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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
mâți tovarăși,dori să încep prin a vă i dumneavoastră, participan- a plenara lărgită a Consiliu- ițional al Agriculturii, Inși Alimentare, Silviculturii ispodăririi Apelor, în nu- Comitetului Central al parti- c al Consiliului de Stat și Sului, precum și al meu per- sun salut călduros, revoluțio- nnpreună cu cele mai bune ule succes în întreaga activi- 
ta&plauze șt urate puternice ; 
soidează „Ceaușescu și po- 
P0‘).<ra a făcut bilanțul activi- tătn anul 1985 și din întregul cin 1981—1985, a dezbătut Plape 1986, precum și un im- Por număr de programe pen- trurite sectoare.Ast analizate pe larg, atît rezuie bune obținute, cît și o serii lipsuri, de minusuri care s-aunifestat în cincinalul pre- cedej, îndeosebi, în anul 1985. Atarticipat la o parte din disci, care au avut loc în ple

nară. într-adevăr, tovarășii au prezentat în mod critic, autocritic, activitatea ce s-a desfășurat în agricultură. Aveam intenția să pun o serie de întrebări, dar ascultîn- du-i pe tovarășii care au lUat cu- vintul mi-am dat seama că toți s-au străduit să dezbată și să analizeze mai aprofundat problemele din agricultură, că fiecare, într-o formă sau alta, nu sînt sa- tisfăcuți — și nu pot fi șatisfăcuți — de rezultatele pe care le-au obținut. De aceea, am considerat că spiritul discuțiilor este, în general, bun — și am renunțat să mai pun întrebări. Sper însă că se va înțelege aceasta ca o apreciere a felului în care, în județe, în unități, s-au analizat problemele, concluziile care s-au tras, și că de fapt am acordat — și acord — încredere angajamentelor luate aici de toți tovarășii'care au vorbit. (Aplauze puternice).'S-au făcut o serie de propuneri care urmează, desigur, să fie analizate. Cele care corespund orientărilor de dezvoltare a agriculturii noastre și pot aduce o contribuție la perfecționarea activității vor 

trebui reținute și soluționate în cel mai scurt timp;Am fost informat însă că S-au făcut și unele propuneri care nu merg în direcția aceasta, sau sînt orientate spre unele cheltuieli inutile și care nu vor asigura, în nici un fel. o creștere corespunzătoare a producției — și. de aceea, probabil, nu vor putea fi reținute. Nu doresc să mă refer la nici una din aceste propuneri, j Tovarășii din Consiliul Național al Agriculturii, biroul executiv al Consiliului au obligația să le analizeze, și. în cel mai scurt timp, pînă la începutul campaniei agricole, deci pînă în martie, să răspundă tuturor județelor și unităților, pentru ca acestea să cunoască ce s-a reținut din aceste propuneri și ce nu poate fi reținut.—In general, este necesar să pornim de la plenară cu hotărîrea fermă de a face totul încît. încă în acest an, să fie lichidate cu de- săvîrșire stările negative, lipsurile c^re s-au manifestat, să fie îmbunătățită și perfecționată întreagă activitate din agricultură în vederea îndeplinirii în cele mai bune 

condiții a planului, a programelor, în scopul obținerii unor producții pe măsura posibilităților agriculturii noastre socialiste, al creșterii și mai puternice a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării noastre. Ia înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII-lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre socie
tatea comunistă. (Aplauze puterni
ce, prelungite). ■Nu de-mult a fost publicat Comunicatul cu privire la rezultatele obținute în cincinalul 1981—1985 și în anul care a trecut. în Comunicat sînt prezentate pe larg rezultatele obținute în al 7-lea cincinal de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Pe ansamblu se poate aprecia că patria noastră a parcurs încă o etapă importantă pe calea creșterii gradului de civilizație, în făurirea noii orînduiri sociale și ridicarea nivelului de viață al poporului.După cum este cunoscut, în cincinalul trecut a trebuit să învingem o serie de greutăți, unele provocate de criza economică mondială, al

tele de o serie de contradicții interne ce au apărut în dezvoltarea diferitelor sectoare de activitate, precum și de unele lipsuri și greșeli din activitatea pe care am desfășurat-o. în aceste împrejurări, se poate aprecia că am obținut realizări însemnate în dezvoltarea economiei naționale și în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Cu atît mai mult putem aprecia acest lucru, dacă avem în vedere faptul că, in anii care au trecut, în multe state, inclusiv în state dezvoltate, a avut loc o scădere a producției și a nivelului de trai al maselor populare, iar în țările în curs de dezvoltare situația a cunoscut o înrăutățire deosebită.Așa cum reiese din Comunicat, în cincinalul 1981—1985, producția industrială marfă a crescut cu peste 21 la sută, venitul național cu peste 24 la sută, iar producția agricolă cu peste 10 la sută. S-au dezvoltat în mod corespunzător și celelalte ramuri ale economiei naționale. Progrese importante au fost obținute în știință, învățămînt și cultură — factori de importanță 

deosebită în dezvoltarea patriei noastre. în făurirea socialismului și comunismului.Toate aceste realizări sînt, fără nici o îndoială, expresia cea mai grăitoare a forței economiei, a superiorității orânduirii noastre socialiste, a justeței politicii partidului, care aplică în mod creator adevărurile general valabile, principiile socialismului științific, ale materialismului dialectic’ și istoric la condițiile și realitățile țării noastre, acționînd în așa fel încît să se aibă în vedere permanent realizarea unei concordanțe cît mai depline intre forțele de producție și relațiile sociale, să se asigure dezvoltarea armonioasă a întregii societăți. Ele demonstrează cu putere că partidul nostru comunist își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de forță politică conducătoare a întregii națiuni, că, prin întreaga sa politică, asigură progresul permanent al patriei, ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație, întărirea continuă a forței materiale și spirituale, a independenței și suveranității României. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Fiind la sfîrșitul unul cincinal, aș dori să adresez tuturor oamenilor muncii, din toate domeniile de activitate, întregii țărănimi, întregului nostru popor cele mai calde felicitări pentru rezultatele pe care le-am obținut în cincinalul precedent și urarea de a face totul pentru ca, în cincinalul pe care l-am început, ' să îndeplinim în cele mai bune condiții programele, planurile de dezvoltare, hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului. (Aplauze puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu și 
poporul„Stima noastră și min- 
dria, Ceaușescu — România !“).

Stimați tovarăși,Avem tot- dreptul să privim cu satisfacție la ceea ce am realizat, Dar trebuie să spunem deschis că, chiar în împrejurările economice grele pe plan internațional, puteam să obținem realizări mult mai mari în toate domeniile, inclusiv în agricultură.Este necesar să spunem deschis acest lucru și să analizăm temeinic cauzele care au diminuat realizările cincinalului trecut, și îndeosebi în 1985, pentru a trage toate concluziile în vederea lichidării lipsurilor, a perfecționării întregii activități. Am făcut, de altfel, aceasta Ia plenara din toamnă, chiar la ședința Comitetului Politic Executiv și vom analiza încă o dată aceste probleme la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii și în plenara Comitetului Central.Plenara dumneavoastră a făcut deja în aceste zile o astfel de analiză. înțeleg bine insatisfacțiile tuturor județelor și unităților, * ale oamenilor munclî din agricultură. Am impresia că toți înțeleg mai bine că am fi putut să 

ne prezentăm, pe întregul cincinal și pe anul 1985, cu rezultate mult mai bune îri toate domeniile de activitate.Este adevărat că, în anul 1985, condițiile climatice nu au fost prea favorabile ; dar numai ele nu justifică recoltele nesatisfăcătoare obținute în unele județe și unități agricole.în plenară s-au prezentat o serie de realizări care demonstrează că, și anul trecut, multe unități agricole au obținut producții de grîu și orz de peste 8 000 kg la hectar, de peste 20 000 kg porumb știu- leți la hectar, precum și producții bune la floarea-soarelui, sfeclă, cartofi, legume și altele. Avem județe cu rfezultate bune — mă refer la producția medie pe județ — la grîu, la orz, la porumb, sfeclă, cartofi și așa mai departe. Din păcate, unele județe, care de regulă aveau producții agricole bune, au obținut anul trecut recolte cu totul inadmisibil de mici. Nimic nu poate justifica această stare de lucruri !Nu vreau să insist mult asupra acestor probleme ; le-am discutat cu fiecare în parte. Le menționez totuși, pentru că este necesar să se tragă toate concluziile și să se înțeleagă că asemenea stări de lucruri nu trebuie să se mai repete în nici o împrejurare. De fapt, toate aceste rezultate nesatisfăcătoare se datoresc în primul rînd, și în principal, lipsurilor manifestate în executarea în bune condiții a lucrurilor agricole, cu tot ceea ce se cuprinde aici, în organizarea și desfășurarea, activității în întregul an agricol — de la în- sămînțare pînă la recoltare. Tocmai în aceste județe s-au pierdut Ia recoltare mari cantități de grîu, de orz.Am reținut — subliniez încă o dată — criticile și poziția autocritică adoptate în timpul discuției in plenară și în secțiuni, precum și angajamentele de a acționa cu toate forțele pentru ca asemenea stări de lucruri să nu se mai repete în nici un județ, în nici o unitate. Așa ciftn am menționat încă de la început, consider discuțiile, pozițiile adoptate, angajamentele luate ca o garanție că se va face totul în vederea înfăptuirii neabătute a planului, a programului, pentru a obține, încă în acest an, o recoltă pe măsura posibilităților pe care le avem.Este necesar să se înțeleagă bine, de către toate organele de partid și agricole, de toți oamenii muncii. din agricultură, că autocritica, recunoașterea lipsurilor și greșelilor nu pot înlocui produsele agricole. Avem însă nevoie nu de autocritică, ci de produse agricole, tovarăși ! Organele de partid și de stat au misiunea nu de a ști să vorbească f ruftios, ci de a trece la organizarea temeinică a activității pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programelor, a planurilor de dezvoltare 1 Avem nevoie
(Continuare in pag. a Il-a)



SClNTEIA - simbătă 15 februarie 1986
...   * _      _ ...................... ■ ■ - -   . . . -■   - -- - -  - -w-

CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI
PAGINA 2

NICOLAE CEAUȘESCU
' S ....... ......... ..............  

la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

(Urmare din pag. I)de mai multe produse agricole vegetale și animale, care se pot realiza numai și numai prin mai buna organizare a muncii, prin aplicarea fermă a științei agricole, executarea în bune condiții a tuturor lucrărilor — de la arături și însămîn- tat pînă la recoltare — prin întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate. (Aplauze puternice).Nu doresc deloc ca, în toamnă, sâ ne mai întîlnim cu autocritici ! Vrem ca, la toamnă, să prezentăm realizările, activitatea depusă — și trebuie să acționăm în această direcție ! Poate unii vor spune că a- ceasta este în contradicție cu statutul partidului care arată că autocritica este o formă a democrației. Este adevărat, tovarăși ! Dar, nu avem nevoie de asemenea democrație în care să justificăm lipsurile, să le recunoaștem, și să nu le îndreptăm! Avem nevoie de o democrație de partid și de stat, care presupune disciplină, ordine, respectarea legilor și hotăririlor de partid și de stat, înfăptuirea neabătută a planurilor. Aceasta este adevărata democrație, adevărata , autocritică ! (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. î“).Pe baza faptelor, a realizărilor din unitățile și județele care au obținut recolte bune, putem afirma că agricultura noastră socialistă dispune de tot ce este necesar pentru lichidarea lipsurilor, a stărilor negative și pentru obținerea, încă în acest an, a unor recolte și producții bune în toate sectoarele, care să ducă la creșterea contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a patriei, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului.Doresc să-mi exprim convingerea că angajamentele asumate în aceste zile in plenară, adoptarea în unanimitate a planurilor, a programelor ce s-au dezbătut vor fi confirmate de fapte, de producțiile ce se vor realiza încă în acest an — și că, prin aceasta, se va demonstra că anul trecut a fost un accident și nu o caracteristică a activității unităților noastre agricole, că toate unitățile, toate județele vor prezenta, la sfîrșitul anului, realizări care să demonstreze că-și îndeplinesc cu înaltă răspundere misiunea pe care o au, că răspund încrederii acordate de partid, de stat și popor ! (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,întregul popor a trecut cu toate forțele la realizarea celui de-al 8-lea cincinal, 1986—1990, și a orientărilor de perspectivă pînă în anul 2000, stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului.
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In actualul cincinal va trebui să trecem de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la un stadiu superior, de țară mediu dezvoltată. Este necesar să ne angajăm cu hotărâre in înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice în toate domeniile. Trebuie să fim pe deplin conștienți că orice rămînere în urmă în domeniul științei și tehnicii va avea repercusiuni mari, nu numai asupra realizării prevederilor planului pe acest cincinal, dar și asupra dezvoltării, pentru o lungă perioadă, a patriei noastre. Ne aflăm într-o asemenea epocă a dezvoltării societății omenești cînd știința și tehnica, cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane din toate domeniile constituie factorul fundamental, hotărîtor al progresului general și, cu atît mai mult, al construcției socialiste și comuniste, 
(Aplauze puternice, prelungite).în întreaga dezvoltare vom pune un accent deosebit pe ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. De asemenea, vom acorda o atenție mai mare perfecționării și bunei organizări a producției și muncii în vederea creșterii mai puternice a productivității muncii pe baza automatizării, cibernetizării și robotizării activității de producție. Vom acorda o atenție deosebită dezvoltării mai puternice a bazei energetice și de materii prime. în același timp, vor trebui intensificate eforturile în direcția reducerii consumurilor energetice și materiale, a recuperării și folosirii surselor de energie și de materiale.O atenție deosebită vom acorda, în întreaga activitate, creșterii mai puternice a eficienței economice, .rentabilizării tuturor unităților; aplicării ferme a noului mecanism economic, a autoconducerii și auto- gestiunii în toate unitățile.Vom acționa în același timp, cu toată hotărîrea, în direcția dezvoltării mai puternice a relațiilor economice internaționale cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială. Vom participa activ la înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială adoptat de țările din C.A.E.R., a Programului privind progresul tehnic și științific, în vederea dezvoltării mai puternice a fiecărei țări socialiste, a țărilor socialiste membre ale C.A.E.R. în general.In același timp, trebuie să facem totul pentru realizarea prevederilor privind comerțul exterior, pentru asigurarea exportului — aceasta constituind o necesitate pentru buna desfășurare a întregii activități, pentru înfăptuirea programelor și planurilor noastre de dezvoltare economico-socială.în întreaga activitate vom porni de la obiectivele stabilite de Congresul al XlII-lea privind tre

cerea la dezvoltarea Intensivă a industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare economico-sociale.
Stimați tovarăși,în cadrul dezvoltării generale a patriei noastre, agricultura ocupă un loc important, ca una din ramurile fundamentale, hotărâtoare ale construcției socialiste și comuniste. Pornind de la dezvoltarea intensivă a agriculturii, în cel de-al 8-lea cincinal va trebui să acționăm cu toată fermitatea în vederea realizării noii revoluții a- grare, care presupune o transformare a organizării și producției a- gricole, creșterea puternică a producției și transformarea a însuși modului de gîndire, de viață și de muncă al tuturor oamenilor muncii din agricultură, al întregii ță- rănimi.Sînt cunoscute prevederile pentru agricultură ale planului pe 1986 și pe întregul cincinal — de aceea nu doresc să mă opresc asupra lor. în plenară a fost pe larg dezbătut planul pe acest an. au fost discutate și adoptate în unanimitate programele pentru diferitele sectoare ale activității agricole. Se poate, deci, spune că avem obiective clare pentru toate sectoarele agriculturii. Acum este necesar să trecem cu toată hotărîrea la realizarea lor !Si în continuare, producția de Cereale continuă să rămînă pe primul loc în întreaga activitate din agricultură. Trebuie să facem totul pentru a obține o producție de cereale de circa 28—32 milioane tone anual. Recoltele pe care le-am obținut în diferite unități, recoltele medii pe unele județe atestă cu putere că realizarea acestei producții este pe deplin posibilă, că. la actuala suprafață pe care o cultivăm cu cereale, putem obține recolte mai mari. în viitor, ya trebui, probabil, să reducem suprafața cultivată cu cereale, însă pe seama creșterii mai puternice a producției la hectar.Deci, acest obiectiv nu este o cerință care depășește posibilitățile ; dimpotrivă, el corespunde pe deplin stadiului de dezvoltare, bazei tehnico-materiale la care a a- juns agricultura noastră și reprezintă o necesitate pentru e- conomia națională.Aici, în dezbaterile din plenară și din secțiuni, s-au prezentat angajamente de producții mari pe suprafețele irigate — de 20 000 kg porumb știuleți la hectar — de producții mari la grîu, la orz și la celelalte culturi cerealiere. A- plicînd în toate unitățile și în toate județele măsurile stabilite și cunoscute, putem să realizăm a-, ceastă producție. Soiurile și semințele pe care le avem asigură, de asemenea, realizarea acestei 

producții. Unitățile care au obținut producții mari au realizat a- ceasta cu hibrizii, cu soiurile și cu semințele de grîu, de .porumb, de orz existente în țară. Deci, stă în puterea tuturor unităților și județelor să obțină asemenea producții mari. Să facem totul pentru ca, într-adevăr, anul 1986 să fie un an hotărîtor pentru creșterea puternică a producției de cereale !Trebuie să acordăm atenția corespunzătoare plantelor tehnice — floarea-soarelui, sfecla, soia, inul de ulei și sămînță și celelalte. In acest cadru, aș menționa și cultura de cartofi, căreia trebuie să-i acordăm o atenție deosebită. Și în acest domeniu am obținut recolte care demonstrează pe deplin că prevederile pentru acest an sînti posibil de realizat — și trebuie să fie realizate 1Avem programe și prevederi importante în horticultura, legumicultura, viticultură șf pomicultură. Am stabilit ca întreaga suprafață cultivată cu legume să fie irigată. Este pe deplin posibil nu numai să realizăm prevederile din plan, dar să. le depășim cu mult. Producțiile la hectar în legumicultura sînt încă mici, inclusiv cele prevăzute în plan. Am luat hotărârea să mărim suprafața cu cartofi, precum și în legumicultura, pentru a asigura în întregime necesarul bunei aprovizionări a populației, necesarul industriei, precum și un export corespunzător.Avem o rezervă foarte mare — în afară de suprafețele din legumicultura — aceea a culturilor intercalate. Unii tovarăși au putut vedea, în primăvară, cum în culturile de porumb se pot obține pînă în luna mai salată, varză, conopidă și altele. Acestea nu afectează cu nimic dezvoltarea porumbului, dimpotrivă, obligă să se facă prima prașilă, și asigură o producție care/ valoric, depășește producția ce se poate obține pe hectar, reali- zîndu-se chiar 10 mii de kilograme porumb boabe. în vii se pot cultiva, de asemenea, toate aceste culturi și altele, iar valoarea produselor realizate depășește valoarea strugurilor care se pot obține. Dacă vorbim de eficiență și de creșterea veniturilor, trebuie șă facem acest lucru, să extindem culturile intercalate. Spun aceasta pentru că am fost informat că unii tovarăși au ridicat problema prețurilor, în sensul majorării. Eu m-am gîndit să ajungem, cu timpul, la o reducere a prețurilor, nu la creșterea lor. Noi trebuie să avem în vedere că orientarea generală trebuie să fie nu creșterea prețurilor, ci reducerea cheltuielilor și a prețurilor de desfacere a produselor. Numai așa vom asigura dezvoltarea țării și ridicarea bunăstării ! Dar, m-am

