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Sub semnul adeziunii profunde la ideile și orientările cuprinse

în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, al angajării ferme
de a le transpune exemplar în viață, ieri au continuat

LUCRĂRILE MARELUI FORUM DEMOCRATIC
AL AGRICULTURII NOASTRE
in plen, conferințe și consfătuiri
Vineri. 30 mai. au continuat lu
crările Congresului al III-lea al con
siliilor de conducere ale unităților
agricole socialiste, al întregii țărănimi. al consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor.
în cursul dimineții, au fost relua
te dezbaterile in plen asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi a
congresului.
Prima parte a ședinței a fost con
dusă de tovarășul Gheorghe Dinu,
președinfele C.A.P. Smeeni. județul
Buzău.
în cadrul discuțiilor generale, au
luat cuvîntul tovarășii loan Foriș,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Călărași al P.C.R.. Gheorghe
Lozoveanu. directorul I.A.S. Ostrov,
județul Constanța. Lazăr Suciu. di
rectorul întreprinderii de îmbunătă
țire si exploatare a pajiștilor, jude
țul Caraș-Severin. Vasile Voicu. pre
ședintele 'C.A.P. Jilava, sectorul
agricol Tlfov, Emil Maiorescu, inspector-șef al Inspectoratului silvic,
județul Hunedoara. Gheorghe Pană,
ministrul industriei alimentare
si
al achiziționării produselor agricole,
Aurel Furfurică. directorul Trustu
lui I.A.S. Prahova. Maria Gheor
ghe. prim-secretar al Comitetului
județean Neamț al P.C.R.. Andrei

Lazăr. directorul Stațiunii de cerce
tare și producție pomicolă Baia
Mare,
Ion Giurgiu.
președintele
C.A.P. Luna, județul Cluj, Constan
tin Dumbrăveanu. directorul Trustu
lui S.M.A.. județul Vaslui. Sabina
Popescu, primarul comunei Polovragi,
județul Gorj, Wilhelm Baltesch. pre
ședintele C.A.P. Chirpăr. județul
Sibiu. Marin Nedea. directorul
S.M.A. șl președintele C.A.P. Purani. județul Teleorman.
După pauză, lucrările au fost con
duse de tovarășa Rodica Vișan, or
ganizator de partid, președintele
C.U.A.S.C. . Rusănești, județul Olt.
La dezbateri au participat tova
rășii Dinu Daniliuc. președintele
C.A.P. Gurbănești, județul Călărași,
Ion Toma. directorul I.A.S. Prejmer,
județul Brașov. Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii. Doina Vasilescu,
secretar al Comitetului județean Arad
al P.C.R.. Liviu Groza, președinte
le C.A.P. Sanislău, județul Satu
Mare. Constantin Pintilie. rectorul
Institutului
agronomic
..Nicolae
Bălcescu" București. Flnrentin-Doru
Cirpanu. directorul Combinatului
agroindustrial Timiș. Mihai Pădura
rii, directorul Trustului S.M.A. — ju
dețul Dolj, Ion Traian Ștefănescu,
prim-secretar al Comitetului . jude
țean Sălaj al P.C.R., Ladislau Vitoș,

președintele C.A.P. Cosmenl. județul
Harghita, Ion Avram, director gene
ral al Direcției agricole județene Ia
lomița. Eugenia Baraboi, organizator
de partid, președintele C.U.A.S.C.
Flâmînzi, județul Botoșani, Dumitru
Năstase. directorul Întreprinderii de
execuție și exploatare a lucrărilor de
îmbunătățiri funciare Galați. Steluța
Balint. primarul comunei Gugești,
județul Vrancea.
De la tribuna marelui forum, vor
bitorii au subliniat însemnătatea ex
cepțională a ideilor și orientărilor
cuprinse în magistrala cuvintare
rostită de secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
deschiderea lucrărilor congresului,
document de excepțională valoare
teoretică și practică. Pe baza unei
analize științifice, profund realiste,
a rezultatelor obținute în agricultu
ră. industria alimentară, silvicultură
și gospodărirea apelor, documentul
definește, cti clarviziune, coordona
tele activității viitoare din aceste im
portante ramuri și sectoare ale economiei naționale. în vederea în
făptuirii noii revoluții agrare, ridi
cării Întregii munci la un nivel su
perior de calitate și eficiență. În
deplinirii. in cele mai bune condi

