcațiuni pentru
a-și părăsi locuințele cuprinse de
apele revărsate.
BUENOS AIRES 28 (Agerpres). —
20 000 de persoane au fost evacuate
din regiunea Santa Fe (aproxima
tiv 500 km nord-est de Buenos
Aires), unde ploile din ultimele
zile au determinat revărsarea flu
viului Parana și inundarea unor
mari suprafețe de teren din nordul
tării — transmite agenția France
Presse. Guvernatorul regiunii, Ro
berto Casis, a declarat că „situația
amenință să se in~ăutățească și mai
mult, deoarece continuă să cadă
ploi torențiale în zonă".
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