referit aici la problema culturilor intercalate, a culturilor succesive, pentru că pe această cale putem să avem un surplus și realmente un belșug de produse agricole. Trebuie să facem în așa fel incit să ieșim cu legumele nu în iunie, ci în martie și aprilie. La sfîrșitul lunii mai trebuie să ieșim cu tomatele din solarii. Este inadmisibil să cheltuim pentru solarii și să ieșim cu tomatele în iulie, cu o săptămînă înainte de cele din cîmp. Pentru aceasta nu merită, și nu trebuie să cheltuim banii pentru solarii. Cu suprafețele pe care le avem, și cu culturile duble, intercalate și succesive, ar trebui să obținem 10—12 milioane de tone de legume. Și aici trebuie să ajungem ! Trebuie să asigurăm 250—300 kg de legume pentru fiecare cetățean al țării. Acest Obiectiv tfebuie să-1 realizăm cel mai tîrziti anul viitor ! Și este pe deplin posibil să facem acest lucru ! Aceasta va asigura o alimentație bună ?> rațională. (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să luăm în mod corespunzător măsuri pentru dezvoltarea viticulturii și pomiculturii. Prin programele pe care le-ați dezbătut avem în vedere ca. pînă în 1990, să reducem suprafața cu vii și pomi, trecînd la o Viticultură și pomicultură intensive, crescînd producțiile. Deci, în întreaga horticultura trebuie să obținem, încă din acest an, o schimbare radicală a felului de muncă și de activitate.O atenție deosfebită trebuie să acordăm zootehniei, creșterii efectivelor de bovine și ovine îndeosebi — și am în vedere să facem aceasta, în primul rînd, în sectorul socialist, de stat și cooperatist. Trebuie să obținem, în următorii cîțivș ani, ca circa 70 la sută din efectivul de bovine, inclusiv de vaci, să fie în sectorul socialist, La porci, avem de pe acum circa 70 la sută. La ovine, de asemenea, trebuie să obținem ca .cel puțin 60—65 la sută din totalul acestora să fie în sectorul socialistVrem să facem în așa fel încît , să nu existe cooperativă sau unitate agricolă de stat fără animale — pentru că aceasta este una dintre problemele esențiale pentru dezvoltarea economico-socială a unităților respective, pentru realizarea programelor de autoaprovi- zionare. Deci, se impune sâ luăm toate măsurile necesare în vederea realizării în bune condiții a programelor privind înfăptuirea neabătută a sarcinilor de dezvoltare a sectorului zootehnic, aceasta constituind o necesita— te pentru o agricultură intensivă, pentru dezvoltarea generală a patriei noastre,în acest cadru, este necesar să asigurăm creșterea corespunză- • toare a producției la lapte, carne, ouă și lînă. Trebuie să înțelegem că este necesar să asigurăm, în primul rind, efectivele de animale și, concomitent, să facem totul și pentru creșterea producției. Să punem pe primul plan realizarea efectivelor, pentru a putea să trecem la îmbunătățirea raselor, la creșterea producțiilor, și așa mai departe.Avem programe speciale pentru sericicultură și apicultură. Trebuie să luăm toate măsurile pentru ca și aceste programe să fie realizate în cele mai bune condiții.Consider că se impune să se acorde o atenție deosebită dezvoltării bazei furajere, prin folosirea în întregime a pășunilor, a fînețe- lor naturale, prin creșterea producțiilor pe aceste suprafețe de peste 4 milioane de hectare, prin folosirea altor posibilități naturale, a pășunatului în păduri și prin extinderea culturii a doua, îndeosebi la porumb și alte plante furajere. Pe această cale trebuie să asigurăm o bună bază furajeră a animalelor. Este necesar să folosim în mod corespunzător furajele grosiere, să aplicăm tehnologiile de creștere a calității și puterii lor nutritive. Avem, în această privință, o experiență bună, dar se aplică într-un număr încă mic de unități. Trebuie să fie bine înțeles că, în condițiile țării noas- • tre. ale suprafeței de care dispunem. este necesar să facem totul pentru ca baza furajeră pentru bovine șt ovine să fie pe finețe, pășuni, să fie cultura a doua și celelalte culturi. Nu se poate merge : pe creșterea consumului de cereale 1Toate aceste programe pe care le avem impun măsuri hotărâte pentru buna folosire a fondului funciar. In conformitate cu legile tării, cu dezvoltarea generală a so

cietății. Pămîntul reprezintă avuția națională a întregului popor, indiferent că el este folosit într-un mod sau altul de proprietate i El nu este proprietatea personală a nimănui, este al întregului popor, este proprietatea întregii națiuni — și societatea, statul au răspunderea pentru buna gospodărire și folosire a pământului.Trebuie să înțelegem că avem obligația să facem totul pentru a folosi cît mai rațional pămîntul, pentru a cultiva fiecare metru de pămînt și a aplica cu fermitate legea după care nimeni nu poate să dețină, sub nici o formă, pămînt dacă nu-1 muncește. Conform legii, pămîntul trebuie preluat și predat unităților care îl lucrează ! Aceasta e valabil și pentru unitățile cooperatiste care îl vor lăsa nemuncit. Pămîntul nelucrat va fi luat și va fi dat altor unități care îl lucrează. Nu trebuie să se mai repete situația de anul trecut cînd suprafețe mari au rămas neînsă- mînțate! Cu atît mai mult este valabil aceasta în zonele unde nu am cooperativizat agricultura, pe suprafețele deținute de cetățeni, care au obligația să-1 lucreze în întregime ! Nimeni nu poate arenda, nu poate da, sub nici o formă, altuia, să lucreze pămîntul. Cine nu lucrează, el cu familia lui, în întregime pămîntul, acest pămînt trebuie preluat și, în conformitate cu legea, predat unităților de stat sau cooperatiste.Este necesăr să ad^onăm cu toată hotărârea pentru a introduce ordine și disciplină în folosirea rațională a întregii suprafețe de pămînt. în același timp trebuie să înfăptuim măsurile de irigații, desecare, combatere a eroziunii solului, lucrările de creștere a fertilității și productivității pămîntului. Noi avem o suprafață arabilă de circa 0,42 hectare pe locuitor. Pe această suprafață trebuie să asigurăm — mă refer la cei din agricultură — producția pentru buna aprovizionare, pentru necesitățile țării. Iată de ce fiecare metru pătrat trebuie să-1 folosim rațional ; 1 dar trebuie să aplicăm și măsurile de creștere a fertilității și productivității solului. Din păcate, nu toți aplică aceste măsuri și nu fac lucrările elementare ce trebuie realizate. Județele și unitățile care au obținut recolte bune și anul trecut nu au realizat aceasta întîmplător, n-au făcut minuni, ci au obținut aceste recolte ca rezultat al grijii lor pentru pămînt, al faptului că, ani îndelungați, au lucrat și au îngrijit pămîntul, au făcut toate lucrările necesare pentru a-i spori fertilitatea și productivitatea.NuUbm putea să schimbăm situația și să obținem producții mari dacă nu vom acorda atenția necesară tuturor lucrărilor care să asigure creșterea fertilității și productivității pămîntului. Nu doresc să mă refer deloc la ele, le cunoașteți bine, dar trebuie să le realizăm, tovarăși 1 Avem și prevederi prin lege! Trebuie “să luăm măsuri ca toate lucrările și programele stabilite să fie realizate în bune condiții.Este necesar să acționăm pentru buna organizare a activității în toate unitățile agricole, pentru a determina mărimea solelor în raport de structura pămîntului, cu relieful acestuia. S-a și stabilit să renunțăm la solele mari, de 1 000 sau 2 000 de hectare, și să mergem la o organizare rațională, de sole mai mici, în raport de relief și de sol. Fiecare trebuie să găsească calea cea mai bună pentru a pune în valoare și a asigura condiții de bună organizare a fiecărei ferme, a fiecărei unități. Organizarea corespunzătoare a unităților agricole de tot felul este o necesitate pentru a putea să înfăptuim programele pe care le avem.Trebuie să întărim continuu proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, în agricultură. Este necesar să înțelegem că, și în agricultură — ca în toate celelalte sectoare de activitate —, proprietatea socialistă reprezintă chezășia înfăptuirii noii revoluții agrare, a realizării unei agriculturi intensive și obținerii producțiilor pe care ni le propunem pentru anul acesta, pentru viițor.Am cunoscut - bine proprietatea particulară în toate domeniile, și în agricultură ; știm producțiile 
Spe care le obțineam atunci ! Trebuie să fim pe deplin conștienți că numai și numai întărind și dezvoltînd proprietatea socialistă— care cuprinde și zootehnia de 

care am vorbit și toate celelalte— vom putea asigura înfăptuirea noii revoluții agrare, vom avea o 

agricultură avansată, care să r pundă cerințelor poporului, poată, într-adevăr, să ocupe un fruntaș între agriculturile lur (Aplauze puternice).Este necesar să acordăm înf gul ajutor ca și țărănimea din nele necooperativizate să luci în cele mai bune condiții mîntul, să-i asigurăm tot ce necesar — sămînță, unelte muncă — și să facem în așa îqcît in zonele unde nu s-a p și nu se poate realiza coopera zarea, toți cei care lucreaz agricultură să obțină producți mai bune și să contribuie la voltarea generală a agricul noastre.O atenție deosebită trebui acordăm activității din între derile agricole de stat. Trebui încă în anuî acesta, ele să-ș cîștige locul de unități cu pn țiile cele mai bune și cu efic cea mai înaltă. Trebuie să î nătățim activitatea în coop vele agricole de producție, s tărim forța economică a fi> unități, dezvoltînd în mod punzător toate ramurile de i tate și obținînd producțiile punzătoare.Se cer măsuri hotărîte j perfecționarea activității sta lor pentru mecanizarea agrici astfel ca ele să realizeze lu agricole de bună calitate și 1; aplicînd ferm prevederile |privind plata, retribuția t mecanizatorilor, inclusiv a i cerii, și în raport de efectus timp a lucrărilor și de proc realizate. Stațiunile de meci au obligația să participe la t rea tuturor lucrărilor, să le vegheze pînă la strîngerea r cu atît mai mult cu cît însă! pentru muncile efectuate de se face după rezultatele în producție.Una din problemele foar portante în agricultură esta • a cheltuielilor pentru o!3 producțiilor. Din păcate, îni« ani au crescut mult și cd nejustificat cheltuielile pe*. Am hotărît să revedem și a- bilim norme pentru fiecare»- re. precum și pentru cheltuilin agricultură. Trebuie neapăree- ducem radical cheltuielile ro* ductie. cheltuielile material a- sigurăm creșterea rentabili» e- ficienței economice a agrjrii, aceasta avînd în vedere eș- terea corespunzătoare a piftiei agricole 1 Orice lucrare p«e o facem, orice cheltuială stien- tară trebuie să asigure o tere corespunzătoare — și cu plus — a producției și a berilor. Nu se poate admite să «uăm cheltuieli și să obținem pcții ca și înainte, sau chiar tipici 1 Este datoria fiecărei ud de stat, a fiecărei unități Jera- tiste, a conducerilor, a sjliști- lor, a S.M.A.-urilor și, mai spun, a direcțiilor agriccsă ia toate măsurile și să anale temeinic problema cheltuiel pentru fiecare domeniu de yitate, a fiecărui leu care se are redere să fie cheltuit.Pornind de Ia aceastan re- , văzut și sistemul de adare a avansurilor și credîtelor.-nsider că s-a făcut o mare greș» acor- dîndu-se de Ia începufansuri nelimitate, unii primirinainte să răsară cultura aproapatreaga valoare a recoltei, (fel de cointeresare mai are aici cooperativa sau unitatea pectivă pentru a se ocupa de ’oducție după ce a încasat banii ftAm stabilit ca, în g»ral. pe ansamblu, avansul să » depășească'40 la sută ; la unt culturi va fi 10, 15, 20 la sută,estul să se dea Ia strânsul recoi. atunci cînd se predă recolta Istat. în felul acesta fiecare vaupta să strângă în buae condiți recolta, s-o predea în întregim la stat, fiindcă de aceasta depde venitul lui.Este necesar ca toate consiliile de conducere, specialist, țărănimea, muncitorii din I..S.-uri să fie ei înșiși mai activi să tragă la răspundere conducere care nu acționează în mod coripunzător. ‘Să aplicăm cu mai rrită fermitate principiile cointetsării materiale, ale acordului g>bal în a- gricultură, veniturile fnd determinate neapărat de producțiile care se obțin. în genral se impune îmbunătățirea ș perfecționarea conducerii în tete sectoarele agriculturii, creștffea rolului adunărilor generale ir cooperativele agricole, în întreprinderile agricole de stat. In stațiunile de mașini șl tractoare, o funcționare
(Continuare in pag. a 111-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)mai bună a Consiliilor de conducere colectivă în toate aceste unități.Să facem totul pentru ca în toa- t<» consiliile unice agroindustriale să se asigure buna coordonare și folosire a cadrelor, a forțelor, pentru realizarea planurilor de producție și de dezvoltare. încă o dată subliniez W rolul cadrelor, al specialiștilor, care trebuie să facă totul pentru a-și îndeplini in condiții cît mai bune răspunderile mari pe care le au în organizarea întregii activități in agricultură. Fiecare specialist trebuie să facă totul pentru a-și demonstra capacitatea și cunoștințele prin producțiile și prin rezultatele pe care le obține, pentru a contribui la înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii noastre !Direcțiile agricole, celelalte organe agricole județene au, de a- semenea, un rol foarte important. Ele trebuie să iasă din starea de așteptare — ca să spun așa — considered că lucrurile vor merge de la sine dacă trirhit niște circulare 
sau dacă dau, din cînd în cînd, cite un telefon. Am mai spus șj altădată, activitatea în agricultură nu se desfășoară în capitalele de județe, cu atît mai mult în București. Ea trebuie desfășurată în unități. în ferme, în cîmp de fapt ! Inginerul agronom trebuie să fie de dimineață pînă seara — si, cînd este nevoie, și noaptea — în cîmp ! Trebuie să înțeleagă și să cunoască pămîntul, să înțeleagă și să cunoască planta, să înțeleagă și să cunoască animalele ! Acesta este un bun specialist agricol, un bun agronom, zootehnist, veterinar și așa mai departe ! Din birou, nu poți să sesizezi nevoile plantei sau animalului ! Numai dacă cunoști, dacă vezi care este situația, poți să stabilești ce trebuie făcut în- tr-un moment sau altul. Aceasta este valabil și pentru cei din Ministerul Agriculturii, pentru cei din cercetare. în general, trebuie să facem ca specialiștii agricoli să-și îndeplinească rolul foarte important de organizatori ai producției agricole, de a asigura înfăptuirea revoluției tehnico-științifice în agricultură ! (Aplauze pu
ternice).Am vorbit mai mult de agricultură. Deși aici se găsesc și reprezentanții din industria alimentară, din silvicultură și din gospodărirea apelor. Măsurile generale sînt valabile pentru toți. Desigur, industria alimentară, unitățile industriei alimentare au obligația de a acționa cu toată hotărirea pentru valorificarea cît mai bună, superioară, a produselor agricole, pentru realizarea contractării, achiziționării produselor agricole vegetale și animale. Sînt stabilite orientările. Este necesar, în domeniul industriei alimentare, să obținem o îmbunătățire radicală a situației. Să facem totul pentru asigurarea fondului de stat cu toate produsele și, totodată, să asigurăm buna autoaprovi- 

zionare a tuturor județelor și localităților. însă — repet ceea ce am mai spus și altădată — auto- aprovizionarea nu înseamnă, sub nici o formă, diminuarea fondului de stat, reducerea predării la fondul de stat. O bună autoaprovizio- nare presupune realizarea producției în primul rînd ; orice formă de consum suplimentar se poate face număr pe bază de producție suplimentară.Am stabilit o serie de măsuri și vom aplica, cu toată fermitatea, prevederile legilor, acolo unde vom constata că ele sînt încălcate, inclusiv în ce privește tăierea peste plan a animalelor. Vreau să fie bine înțeles că așa-zisele tăieri de necesitate se includ în planul de tăieri al județului sau unității, și vom lua măsuri hotărîte împotriva oricărui va încălca această prevedere a legii. Nimeni nu poate să acționeze după bunul plac, să consume cît vrea și să ducă, astfel, la distrugerea animalelor ! Cine dorește să consume mai mult, trebuie să producă mai mult ! Cine dorește să consume cît este 'prevăzut, trebuie să producă conform planului ! Legile sînt foarte clare și am cerut organelor agriculturii și industriei alimentare să aplice cu fermitate prevederile . legilor. Rog consiliile populare, organele agricole și pe toți cei din agricultură să acționeze în această direcție. Respectarea legilor, a disciplinei, a ordinii este obligatorie, pentru toată lumea, inclusiv pentru proprietarul particular ! Nimeni nu poate tăia un vițel, sub nici un motiv ! Așa prevede legea — și trebuie aplicată cu desăvîr- șire !Am stabilit ca să preluăm la contractară toți vițeii pe care cetățenii nu-i pot crește sau care depășesc necesarul lor de a-și împrospăta numărul de animale, să-i preluăm în întregime pentru a nu mai exista nici un fel de justificare și a asigura înfăptuirea programelor care le avem de dezvoltare a șeptelului. Dar, repet, problema asigurării fondului de stat cu produse agroalimentare este obligatorie, așa cum obligatorie este și asigurarea fondului de furaje pentru efectivele de animale. Trebuie să punem ordine și în acest domeniu, pentru că asigurarea furajelor este o necesitate pentru a realiza programele pe care le avem.Toate acestea impun o îmbunătățire a activității Ministerului Agriculturii și a Ministerului Industriei Alimentare. între aceste două ministere va trebui să existe o conlucrare permanentă, strîn- să, pentru că, fără acest lucru, activitatea nu se va putea desfășura în mod corespunzător. Desigur, dorim însă să se evite situația de a se mai acoperi unii pe alții, și sperăm ‘ că Ministerul Industriei Alimentare în forma sa nouă nu va mai acoperi lipsurile din agricultură. De aceea, este necesar ca, în ambele ministere, să se ia toate măsurile pentru a se asigura creșterea răspunderii, organizarea 

mai bună a muncii și trecerea întregii activități jos, la producție, nu în minister, cu hîrtiile 1în ce privește silvicultura avem pentru aceasta un program special. Am cerut tovarășilor de la silvicultură să revadă programul și să întocmim, pentru acest cincinal,. un plan, pentru a încheia în întregime reîmpădurirea suprafețelor care au rămas o perioadă îndelungată neîmpădurite. Trebuie să facem în așa fel încît, după 1990, să intrăm în normal — ca să spun așa — asigurînd reîmpădurirea imediată a ceea ce se taie în mod eșalonat anual și să eliminăm această situație foarte negativă, care afectează nu numai potențialul economic, dar și situația ecologică și clima. Vom trimite organe de la centru și la județe pentru a aplica ferm programul de a- părare a pădurilor, de dezvoltare a lor, de exploatare rațională, pentru a pune capăt cu desăvîrșire abuzurilor care au mai avut loc. Si în silvicultură, ca și în celelalte sectoare, se cer răspundere, ordine. Este necesar ca toate organele, tot personalul silvic să-și îndeplinească în cît mai bune condiții rolul și sarcinile pe care le au.Același lucru se poate spune și despre organele Consiliului Național al Apelor, atît de la centru, cît și de la județe. Avem de realizat mari lucrări de gospodărire a apelor, de aducțiuni, de îndiguiri, de regularizări, de canalizări, de baraje, de lacuri de acumulare, care cad în atribuțiunile directe ale Consiliului Național al Apelor, în același timp. Consiliul Național al Apelor are răspunderea pentru toate lucrările de irigații, pentru toate lucrările din domeniul energetic. pentru întregul sisteip al apelor. Și în acest domeniu sînt multe probleme. Sper că ele au fost discutate în secțiunea plenarei pentru problemele apelor — inclusiv problema calității apelor, care necesită măsuri mult mai ferme și mai hotărîte. Deci și tuturor lucrătorilor din domeniul gospodăririi apelor le revine răspunderea de a acționa și de a face totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile pe care le .au în acest domeniu foarte important pentru întreaga noastră națiune, pentru că apa devine tot mai mult o problemă a existenței și trebuie să o apărăm, să o gospodărim, să o menținem în condiții cît mai bune !în toate domeniile trebuie să acționăm cu hotărîre în vederea aplicării cuceririlor științei, a intensificării activității de cercetare științifică și tehnologică. în această privință doresc să subliniez numai cîteva lucruri din agricultură. Intr-adevăr. avem o serie de rezultate bune ; avem semințe, hibrizi, care au demonstrat un potențial productiv foarte bun. Avem programe și mai bune. Știința noastră în acest domeniu a făcut progrese însemnate. îmi aduc aminte că. acum cîțiva ani, cînd am discutat prima dată despre producții de 

8 000 kg grîu sau de 10 000 kg, de 20 000 kg de porumb la hectar, un.ii tovșrăși, chiar din cercetarea agricolă, erau puțin neîncrezători în posibilitatea realizării acestor producții. Acum au devenit mult mai încrezători, privesc mai cu îndrăzneală și se gîndesc ce să facem ca să depășim și aceste obiective. Dar, desigur, pe primul plan este acum să generalizăm în întreaga agricultură aceste producții mari. Am demonstrat că se poate face. Acum trebuie rapid să generalizăm acest lucru. Și este necesar ca toți oamenii din cercetare șă șe angajgze mai ferm, mai hoțărît, în asigurarea înfăptuirii a- cestor obiective ! Avem însă nevoie de plante cu o perioadă mai scurtă de vegetație. Hibridul 420 este foarte bun, dacă el nu ar depăși 100 de zile ar fi excepțional — și șțiință^trebuie să asigure să realizăm aceasta !Avem soiuri bune de grîu ; dar dacă am reuși să strîngem recolta Ia grîu pînă la 15 iunie, aceste soiuri ar fi cele mai bune, pentru că am evita perioada arșiței în care avem pierderi foarte mari. Știința trebuie să privească cu mai multă îndrăzneală mai departe ! Ar fi foarte important dacă noi n-ar mai trebui să facem arături de, grîu în fiecare an și să obținem, cu aceeași sâmînță, două recolte. Deci, este necesar .să gîndim ceva mai îndrăzneț în știința agricolă, în genetică — și să folosim ceea ce a creat natura la alte plante pentru a obține altele noi, pe o cale nouă, prin intervenția omului.Stăm însă mai slab în domeniul animalelor. Dacă în domeniul vegetal avem o serie de rezultate bune, în domeniul cercetării în zootehnie am rămas în urmă. Rasele noastre de animale dau producții bune, dar zootehniștii, cercetătorii noștri nu ne-au dat prea multe lucruri noi. Ei nu se preocupă cum trebuie nici de a stabili noi tehnologii de furajare — ba chiar renunță la ceea ce se practica înainte și ne împing la lucruri scumpe, costisitoare. Deci este necesar să analizăm foarte serios 1 problemele activității din domeniul științei zootehnice și să luăm măsurile corespunzătoare.Nici în domeniul medicinei veterinare n-am putea fi pe deplin mulțumiți, deși avem unele lucruri bune. Medicina noastră veterinară nu a ținut pasul cu noile realități. Avem o medicină veterinară bunÂ, dar nu în suficientă măsură specialiștii sînt angajați în combaterea bolilor. în acțiuni care să ducă la creșterea natalității, să asigure reducerea consumului de furaje pe kilogramul de carne. Din păcate. în ce privește consumul de furaje sîntem cu mult peste ceea ce se realizează în alte țări. Deci și în acest (jomeniu, zootehniștii și medicii veterinari au multe de făcut pentru a putea să-și îndeplinească rolul foarte important pe care îl au.