ții. a tuturor obiectivelor stabilite de
Congresul al XIII-lea al P.C.R.
In numele țărănimii, al milioane
lor de oameni ai muncii pe care ii
reprezintă, participants au adus un
vibrant omagiu, de caldă dragoste,
stimă și recunoștință, conducătorului
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a cărui viață și activitate se iden
tifică. de peste cinci decenii, cu
lupta eroică a partidului nostru co
munist pentru eliberare socială și
națională, transformarea revoluțio
nară a societății, pentru Înfăptuirea
aspirațiilor fundamentale ale po
porului român de pace și progres,
pentru edificarea socialismului și co
munismului pe pămintul patriei. Ei
au dat o înaltă apreciere contribu
ției hotăritoare a secretarului gene
ral al partidului la dezvoltarea și
modernizarea continuă a agricultu
rii. a tuturor ramurilor economiei
naționale, la propășirea multilatera
lă a patriei, ridicarea gradului de
civilizație al satului românesc, apropiindu-I tot mai mult de condi
țiile de muncă și viață de la orașe,
la înflorirea necontenită a tării și
creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru, la spo-

(Continuare In pag. a IV-a)
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11 000 de agricultori, veni(i din. absolut toate col
țurile de țară, au pășit. in
marea rotondă a congresului ca intr-un lan copt de
griu (culoarea mochetei
așternute in sală — culoa
rea griului, culoarea pe
care o vor avea, in curind,
ti.mpiile României). Sint
aici 11000 de reprezentanți
ai agriculturii românești,
ai celor care, aplecindu-se
cu dragoste și răspundere
asupra pămintului, amestecind in plămada brazdei
toată priceperea și toată
voinfa lor, asigură piinea
tării, dau timpurilor cu
semănături o mereu mai
___
sporită forță de a produce.
Sint aici 11 000 dintre cei
care-aduc de pe timpuri,
din fermele agricole boga
ta experiență a muncii.
Sint. 11000 pe care marele
detașament al muncii pe
ogoare i-a trimis aici pen
tru a face un mare schimb
de experiență, de idei și a
răspunde astfel îndemnu
lui permanent al secretaru
lui general al partidului. în
prima zi și chiar in prima
clipă a deschiderii lucră
rilor ei au primit in sală,
cu urate și ovații, pe to-

varășul Nicolae Ceaușescu,
pe tovarășa Elena
Ceaușescu și. in timp ce
ascultau cuvintarea secre
tarului general al partidu
lui, cei 11 000 aveau privi
rile ațintite cind spre tri
bună, cind asupra carnețe
lelor in care se așterneau
idei. Idei, una după alta,
dense, de mare însemnăta
te pentru munca și viața
lor. a tării întregi, Marea
sală a acestui al III-lea
Congres al țărănimii a de
venit. astfel o aulă in care
cei ce au in răspundere
pămintul agricol al tării
ascultau învățind.
Cu mai multi ani in urmă,
la una dintre primele con
sfătuiri ale țărănimii coope
ratiste, un mare scriitor
român ale cărui opere au
fost, in. mare parte, închi
nate destinului țărănimii,
impresionat de competenta
cu care se discuta acolo
despre rosturile noi ale
agriculturii, despre tehnici
și metode noi, și-a intitu
lat însemnările publicate
imediat in presă — defi
nind prin asta și rostul
unor asemenea întruniri —
„Academia agricolă...'1. In
tre timp, agricultura socia
listă a înaintat mult pe

tru a se reâliza, pe toate
suprafețele ce le au in răs
pundere. culturi intensive
(termenul definește tocmai
producțiile ale căror cifre
le-am amintit), ai, dintr-o
dată, 1revelația lungului
(intr-un
drum străbătut
:
atit de’ scurt timp .’), a
marilor transformări petrecute în conștiința și in
nivelul de pregătire, in
competenta profesională a
agricultorilor din România.
Ei, cei mai buni din uriașa
armată
a
agricultorilor
. țării, sint oamenii noii
revoluții agrare. Ei și toți
cei care, pe întregul pămint al României, se an
gajează tot mai puternic in
cutele rinduieli sociale. Dar
însușirea si aplicarea noi
puteau oare să-și închipuie
lor tehnologii, ei care au
că numai peste două dece
conștiința marii lor răs
nii se va vorbi in agricul
punderi pentru piinea tării.
tură despre producții —
Spunea,
in cuvin
obținute concret, și nu doar
tarea
sa. tovarășul
proiectate — care să ajungă
Nicolae Ceaușescu: ..Avem
la S 000 de kp de. grtu la
o bună bază tehnico-mahectar și la peste 20 000 de
terială și. mai presus de
kg de porumb la hectar ?
toate, avem o minunată
Ascultindu-i acum pe ță
țărănime cooperatistă, mi
ranii de azi (uneori fii nd
nunați oameni ai muncii,
printre ei chiar cei de
ingineri, tehnicieni. care
atiinci) cum vorbesc, in
termeni tehnici, despre tehreprezintă factorul hotâritor
pentru
înfăptuirea
nologii moderne, despre
obiectivelor noii revoluții
sisteme de lucrări, despre
agrare, pentru dezvoltarea
rigorile ce se impun pen-