înfăptuirea revoluției agrare, a- gricultura intensivă presupun c angajare mai fermă, mai hotărîtă, a științei agricole din toate sectoarele în realizarea în mod corespunzător a programelor pe care le avem. Am în vedere inclusiv industria alimentară. Este necesar să analizăm toate acestea cu întreaga Academie agricolă, cu toate sectoarele — și să stabilim ce trebuie făcut pentru * a schimba în mod radical situația și a spori rolul științei agricole în înfăptuirea noii revoluții agrare.Trebuie să îmbunătățim și în- vățămîntul agricol, activitatea de formare a cadrelor, de ridicare a gradului de calificare profesională a oamenilor muncii, a întregii țărănimi. Nu se poate face agricultură modernă fără cadre, fără un învățămînt de toate gradele, bazat pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, fără o strînsă legătură a învățămîntului cu cercetarea, cu producția ! Trebuie să înțelegem că nu poate exista specialist sau lucrător din agricultură care să nu cunoască și să nu- poată folosi mașinile agricole. Deci este necesar să revedem întregul sistem de învățămînt și să aducem rapid îmbunătățirile corespunzătoare, pentru a ridica, nivelul de cunoștințe al oamenilor, al cadrelor, al întregii țărănimi. Aceasta constituie factorul hotări- tor pentru revoluția agrară, pentru o agricultură avansată ! Pînă la urmă, omul e acela care hotărăște acest lucru, tovarăși ! (Aplauze 
puternice, prelungite).în coordonarea întregii activități, a tuturor sectoarelor, Consiliul Național al Agriculturii trebuie să-și îndeplinească în mai bune condiții rolul său de control, de îndrumare, de asigurare a îndeplinirii hotăiîrilor și legilor in fiecare sector de activitate și de către consiliul de conducere al fiecărui sector de activitate. Am impresia că tovarășii s-au concentrat mai mult spre agricultură — și este de înțeles —, dar trebuie, în mod corespunzător, și celelalte sectoare să se bucure de atenția necesară și de ajutorul care se impune în realizarea sarcinilor.Dezvoltarea agriculturii cere creșterea răspunderii tuturor organelor de stat, a organelor de planificare, de aprovizionare centrală, a consiliilor populare județene, care trebuie să-și îndeplinească sarcinile și atribuțiunile pe care le au.în același timp se impune creșterea răspunderii organelor de partid, a organizațiilor de bază ale partidului din toate domeniile de activitate. Comuniștii din agricultură — ca și cei din alte sectoare — trebuie să înțeleagă că trebuie să facă totul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programelor, respectarea legilor, a hotărîrilor, că îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare presupune unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii din agricultură, ale 

țărănimii, în vederea bunei desfășurări a întregii activități.Gradul de activitate al organelor de partid se măsoară nu după numărul de ședințe, ci după felul în care se îndeplinesc hotărîrile și legile, după producțiile care se obțin. Deci activitatea de partid nu este ceva abstract, ea se măsoară prin rezultatele obținute în producție, în muncă. Rolul hotăritor al partidului este de a asigura înfăptuirea programului economic de dezvoltare a forței materiale a patriei noastre. Aceasta va asigura victoria socialismului și comunismului. Fără aceasta putem vorbi mult de comunism, dar nu vom ajunge niciodată la comunism ! Dar noi sîntem hotărîți să ajungem la comunism — și trebuie să facem totul pentru a grăbi realizarea acestui obiectiv în țara noastră, lucrînd mai bine, unind întregul popor în jurul partidului, pentru a asigura realizarea neabătută a hotărîrilor Congresului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă spre comunism. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. ’“);

Stimați tovarăși,Aveam în vedere să mă refer și la unele probleme internaționale, dar am acordat atenție mai mare problemelor agriculturii — și cred că am făcut bine — și de aceea nu mă voi mai referi la aceste probleme. Vă este cunoscută și dumneavoastră, ca și întregului popor, politica noastră internațională, faptul că facem totul pentru pace, pentru dezarmare, pentru o lume fără arme nucleare, fără războaie, pentru colaborarea egală între toate națiunile lumii, pe baza principiilor deplinei egalități, ale respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne. Și în continuare vom acționa cu mai mare hotărîre în acest sens, convinși că. luptînd pentru pace, colaborînd cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, servim cel mai bine interesele națiunii noastre, socialismul, comunismul, servim cauza păcii în întreaga lume ! 
(Aplauze puternice, îndelungate ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
Pace !“).în încheiere, vreau să atrag atenția că ne aflăm în preajma începerii lucrărilor agricole. Deși a nins în aceste zile, și e o zăpadă bună, mai cu seamă pentru agricultură, nu trebuie sub nici un motiv să amînăm sau să întreru- pem lucrările de pregătire a începerii însămînțărilor și a tuturor muncilor agricole. Dimpotrivă, trebuie să le intensificăm, pentru a însămînța imediat ce se creează condițiile bune, cît mai timpuriu, pentru a face toate celelalte lucrări care se impun, pentru că numai așa vom pune o bună bază pentru recolta din acest an.

Toate celelalte programe și măsuri pe care le-am discutat trebuie, de asemenea, să fie concretizate pînă la ultima unitate și chiar la ultimul om. Ele nu trebuie să rămînă nici la ministere, nici la județe, nici chiar la unități. Toate aceste programe trebuie să fie cunoscute amănunțit, în următoarea perioadă de cîteva zile, în toate unitățile și, pe această bază, să se stabilească pe ferme, pînă la fiecare muncitor, la fie- caire membru cooperator, pînă la fiecare țăran din zonele necoope- rativizate, ce are de făcut. Numai luînd toate măsurile organizatorice corespunzătoare vom asigura ca toate aceste programe să prindă viață. Altfel, pot rămîne programe foarte bune în birouri, de care să ne amintim în ședințe. Or, nu de asta avem nevoie ! Subliniez, încă o dată, că rolul tuturor celor din agricultură, al partidului, al organelor agricole, al consiliilor populare — de sus pînă jos — și, de- sigur, al Consiliului Național este acela de a asigura ca aceste programe și planuri să fie cunoscute de ultimul muncitor, ultimul țăran, ultimul specialist, pînă jos. Numai așa avem garanția că ele vor fi îndeplinite ! Rog ca, în următoarea perioadă, să se treacă cu toate forțele la realizarea acestor măsuri, pentru a asigura ca, în acest an, să obținem înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului și programelor.Am convingerea că dezbaterile care au avut loc aici, adunările generale care au început și continuă, discuțiile și dezbaterile din cadrul lor, măsurile ce vor fi luate jos pentru concretizarea acțiunilor de realizare a programelor creează condițiile necesare și ne dau încrederea că oamenii muncii din* agricultură vor acționa în așa fel în acest an încît să obțină rezultate bune și să se prezinte cel puțin cu aceleași rezultate ca și clasa muncitoare. Aceasta este, de altfel, forma cea mai bună de întărire a colaborării și unității dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, a colaborării cu intelectualitatea, a unității întregului popor ! Fiecare să facă totul pentru a contribui cu întreaga sa forță și capacitate la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare generală a patriei noastre ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere, urez succes deplin în activitatea tuturor membrilor Consiliului Național, a tuturor organelor agricole, a oamenilor muncii, a țărănimii ! Vă doresc multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează în
delung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. într-o 
atmosferă de puternică însuflețire 
și strînsă unitate, toți cei aflați in 
sală se ridică în picioare și aclamă 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru secretarul 
său general, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu).
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RAPORT

Ue Ceausescu, secretarul general al partidului, io vederea
îndeplinirii planlui pe 1®

Lucrările plenarei au Ibc la 
începutul anului 1.986 — primul" 
ans al celui die al 8-tea cincinal 
— cînd întregul popor, strins 
'unt în jurul partidului., al secre- 
lanului său general, a trecut 
cui toată hotărirea lai realizarea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-Iea ai parti
dului. acțjonmd. cu pricepere si 
energie pentru- a asigura înfăp
tuirea în cele mai hune condiții 
a prevederilor planului, a pro
gramelor speciale, din diferitele 
domenii de activitate.

Din inițiativa si cu contribu
ția hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost adop
tat un complex de măsuri pen
tru perfecționarea activității în 
agricultură, s-a creat un cadru 
organizatoric mai adecvat "pen
tru înfăptuirea tuturor obiecti
velor noii revoluții agrare.

Pentru toate acestea, expri
măm si cu acest prilej profunda 
noastră ‘ recunoștință., viile 
noastre mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru spri
jinul permanent și multilateral 
acordat agriculturii. în scopul 
creșterii substanțiale a contribu
ției ei la continua dezvoltare a 
economiei naționale, la ridica?- 
rea. nivelului de trai al po
porului.

în: anul 1985.. cu toate condi
țiile climatice mai puțin favo
rabile, au fost obținute unele 
rezultate bune la cereale, plan
te tehnice., cartofi, legume, fruc
te și în zootehnie, care au asi
gurat aprovizionarea populației 
precum și alte nevoi ale econo
miei naționale.

Rezultatele multor unități a- 
gricole de stat și cooperatiste, 
care au realizat recolte mari, 
confirmă posibilitățile reale ale 
agriculturii noastre socialiste de 
a obține producții ridicate, si
gure și stabile..

Și în anul 1985 au fost coope
rative agricole de producție Si 
întreprinderi agricole de stat 
care, pe întreaga suprafață in.- 
sămințată, au ohtinut o produc
ție. de peste 8 009 kg griu și orz. 
peste 20 000 kg șttuleți db po
rumb, peste. 3 000 kg floarea- 
soareiui și soia, peste 50 000 leg 
sfeclă de zahăr si cartofi de 
toamnă Ia hectar.

Cu. toate acestea, se arată in 
raport, rezultatele obținute pe 
ansamblul agriculturii nu re
flectă pe deplin posibilitățile 
reale de care dispune această 
importantă ramură a economiei 
naționale. Ca urmare, planul de 
producție, precum și livrările Ia 
fondul de sta-t nu au fost înde
plinite. Neimplinirile se dato- 
resc. în principal, insuficientei 
preocupări a cadrelor din minis
ter. a organelor agricole jude
țene și conducerilor de unități, 
a specialiștilor, care nu. au acțio
nat cu răspunderea cuvenită 
pentru întărirea ordinii și disci
plinei în folosirea rațională a 
pămintuiui. a semințelor de 
înaltă productivitate, intretirie- 
rea corespunzătoare a culturilor, 
recoltarea și depozitarea produc
ției. utilizarea tuturor tractoa
relor și mașinilor agricole la în
treaga capacitate, precum și în 
realizarea efectivelor de anima
le. asigurarea necesarului de 
funațe. De asemenea, s-au ma
nifestat neajunsuri in mobiliza
rea și folosirea forței de mun
că de la sate, in aplicarea pro
gramului de autoconducere. de 
autoaprovizionare.

Deficiențe au existat și în 
gospodărirea rațională a pămîn- 
tului. in recuperarea și redarea 
in producție a suprafețelor scoa
se din circuitul agricol.: în ridi
carea potențialului productiv al 
fondului funciar.

In vederea îmbunătățirii acti
vității în acest domeniu a fost 
elaborăt Programul de ameliora
re și creștere a fertilității solu
lui,, care este supus dezbaterii în 
plenară. Pentru transpunerea în, 
practică a prevederilor sate este 
necesar să fie luate măsuri con
crete, cu termene și răspunderi 
precise, astfel ca ele să se. re
flecte in creșterea substanțială a 
producției agricole. \

Pentru obținerea producțiilor 
prevăzute în 1986. toamna tre
cută s-au depus eforturi pentru 
efectuarea unor lucrări de cali
tate. însămîntarea cerealelor pă- 
ioase încadrindu-se. aproape in 
toate unitățile. în epoca optimă.

Datorită precipitațiilor căzute 
în prima jumătate a lunii no
iembrie. în orincipalele zone 
cerealiere din sudul, sud-estul 
și vestul tării și a temperaturi
lor favorabile, se poate aprecia 
acum că semănăturile de toamnă 
sint bune. Este necesar ca. in 
continuare, să se urmărească 
starea de vegetație în fiecare 
județ. unitate și solă, să se 
aplice diferențiat lucrările pre
văzute in tehnologie si in mod 
deosebit fertilizarea fazială.

în continuare, raportul anali
zează pe larg activitatea desfă
șurată in agricultură, industria 
alimentară, silvicultură si gos
podărirea apelor în anul 1985, 
subliniind în același timp im
portantele sarcini care revin in 
1986 oamenilor muncii din a-

TEXT PRESCURTAT

ceste ramuri și sectoare ale eco
nomiei naționale;

La porumb boabe, principala 
'cultură cerealieră. producțiile 
necorespunzătoare obținute nu 
pot fi puse numai pe seama 
condițiilor naturale, ci și pe 
existenta unor deficiente teh
nice și organizatorice care s-au 
manifestat în activitatea Minis
terului Agriculturii, a organelor 
agricole județene si a unităților 
de producție.

Rezervele mari de care dis
pune agricultura noastră pentru 
creșterea producției de porumb 
sint evidențiate de județele și 
unitățile fruntașe, care, și. în 
condițiile anului trecut, au. reu
șit să obțină producții bune. 
Alături de unitățile agricole 
care au realizat pe întreaga su
prafață cultivată producții de 
peste 29000 kg știuiețj la hec
tar. un mare număr de între
prinderi agricole de stat și coo
perative agricole de producție 
au obținut producții medii de 
porumb știuleți între 8 000 și 
peste 10 000 kg Ia hectar. Aces
te producții, sint rezultatul fi
resc al muncii cooperatorilor, 
mecanizatorilor și cadrelor teh
nice, care au lucrat organizat, 
cu spirit de răspundere și dă
ruire profesională.

Comparînd recoltele obținute 

Raport prezentat de tovarășul ION DINCĂ 
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la porumb boabe între județele 
vecine, cu condiții asemănătoa
re, rezultă diferențe mari de 
producție, ceea ce arată preo
cuparea diferită a organelor 
agricole, a cadrelor tehnice din 
unități in aplicarea riguroasă a 
tehnologiilor, slaba răspundere 
cu care s-a acționat in execu
tarea lucrărilor agricole. Ase
menea diferențe de producții lă 
porumb boabe s£nt și in cadrul 
aceluiași județ, între unități 
vecine.

întreprinderile agricole de 
stat, deși realizează, pe ansam
blu, recolte de porumb boabe 
mai mari față de cooperativele • 
agricole de producție, nivelurile 
de producție obținute nu sint 
pe măsura bazei tehnico-mate- 
riale existente, a experienței 
dobîndite, ele nu au devenit, 
in toate cazurile, unități etalon , 
ale agriculturii noastre socia
liste.

Și la celelalte culturi de 
toamnă, rezultatele de produc
ție obținute sint sub posibilită
țile existente.

Deficiențele semnalate se ex
plică și prin faptul că nu a fost 
exercitat un control exigent pe 
teren și nu s-a intervenit întot
deauna cu fermitate pentru a se 
acționa peste tot cu spirit de 
răspundere in vederea aplicării 
normelor tehnice, în fiecare 
unitate, fermă și solă în parte.

Referitor la culturile duble și 
intercalate, în raport se arată 
că, ținîndu-se seama de impor
tanța economică a acestor cul
turi, este necesar să se acorde 
atenția cuvenită amplasării lor 
corespunzătoare, însămînțării în ■ 
perioadele optime, asigurării se
mințelor și materialului de 
plantare de calitate, precum și 
organizării temeinice a recoltă
rii pentru evitarea oricărei ri
sipe, în scopul realizării pro
ducțiilor planificate,pentru anul 
1986.

Potrivit orientărilor și indi
cațiilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sporirea mai 
substanțială a producției agri
cole constituie un obiectiv prio
ritar al planului pe 1986. în 
acest scop. Ministerul Agricul
turii, organele agricole județene 
trebuie să ia măsuri ca toate 
unitățile agricole, toți producă
torii agricoli să acționeze cu 
spirit de răspundere pentru 
buna gospodărire a fondului 
funciar, să acorde cea mai mare 
atenție ridicării potențialului 
productiv al pămintului. Tre
buie să se ia măsuri ferme pen
tru cultivarea tuturor suprafe
țelor planificate, în structura 
stabilită, pentru" respectarea în
tocmai a disciplinei de plan. 
Realizarea sarcinilor prevăzute 
în domeniul producției vegetale 
impune, de asemenea, să se ac
ționeze cu multă hotărire, așa 
cum a cerut conducerea de 
partid și de stat, pentru exploa
tarea eficientă a tuturor supra
fețelor amenajate pentru iri
gații.

în toate județele, organele a- 
gricole, conducerile unităților, 
specialiștii,, militind perseverent 
pentru promovarea progresului 

n

tehnico-științific. să asigure in
troducerea și extinderea in cul
tură a celor mai productive so
iuri și hibrizi, producerea și fo
losirea de semințe din categorii 
biologice superioare, realizarea 
densităților optime de plante, 
executarea la timp a lucrărilor 
de fertilizare și întreținere a 
culturilor, prevenirea și comba
terea bolilor și dăunătorilor, a- 
plicarea udărilor necesare pe 
întreaga suprafață amenajată 
pentru irigat, scurtarea perioa
dei de recoltare, pentru evita
rea pierderilor, urmărindu-se 
îndeaproape utilizarea judicioa
să a tuturor mijloacelor din do
tare, economisirea resurselor 
energetice.

Se impune înfăptuirea întoc
mai a Programului de măsuri 
privind pregătirea și desfășura
rea lucrărilor agricole din pri
măvara anului 1986. care cu
prinde volumele de lucrări și 
principalele acțiuni menite să 
asigure efectuarea la timp și de 
calitate a insămînțărilor și a 
celorlalte lucrări agricole.

Analizînd rezultatele obținute 
în legumicultura,, raportul re
levă că programul supus spre 
dezbatere și aprobare. Ia actua
la plenară, cuprinde măsuri și 
acțiuni menite să dea un nou 
impuls dezvoltării acestei ra

muri importante a agriculturii. 
Va trebui să se acționeze cu" 
toată răspunderea, și hotărirea. 
pentru Înfăptuirea prevederilor 
programului, pentru obținerea 
unor producții care să asigure 
satisfacerea cerințelor de auto
aprovizionare ale fiecărui județ, 
necesarul de materie primă 
pentru industrializare, precum 
și îndeplinirea sarcinilor de 
export

Planul la producția de cartofi 
de toamnă a fost realizat, se a- 
rată in raport, evidențiindu-se 
că pentru asigurarea producției 
prevăzute pe 1986 este necesar 
să se. urmărească permanent a- 
plicarea corespunzătoare a teh
nologiei în toate unitățile. O. 
atenție deosebită trebuie acor
dată plantării suprafețelor 
planificate, realizării densități
lor stabilite și a tratamentelor 
împotriva bolilor și dăunători
lor.

Raportul subliniază că în po
micultură și viticultură trebuie 
să se acționeze botărît în. vede
rea realizării prevederilor din 
Programul supus spre dezbatere 
și aprobare plenarei, pentru a 
se asigura cantități sporite de 
fructe și struguri, la nivelul 
sarcinilor de plan.

Analiza efectuată asupra sta
diului îndeplinirii prevederilor 
din planurile și programele ela
borate in zootehnie scoate în 
evidență că in anul 1985 au con
tinuat să se manifeste lipsuri și 
greutăți, care au făcut ca rezul
tatele obținute să fie sub posibi
litățile și nivelurile prevăzute. 
Sînt evidențiate cauzele care au. 
condus la înregistrarea, intr-o 
serie de județe, a unor produc
ții zootehnice sub sarcinile de 
plan.

Realizarea obiectivelor impor
tante privind sporirea in ritmuri 
mai înalte, începind incă din 
anul 1986, a efectivelor de ani
male, îndeosebi a bovinelor și 
ovinelor, a producțiilor acestora, 
obligă cadrele de conducere si 
tehnice din minister, direcțiile 
agricole județene, consiliile uni
ce agroindustriale și din unități 
să elimine cu fermitate și ope
rativitate neajunsurile care mai 
există, să acționeze pentru in- 
făptuirea exemplară a hotăriri- 
lor de Rartid, a legilor" țării.

Direcțiile agricole și uniunile 
județene ale cooperativelor agri
cole de producție» împreună cu 
organele silvice vor întreprinde 
măsuri pentru folosirea cu ma
ximă eficiență a pajiștilor na
turale și pădurilor pășunabile, 
prin intensificarea executării în 
complex a lucrărilor agroame- 
liorative, de întreținere și ferti
lizare, în primul rînd cu îngră
șăminte organice. Totodată, se 
va acționa eu fermitate și exi
gență sporită pentru ca în anul 
1986 să se asigure integral din 
producția internă necesarul de 
furaje proteice. Pe baza anali
zelor din fiecare județ și unitate 
agricolă, se va acționa pentru 
asigurarea integrală a capacită
ților de producție din zootehnie, 
continuînd lucrările de moder
nizare a fermelor, amenajarea 

de spații pentru creșterea ani
malelor.

Este necesar să se întreprindă, 
în continuare, toate măsurile 
pentru realizarea integrală a 
programelor de dezvoltare a api
culturii, sericiculturii, piscicul
turii, precum și pentru înfăp
tuirea celorlalte programe spe
ciale aprobate.

Paratei cu dezvoltarea zoo
tehniei în unități agricole, se 
va acorda, o atenție sporită 
creșterii și îngrășării animale
lor în gospodăriile populației.

îmbunătățirea activității cțjn 
zootehnie și asigurarea realiză
rii integrale a sarcinilor aces
tui important sector trebuie să 
constituie un obiectiv de bază 
al întregii activități, și, de 
aceea, este necesar să se acțio
neze cu exigență sporită pentru 
întărirea, ordinii, și disciplinei, a 
răspunderii cadrelor de condu
cere și tehnice din organele 
agricole și unitățile de produc
ție, a tuturor crescătorilor, în 
respectarea normelor de hrăni
te. îngrijire și. de apărare a să
nătății animalelor. în buna or
ganizare a producției și a mun
cii in fiecare fermă zootehnică.

Un loc important este consa
crat în raport activității de îm
bunătățiri funciare, evidențiin
du-se necesitatea mobilizării 
forțelor și' mijloacelor proprii 
în vederea înfăptuirii obiective
lor prevăzute. S-a subliniat că 
experiența bună a Stațiunii de 
cercetări de la Perieni a fost 
generalizată prin executarea în 
complex, a. lucrărilor de comba
tere a eroziunii solului in dife
rite perimetre etalon, acțiune 
care, trebuie să continue in 
toate județele.

Raportul relevă că in cerce
tarea științifică și. introducerea 
rezultatelor acesteia in produc
ție s-au obținut realizări im
portante. Au- fost omologate și 
predate producției soiuri și hi
brizi noi de cereale. plante 
tehnice, furajere, legiune, pomi 
și vită de vie, s-au extins în 
producție noi soiuri și hibrizi 
prin producerea și, livrarea 
unor cantități, insemnate de se
mințe din verigile superioare, 
astfel incit peste 70 la sută din 
suprafețe au fost însămințate 
cu sămință elită și din înmul
țirea iutii. Au fost omologate 
rase noi de animale, introduse 
noi tehnologii in producția ve
getală și animală, care asigură 
reducerea consumurilor de e- 
nergie și creșterea Însemnată a 
productivității muncii.

în înfăptuirea marilor obiec
tive. ce revin agriculturii, un 
rol deosebit îl are, în conti
nuare. cercetarea științifică. în 
lumina hotărîrilor Congresului 
Științei,și învățămintului, Aca
demia de Științe Agricole și 
Silvice, institutele și stațiunile 
de cercetări au datoria să so
luționeze eu multă operativitate 
problemele puse de înfăptuirea 
noii revoluții agrare, să inten
sifice activitatea de creare a 
noi soiuri și hibrizi de plante, 
a noi linii, și rase, de animate, 
care să asigure producții ridi
cate în toate zonele țării. De 
asemenea, cercetarea trebuie să 
întărească colaborarea cu in- 
vățămintul și producția, să mi
liteze consecvent pentru apli
carea și generalizarea. în. marea 
producție a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Raportul relevă că în cadrul 
Programului național privind 
asigurarea unor producții agri
cole sigure și stabile. Consi
liul Național al Apelor a rea
lizat, în corelare cu cerințele 
agriculturii, lacuri de acumula
re, care constituie surse de apă 
pentru irigații. Au fost execu
tate lucrări de regularizări' și 
îndiguiri pe cursuri de apă, 
asigurindu-se apărarea de inun
dații a unor importante supra
fețe de terenuri agricole și 
descărcarea sistemelor de dese
care.

In silvicultură, principalii in
dicatori pe anul 1985. au fost 
îndepliniți, A continuat acțiu
nea de protecție și igienizare a 
pădurilor, s-au intensificat lu
crările de întreținere, însămîn- 
țări și suprainsămințări pe pa
jiștile naturale, de combatere a 
eroziunii și acidității solului, de 
desecări și altele.

Este necesar să se ia. în con
tinuare, măsuri pentru maltbuna 
gospodărire a fondului forestier 
și a pășunilor din zona de mun
te și perimetrul forestier din 
celelalte zone, continua ridicare 
a potențialului pi'oductjv al a- 
cestora, creșterea aportului sil
viculturii )a satisfacerea cerin
țelor economiei naționale.

In condițiile creării noului 
cadru organizatoric, prin înfiin
țarea Ministerului Industriei 
Alimentare și al Achiziționării 
Produselor Agricole, centralele 
industriale, consiliile județene 
de profil și întreprinderile sub
ordonate vor trebui să acțio
neze, în mod permanent, pentru 
încheierea și realizarea contrac
telor cu unitățile agricole, mem

brii cooperativelor agricole de 
producție și producătorii parti
culari privind asigurarea canti
tăților- de produse agricole pre
văzute a fi livrate la fondul de 
stat, perfecționarea tehnologiilor 
de. producție, valorificarea su
perioară a materiilor prime, re
ducerea consumurilor specifice 
materiale și energetice, diversi
ficarea structurii sortimentale și 
ridicarea nivelului calitativ al 
produselor.

Referindu-se la. activitatea de 
investiții, raportul arată că. uni-- 
tățile centrate. împreună cu uni
tățile beneficiare, trebuie să ia 
măsuri ferme pentru îmbunătă
țirea muncii pe șantiere, pentrtț 
darea la timp în funcțiune a 
noilor obiective.

în raport este relevată, tot
odată, necesitatea de a se lua 
toate măsurile în vederea reali- 

. zării sarcinilor de export prevă
zute pentru 1986. De asemenea, 
trebuie să se acționeze în scopul 
creșterii competitivității produ
selor agroalimentare pe piețe 
externe, pentru identificarea, de 
noi resurse privind exportul.

Examinînd. situația economico- 
financiară a unităților din agri-
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Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe. 
Stimați tovarăși,
Incadrîndu-se în ansamblul 

acțiunilor consacrate perfecțio
nării muncii politice, economice 
și sociale — proces specific ță
rii noastre după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — Plenara 
Consiliului Național al Agricul
turii oferă un cadru de inaltă 
exigență, pentru temeinica ana
liză asupra modului în care ac
ționează organele și organiza
țiile de partid in vederea înfăp
tuirii noii- revoluții agrare si ob
ținerii unor producții sigure și 
stabile.

Pentru noi, activiștii de partid 
si de stat, ca de altfel pentru 
întreaga națiune, activitatea 
neobosită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară 
de peste cinci decenii in slujba 
intereselor poporului și de peste 
20 de ani în fruntea partidului 
și statului face din secretarul 
general al partidului cel mai. 
distins conducător din intreag.a 
istorie a neamului, personalitate 
proeminentă a vieții politice in
ternaționale, constituindu-se în- 
tr-un model de gindire și acțiu
ne care ne mobilizează, de fie
care dată in a munți mai bine 
și mai spornic pentru îndeplini
rea cu maximă răspundere a 
sarcinilor încredințate.

Declarîndu-mi acordul deplin 
cu raportul, cu programele și cu 
toate materialele prezentate în 
cadrul problematicii care face 
obiectul dezbaterilor, raportez 
plenarei că și. in anul pe care 
l-am încheiat am obținut rezul
tate bune pe linia creșterii pro
ducției, onorării obligațiilor față 
de fondul centralizat al statului 
și aprovizionării populației. Pe. 
ansamblul județului am înre
gistrat la producția de cereale o 
creștere de peste 50 la sută față 
de nivelul obținut în 1980. In 
această perioadă, producția 
agricolă pe- lpcuitor*a crescut de 
peste două ori, iar anul trecut 
am depășit producțiile planifi
cate la porumb, cartofi de toam
nă, legume, fructe. în zootehnie 
au fost realizate sarcinile de 
plan la carne, lapte, ouă. inre- 
gistrind, fată de anul 1984, o 
creștere importantă a cantități
lor livrate la fondul de stat. 
Totodată, am urmărit o mai 
bună gospodărire a mijloacelor 
încredințate, o sistematică creș
tere a eficientei economice, asi- 
gurînd încheierea anului cu be
neficii. atit in unitățile agricole 
de stat, cit și în cele coopera
tiste.

între factorii care au condus 
la obținerea acestor rezultate 
menționăm asigurarea semințe
lor cu valoare biologică ridicată. 

. executarea lucrărilor la timp și 
de calitate superioară. îndepli
nirea programului de îmbunătă
țiri funciare, promovarea unor
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Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național 

al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor șe înscrie ca o 
nouă. Și grăitoare dovadă a gri
jii permanente a conducerii 
partidului și statului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua dezvoltare a 
agriculturii — ramură de bază 
a economiei naționale — care 
trebuie să-și aducă o contribu
ție tot. mai mare la progresul 
economic al țării, la creșterea 
nivelului de trai al întregului 
nostru popor.

Aplicînd în viață hotăririie 
Congresului al XIII-Iea al parti
dului, prețioasele indicații ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
date și cu prilejul vizitelor de 
lucru întreprinse în județul Ia
lomița, am reușit să gospodă
rim și să folosim mai bine baza 
tehnico-materială a cooperati
vei agricole de producție din 
Smirna și am aplicat cu fermi
tate principiile noului mecanism 
economico-financiar.

Ca urmare a măsurilor luate 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru respectarea teh
nologiilor și perfecționarea sti
lului și metodelor noastre de 
muncă, avem satisfacția șă ra
portăm că unitatea noastră a 
obținut, în medie, în cincinalul 
recent încheiat, producții mari 
de griu, porumb» floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr la hectar. 
Gospodărind cu grijă pămîntul, 
fondurile fixe, folosind cu efi

cultură și industria alimentară, 
raportul, evidențiază că cheltu
ielile de producție efectuate in 
1985 sint. mai reduse față de 
prevederi-. în același timp, se 
arată că 1986 va trebui, să- re
prezinte anul de cotitură in îm
bunătățirea activității de crește- 

*re a eficienței economice, de 
ridicare a rentabilității tuturor 
activităților.

în încheiere, în raport se 
arată : Dispunem in agricultură 
și industria alimentară, de 73 20‘J, 
cadre, cu studii superioare, Avem, 
o puternică dotare tehnică și o- 
foar.te bună bază materială. 
Avem puternice institute și sta
țiuni de cercetare. Ne bucurăm 
permanent de conducerea direc
tă, de îndrumarea, și orientarea, 
permanentă, de inestimabilă va
loare. din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Avem toate 
condițiile pentru, ca activitatea, 
în agricultură, în industria ali
mentară, in celelalte sectoare să 

' se situeze in acest an. la nivelul- 
sarcinilor puse în. fața noastră. 
Avem o serie de programe pe 
ramuri și subramuri, care con
cretizează obiectivele generale 
stabilite de Congresul al. XIII-

tehnologii specifice- condițiilor 
din 1985, creșterea gradului de 
instruire profesională a lucrăto
rilor din, agricultură, instaurarea 
unei discipline ferme in toate 
unitățile, aplicarea prevederilor 
mecanismului economico-finan- 
ciar, exercitarea unui control 
sistematic și sporirea răspunde
rii cadrelor fată de plan.

Sintem. conștienți insă că. re
zultatele obținute puteau fi mai 
bune. Rezervele de care dispu
nem sint confirmate de inseși 
producțiile diferite obținute de 
unități care au condiții pedocli
matice asemănătoare.

Analizele efectuate direct în 
ferme de biroul și secretariatul 
comitetului județean de partid 
au scos în evidentă faptul că 
realizarea unor producții mici 
de către unele unități a fost cau
zată. în principal, de nefolosirea 
la întreaga capacitate a . bazei 
tehnico-materiale. neaplicarea 
unor tehnologii corespunzătoare, 
neasigurarea densităților stabi
lite. iar in zootehnie — de ne- 
realizarea indicilor de natalitate. 
Aceste neajunsuri au fost 
dezbătute în cadrul recentelor 
adunări ale oamenilor muncii și 
cooperatorilor din toate unitățile 
agricole, adoptindu-se măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
activității și asigurarea condi
țiilor de îndeplinire a planului 
pe 1986. Garanția realizării sar
cinilor care ne revin în agricul
tură în acest an este dată de 
măsurile stabilite în vederea 
promovării unor tehnologii de 
virf. asigurării semințelor de 
calitate, executării arăturilor 
adinei pe întreaga suprafață, 
amplasării rationale a. culturilor 
de primăvară.

în domeniul creșterii animale
lor, sintem hotăriți șă acționăm 
eu toată fermitatea pentru spo
rirea efectivelor si îmbunătăți
rea structurii acestora, asigura
rea furajelor necesare, realiza
rea unei balanțe echilibrate in 
unități nutritive si proteină. 
Pentru același scop, am luat 
măsuri să folosim integral gu
noiul de grajd la fertilizarea so
lului. să ridicăm, continuu nive
lul de calificare și de conștiință 
al tuturor cadrelor. Acțiuni co
respunzătoare sint întreprinse și 
pentru creșterea producției in 
gospodăriile populației.

Apreciem că noile structuri 
organizatorice constituite atit 
pe- linie de partid, cît și pe linie 
de stat vor determina o îmbu
nătățire radicală a conducerii 
agriculturii.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Asigurăm Plenara Consi
liului Național al Agriculturii că 
oamenii muncii din agricultura 
județului Iași sint hotăriți să 
acționeze cu întreaga capacitate, 
in spirit revoluționar, pentru în
deplinirea integrală a planului 
pe anul 1986. să amplifice con
tribuția agriculturii Ia înflorirea 
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

cientă forța de muncă, .averea 
obștească a crescut continuu, 
ceea ce a făcut posibil să ne 
autofinanțăm de pește 15 ani.

Sintem însă deplin conștienți 
că rezultatele obținute puteau 
fi mai bune dacă in activitatea 
noastră nu ar fi apărut unele 
deficiente. Ne regăsim și noi in 
criticile formulate în raportul 
prezentat plenarei și sintem 
ferm hotăriți să acționăm cu 
toate forțele pentru organizarea 
temeinică a întregii activități. 
Informez plenara eă am înche
iat angajamente cu cooperatorii 
și ceilalți locuitori pentru ca 
întreaga suprafață de culturi 
prăsitoare să fie lucrată pe baza 
acordului global, astfel incit 
toată suflarea satului va munci 
efectiv la cîmp. S-au terminat 
reparațiile la tractoarele si 
mașinile agricole care vor fi 
folosite in campania de primă
vară, la echipamentul pentru 
irigat, am fertilizat întreaga 
suprafață cultivată cu păioase.

Răspunzind la chemarea 
C.A.P. Corabia, din județul Olt 
cooperatorii, specialiștii și me
canizatorii din Smirna se anga
jează ca în acest an să reali
zeze producții medii la hectar 
superioare celor din anul trecut.

Doresc să asigur conducerea 
partidului — a spus. în încheiere 
vorbitorul -- că vom face totul 
pentru’ creșterea continuă a pro
ducției agricole vegetale și 
zootehnice, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a ne 
spori contribuția la progresul 
economic al patriei noastre, la 
creșterea nivelului de trai al 
întregului nostru popor.

•
lea al partidului, de planul de 
dezvoltare economico-socială si 
de Programul partidului care 
dau o orientare clară muncii și 
activității noastre.

Se poate spune că realizarea 
acestora depinde acum de felul 
în care va acționa' fiecare din
tre noi, fiecare activist de partid 
și de stat. Fără îndoială că 
aceasta presupune o mai bună 
organizare a muncii, întărirea 
răspunderii, ordinii, disciplinei, 
a controlului, q mai bună repar
tizare a forțelor și a cadrelor, o 
largă activitate de unire a efor
turilor tuturor, intensificarea 
mujjcii de ridicare a pregătirii 
profesionale, deoarece numai cu 
oameni cu un înalt, nivel de pre
gătire se poate înfăptui noua 
revoluție agrară.

Pe baza planului de dezvolta
re a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1986, condu
cerile unităților agricole, orga
nele agricole județene vor în
tocmi programe concrete de lu
cru pentru folosirea deplină a 
fondului funciar, a bazei teh- 
nico-materiale, în vederea creș
terii producției agricole și efi
cienței economice.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
Documentele de majoră în

semnătate supuse dezbaterii 
plenarei noastre, elaborate în 
lumina orientărilor și indicații
lor deosebit de prețioase date 
de, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se constituie intr-un măreț pro
gram de muncă și luptă al în
tregii țărănimi pentru realiza
rea sarcinilor pe anul 1986 și pe 
întregul cincinal actual. Im
portanța problematicii pe care 
o abordează plenara noastră e- 
vidențiazâ incă o dată grija 
deosebită și statornică pe care 
conducerea partidului, dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
acordați ridicării activității 
acestei ramuri de bază a econo
miei naționale.

în cincinalul trecut, agricul
tura județului nostru a benefi
ciat din plin de ajutorul acor
dat de partid și de stat pentru 
dezvoltarea bazei materiale și 
asigurarea unor condiții optime 
în vederea introducerii tehno
logiilor intensive și sporirii pe 
această cale a producției. în 
acești ani s-a obținut o recoltă 
de cereale cu peste 25 la sută 
mai mare decît in perioada 
1976—1980, s-au dublat produc
țiile ta fasole și cartofi, iar la 
floarea-soarelui, mazăre, legu
me, fructe și struguri s-au în
registrat importante creșteri.

Cu toate acestea, rezultatele 
obținute îndeosebi în anul 1985 
sint cu mult sub posibilitățile 
de care dispunem, Sîntem con
știenți c& adevăratele cauze ale 
neimplinirilor se regăsesc in 
primul rind în lipsurile mani
festate în activitatea noastră, a 
specialiștilor, a cadrelor de con
ducere. Deși am avut o puter
nică bază materială, am acțio
nat insuficient pen.trp respecta
rea riguroasă a tehnologiilor de 
lucru. Vă încredințăm că am

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PAVEL ARON.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să 

aduc, in numele oamenilor mun
cii. al tuturor locuitorilor jude
țului Arad, cel mai ipalt omagiu 
și întreaga recunoștință pen
tru activitatea dumneavoastră 
neobosită, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
eroul ce întruchipează cele mai 
alese virtuți ale poporului, cti
torul de geniu al României so
cialiste. revoluționarul patriot, 
care din cea mai fragedă tine
rețe v-ați consacrat întreaga 
existență împlinirii idealurilor 
de libertate și independență, 
triumfului socialismului, înflo
ririi necontenite a patriei și afir
mării ei demne in rindul națiu
nilor lumii. In cele peste două 
decenii care au trecut de cînd 
ați fost ales in fruntea partidu
lui și a țării. România a cunos
cut cea mai fertilă perioadă din 
istoria sa multimilenară, o ade
vărată epocă de renaștere na
țională. pe care întregul nos
tru popor o numește cu 
justificată mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". în acești 
ani de glorioasă istorie, județul 
Arad a cunoscut, asemenea tutu
ror zonelor tării, datorită gindi- 
rii și acțiunii dumneavoastră 
revoluționare, o dezvoltare și în
florire fără precedent.

Lucrările plenarei noastre, 
care au loc la începutul unui 
nou an și cincinal, programele 
pe care sîntem chemați să le 
dezbatem, și1 fată de care imi 
exprim deplinul acord, ilustrea
ză. o dată în plus, preocupările 
stăruitoare ale partidului, ale 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea calitativă a întregii 
activități economico-sociale, în
făptuirea neabătută a obiective
lor noii revoluții agrare, a isto
ricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XIII-Iea.