drumul dezvoltării sale,
țăranii înșiși s-au transfor
mat. Cei
- ■ de
■ atunci gindeau, discutau, visau la
producții
agricole, la
mari
m uit mai mari producții
care fusese
decit cele
___ pe
.
in. stare să le obțină agri
cultura României din tre-

ÎNSEMNÂRI
DIN SALA
CONGRESULUI

puternicâ a agriculturii
noastre
socialiste".
Pe
omul muncii, pe capacita
tea lui creatoare, pe hărni
cia și competenta lui, pe
conștiința și pe voința sa
de a se autodepăși se în
temeiază, intr-adevăr, pro
gresele de pină acum ca și
cele viitoare, in dezvolta
rea întregii viefi economice
și sociale a României, lată
exprimat acest adevăr si
aici, la Congresul țărăni
mii, prin gindurile, expe
riențele și cunoștințele cu
care au venit și le expun
participanta, prin faptele
pe care le raportează. Ei
sint dintre cei care —' așa
cum spunea secretarul ge- ■
neral .al partidului — știu
mai puțiți să vorbească, dar
știu să) obțină mari pro
ducții agricole, acele pro
ducții de care țara are ne
voie. Acesta, și este spiri
tul ce domină lucrările acestui congres : spiritul
muncii și strădaniilor con
crete spre mai mari pro
ducții. spre generalizarea
experienței înaintate.
Cei 11 000 sint o parte
din harnicii oameni ai noii
revoluții agrare.

Mihai CARANFIL

FAPTE MUNCITOREȘTI
DIN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
SIBIU : Producție fizică

peste prevederi
Angajați plenar în ridicarea în
tregii activități de producție la
cote superioare de calitate și efi
ciență, oamenii muncii din indus
tria județului Sibiu raportează
importante depășiri ale planului
la producția fizică, obținute in
principal pe scama creșterii accen
tuate a productivității muncii. La
acest rodnic bilanț și-au adus
contribuția, printr-o organizare su
perioară a producției și a muncii,
prin aplicarea consecventă a pro
gresului
tehnic,
întreprinderea
metalurgică de metale neferoase
Copșa Mică, ■ Exploatarea de con
ducte magistrale gaz metan și
„Automecanica" Mediaș, întreprin
derea mecanică Mirșa, întreprin
derea de piese auto, „Independen
ța" și „Metalurgica“-Sibiu. (Ion
Onuc
Nemeș,
corespondentul
„Scinteii").

MUREȘ : Livrări

suplimentare la export
Hotărite să livreze ritmic produ
sele destinate partenerilor externi,
colectivele de oameni ai muncii
din numeroase întreprinderi indus
triale mureșene au înscris noi
fapte de muncă în cronica întrece
rii socialiste. Astfel, ca rezultat al
acțiunii statornice de înnoire și
modernizare a produselor și reali
zării ritmice a contractelor cu par
tenerii externi, colectivele din 15
întreprinderi industriale și unități
economice și-au Îndeplinit și de
pășit, In perioada’care a trecut din
acest an, planul la export. între
colectivele cu cele mai bune re
zultate se numără cele de la Com
binatul „Azomureș", întreprinderile
„Elec.tromureș" și „Prodcomplex"
din Tirgu Mureș și Fabrica de an
velope Luduș. S-au livrat pe adre
sa partenerilor externi, in plus
față de sarcinile de plan, impor
tante cantități de îngrășăminte
chimice, melamină, materiale fotosensibile, conductori electrici izo
lați. confecții metalice, sticlărie
— artizanat și alte produse.
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul
„Scinteii").