Vă raportăm, mult sti
mate și iubite to.varășe 
Nicolae Ceaușescu, că, acționînd 
cu înaltă exigență comunistă 
pentru transpunerea în viată a 
indicațiilor și orientărilor date 
de dumneavoastră cu prilejul 
vizitelor de lucru întreprinse, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în județul nostru, am 
reușif să asigurăm organizarea 
mai bună a activității din agri
cultură, creșterea răspunderii 
cadrelor de conducere din acest 
sector pentru respectarea teh
nologiilor, executarea la timp și 
in condiții de bună calitate a 
lucrărilor agricole. Ca urmare.

Trăgînd toate învățămintele 
din lipsurile și deficiențele care 
s-au manifestat in anul trecut, 
conștienți de răspunderile ce le 
revin, cadrele din agricultură, 
industria alimentară, silvicultu
ră și gospodărirea apelor, or
ganele agricole’ județene, toți 
oamenii muncii din aceste sec
toare de activitate vor acționa 
ferm pentru aducerea la înde
plinire a hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de către plenară, si- 
tuind permanent in centrul ac
tivității lor înfăptuirea exem
plară a orientărilor și in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului.

Ne angajăm să acționăm cu 
hotărire pentru creșterea răs
punderii tuturor celor care lu
crează în această ramură de 
bază a economiei naționale, să 
asigurăm toate condițiile reali
zării producțiilor prevăzute in 
1986 — primul an al noului cin
cinal — înfăptuind astfel 
obiectivele noii revoluții agrare 
și sporind aportul agriculturii 
la progresul general al țării, la 
creșterea bunăstării întregului 
popor.

tras toate învățămintele din 
lipsurile și neajunsurile mani
festate in anul trecut și că vom 
acționa cu toată fermitatea 
pentru obținerea unei producții 
agricole sporite și sigure în 
acest an.

Așa cum este prevăzut în 
programele privind organizarea 
teritoriului, creșterea fertilității 
solurilor, realizarea lucrărilor 
in domeniul îmbunătățirilor 
funciare, supuse dezbaterii, vom 
intensifica eforturile pentru 
scarificarea și afinarea solului, 
efectuarea lucrărilor de com
batere a eroziunii, desecarea 
suprafețelor cu exces de umidi
tate, extinderea amenajărilor 
de irigații pe brazde scurte și 
exploatarea in cele mai bune 
condiții a sistemelor de irigații.

Au fost luate, de asemenea, 
toate măsurile ca apropiata 
campanie agricolă de primăva
ră să se desfășoare la timp și în 
cele mai bune condiții pentru a 
putea să ne îndeplinim sarcini
le pe care ni le-am fixat de 
sporire a producției la hectar, 
creșterea rentabilității fiecărei 
unități. Raportez plenarei că am 
dezbătut în adunările generale 
ale oamenilor muncii și ale 
membrilor cooperatori sarcinile 
ce ne revin in 1986 din progra
mele speciale privind creșterea 
iepurilor, albinelor, viermilor 
de mătase, dezvoltării pomicul- 
turii și viticulturii. In zooteh
nie, între alte măsuri luate care 
să asigure sporirea septetului* 
și producției animaliere, vom 
spori volumul de furaje, îndeo
sebi de fînuri și suculente, vom 
extinde în acest an la 70 la sută 
suprafețele cultivate cu lu
cerna. /

în încheiere îmi exprim acor
dul deplin cu prevederile do
cumentelor supuse dezbaterii 
plenarei și asigur conducerea 
partidului și statului că sintem 
ferm hotăriți să facem totul 
pentru a realiza o cotitură ra
dicală în creșterea tot mai pu
ternică a producției agricole în 
județul Constanța.

în anul 1985 am reușit să obți
nem producții superioare anilor 
anteriori la culturile cerealiere, 
plante tehnice, legume, precum 
și la lapte și carne. De aseme
nea. au crescut și livrările la 
fondul de stat.

Referindu-se în continuare la 
exigentele formulate de secre
tarul general aț partidului, in 
cuvîntarea rostită la recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv, la eforturile făcute de 
stat pentru dezvoltarea continuă 
a bazei tehnico-materiale a agri
culturii. vorbitorul a arătat că 
rezultatele obținute puteau fi 
mai bune, în județ exiștînd po
sibilități pentru realizarea unor 
producții agricole mai mari.

Pornind de la orientările și 
indicațiile formulate de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, la recenta 
ședință a Comitetului P61itic 
Executiv — a subliniat vorbito
rul — biroul comitetului jude
țean de partid a stabil.it un pro
gram concret de măsuri politico- 
educative și tehnico-organizato- 
rice pentru îmbunătățirea radi
cală a activității în toate sec
toarele agriculturii județului. 
Criticile, orientările și indica
țiile dumneavoastră au fost 
dezbătute în cadrul organiza
țiilor de partid, iar recent în 
adunările generale, care au avut 
un pronunțat spirit critic și 
autocritic, desfășurindu-se în- 
tr-o atmosferă de inaltă respon
sabilitate comunistă. Totodată, 
am repartizat forțele pe sec
toare și unități, punind accent 
pe creșterea răspunderii indivi
duale și colective, în primul 
rînd a specialiștilor, pe mai 
buna organizare a muncii. întă
rirea ordinii și disciplinei, a 
controlului înfăptuirii sarcinilor.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că am 
luat toate măsurile, în spiritul 
indicațiilor dumneavoastră, pen
tru pregătirea și desfășurarea in 
cete mai bune condiții a cam
paniei agricole de primăvară.

După ce a prezentat pe larg 
măsurile, complexe luate care 
vor asigura creșterea în acest an 
a producției vegetale și anima
le. îndeplinirea sarcinilor din 
programele speciale supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei, 
cît și cele privitoare la temei
nica pregătire a campaniei 
agricole de primăvară, vorbito
rul a spus, în încheiere : Noile 
măsuri privind perfecționarea 
conducerii și organizării agri
culturii au fost primite cu deo
sebită satisfacție și de oamenii
(Continuare în pag. a V-a)

stabil.it


SCINTEIA — sîmbătă 15 februarie 1986 PAGINA 5

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL AL AGRICULTURII,
INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII SI GOSPODĂRIRII APELOR

* 9
(Urmare din pag. a IV-a)
muncii din agricultura județului 
nostru, ele evidențiind, o dată 
mai mult, interesul și preocu
parea de care se bucură această 
ramură de bază a economiei na
ționale din partea conducerii de 
partid, personal a dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secre
tar general. Puternic mobilizați 
de indicațiile și orientările dum
neavoastră, mult iubite tovarășe

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN BULUGIU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși,
Permiteți-mi să exprim, în 

numele lucrătorilor din agricul
tura județului Dolj, cele mai 
calde sentimente de recunoș
tință tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, stima și 
prețuirea noastră nemărginită 
pentru sprijinul neprecupețit pe 
care ii acordă acestei ramuri de 
bază a economiei, pentru grija 
statornică șt preocuparea con
secventă față de dezvoltarea și 
progresul de ansamblu al socie
tății noastre socialiste. Subliniez 
In mod deosebit importanța 
măsurilor adoptate de condu
cerea partidului și statului, 
din inițiativa și cu contribu
ția hotărî toare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru per
fecționarea organizării și con
ducerii activității din agricul
tură, care creează noi condiții 
ca problemele ce privesc pro
ducția agricolă, precum și pre
lucrarea și valorificarea ei să se 
realizeze în condiții superioare, 
corespunzătoare exigentelor noii 
revoluții agrare.

Arătînd că, în anul 1985, în 
agricultura județului Dolj nu au 
fost obținute rezultate pe mă
sura posibilităților existente in 
această zonă, vorbitorul a sub
liniat că. în urma observațiilor 
critice făcute de secretarul ge
neral al partidului la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
anul trecut, s-au întreprins o 
serie de măsuri tehnice și orga
nizatorice pentru îmbunătățirea 
radicală a activității în 1986. în 
acest sens, el a raportat că au 
fost însămînțate cerealele păioa- 
se in epoca optimă și în con
diții de calitate superioară ani
lor trecuți. Au fost efectuate 
arăturile adinei de toamnă pe 
întreaga suprafață, inclusiv pe 
loturile date în folosință mem
brilor cooperatori, ceea ce va 
permite ca în primăvară să se 
semene în epocile optime și în 
condiții de calitate superioară, 
împreună cu Ministerul Agri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE RĂMNEANTU

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Problematica supusă dezbate

rii plenarei noastre ilustrează 
pregnant, și de această dată, 
grija statornică a conducerii 
partidului și a statului nostru, a 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. strălucit 
ctitor de țară nouă și prosperă, 
liberă și independentă, pentru 
dezvoltarea intensivă, multilate
rală. a agriculturii, pentru în
florirea satului românesc și 
creșterea bunăstării materiale a 
întregului popor. Datorită pre
ocupării dumneavoastră neoste
nite pentru soarta pămîntului și 
a țăranului român. în perioada 
inaugurată de istoricul Congres 

Nicolae Ceaușescu, ne angajăm 
ea. în această perioadă premer
gătoare aniversării a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comu
nist Român și pe parcursul în
tregului an, să muncim cu înal
tă răspundere și dăruire comu
nistă, revoluționară,, pentru ri
dicarea calității întregii activi
tăți din agricultura județului 
nostru, astfel incit anul 1986 să 
fie un an al producțiilor record.

culturii și Academia de științe 
agricole și silvice, au fost luate 
măsuri de creștere, în acest an, 
cu 14 mii ha a suprafețelor cul
tivate cu cartofi timpurii, ricin, 
sorg și alte culturi care, pe tere
nurile nisipoase, dau producții 
mai bune decît pe cele cultivate 
pînă acum. Au fost întreprinse 
acțiuni pentru realizarea inte
grală a programului de amena
jare a noilor orezării, a progra
melor de modernizare a viticul
turii și pomiculturii și de dez
voltare a legumiculturii. In 
zootehnie, in fiecare unitate se 
acționează pentru amenajarea 
de pajiști cultivate, pentru ea 
din primăvară pînă in toamnă 
animalele să fie pe pășune și nu 
furajate in grajd.

încredințez plenara, pe dum
neavoastră, mult stimate șt 
iubite tovarășe secretar general
— a spus în continuare vorbito
rul — că vom continua cu fer
mitate măsurile luate în anul 
trecut și în această iarnă ca 
zootehniștii, medicii veterinari, 
conducerile unităților agricole 
să poarte răspunderea directă, 
potrivit legii, pentru rezultatele 
economice din zootehnie, pentru 
sănătatea și tyața animalelor.

Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
pornind de la rezultatele nesa
tisfăcătoare din anul trecut, de 
la sarcinile ce ne revin în acest 
an, a fost analizată activitatea 
tuturor cadrelor de conducere și 
specialiștilor din agricultura ju
dețului și s-au luat măsurile 
organizatorice care s-au impus.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general
— a spus vorbitorul în încheiere
— că, în perioada imediat ur
mătoare, în spiritul concluziilor 
actualei plenare, al orientărilor 
și indicațiilor dumneavoastră 
vom adopta noi măsuri tehnice 
și organizatorice, vom acționa 
cu fermitate și răsoundere pen
tru a ne face pe deplin datoria, 
pentru a răspunde, prin produc
ții mari, grijii statornice pe care 
o acordați dezvoltării agricultu
rii, progresului multilateral al 
patriei noastre.

al IX-lea al partidului, pe care 
cu mîndrie patriotică o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", în 
agricultura românească s-au în
registrat, prin impresionante 
prefaceri revoluționare, cele 
mai mărețe împliniri. Zestrea 
materială și potențialul de azi 
al agriculturii județului Timiș 
nu suportă nici un fel de com
parație cu ceea ce se inregistra 
cu 20, cu 40 — ori cu 50 de ani 
în urmă.

Pe deplin recunoscători pen
tru prețuirea pe care o acordați 
activității și vieții făuritorilor 
de piine, sînt onorat, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral, să vă adresez, din partea 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii de Ia I.A.S. Liebling, 
cele mai calde și respectuoase 
mulțumiri.

Păstrăm neșterse în inimi și 

în conștiințe momentele insufle- 
țitorului dialog de lucru cu care 
ne-ați onorat, fericit prilej de 
a vă prezenta preocupările noas
tre în producția vegetală și în 
zootehnie, de a vă asculta sfatul 
bun și îndemnul înțelept,' ideile 
de excepțională însemnătate 
pentru ridicarea calității și efi
cienței întregii noastre activi
tăți.

Ca urmare, ultimii ani au con
stituit pentru activitatea noastră 
ani de referință, inregistrind 
niveluri de producție mult su
perioare anilor precedenți, atit 
la producția vegetală, cît și ani
mală.

Analizindu-ne însă activitatea 
prin filtrele unor exigențe ma
jore și comparînd realizările cu 
potențialul real de care dispu
nem. trebuie să arăt deschis că 
■rezultatele obținute pînă în pre
zent sînt încă departe de a se 
situa la cotele înalte ale posi
bilităților. Avem încă multe de 
făcut pentru gospodărirea mai 
judicioasă a pămîntului, prin

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DUMA

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși.
Comuniștii, toți locuitorii co

munei Șăulia, asemeni între
gului nostru popor, aduc oma
giul lor fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, întiiul bărbat 
al țării, eminent revoluționar, 
conducător iubit și stimat, care 
reprezintă în conștiința națiunii 
un pilduitor exemplu de slujire 
cu abnegație și totală dăruire a 
cauzei partidului și poporului, 
a socialismului, păcii și colabo
rării între popoare.

Ultimele două decenii consti
tuie și pentru cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Șăulia, județul Mureș, perioada 
cea mai luminoasă și mai bo
gată în împliniri. Succesele ob
ținute le datorăm preocupărilor 
statornice și consecvente ale 
conducerii partidului și sta
tului nostru, ale dumneavoas
tră. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tinua dezvoltare și modernizare 
a bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, pentru perfectiona
rea conducerii, organizării și 
planificării muncii, întărirea 
răspunderii și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, pentru creș
terea calității muncii și vieții 
țăranilor.

Raportăm plenarei că. prin 
transpunerea neabătută în viață 
a politicii agrare a partidului și 
statului nostru, prin hărnicia, 
priceperea și dăruirea coopera
torilor, mecanizatorilor și spe
cialiștilor și prin măsurile fer
me întreprinse în vederea res
pectării tehnologiilor, unitatea 
noastră a obținut în anul 1985 
producții bune la toate culturile.

Producțiile bune obținute ne-au 
dat posibilitatea să realizăm șt 
să depășim sarcinile de livrare 
la fondul de stat și. în același 
timp, să asigurăm o bună retri
buire a membrilor cooperatori. 
Ca urmare- a rezultatelor obți

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN DUMBRĂVEANU
Mult stimate și iubite tovarășe 

secretar generai.
Stimați tovarăși.
Prin problematica supusă dez

baterii, actuala plenară, desfă
șurată la început de an și cin

aplicarea corectă a tehnologiilor, 
asigurarea unor densități cores
punzătoare și executarea la timp 
și de bună calitate a tuturor 
lucrărilor.

Pentru anul 1986 am elaborat 
un amplu și cuprinzător pro
gram de măsuri politico-organi- 
zatorice și tehnico-economice 
regăsite, de altfel, și în angaja
mentele cuprinse în chemarea la 
întrecere pe care am- avut 
cinstea de a o adresa întreprin
derilor agricole de stat cu profil 
mixt și zootehnic din întreaga 
țară.

Vă asigurăm — a spus vor
bitorul în încheiere — că oame
nii muncii de Ia I.A.S. Liebling 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea neabătută a 
hotăririlor Congresului al XIII- 
lea al partidului, pentru ca prin 
realizările noastre să ne sporim 
aportul la dezvoltarea șj moder
nizarea agriculturii, la progre
sul multilateral al scumpei 
noastre patrii, Republica Socia
listă România.

nute de-a lungul anilor, a con
tribuției aduse la fondul centra
lizat al statului cu cantități tot 
mai mari de produse agroali- 
mentare, cooperativa noastră a 
fost distinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste", pre
cum și de două Ori cu „Ordinul 
Muncii" clasa I și Ordinul „Me
ritul Agricol" clasa I.

Plenara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, ale cărei lucrări 
se desfășoară la început de an 
și de nou cincinal, programele 
pe care sîntem chemați să le 
dezbatem și să Ie aprobăm, pre
cum și măsurile recent luate 
privind perfecționarea organiză
rii și conducerii unor sectoare 
ale agriculturii și industriei ali
mentare, reprezintă o nouă si 
grăitoare dovadă a grijii stator
nice a conducerii partidului și 
statului nostru, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru întă
rirea și modernizarea continuă 
a acestei ramuri de bază a eco
nomiei naționale și înfăptuirea 
noii revoluții agrare, obiectiv 
esențial al actualei etape de 
dezvoltare intensivă a economiei 
românești.

Vă raportăm că pentru anul 
agricol 1986 ne-am pregătit te
meinic, asigurind toate condițiile 
pentru realizarea unor produc
ții superioare. Am încheiat la 
timp campania însămînfărilor de 
toamnă, executînd lucrări de 
bună calitate ; culturile se pre
zintă bine.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : în numele locuitorilor din 
comuna Șăulia, asigur condu
cerea superioară de partid și de 
stat, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu abnegație ,si 
răspundere comunistă pentru 
sporirea continuă a producții
lor agricole, adueîndu-ne astfel 
contribuția Ia-creșterea bunăstă
rii poporului român, , la progre
sul și prosperitatea patriei noas
tre socialiste.

cinal, reprezintă expresia preo
cupării permanente a condu
cerii partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului' 
Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea unei agriculturi inten
sive, de înalt randament și efi

ciență. Ca urmare a grijii deo
sebite pe care partidul și statul 
nostru au manifestat-o și o ma
nifestă pentru ridicarea econo- 
mico-socială a tuturor zonelor 
țării, agricultura județului Vas
lui a cunoscut o impetuoasă 
dezvoltare, reflectată in dota
rea, modernizarea și intensifi
carea ei necontenită. Puternica 
ei bază materială-a fost gospo
dărită și utilizată cu mai mare 
grijă și răspundere, iar prin în
drumarea și controlul exercitat 
de organele și organizațiile de 
partid s-a determinat o mai ac
tivă participare a specialiștilor 
Ia înfăptuirea programelor ju
dețene de dezvoltare a agricul
turii.

Cu toate că în anul 1985 am 
obținut unele rezultate mai 
bune ca în anul precedent, a 
spus vorbitorul, nu putem fi 
mulțumiți de aportul mecaniză
rii Ia creșterea producției vege
tale. Era de datoria1 noastră, a 
celor din sectorul mecanizării, a 
unităților pe care le servim ca, 
în. condițiile mai deosebite ale 
anului trecut, să fie luate Unele 
măsuri care să fi diminuat efec
tele negative ale condițiilor na
turale nefavorabile.

în prezent, pentru buna pre

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE TĂNASE

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Stimati tovarăși,
Lucrările plenarei Consiliului 

Național al Agriculturii se des
fășoară la puțin timp de cind 
întregul nostru partid și popor, 
într-un climat de puternică an
gajare politică pentru înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al XIII- 
lea al partidului, au omagiat cu 
nețărmurită dragoste aniversa
rea zilei de naștere, activitatea 
și personalitatea mult stimatului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai pre
țuit fiu al națiunii, promotorul 
întregii politici interne și exter
ne a partidului și statului. Vă 
datorăm, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, elaborarea întregii 
politici agrare a partidului si 
statului nostru, reevaluarea. în- 
tr-o perspectivă nouă, revolu
ționară, a concepției privind 
realizarea unei agriculturi mo
derne. de înaltă productivitate, 
definirea cu deosebită claritate 
a etapelor noii revoluții agrare, 
găsirea celor mai eficiente solu
ții in vederea creșterii aportului 
agriculturii ia progresul neîntre
rupt-al societății românești.

Transformările revoluționare, 
schimbările cantitative și calita
tive în dezvoltarea agriculturii 
românești in acești ani de mă
rețe împliniri socialiste iși gă
sesc reflectarea și în dezvolta
rea agriculturii județului Ialo
mița, care, beneficiind de grija 
permanentă a conducerii parti
dului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a obținut 
creșteri importante la producții
le vegetale și animaliere, valoa
rea producției agricole fiind, ia 
sfîrșitul anului 1985, cu 25 la 
sută mai mare față de anul 1980. 
Comitetul județean de partid a 
acționat cu hotărîre pentru creș
terea răspunderii organelor și 
organizațiilor de partid, a1 con
ducerilor unităților în folosirea 
mai bună a pămîntului, a tutu
ror forțelor materiale și umane 
de care- dispunem, sporindu-ne 
eforturile pentru ea, și în condi
țiile mai deosebite ale anului 
trecut, să obținem rezultate 
bune.

După ce a prezentat produc
țiile vegetale obținute la ha 

gătire a apropiatei campanii de 
primăvară, am antrenat toate 
forțele Ia executarea reparații
lor Ia -tractoare și mașini agri
cole, acțiune care. Ia 20 februa
rie, va fi încheiată. Am făcut 
și facem eforturi pentru recon- 
diționarea tuturor pieselor și 
subansamblelor care se justifică 
din punct de vedere tehnic. Am 
constituit formații și posturi 
specializate de lucru pentru 
creșterea ritmului și calității 
reparațiilor la tractoare și 
mașini agricole. Concomitent, 
transportăm în cîmp gunoiul de 
grajd, asigurăm servirea com
plexelor și fermelor zootehnice.

Hotărîți să facem din 1986 un 
an al producțiilor agricole re
cord, am executat toate arătu
rile adinei de toamnă, iar în 
lunile de iarnă am asigurat 
fertilizarea suprafețelor de grid 
și orz.

Mobilizați permanent de sar
cinile ce le revin din Planul 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe 1986, oamenii 
muncii care lucrează in agricul
tura județului Vaslui sînt ho- 
tăriți să contribuie și mai mult 
la obținerea unor producții mai 
mari, la nivelul potențialului 
de care dispun.

și situația existentă în zootehnia 
județului, vorbitorul a arătat că 
acestea puteau fi mai mari, 
dacă s-ar fi folosit din plin în
treaga bază materială de care 
dispun unitățile agricole, de stat 
și cooperatiste.

în spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră — a arătat vor
bitorul — am analizat temeinic, 
Ia toate nivelurile, cauzele care 
au determinat nerealizarea in
tegrală a sarcinilor de plan. în 
plenara comitetului județean de 
partid cu activul din decembrie 
am dezbătut cu exigență stilul 
și metodele de muncă folosite 
de organele și organizațiile de 
partid, organismele agricole, or
ganele colective de conducere 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și am adoptat măsuri po- 
litieo-organizatorice care să de
termine îmbunătățirea activită
ții din agricultură. în cadrul re
centelor adunări generale ale 
oamenilor muncii din agricultu
ră, am analizat în profunzime. 
In spirit critic și autocritic, mo
dul cum au fost îndeplinite sar
cinile de plan de către fiecare 
unitate și fermă de producție și 
au fost stabilite măsuri pentru 
Înlăturarea neajunsurilor și so
luționarea problemelor legate de 
îndeplinirea planului pe acest 
an.

Organizația județeană de 
partid va acționa cu toată fer
mitatea pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea stilului și me
todelor de muncă și se anga
jează să obțină, în 1986, produc
ții agricole superioare. încă din 
toamnă am luat măsuri pentru 
asigurarea bazei tehnico-mate
riale și crearea tuturor condi
țiilor necesare îndeplinirii pla
nului pe acest an. Semănatul 
orzului și griului s-a făcut de 
calitate și în epoca optimă, cul
turile au răsărit pe întreaga su
prafață, asigurind o densitate 
optimă. în toate unitățile se 
acționează energic _pentru ferti
lizarea păioaselor, urmind ca în 
patru-cinci zile să încheiem a- 
eeastă lucrare. Arăturile adinei de 
toamnă au fost efectuate pe în
treaga suprafață, la un nivel 
calitativ bun. S-a definitivat 
amplasarea culturilor, stabilind 
sole cu dimensiuni mai mici, 
cît mai omogene din punct de 
vedere al condițiilor de produc

ție, care să permită o rotație 
corespunzătoare a culturilor. 
Dispunem de întreaga cantitate 
de sămînță necesară, iar în pre
zent în toate unitățile se reve- 
rifică puterea de germinație a 
semințelor. Folosim toate for
țele pentru transportul in cimp 
al îngrășămintelor naturale, cu 
prioritate pe suprafețele desti
nate legumelor, sfeclei de zahăr 
și porumbului în cultură inten
sivă. Acționăm pentru finaliza
rea lucrărilor de reparații și în
treținere a mașinilor și utilaje
lor” agricole.

In domeniul creșterii anima
lelor, conștienți de sarcinile 
mari ce ne revin în anul 1986, 
ne preocupăm cu toată răspun
derea pentru realizarea efecti
velor, ameliorarea raselor și a- 
plicarea normelor sanitar-vete- 
rinare. Am stabilit măsuri con
crete pentru asigurarea de către 
fiecare unitate a cantităților 
necesare de furaje, în structura 
și sortimentele corespunzătoare 
nivelurilor de producție plani
ficate, prin sporirea ponderii 
suprafețelor cultivate cu lucer
na și aplicarea întocmai a teh
nologiei culturilor furajere pen
tru obținerea de cantități mari 
de furaje pe unitatea de supra
față.

Avem Întrunite toate condi
țiile pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor ce ne revin 
din programele speciale apro

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA MITRICĂ

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimati tovarăși,
Plenara noastră lărgită are loc 

în atmosfera de vibrantă efer
vescență creatoare ce caracteri
zează începutul noului cincinal, 
care are drept obiectiv istoric 
transformarea României din 
tară în curs de dezvoltare în- 
tr-o țară mediu dezvoltată. Este 
încă un minunat prilej de a ex
prima. în numele tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc pe ogoa
rele județului Olt, simțămintele 
calde și profunde* de dragoste și 
recunoștință fată de cel mai 
iubit fiu al națiunii, erou națio
nal, care și-a închinat întreaga 
viată și capacitate de luptă re
voluționară fericirii. libertății și 
bunăstării poporului român — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășul secretar general ne-a 
făcut marea bucurie de a vizita 
în dese rinduri unități agricole 
din județul Olt. fiind oaspete 
drag și în consiliul unic agro
industrial Ianca. Și de fiecare 
dată ne-am bucurat de îndem
nuri și sprijin care au determi
nat o strădanie tot mai mare, o 
activitate tot mai bine organi
zată și tot mai rodnică, izbutind 
să învingem o serie de greutăți' 
cu care ne-am confruntat și să 
smulgem pămîntului roade cît 
mai bogate.

Subliniind că în anul 1985 ju
dețul Olt a realizat cea mai 
mare producție de porumb știu- 
leți la hectar, că producții bune 
au fost realizate și la orz, floa- 
rea-soarelui și sfeclă de zahăr, 
iar la legume a fost obținută cea 
mai ridicată producție din isto
ria județului, vorbitoarea a re
levat că s-a creat astfel posibi
litatea de a fi livrate la fondul 
de stat importante cantități de 
cereale, plante tehnice și le
gume.

în consiliul unic agroindustrial 
Ianca, amplasat în Cîmpia Du
nării. am acordat mai multă a- 
tenție pregătirii terenului, insă- 
mînțării la timpul optim, asigu
rării densității plantelor, folosi
rii de soiuri și hibrizi de înaltă 
productivitate; aplicării în mod 
diferențiat a lucrărilor de ferti
lizare si de ierbicidare, irigării 
plantelor, toate acestea permi- 

bate de Comitetul Politic Exe
cutiv. In acest scop, vom stabili 
indicatorii de plan pentru fie
care unitate și gospodărie per
sonală, în domeniul sericicultu
rii, pomiculturii și apiculturii, 
al creșterii iepurilor de casă. 
Ne preocupăm de asigurarea 
bazei materiale necesare și 
dezbatem prevederile acestor 
programe cu întreaga popu
lație.

în spiritul exigențelor actua
le acționăm pentru îmbu
nătățirea întregii activități de 
pregătire politică și profesiona
lă a oamenilor muncii din agri
cultura județului, punînd un 
puternic accent pe cunoașterea 
de către fiecare a sarcinilor de 
plan pe acest an, pe însușirea 
temeinică â tehnologiiloy, a mo
dalităților practice de realizare 
a producțiilor planificate.

Exprimîndu-mi deplinul acord 
cu documentele supuse dezba
terii plenarei, totala adeziune 
a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din județul nos
tru, Ia întreaga politică internă 
și externă a partidului și sta
tului, vă încredințăm că orga
nizația județeană de partid Ia
lomița este ferm hotărîtă să 
acționeze cu toată răspunderea 
pentru ridicarea întregii activi
tăți la nivelul exigenței ma
nifestate de conducerea parti
dului și statului, a spus ia 
încheiere vorbitorul.

tîndu-ne să obținem rezultate 
bune la porumb, orz, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, tomate. 
Am putut astfel să livrăm la 
fondul de stat importante can
tități de produse vegetale. Re
zultate satisfăcătoare s-au înre
gistrat și în sectorul zootehnic, 
unde sarcinile planificate, atit 
în producția de lapte, cît și la 
efective au fost realizate și de
pășite.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Analizînd în spirit critic 
Si autocritic activitatea desfă
șurată în anul 1985, trebuie să 
spunem că rezultatele puteau fi 
cu mult mai bune. Ne referim 
mai cu seamă la producția de 
grîu, diminuată din vina unor 
cadre tehnice care nu și-au făcut 
pe deplin datoria, abătîndu-se 
de la tehnologiile stabilite, dar 
și la' faptul că în campanie 
combinele de recoltat păioase. 
reparate nesatisfăcător, au de
terminat pierderi la recoltare.

Trăgînd toate concluziile din 
neîmplinirile anului trecut, pen
tru anul agricol 1986, primul an 
din noul cincinal, au fost luate 
măsuri ferme pentru a realiza 
producții de vîrf. pe care le pre
supune noua revoluție agrară. 
Culturile păioase au intrat in 
iarnă bine răsărite și înfrățite, 
au fost executate ogoarele de 
toamnă pe întreaga suprafață, 
s-a acordat toată atenția ferti
lizării cu gunoi de grajd. Desfă
șurăm o amplă activitate pentru 
ridicarea nivelului profesional 
al lucrătorilor din agricultură, 
fiind pe deplin convinși că pen
tru a obține recolte mari, coope
ratorii. mecanizatorii trebuie să 
învețe să muncească după nor
me științifice, s'ă poată înțelege 
si aplica rezultatele cercetării 
agricole.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, — a 
spus vorbitoarea în încheiere — 
că indicațiile și sarcinile formu
late de dumneavoastră la aceas
tă plenară vor constitui șl pen
tru noi adevărate programe de 
lucru,, că vom munci neprecu- 
pețind nici un efort pentru a ne 
aduce contribuția la înfăptuirea 
revoluției agrare prin producții 
vegetale și animaliere cît mai 
mari, atît în anul în care am 
pășit, cît și în întregul cincinal.

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 14 februarie, au continuat lucră
rile Plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Sala Palatu
lui Republicii a fost intîmpinată 
cu puternice aplauze, cu urale și 
ovații, intreaga asistență aclamind 
îndelung, cu însuflețire, pentru 
partid și secretarul său general, 

în cursul dimineții, lucrările au 
fost reluate în plen, in cadrul 
dezbaterilor • generale au luat 
cuvintul tovarășii Cornel Pacoste, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dragomir Stan, director 
al I.A.S. Lehliu, județul Călărași, 
Emerit Molnar. președintele 
C.A.P. Tușnad, județul Harghita, 
loan Bădilaș, secretar al comitetu
lui comunal de partid, primar al 
comunei Luncavîța. județul Tulcea, 
Marla Vintllă, secretar cu proble
me de agricultură al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., Virgil 
Nicolescu, director general al 
Direcției pentru agricultură a ju
dețului Dîmbovița, Ion Popescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Giurgiu al P.C.R.. Elena 
Zahan, directorul întreprinderii de 
industrializare a sfeclei de zahăr 
Oradea, județul Bihor, Nicolae 
Barbu, comandantul Șantierului 
național al tineretului pentru îm
bunătățiri funciare din zona Frun- 
zaru, județul Olt, Dumitru Lupșe, 
inspectQr-șef la Inspectoratul sil
vic al județului Maramureș, Marin 
Caplsizu, adjunct al ministrului 
industriei alimentare și al achizițio
nării produselor agricole, Gheor- 
ghe Antochi, secretar cu pro
bleme de' agricultură al Co- 

i miletului județean Bacău al 
P.C.R., Vasile Bărbulescu, prim- 

i secretar al Comitetului județean 
Olt al P.C.R.. Cristian Hera, direc
torul Institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fun- 

• dulea, loachim Moga. prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R.. Gheorghe David, ministrul 
agriculturii.

Participanții la dezbateri au re
afirmat, de la tribuna plenarei, 
sentimentele de fierbinte dragoste 
și profundă recunoștință față de 

conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care acționează 
cu abnegație, cu dăruire și eroism 
pentru edificarea socialismului și 
comunismului pe pămintul Româ
niei, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului, pentru cauza păcii, înțe
legerii și colaborării internaționale.

In cadrul plenarei s-a dat o înaltă 
apreciere rolului esențial al tovară
șului Nicolae Ceaușescu in dezvol
tarea intensivă și modernizarea 
continuă a agriculturii noastre so
cialiste, in elaborarea unei concep
ții științifice, de largă perspectivă, 
privind această ramură de bazâ a 
economiei naționale, în fundamen
tarea și înfăptuirea noii revoluții 
agrare, în vederea realizării unor 
producții mari, sigure și stabile, ri
dicării nivelului genera! de viață 
și de civilizație al satului românesc.

în cuvintul lor. vorbitorii au ex
primat deosebita stimă și prețuire 
față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, pentru 
contribuția de mare însemnătate 
pe care o aduce la elaborarea și 
înfăptuirea planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării. Ia înflorirea științei, 
învățămîntului și culturii românești.

în spiritul indicațiilor, orientări
lor și exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului, 
nlenara a prilejuit, în continuare, 
analiza în mod critic și autocritic 
a activității din agricultură. Indus
tria alimentară, silvicultură șl gos
podărirea apelor în 1985, dezbate
rea aprofundată a căilor și direc
țiilor de acțiune menite să ducă la 
înfăptuirea, în cele mai bune con
diții. a sarcinilor prevăzute pe anul 
1986 și pe întregul cincinal.

Vorbitorii au înfățișat eforturile 
depuse și producțiile obținute, care 
au asigurat aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare, 
precum și alte necesități ale socie
tății. Totodată, au fost analizate 
deficiențele manifestate în organi
zarea muncii și a producției agri
cole, care au făcut aț rezultatele 
înregistrate în 1985 să nu se situeze 

la nivelul posibilităților de care 
dispune agricultura noastră socia
listă.

Avînd in vedere atît realizările 
dobindite, cit mai ales neajunsurile 
din activitatea anului trecut, cei 
care au luat cuvintul s-au referit 
pe larg Ia măsurile .Întreprinse 
pentru ca intreaga muncă din agri
cultură să fie îmbunătățită, pentru 
ca în acest prim an al noului cinci
nal să se înregistreze creșterea sub
stanțială a producției vegetale și 
animale. în acest sens, s-a subli
niat că în fiecare județ, în fiecare 
unitate agricolă se acționează cu 
toate forțele pentru buna pregătire 
și desfășurare a campaniei de pri

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR PLENAREI
măvară. punîndu-se astfel o bază 
trainică recoltei din 1986. S-a sub
liniat, in timpul dezbaterilor, că o 
atenție deosebită se acordă execu
tării la timp și de bună calitate a 
însămînțărilor, a tuturor lucră
rilor agricole, respectării cu stric
tețe a tehnologiilor stabilite, 
utilizării cu randament sporit a 
întregului parc de tractoare și 
utilaje, a mijloacelor de transport, 
stringerii și depozitării, in bune 
condiții, a producției, livrării can
tităților de produse prevăzute la 
fondul de stat Se vor asigura, tot
odată, punerea in stare de funcțio
nare a tuturor sistemelor și insta
lațiilor de irigații, precum și reali
zarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, contribuind astfel la creș
terea suprafeței arabile, la ridica
rea potențialului productiv al pă- 
mintului.

A fost relevat faptul că, po
trivit indicațiilor tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, se va acționa 
cu răspundere pentru dezvoltarea 
zootehniei în cooperativele agri
cole de producție, în toate unitățile 
agricole, un accent deosebit punîn
du-se pe creșterea efectivelor de 
bovine, ovine și porcine, pentru 
sporirea producțiilor animaliere, 
pentru îmbunătățirea șl moderni
zarea activității din acest însemnat 
sector al agriculturii.

In cadrul lucrărilor, s-au eviden

țiat, de asemenea, măsurile stabi
lite privind intensificarea activită
ții în industria alimentară, în ve
derea dezvoltării producției, valo
rificării superioare a materiilor 
prime, diversificării structurii și 
ridicării nivelului calitativ al pro
duselor.

Au fost reliefate, totodată, pre
ocupările existente pentru îndepli
nirea sarcinilor din domeniul silvi
culturii și al gospodăririi apelor, a 
prevederilor tuturor programelor 
supuse dezbaterii plenarei.

Cei care au luat cuvintul au ară
tat, de asemenea, că va fi acordată 
cea mai mare atenție gospodăririi 
judicioase a fondurilor materiale și 

financiare, astfel incit să se asi
gure realizarea producției planifi
cate eu cheltuieli cît mai reduse, 
precum și rentabilizarea tuturor 
activităților din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor.

în cursul dezbaterilor au fost fă
cute numeroase propuneri privind 
lichidarea lipsurilor care s-au ma
nifestat, ridicarea pe o treaptă su
perioară a întregii activități, obți
nerea unor rezultate cit mai bune, 
pe măsura condițiilor create, a ba
zei tehnico-materiale existente.

La recomandarea prezidiului, 
care a subliniat că în timpul dez
baterilor în plen, pe grupe de ju
dețe, precum și în cadrul plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, plenarei Consiliului Silvicultu
rii și ședinței Comisiei centrale a 
producătorilor agricoli din localită
țile necooperativizate, au luat cu
vintul 173 tovarăși, participanții la 
lucrări au hotărît sistarea discu
țiilor.

Plenara a aprobat apoi, în una
nimitate, Raportul, programele și 
celelalte documente aflate pe ordi
nea de zl. , <

A fost adoptată, de asemenea, 
Hotărîrea-Apel a Plenarei lărgite a 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, care ur

mează să fie definitivată de BiToul 
Executiv al Consiliului Național pe 
baza orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și a propunerilor făcute în ca
drul dezbaterilor.

Pe baza Legii nr. 171983. care 
prevede convocarea Congresului o 
dată la cinci ani si pentru a da 
nosibilitatea acestuia să dezbată 
temeinic si să stabilească măsuri 
concrete in vederea transpunerii 
întocmai in viață a hotăririlor 
celui de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, a 
orientărilor si indicațiilor secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. cu privire

la înfăptuirea noii revoluții agra
re. â sarcinilor ce revin agricultu
rii. industriei alimentare si achi
ziționării produselor agricole, sil-, 
viculturii si gospodăririi apelor din 
Planul național unic de dezvoltare 

' economico-socială a României în 
perioada 1986—1990. Plenara Con
siliului Național a botărit convo
carea Congresului al III-Iea al 
consiliilor de eondueere ale unită
ților agricole socialiste, al întregii 
tărănimi. al consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimentară și 
din domeniul achiziționării nrodu- 
selor agrieole. din silvicultură și 
gospodărirea apelor in a doua de
cadă a lunii mai 1986.

La Congres vor participa 11000 
delegați si invitați.

Potrivit legii. Congresul iși va 
desfășura lucrările în plen si în :

1. Congresul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricola de Pro
ducție ;

2. Conferința consiliilor oameni
lor muncii dit» întreprinderile agri
cole de stat ;

3. ' Conferința consiliilor oameni
lor muncii din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii ;

4. Conferința consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderile de 
industrie alimentară și achiziționa
re a produselor agricole :

5. Consfătuirea consiliilor oame
nilor muncii din unitățile silvice ;

6. Consfătuirea producătorilor a- 
gricoli din localitățile necooperati
vizate.

De asemenea. în cadrul Congre
sului se vor mai desfășura :

1. Consfătuirea pentru fondul 
funciar. înfăptuirea Programului 
național privind asigurarea unor 
producții agricole sigure si stabile 
prin creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului. mai buna or
ganizare si folosire în mod unitar 
a terenurilor agricole, a întregii 
suprafețe a tării, realizarea lucră
rilor de irigații, desecări și com
batere a eroziunii solului, a tutu
ror lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare și gospodărire a apelor.

2. Consfătuirea privind autocon- 
ducerea si autoaprovizionarea teri
torială. realizarea sarcinilor de 
contractare si livrare a produselor 
agricole la fondul de stat și fon
dul de furaje.

3. Consfătuirea privind cercetarea 
științifică și învătămîntul agricol, 
introducerea progresului tehnic in 
agricultură, industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea apelor; 
preluarea și aplicarea în producție 
a rezultatelor cercetării.

Intimpinat cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și stimă, 
a luat cuvintul, in încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu deosebit interes și pro
fundă satisfacție, fiind subliniată, 
în repetate rinduri, cu îndelungi 
aplauze, urale și ovații. S-a acla
mat cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noasjră și mindria, 
Ceaușescu — România !".

în încheiere, tovarășul Ion Dincă, 
dînd expresie sentimentelor tutu
ror celor prezenți, a spus :

„Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In numele tuturor partieipanților 
la Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor, 
vă adresez cele mai vii și respec
tuoase mulțumiri pentru orientările 
șt indicațiile deosebit de prețioase 
cuprinse in magistrala dumnea
voastră expunere.