PRAHOVA : Noi sonde

în funcțiune
Aplicînd noi tehnologii la fora
jul rotativ. organizînd superior
munca in brigăzi, intărind asis
tența tehnică pe întregul flux de
producție, petroliștii de la Schela
de t’oraj Scăeni au reușit să
crească simțitor vitezele de foraj.
Acest fapt le-a permis să predea
suplimentar beneficiarului — Schela

petrolieră de producție Boldești —
patru noi sonde peste prevederile
planului. Petroliștii de la foraj
colaborează nemijlocit cu cei de la
extracție in realizarea probelor la
sonde, astfel incit acestea au in
trat mai repede in funcțiune, ceea
ce a permis creșterea producției
de țiței. (Constantin Căpraru, co
respondentul „Scinteii").

BIHOR : Productivitate

sporită
în Întreprinderile industriale din
județul Bihor, preocuparea stărui
toare pentru aplicarea pe scară lar
gă a lucrului în acord global, per
fecționarea și extinderea unor teh
nologii de fabricație de mare ran
dament. folosirea judicioasă a ca
pacităților de producție au de
terminat un spor al productivității
muncii de peste 1 000 lei pe fie
care lucrător. Această creștere a
permis colectivelor de muncă din
unitățile bihorene să livreze su
plimentar economiei naționale, in
perioada care a trecut din acest
an. 110 000 tone lignit. 68 milioa
ne mc gaze libere. 9 400 tone ar
gilă refractară, 45,6 milioane kWh
energie electrică, produse de me
canică fină insumind 13 milioana
lei. 2 400 tone țiței supus prelu
crării. 636 tone uleiuri minerale,
1 250 tone alumină, 310 tone lacuri
și vopsele, 1 500 mc BCA. mobi
lier din lemn, confecții textile, alte
produse utile. Cele mai bune re
zultate le-au obținut minerii de la
Voivozi. energeticienii
orădeni,
oamenii muncii de la întreprinde
rile ..Alumina". „Metalica". Combi
natul pentru prelucrarea lemnului,
întreprinderea de subansamble și
piese pentru mijloace de transport
Oradea. Rafinăria „Crișana" Suplacu de Barcău, întreprinderile de
confecții din Oradea și Marghita,
întreprinderea de-sticlărie pădurea
Neagră. (loan Laza, coresponden
tul „Scinteii").

IAȘI : Economii de metal,
energie electrică
și combustibil
Oamenii muncii din industria
județului Iași înregistrează succese
deosebite în producție, ca urmare
a utilizării cu grijă a materiilor
prime și materialelor, a energiei
și combustibililor. Astfel, de la în
ceputul anului și pină in prezent,
au fost economisite peste 25 mi
lioane kWh energie electrică. 350
tone combustibil convențional și
peste 1 200 tone metal. întreprin
derea metalurgică, una din marile
consumatoare de energie electrică
din Iași, poate funcționa trei luni
la rînd cu economia de energie
realizată în această perioadă in

județ. Aceste economii s-au obținut
ca urmare a introducerii și gene
ralizării de soluții și tehnologii
avansate menite să contribuie la
reducerea consumurilor de mate
riale. energie electrică si termică,
la creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, precum și prin
funcționarea deplină a mașinilor,
utilajelor și instalațiilor din dota
re. Cu cele mai mari economii se
Înscriu Combinatul de fibre sinte
tice, întreprinderea de mașiniagregat și mașini-unelte speciale,
întreprinderea metalurgică. între
prinderea de mătase „Victoria" din
Iași, ca și Întreprinderea de traductoare și regulatoare directe din
Pașcani. (Manole Corcaci, corespon
dentul „Scinteii").

BOTOȘANI : Acțiuni

de modernizare
a producției
La întreprinderea textilă „Mol
dova" din Botoșani s-au încheiat,
cu o lună în devans. acțiunile pla
nificate pe primul semestru al
anului din cadrul programului de
modernizare a producție) și orga
nizare superioară a muncii. Drept
urmare, gradul de utilizare a ma
șinilor și utilajelor a crescut cu
13,7' la sută în secțiile de filatură
și cu 16.5 procente in cele două
țesătorii ale unității. Pe această
bază, sarcinile planificate la pro
ductivitatea muncii pe perioada
parcursă din anul curent, care sint
mai mari cu 14 procente față de
realizările anului trecut, au fost
depășite cu 2 la sută. (Silvestri
Ailenei, corespondentul „Scinteii").

VASLUI : Produse noi

pentru sectoare
prioritare ale economiei
O dată cu aplicarea măsurilor
pentru continua sporire a produc
tivității muncii, o preocupare sus
ținută a colectivului de oameni ai
muncii de ia întreprinderea „Meca
nica" din municipiul Vaslui o con
stituie necontenita innoire și mo
dernizare a producției. Aici au fost
asimilate in ultimul timp in fa
bricație. pentru prima oară in țară,
noi produse de înaltă tehnicitate
concepute și proiectate de specia
liștii unității. Este vorba de un
nou ventilator electric de mină, de
cuplajul hidraulic CH-850 și servomecanismul A.T.M., destinate in
dustriei cărbunelui, energeticii și
siderurgiei. De menționat că. in
perioada care a trecut din acest
an. indicele de innoire si moder
nizare a produselor a fost cu aproape 5 la sută mai mare decit
cel planificat. (Petru Necula. co
respondentul „Scinteii").

Fericitul zîmbet al copilăriei
„Copiii din ziua de azi sint mai
voinici și mai inteligenți. mai să
nătoși" — obișnuiesc a constata
adesea, cu dragoste, părinții. m
timp ce bunicii, ca mai in virstă
si trecuți prin multe, adaugă :
„Fiindcă în vremurile de acum
nu se mai cunosc greutățile de
altădată". De fapt, in asemenea
crimpeie de conversație zilnică se
relevă o realitate profundă a zile
lor noastre : condițiile de viată ale
tinerei generații, baza materială
destinată ocrotirii ei sociale si sa
nitare au cunoscut o dezvoltare
continuă, cu deosebire in
noua
epocă deschisă in urmă eu două
decenii de cel de-al IX-lea Congres
al partidului. Este aceasta o do
vadă vie, o față concretă a grijii
partidului pentru viața celor mai
tineri cetățeni, ce se reflectă, la
fel de concret, de incontestabil, pe
chipurile, lor luminoase, in starea
de sănătate și vigoare a copiilor
tării.
,
O corelație... matematică si sem
nificațiile sale sociale. Asigurarea
in condiții tot mai bune a asis
tentei sanitare acordate
copiilor
constituie o înfăptuire de cel mai
mare preț a societății socialiste
ce poate fi constatată oriunde in
țară.
în Județul Satu Mare, astfel de
adevăruri sint. ca pretutindeni in
tară, cit se poate de evidente. Iată
ce ne spune dr. Aurelia Donca,
directoarea direcției sanitare jude
țene. despre ceea ce a existat in
acest domeniu și despre nivelul la
care s-a ajuns : ..Ca in toate zonele
tării, și in iudetul nostru sectorul
sanitar a moștenit de la trecutele
orinduiri o bază materială cit se
poate de precară, ceea ce avea in
fluente cu totul nefavorabile asu
pra sănătății oamenilor și cu pre
cădere a copiilor. în urmă cu 40
de ani abia de revenea un medic
la mai mult de 2 500 de locuitori,
principal motiv pentru care dintr-o
mie de născuti-vii mai mult de 150
mureau în primul an de viată.
Bineînțeles că si mortalitatea gene\ rală era foarte ridicată, după cum

și indicii de morbiditate atingeau
procente întristătoare. Ceea ce s-a
întimplat in continuare pune în
evidentă o relație aproape matema
tică intre creșterea personalului
medical și îmbunătățirea stării de
sănătate. O singură corelație este,
cred, destul de semnificativă : in
1965 numărul medicilor crescuse de
mai bine de 2,5 ori. Cam in același
raport scăzuse si mortalitatea in
fantilă. Era un progres, dar nu În
deajuns. Mă exorim astfel pentru
că nici azi nu putem fi pe deplin
mulțumiți, ca medici, cu rezultatele