Vă încredințăm că vom lua toate 

măsurile pentru ca in toamna aces
tui an să nu ne mai prezentăm in 
fața dumneavoastră cu justificări 
și autocritici, ci cu recolte și reali
zări Ia nivelul planului de stat, 
precum și al programelor pe care 
le-am adoptat.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că orien
tările și indicațiile pe care le-ați 
dat astăzi vor constitui pentru Con
siliul Național, pentru întreaga 
noastră țărănime, pentru toți mun
citorii, tehnicienii, specialiștii și 
cadrele din agricultură, din toate 
celelalte ramuri și sectoare compo
nente ale consiliului ample și mo
bilizatoare programe de lucru, că 
vom acționa neabătut pentru în
făptuirea lor, pentru perfecționarea 
continuă a activității din agricul
tură, industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor, astfel 
incit să realizăm în cele mai bune 
condiții — așa cum ne-ați cerut-o 
— sarcinile ce ne revin din docu
mentele Congresului al XlII-lea, 
din planul de stat pe anul 1986.

In numele milioanelor de oameni 
ai muncii pe care ii reprezentăm, 
vă rugăm să primiți ceie mai 
călduroase mulțumiri, urări de 
multă sănătate, viață lungă și mul
tă, multă putere de muncă.

Să ne trăiți intru mulți ani, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
spre a ne conduce cu aceeași clar
viziune și fermitate revoluționară 
spre culmile luminoase ale socialis
mului și comunismului în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România".

Plenara a luat sfirșit intr-o at
mosferă de entuziastă angajare pa
triotică.

Puternic mobilizați de Îndemnu
rile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participanții au 
reafirmat vibrant voința lucrători
lor ogoarelor, a oamenilor muncii 
din industria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor de a 
acționa, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, cu înaltă 
responsabilitate, în spirit revoluțio
nar, pentru transpunerea în viață 
a hotăririlor adoptate de plenară, 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a programelor spe
ciale, a prevederilor .planului pe 
1986 și pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea neabătută a istoricelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român.
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Cronica zilei
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din București a 
avut loc. vineri, o conferință de pre
să în cadrul căreia Mun Ben Sam. 
însărcinatul cu afaceri ad-ipterim al 
acestei tari, a prezentat aspecte ale 
situației din Peninsula Coreeană,

tv
13,00 Telex
13,05 La sftrșlt de săptămînă (parțial 

color) • Iarnă pe,., portativ. Me
lodii de muzică ușoară româneas-' 
că • Gala desenului animat
• Ochi de copii — reportaj
• „Țara mea, străbun pămînt" — 
melodii populare • Șah • Ma
rile momente ale baletului • Cin- 
tecul cuvintelor — moment poetic

Cum va evolua vremea
în cursul zilei de vineri vremea 

s-a menținut închisă, cu cerul aco
perit. Precipitații sub formă de nin
soare au căzut în Moldova, Maramu
reș, cea mai mare parte a Transil
vaniei, Crișanei și Banatului, a zone
lor montane și, pe alocuri, în Olte
nia, jumătatea de vest a Munteniei 
și în Dobrogea. Vîntul a suflat slab 
pină la moderat, cu intensificări izo
late în sud-est, cu viteze de pină la 
55 km la oră, viscolind și spulberind 
zăpada. Temperaturile minime au 
fost cuprinse între minus 11 grade 
la Rădăuți și minus un grad la 
Tg. Mureș și Luduș. In Muntenia și 
sudul Crișanei s-a semnalat ceață, 
iar la munte chiciură.

Stratul de zăpadă măsura în Ma
ramureș între 1—150 cm, in Oltenia 
5—76 cm, în Muntenia 2—53 cm, în 
Moldova 1—31 cm, în Banat 1—36 cm, 
în Dobrogea 3—35 cm. in Crișana 
1—28 cm și parțial în Transilvania 
1—100 cm.

In intervalul următoarelor 24 de 
ore vremea va fi închisă, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea precipi
tații slabe sub formă de ninsoare în 
regiunile estice și, pe alocuri, in 
restul teritoriului. Spre sfîrșitul zi
lei de sîmbătă în sud-vestul țării sînt 
posibile precipitații sub formă de la- 
•poviță și ploaie. Vîntul va sufla mo
derat, cu unele intensificări în sudul

Starea drumurilor
Măsurile energice întreprinse pen

tru înlăturarea consecințelor ninsori
lor abundente și viscolului au făcut 
posibil ca, în cursul zilei de vineri, 
transportul feroviar în întreaga tară 
să reintre în normal..

Transporturile auto se desfășoară 
cu dificultate în județele Bacău. 
Brăila. Buzău, Călărași. Constanta, 
Dîmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, 
Gorj, Ialomița, Mehedinți, Olt, Tele
orman, Tulcea, Vrancea și în secto
rul agricol Ilfov. Se acționează în 
continuare pentru degajarea drumu
rilor și a șoselelor de zăpada troie
nită de viscol. în prezent, sint blo

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Ieri s-a efectuat, la 

Frankfurt pe Main, tragerea la sorți 
a grupelor preliminare pentru califi
carea la Turneul final al Campiona
tului european de fotbal ce va avea 
Ioc în 1988 in R.F. Germania. Echipa 
României va juca în grupa 1 alături 
de formațiile Spaniei, Austriei și 
Albaniei. Iată componența celorlalte 
6 grupe : Grupa a 2-a : Portugalia, 
Suedia, Elveția, Italia, Malta ; 
Grupa a 3-a : Franța, U.R.S.S., 
R.D. Germană, Norvegia, Islanda :

(yameiu.fafîle. semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
MONUMENTUL MUNCII 

de la întîlnirea fluviului cu marea
Dimineață de noiembrie. Pe flu

viul Tedon, în care se oglindește, 
inflorindu-1, Cblina Moranbo (Zeița 
florilor), se pierd, imperceptibil 
aproape, ultimele urme ale unei 
pînze diafane de ceață. Traversăm 
din nou capitala R.P.D. Coreene, 
Phenianul, cu străzile largi, curate, 
străjuite de blocuri, atrăgătoare 
prin zveltețe și culorile pastelate 
ale fațadelor, între care — drept 
repere statornice, monumentale — 
se înalță Palatul de studiu al 
poporului (găzduind biblioteca mo
dernă cu cele peste 30 milioane de 
cărți, cu cele 550 săli de cursuri, Jfe 
lectură, de conferințe, de muzică, 
unde vin zilnic 5 000—6 000 de oa
meni), sau Palatul maternității (cu- 
vintul palat fiind aici pe deplin la 
locul lui prin eleganța desăvirșită 
a celor șase clădiri, prin coloanele 
impunătoare și candelabrul uriaș 
de cristal care domină holul cen
tral, strălucirea luminilor lui Te- 
flectîndu-se feeric în pietrele semi- 
prețioase ale mozaicului ce se aș
terne ca un vast covor sub pașii 
femeilor ce pornesc — de aici sau 
din celelalte holuri „pavate" cu 
marmură — spre cabinetele de con
sultații, cu dotări de ultimă oră, 
ori spre saloanele destinate îngri
jirilor necesare celor ce urmează 
a aduce pe lume noii născuți). 
Traversăm din nou Phenianul do
minat de impresionantele și semni
ficativele sale monumente — Arcul 
de triumf. Complexul monumental 
al ideilor Ciuce, statuia avîntatului 
simbol „Ciolima" — ori de clădi
rile Teatrului Mare, Teatrului 
Mangsude, la care accesul este 
„prefațat" de fascinantul dans al 
apelor fîntînii arteziene, trimise 
spre cer pină la înălțimea de 50 de 
metri, ingemănindu-se sugestiv cu 
alegorica prezentă a monumentului 
sculptural al dansatoarelor, toate 
aducînd mărturii în legătură cu 
noul spirit cultural, care exprimă 

determinată de manevrele militare 
americano—sud-coreene.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ofițeri 
superiori, ziariști, precum si cores
pondenți ai presei străine, atașați 
de presă acreditați în tara noastră. 

(Agerpres)

• Mari Interprețl al scenei lirice 
Telesport • Autograf muzical
• Invitație sub cupola circului 

14,45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal •
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Steaua fără nume (color). Eml- 

siune-concurs cu tineri soliști de 
muzică ușoară. Etapa a II-a

20,40 Film artistic. „Misiunea lui 
Julien"

22,10 Feerie pe gheață (color)
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Banatului și la munte cu pină la 
50 km la oră. Temperaturile minime 
vor marca o scădere ușoară, fiind 
cuprinse între minus 13 și minus 
3 grade, izolat mai coborite în nord- 
est, iar maximele se vor situa între 
minus 6 și plus 4 grade. Local se va 
produce ceață și, izolat, polei.

Pentru intervalul 15—18 februarie 
se prevede o încălzire a vremii, în- 
cepînd din sud-vestul țării, deși la 
început va mai rămîne rece în cen
trul și estul țării. Precipitații sub 
formă de ninsoare vor cădea numai 
izolat în centrul și estul țării, și mai 
ales sub formă de lapoviță și ploaie, 
local, în celelalte regiuni. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări la munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 12 și minus 2 grade, izolat mai 
coborite în estul țării, dar mai ridi
cate în vest, iar maximele între mi
nus 3 și plus 7 grade. Izolat vor fi 
condiții de polei.

La București, la început vremea va 
fi închisă, cu cer acoperit, apoi se 
va încălzi treptat, iar cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitata 
slabe mai ales sub formă de lapoviță 
și ploaie. Vîntul va fi moderat. Tem
peraturile vor fi cuprinse între mi
nus 4 și zero grade, iar maximele 
între minus 1 și plus trei grade.

(Agerpres)

cate următoarele drumuri naționale: 
DN 5 B — Giurgiu — Ghimpați ; DN 
41 — Oltenița — Daia și DN 61 — 
Ghimpați — Corbii Mari. Pe aceste 
drumuri acționează utilaje și forțe 
umane pentru redarea lor în circu
lație.

Transporturile navale și activitatea 
în porturi au reintrat în normal.

Toate aeroporturile sînt în stare de 
disponibilitate.

De asemenea, activitatea de poștă 
și telecomunicații se desfășoară 
normal.

(Agerpres)

Grupa a 4-a : Anglia, Irlanda de 
Nord, Iugoslavia. Turcia ; Grupa a 
5-a : Olanda, Ungaria, Polonia, Gre
cia, Cipru ; Grupa a 6-a : Dane
marca, Țara Galilor, Cehoslovacia, 
Finlanda ; Grupa a 7-a : Belgia, 
Bulgaria, Scoția, Irlanda, Luxem
burg. Prima clasată in cele 7 grupe 
obține dreptul de a lua parte la 
turneul final, R.F. Germania fiind 
calificată din oficiu ca țară organi
zatoare. Meciurile din preliminarii 
vor începe in toamna acestui an.

existența unui cult al grandiosului 
la acest popor cu o eroică istorie.

Dar toate aceste repere ale nou
lui Phenian — oraș reconstruit din 
temelie, după încheierea războiului 
prin caro s-a atentat la indepen
dența poporului coreean, acum mai 
bine de trei decenii — monumen
tele simbolice prin care sculptorii 
țării aduc omagiul lor, cu profun
de sugestii năzuind spre materia
lizarea in piatră a unei noi i mo
rale a istoriei, merită o mai aten-

Insemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

tă șr* îndelungată descifrare. Poa
te, altcîndva.

...Acum, cind, rememorîndu-le, le 
consemnez incă o dată prezența in 
peisajul care incepe să ne devină 
familiar, au rămas deja în urmă. 
La fel ca și colina Moranbo. oglin
dită in apele, calme aici, ale Te- 
donului.

Panglica de asfalt, întovărășind 
drumul fluviului, abandonată ferm 
roților mașinii, își uită in urmă 
kilometrii, apropiindu-ne de locul 
ce urmează a fi vizitat. Trecem, 
așadar, în mare viteză pe lingă 
oțelăria Kanson (dominată de o 
uriașă inscripție pe care prietenii 
coreeni ne-o traduc cu o ușor vi
zibilă mindrie : „Locul de naștere 
al mișcării Ciolima**). Lăsăm apoi, 
în dreapta, combinatul de mașini 
grele Te An, cu marele cartier de 
blocuri ce i s-a alăturat ca o co
roană (combinatul a fost vizitat de 
președintele tării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care s-a bucurat 
de q, primire caldă, cu sentimente 
de aleasă prețuire și priete
nie, cum ne spun, de asemenea,

Consiliul de Securitate cere abolirea 
imediată a apartheidului in R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— La încheierea dezbaterilor asupra 
situației din Africa australă. Consi
liul de Securitate al O.N.U. a adop
tat, cu două abțineri (Statele Unite 
și Marea Britanie), o rezoluție in 
care se cere „abolirea imediată a 
apartheidului ca măsură necesară 
spre edificarea unei societăți demo
cratice nonrasiale în R.S.A.", infor
mează agențiile internaționale de 
presă.. Se cere, de asemenea, auto
rităților sud-africane să pună capăt 
violenței și represiunii exercitate 
asupra populației de culoare majo
ritare, a tuturor ceior care se opun 
politicii de apartheid.

Documentul avertizează regimul 
(rasist de. la Pretoria să nu mai co
mită nici un fel de „act de agresiu
ne, terorism sau destabilizare împo
triva statelor africane independente1*.

Totodată, țările vecine R.S.A., pre
cum și alte state ale continentului

„7986 va fi anul independenței Namibiei"
O declarație a președintelui S.W.A.P.O.

ALGER 14 (Agerpres). — .,1986 va 
fi anul independenței Namibiei" — 
a declarat Sam Nujoma, președintele 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), intr-un 
interviu acordat ziarului algerian 
„El Moudjahid". Arătînd că „lupta 
poporului namibian va continua 
pină la atingerea obiectivului final*, 
el a afirmat că întirzierea obținerii 
independenței teritoriului se dato
rează faptului că' anumite țări occi
dentale. avind interese economice 
în Namibia, sprijină politica guver
nului de la Pretoria. Nujoma a ca
lificat exploatarea economică a bo
gățiilor Namibiei drept „o Încălcare 
a celei mai elementare justiții și o 
violare a normelor exprese ale drep
tului internațional".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Un interviu al președintelui Libanului • Contacte 

diplomatice
PARIS 14 (Agerpres). — Președin

tele Libanului, Amin Gemayel, a de
clarat, intr-un interviu acordat ziaru
lui „Le Monde", că este absolut ne
cesar să se ajungă rapid la o înce
tare a stării de război din țară. El 
a apreciat că acordul tripartit sem
nat de liderii principalelor miliții li
baneze reprezintă un pas serios în 
direcția stabilizării situației din Li
ban, dar că nu a mers destul de de
parte. Șeful statului libanez a recu
noscut că pacea trebuie să înceapă 
cu o înțelegere între părțile aflate 
in conflict pe teren și a arătat că 
sprijină negocierile in măsura in 
care ele vor duce la un congres na
țional ale cărui rezultate ar fi rati
ficate de instituțiile democratice — 
puterea executivă și cea legislativă. 
Totodată, Amin Gemayel a afirmat 
că este necesar să se facă schimbări 
radicale pentru adaptarea sistemului 
politic libanez la realitatea de as
tăzi. El a apreciat că acordul tripar
tit are nevoie de îmbunătățiri în trei 
sfere — adaptarea sistemului politic 
la structura socială libaneză, siste
mul exercitării puterii și relațiile 
Libanului cu vecinii.

Amin Gemayel a relevat că există 
numeroase contacte, directe sau in
directe, intre părțile și fracțiunile li
baneze in vederea îmbunătățirii tex
tului acordului pentru ca acesta să 
constituie un pas real spre pace, și 
nu unul efemer. Șeful statului a re

prietenii coreeni). Ne îndreptăm 
spre Nampo, oraș-port la Marea 
de Vest, pentru a vizita, nu de
parte de el, in locul unde fluviul 
se intilnește cu marea, grandioasa 
lucrare a barajului, aflată in plină 
desfășurare. Unul din examenele 
supreme (cum ni s-a spus și cum 
aveam să ne convingem peste pu
țină vreme) ale puterii de con
strucție, ale maturității tehnice și 
de. concepție, ale eroismului 
muncii poporului coreean, sub con
ducerea Partidului Muncii, in frun
te cu tovarășul Kim Ir Sen, expri
mate in numeroasele înfăptuiri ale 
acestor ani.

Cind ne-am apropiat de ecluza 
Nampo, a început să plouă mărunt. 
Ca niște , alice, îmblînziți de dru
mul indelungat, stropii de ploaie 
desenează in față o țesătură in
certă. La capătul marelui dig, pa
nouri mari, machete lucrate cu 
exactitate, la scară, propun, dacă 
a'i imaginația de a ridica totul la 
dimensiunile realului, o lucrare 
intr-adevăr de gigantice proporții. 
Aici, Ia intîlnirea cu marea, flu
viul Tedon. al cărui curs l-am 
urmat pe întinse porțiuni, venind 
zeci de kilometri de la Phenian, ia 
o cu totul altă înfățișare. Adunîn- 
du-și in cale afluenții, mărindu-și 
mereu debitul, cind ajunge aici, la 
capătul călătoriei învolburate, flu
viul pare a-și liniști treptat apele 
dulci in ampla deltă, înaintind ezi
tant spre valurile sărate ale mării. 
Intilnirea cu marea prilejuiește un 
fasdînant spectacol, insolit de un 
fenomen natural rar întîlnit, cu 
implicații adinei în cotidiana exis
tență a fluviului ; fluxul și re
fluxul își află consecințe, printr-o 
rezonantă Condiționare, de-a lun
gul a zeci și zeci de kilometri, 
pină mai sus de Phenian, adînci- 
mea fluviului modificindu-se zilnic, 
oră de oră. în raport de flux și de 
reflux, apele fluviului pătrund im

sint solicitate să sprijine lupta pen
tru egalitate și dreptate din Repu
blica sud-africană. în același timp, 
se cere tuturor membrilor O.N.U. 
să-și intensifice sprijinul acordat, 
sub diverse forme, statelor africane 
din prima linie, pentru ca acestea 
să poată asigura protecția refugiați- 
lor sud-africani aflați pe teritoriile 
lor.

MADRID 14 (Agerpres). — Spania 
a condamnat ferm politica de 
apartheid promovată de regimul ra
sist de la Pretoria și a cerut auto
rităților sud-africane să-l pună în 
libertate pe Nelson Mandela, lider 
al Congresului Național African 
(A.N.C.), întemnițat de peste două 
decenii. într-o declarație dată publi
cității la Madrid, guvernul spaniol 
consideră că politica de apartheid 
trebuie să fie abolită cu desăvîrșire.

Evocînd problema guvernului ma
rionetă de la 'Windhoek, instalat de 
Pretoria în urmă cu șapte luni, pre
ședintele S.W.A.P.O. a subliniat că 
„acest regim a fost impus fără re
ferendum sau alegeri, în scopul in
ducerii, in eroare a poporului nami
bian și a opiniei publice internațio
nale".

După ce a menționat că, în actua
lele condiții, S.W.A.P.O. consideră 
că „cel mai important aspect al 
luptei il constituie intensificarea re
zistenței armate", Sam Nujoma a 
afirmat că acum se pune un accent 
deosebit și pe intensificarea eforturi
lor diplomatice ale organizației 
sale, deoarece „lupta armată de eli
berare are nevoie de sprijin din 
partea comunității internaționale".

cunoscut existența pericolului ca si
tuația să degenereze.

, CAIRO 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
a avut o rundă de convorbiri cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv ai Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, aflat în vi
zită la Cairo. Au fost discutate 
probleme referitoare la eforturile 
destinate să impulsioneze procesul 
de pace în Orientul Mijlociu și alte 
subiecte de interes comun., *

Convorbirile la nivel înalt egip- 
teano-palestiniene urmează să fie 
reluate simbătă dimineața.

CAIRO 14 (Agerpres). — In, locali
tatea israeliană Herzliya s-â încheiat 
o nouă rundă de negocieri israelia- 
no-egiptene în problema zonei Taba, 
teritoriu în dispută, aflat la frontie
ra dintre Egipt și Israel, în apropie
rea Golfului Aqaba.

într-o declarație făcută presei 
după convorbiri, conducătorul dele
gației egiptene, Nabil Al Arabi, a 
arătat că in cadrul discuțiilor, în 
afara problemei Taba, au fost exami
nate și o serie de subiecte privind 
relațiile bilaterale, informează agen
ția M.E.N.

Enclava Taba a rămas sub ocupa
ția Israelului după ce acesta și-a 
retras efectivele militare din Sinai, 
la 25 aprilie 1982.

petuos în apele mării sau se retrag, 
temporar învinse, spre izvoare, pen
tru a se relua fără încetare, ziua și 
noaptea, această șcurtă, patetică 
încleștare, intirziindu-se astfel 
contopirea lor, năzuită încă de la 
izvoare, exprimată tot mai limpede 
in drumul tot mai larg al fluviu
lui spre mare. Iar această bătălie, 
această încercare a puterilor intre 
fluviu și mare, se desfășoară pe o 
lungime de aproape 8 kilometri, 
aceasta fiind cuprinderea „porții de 
ape" ce, se închide și deschide, in
vizibil, după capriciile lunii, văzută 
ori nevăzută pe cerul nopții.

„Așadar — ne spune Kim Bo 
Iun, unul din „dirijorii" acestei 
vaste bătălii, la capătul căreia na
tura însăși va trebui să depună 
armele în fața cutezanței omului 
— zidul de apă va fi înlocuit cu 
un baraj zidit de mina omului".

în consecință, disputa înverșuna
tă dintre fluviu și mare va fi 
curmată prin inălțarea marelui 
baraj, ca un triumf, ca o dovadă 
a puterii de creație a omului. Dar 
bătălia nu e simplă, căci nimic nu-i 
mai înșelător ca valurile mării, cu 
neliniștea lor. pitorească uneori 
la suprafață, dar infernală in 
adîncuri, acolo unde mătură din 
cale totul, într-o fracțiune de se
cundă, cu o trufie suverană. Șl 
totuși,..

însoțiți de gazde, urcăm în ma
șini pentru a parcurge astfel o 
mare parte din kilometrii barajului 
care înaintează spre malul opus. 
Mașini uriașe, intr-un continuu 
du-te-vino, aleargă încărcate cu 
blocuri uriașe de beton, cu lut și 
nisip spre capătul digului, hotărîn- 
du-se astfel milimetru cu milime
tru ziua izbînzii finale. Ziua cind, 
pe întinderea celor 8 kilometri, 
uriașul baraj ivit în calea apelor 
va decide noul destin al fluviului. 
„Pină atunci nu mai e mult !“, 
ne spune Ri long Su, în a cărui 
dezinvoltură este greu să deslu
șești biografia tînărului soldat- 
erou din anii războiului de.apăra
re a țării, ajuns acum în ano
timpul deplinei maturități, pasio
nat pină la uitare de sine de 
tehnică și de viața de șan
tier. Sînt Oameni care-și scriuj 
zi de zi, viața, numele în piep
tul semeț al barajului de Ia 
Nampo. De aceea, în modul lor de 
a vorbi, de a înfățișa munca pe 
șantier, de a prezenta coordona
tele lucrării, care atrage atenția 
țării întregi și lumii, se poate 
desluși o discretă nuanță de exal
tare, o bine păzită mindrie — dar 
cit de deplin justificată I

în așteptarea vasului care — de 
la locul unde digul înaintează im
perceptibil — ne va duce spre ce
lălalt‘mal, notez toate acestea, im- 

In memoria eroilor 

romani căzuți în luptele 

pentru eliberarea 

Budapestei
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 41-a aniversări a 
eliberării, capitalei ungare de sub 
dominația horthysto-fascistă, amba
sadorul României în R. P. Ungară, 
Nicolae Vereș. a depus o coroană de 
flori la mormintele eroilor români 
căzuti în luptele pentru eliberarea 
Budapestei.

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE ROMÂNIEI
VIENA 14 (Agerpres). — La Viena 

a fost organizată o expoziție docu
mentară de fotografii privind Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră. Ima
ginile au trezit interesul vizitatori
lor și oamenilor de ' specialitate din 
domeniul transporturilor fluviale, 
care au evidențiat capacitatea po
porului român de a construi obiec
tive de asemenea interes și amploare 
la nivelul tehnicii mondiale.

De asemenea, a fost organizată fi 
o masă rotundă, la care au parti
cipat șefi ai agențiilor de navigație 
ale țărilor dunărene, directorii por
tului și ai societăților de transporturi 
fluviale din Viena, reprezentanți ai 
presei de specialitate austriece. Cu 
acest prilej au fost prezentați para
metrii tehnici de construcție și func
ționare ai canalului și instalațiilor 
care-l deservesc, importanța acestui 
obiectiv pentru economia româneas
că, precum și avantajele pe care le 
prezintă pentru intensificarea trans
portului internațional de mărfuri din 
și spre centrul Europei.

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak 
„Comitetul celor șapte" al Ligii Arabe a cerut încetarea 
operațiunilor militare și trecerea la tratative pentru soluționarea 

diferendului
BAGDAD 14 (Agerpres). — Potri

vit unui purtător de cuvînt militar 
irakian, citat de agenția I.N.A., for
țele irakiene însărcinate cu apărarea 
porturilor au respins joi un atac 
lansat pe mare de vedete de luptă 
iraniene. Navele iraniene, care au 
încercat șă se apropie de porturile 
El Bekr și El Amiq, au fost res
pinse.

Agenția I.N.A. arată totodată că 
avioane de luptă irakiene au efec
tuat misiuni de luptă împotriva Ira
nului. bombardînd aeroportul Al- 
Ahwaz și terminalul petrolier din 
Insula Kharg.

Trupele irakiene au lansat, de 
asemenea, un atac împotriva insulei 
Majnoon. aflată sub controlul tru
pelor iraniene din 1984.

TEHERAN 14 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția iraniană de 
știri IRNA. trupele iraniene se află 
în prezent staționate pe o suprafa
ță de 700 km pătrați în peninsula 
Faw. Militarii iranieni au continuat 
să avanseze de-a lungul căii de co
municație strategice Faw-Umm 
Qasr.

Postul de radio Teheran, citat da 
agenția Reuter, a anunțat că. in zona 
sudică a frontului, forțele iraniene 

presionat nu doar de Cifrele ce dau 
dimensiune concretă uriașului efort 
uman, temerității acestei lucrări, ci 
și de lumina ce trăiește — da, 
acesta-mi pare a fi cuvintul exact I 
— în ochii constructorilor pe care-i 
cunoaștem aici. Ei privesc intr-un 
fel aparte zbuciumul apelor, nepă
sători, obișnuiți cu ploaia tenace 
de toamnă. Au trecut doar, ani la 
rind, examenul mult mai dur al 
iernilor. Pentru că prețul unui mi
limetru de dig nu poate fi calculat 
doar în tonele de. beton, ci, mai 
ales, în zilele și nopțile de patetică, 
eroică dăruire ale miilor de con
structori. Toate acestea însemnînd. 
în fapt, în final — cind digul va 
fi zidit în fața apelor mării și ale 
fluviului, unind malul dinspre co
muna Sanguang cu cel opus, al 
comunei Ungriul — 4,6 km baraj 
de argilă, 2,4 km baraj de beton, 
și încă un kilometru lățimea eclu
zelor. Toate acestea insemnîrtd, 
deci, lucrări de maximă precizie 
pentru realizarea celor trei ecluze, 
a celor două porți'de evacuare a 
apelor, laterale ecluzelor. Ecluze 
prin care vor putea trece vapoare 
de 2 000 tdw (prin prima), de 50 000 
tdw (prin a doua), de 20 000 tdw 
(prin a treia). „Pe aici, pe deasu
pra ecluzelor, cind lucrarea va fi 
încheiată, vor trece o șosea și o cale 
ferată !“, ne spun gazdele. O fac 
cu simplitate, firesc. Dar amploa
rea acestei veritabile opere de con
strucție, o premieră indiscutabilă, 
avind în vedere particularitățile 
naturale, merită să cheme cuvin
tele legitimei admirații. Motivele 
sint numeroase. începută în ianua
rie 1982, construirea uriașei ecluze 
de la Nampo, în estuarul fluviului 
Tedon, de la Marea de Vest a 
Coreei, înaintează, prin puterea de 
dăruire și eroismul oamenilor, cu 
impetuozitate.

Acum, cind scriu aceste rlndurl, 
multe cifre (cuprinse în carnetul 
de însemnări privind mersul lu
crărilor) se cer radical corectate, 
aduse la zi. Pentru că barajul prin
cipal, cu cele 31 de vane ale , sale, 
și barajul secundar, cu cele 5 vane, 
au fost realizate după mai mult 
de un an de mari eforturi, iar nu 
de mult principalele lucrări de 
înălțare a ecluzelor au fost ter
minate. Cind totul va fi încheiat, 
cind lucrările de finisare ale aces
tei monumentale construcții vor fi 
duse la bun sfîrșit, cind apele flu
viului vor lua altă înfățișare, ne- 
maifiind influențate de ritmurile 
fluxului și refluxului, natura însăși, 
peisajul se vor transforma radical. 
Atunci, în viitor, probabil pliantele 
turistice vor informa lapidar că 
digul de argilă și beton are la 
bază, în adîncul mării, lățimea de

MOSCOVA

Pregătiri în vederea Congresului
al XXVII-lea

MOSCOVA 14 (Agerpres). — M. 
Chebeleu transmite : întreaga activi
tate politică. economică și socială 
din Upiunea Sovietică, acțiunile și 
preocupările conducerii de partid și 
de stat, ale organizațiilor de partid, 
colectivelor de muncă, ale întregului 
popor sovietic se desfășoară, de mai 
multe luni,, sub semnul pregătirilor 
pentru Congresul al XXVII-lea al 
Partidului Comunist al:Uniunii So
vietice. In acest cadru au avut loc 
și adunările de dare de seamă si ale
geri în organizațiile de partid.

Hotărîrile plenarelor din aprilie si 
octombrie 1985 ale C.C. al P.C.U.S. 
și examinarea proiectului de Program 
al partidului. în noua sa redactare, 
a Statutului P.C.U.S. cu modifică
rile propuse și a proiectului „Orien
tările fundamentale de dezvoltare 
economică și socială a U.R.S.S. pe 
1986—1990 și pe perioada pină în 
anul 2000“ au imprimat un puternic 
impuls adunărilor de dare de seamă 
și alegeri din organizațiile de bază 
ale partidului — acolo unde actul po
litic se materializează in fapte con
crete — conferințelor de partid ra
ionale. orășenești, regionale și de ți
nut. congreselor partidelor comuniste 
din republicile unionale. Comuniștii 
au examinat rezultatele activității 
desfășurate, au analizat cu atenție 
experiența pozitivă acumulată, au 
trasat căile și metodele de traducere 
în viață a strategiei politice, econo
mice și sociale de dezvoltare accele
rată a societății sovietice și de ri
dicare, pe această bază, a nivelului 
de trai material și spiritual al între
gului popor.

O dezbatere amplă asupra docu
mentelor apropiatului congres al co
muniștilor sovietici se desfășoară, în 
prezent. în uzine și fabrici, instituții 
de învățămînt, de cultură. în toate 
sectoarele vieții sociale. în cursul că
reia oamenii muncii stabilesc sarci
nile concrete ce le revin pdhtru în
deplinirea prevederilor celui de-al

au avansat pe malul vestic al secto
rului maritim Shatt Al-Arab, in pofi
da Unui puternic atac aerian irakian.

BAGDAD 14 (Agerpres). — „Co
mitetul celor șapte" al Ligii Arabe, 
însărcinat cu acțiuni menite să ducă 
la încetarea conflictului dintre Iran 
Si Irak, și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu escaladarea recentă a 
conflictului dintre cele două țări. 
Documentul final dat public^ății de 
agenția KUNA subliniază necesita
tea încetării operațiunilor militare 
si trecerii la tratative, pentru regle
mentarea pe cale negociată a dife
rendului. Totodată, documentul cere 
tuturor țărilor, organizațiilor și or
ganismelor internaționale să adopte 
poziții ferme împotriva continuării 
operațiunilor militare, pentru înce
tarea conflicțului și asigurarea păcii 
pe baza normelor de drept interna
țional.

„Comitetul Celor șapte" a hotărît 
să sesizeze > Consiliul de Securitate 
în legătură cu pericolul creat prin 
escalada operațiunilor militare, ce- 
rind acestuia să adopte cit mai grab
nic măsuri concrete pentru încetarea 
ostilităților si soluționarea conflictu
lui prin mi jloace pașnice.

106 metri și la virf, 13 metri : 
că în unele locuri ale bara
jului adincimea mării atinge 30 
de metri ; că întreaga concepție a 
lucrării deosebit de complexe a 
aparținut specialiștilor coreeni, ca 
și tehnica și utilajele.

Cind am vizitat barajul ecluzelor 
de la Nampo, privind de pe vasul 
cu care străbăteam lacul interior 
al ecluzelor, ce urma a fi secat 'la 
încheierea lucrării, Ri long Su spu
nea, după cum imi amintește pes
te timp carnetul de însemnări :

— Cel mai important pentru 
noi este barajul ecluzelor, inima 
construcției !

Apoi, întinzînd mina, undeva 
spre dreapta :

Priviți, acolo, spre mica insu
liță. Acolo nu trăiau oameni. Acum 
trăiesc. îi spunem Insula cu far. 
Cind construcția va fi încheiată, 
multe se vor schimba. Spre binele 
oamenilor. Așa cum ne-a cerut tova
rășul Kim Giăn II, care s-a ocupat 
îndeaproape de mersul lucrărilor, 
șprijinindu-ne in permanență, avind 
un rol deosebit în inițierea, proiec
tarea și construirea ecluzei, în an
gajarea întregului popor coreean 
pentru a participa la realizarea 
acestei epocale lucrări.

Ecluza de la Nampo este pen
tru tară un veritabil simbol și 
o avuție de preț. Pentru că, 
dațorită ei, vor fi acumulați 2,7 
miliarde metri cubi de apă. Aceas
ta va asigura irigarea a 300 000 
hectare, transformarea în pămin- 
turi fertile a unor suprafețe întinse 
din terenurile sărăturoase, alimen
tarea cu apă a numeroase fabrici 
și întreprinderi, creșterea nivelului 
fluviilor Tedon și Gerian, făcin- 
du-le navigabile pentru nave de 
mare tonaj, scurtarea drumului — 
prin șoseaua și calea ferată ce vor 
traversa barajul — spre litoralul 
vestic al Coreei, dezvoltarea pro
ducției piscicole, înfrumusețarea 
naturii și modelarea climei în a- 
ceâstă regiune, dezvoltarea puter
nică a turismului și a localităților 
din zonă.

...La întoarcerea de la Nampo, 
după-amiază, pe drum am întîlnit 
grupuri de pionieri. Veneau de la 
școală. în uniformele lor curate, 
viu colorate, păreau niște gingașe 
flori. Ca un simbol al viitorului. 
Grandiosul monument al muncii de 
la Nampo va fi. neîndoios, și pen
tru ei Un simbol. Și un indemn de 
a duce mai departe izbinzile pre
zentului, de a continua mișcarea, 
atît de populară în R.P.D. Core
eană, „Să învățăm de la eroii mo
dești", eroi cum sînt și minunății 
constructori ai barajului.

Nicolae DRAGOȘ

al P.C.U.S.
XII-lea plan cincinal de dezvoltare 
social-economică a tării.

Colectivele de muncă din marea 
majoritate a ramurilor economiei 
naționale au luat un start bun la 
începutul actualului cincinal — re
latează presa, radioul si televiziunea 
din Uniunea Sovietică, — obținind 
succese de seamă în sporirea potenția
lului economic. în promovarea pro
gresului tehnico-științific si creș
terea. pe această bază, a producti
vității muncii. în industrie, planul 
de producție a fost indeplinit. in 
cursul lunii ianuarie, în proporție de 
102 la sută. Productivitatea muncii 
a sporit cu 5,6 la sută comparativ 
cu nivelul înregistrat în perioada 
similară a anului trecut. Ramurile 
industriilor constructoare de mașini, 
cu rol determinant în promovarea 
progresului tehnico-științific. și-au 
realizat, de asemenea, sarcinile de 
plan. în agricultură, potrivit datelor 
furnizate de Direcția centrală de 
statistică, producția-marfă a înre
gistrat un spor sensibil în sectorul 
zootehnic în aproape toate republi
cile unionale.

Pregătirile pentru Congres și dez
baterea de către întregul popor a 
documentelor pe care forumul co
muniștilor urmează să le adopte au 
dat un puternic impuls activității 
creatoare a maselor largi de oameni, 
au generat inițiative și acțiuni va
loroase în întrecerea socialistă. în 
care sînt. practic, angajate colecti
vele de muncă din toate sferele pro
ducției materiale si spirituale.

în centrul preocupărilor partici- 
pantilor la întrecerea socialistă se 
situează. în primul rind. problemele 
legate de intensificarea producției și 
sporirea avuției naționale, promo
varea progresului tehnico-științific 
Si creșterea productivității muncii, 

. sporirea eficienței activității econo
mice. precum și a calității produc
ției. utilizarea rațională a resurselor 
umane, materiale și financiare, reali
zarea unor însemnate economii la 
consumul de materii prime, partici
parea activă si efectivă la înfăptui
rea programelor economice si so
ciale.

Pină la deschiderea lucrărilor Con
gresului al XXVII-lea al P.C.U.S. 
au mai rămas citeva zile. în cinstea 
acestui remarcabil eveniment din 
viata partidului și statului sovietic, 
mii. zeci de mii de colective de oa
meni ai muncii acționează cu per
severență pentru îndeplinirea anga
jamentelor asumate în întrecerea 
socialistă, se pregătesc să participe 
activ, la 15 februarie, la primul 
„subotnik" unional din actualul cin
cinal de dezvoltare . economică și 
socială, organizat în cinstea Congre
sului Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

'agențiile de presă1 
J TRANSMIT: j

ȘEDINȚA. Vineri, la Geneva a 
I avut loc ședința plenară a delega- l 
| țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la nego-I 

cierile bilaterale privind armamen- 1 
Ițele nucleare si cosmice, transmite . 

agenția T.A.S.S.

GRECIA ȘI ITALIA au comuni-

Icat președintelui in exercițiu al i 
C.E.E. că nu vor participa la so- | 
lemnitatea de luni, care se va des- ‘ 

Ifășura la Luxemburg, in cursul că
reia va fi semnat documentul pri- | 
vind reforma Tratatului de la | 
Roma care a pus bazele Comuni-

Ității Economice vest-europene — | 
anunță agenția France Presse.

. NECESITATEA CONTINUĂRII 
DIALOGULUI între reprezentanții I

I guvernului salvadorian și cei ai | 
Frontului Farabundo Marti pentru 

I Eliberare Națională — Frontul De- ■
mocratic Revoluționar (F.M.L.N.- I 
F.D.R.) în vederea soluționării po- * 

Ilitice a conflictului intern a fost 
reafirmată de Guillermo Ungo, I 
președintele F.D.R.. in cursul unei ■ 
conferințe de presă. El a arătat că 

I refuzul președintelui Jose Napo- I 
| leon Duarte de a relua dialogul cu | 
forțele insurgente este în. totală 

I contradicție cu interesele poporului ■ 
salvadorian.

ÎNȚELEGERE AVIATICĂ. După 
Icum transmite agenția T.A.S.S., la I 

Washington a avut loc schimbul de | 
note diplomatică cu privire la in- 

Itrarea in vigoare a ințelegerii so- ■ 
vieto-americane privind reluarea, I 
de la 29 aprilie 1986, a zborurilor I 

. directe intre U.R.S.S. și S.U.A.
CONGRES. La Salonic au început | 

vineri lucrările celui de-al treilea 
I congres al partidului Noua Demo- ■ 

crație. principala formațiune poli- | 
tică de opoziție din Grecia. Dis- I 

. cursul de deschidere a fost rostit 
de președintele partidului, Constan- I 

I tin Mitsotakis. care s-a referit la | 
reorganizarea structurii și funcțio- 

I nării Noii Democrații.
' LA HELSINKI s-a încheiat cea I 
Ide-a VÎI-a sesiune a Comisiei pen

tru protecția mediului in Marea I 
Baltică. La lucrări au participai | 
delegați din Danemarca. Finlanda.

I R.D.G., R.F.G., Polonia, Suedia și i 
U.R.S.S., precum și observatori din I 

1 partea unor organizații internațio- 1 
nale care se ocupă cu probleme

J ecologice. Au fost adoptate reco- I 
mandări vizînd îmbunătățirea me- | 

I di ului, combaterea poluării apelor
Mării Baltice, relatează agenția l 
T.A.S.S.

I CUVlNTARE. în cuvîntarea ros- . 
tită la ceremonia depunerii jură- I 

• mîntului noului' guvern, președin- I 
tele Braziliei, Jose Sarney, a reite
rat hotărîrea de a acționa pentru I

I depășirea gravelor probleme eco- | 
nomice și sociale ale țării. Vom

Ilua măsuri eficiente pentru redu- > 
cerea numărului șomerilor și a I 
sărăciei, pentru dejucarea încercă- I 

Irilor de denationalizare a princi
palelor sectoare ale economiei, a I 
spus el.I TRUPELE GUVERNAMENTALE .
ANGOLEZE au intervenit în două I 

1 zone din țară împotriva unor ban- I 
de de rebeli care au atacat popu-

I lația civilă — informează agenția I 
| ANGOP. Aceștia au fost nevoiți să | 
se retragă, abandonind tehnică și

I material militar. ■
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