- însemnări
din județul
Satu Mare obținute în reducerea morbidității
si mortalității infantile, deși tată
de 1965 mortalitatea infantilă a
scăzut de aproape trei ori. Mulțu
miți vom fi atunci cind rezultatele
vor corespunde pe deplin condiții
lor create, bazei materiale deose
bite de care dispunem".
Intr-adevăr, prin construirea spi
talului județean, numărul de paturi
in unitățile de asistentă medicală a
ajuns la 2 850 (șapte la o mie de
locuitori), din care mai bine de o
treime sint destinate asistentei co
piilor. in același timp, a crescut
numărul medicilor, care se apropie
acum de 700 (din aceștia, mai bine
de o zecime sint pediatri sau generalisti-pediatri). astfel că. în
prezent, un medic revine la circa
600 de locuitori. Toate acestea de
notă că și acest județ, ca, de altfel,
Întreaga tară, dispune de baza ma
terială și de personalul ce-i sint ne
cesare pentru o bună asistentă sa
nitară acordată populației, copiilor
în primul rind.
Pretutindeni — un adevărat cli
mat familial. Satu Mare este un
județ in care natalitatea e mai ri
dicată decit în alte zone, in care
copiii, bucuria și „temelia" casei,
cum spun oamenii de pe aici, cei

de prin Oaș mai cu seamă, sint
așteptați și înconjurați cu cea mai
mare dragoste. De aceea au fost
necesare și s-au investit fonduri
mari in ridicarea a numeroase lă
cașuri de asistentă sanitară și so
cială. Este edificator fie și numai
faptul că numărul de creșe a cres
cut. in ultimii 20 de ani, de la
patru la 24, ajungind la mii de
locuri.
— Cifrele sint, desigur, relevan
te — spunea tovarășa Florica Si
mon, secretară cu probleme socia
le a Comitetului de partid al mu
nicipiului Satu Mare — dar cind
vorbim despre copii, despre zes
trea materială destinată ocrotirii
lor. merită să ne referim și la
grija ce li se poartă, in sens mai
larg, la căldura și atenția cu care
sint înconjurați, inclusiv la stră
daniile personalului de ocrotire de
a asigura in grădinițe, in creșe. in
toate unitățile destinate copiilor
un climat cit mai apropiat de cel
de acasă. Bineînțeles, dispunind de
personalul calificat necesar, in
mod deosebit se urmărește in
aceste colectivități scăderea mor
bidității, creșterea capacității co
piilor de a rezista la diverse boli.
Sint efectuate in mod scrupulos
controale periodice, vaccinări, se
acprdă o asistentă de specialitate
permanentă. Copiii se joacă mult
in aer liber, dispun de condiții
pentru joacă și mișcare, pentru
practicarea exercitiilor fizice. Anul
trecut, de exemplu, toate căminele
cu orar săptăminal au fost dotate
cu săli de gimnastică. în prezent,
continuă, cu sprijinul cetățenilor,
al părinților, amenajarea altor do
tări, a locurilor de joacă din jurul
creșelor și grădinițelor, a spațiilor
verzi din împrejurimi.
Un rol specific in îmbunătățirea
asistentei sociale acordate copiilor
II are și munca dusă de comisiile
de femei din municipiul Satu
Mare. Pe agenda lor de lucru sint
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fanaresiil al lll-lea al consiliilor tie conducere ale unităților agricole socialiste, al intregii
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IOAN FORIȘ
Sub Înțeleaptă conducere, de
genial strateg, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, România a
obținut realizări remarcabile ce
definesc cu strălucire în istoria
patriei și in eroica existență a
partidului o epocă de glorioase
înfăptuiri pe care cu mindrie
o
numim
„Epoca
Nicolae
Ceaușescu". Comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Că
lărași, aduc, și cu acest prilej,
cel mai inalt omagiu genialului
nostru
conducător, exprimind
profunda recunoștință pentru
tot ce a făcut și face, cu exețnplar eroism, cu înflăcărat pa
triotism, pentru propășirea și
măreția scumpei noastre patrii.
Exprimăm întreaga gratitu
dine tovarășei
academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic, savant de
largă recunoaștere internațio
nală, pentru excepționala con
tribuție la înfăptuirea politicii
partidului și statului nostru, la
dezvoltarea și afirmarea științei
românești, a celor mai înalte
valori ale geniului uman, la ri
dicarea țării
noastre pe noi
culmi de civilizație.
Magistrala cuvîntare rostită
de tovarășul secretar general
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea forumului agriculturii noas
tre socialiste constituie un stră
lucit program, un nou și impor
tant document, de inestimabilă
valoare teoretică și practică
pentru prezentul și viitorul so
cialist și comunist al României,
din care am desprins direcții
de acțiune de importanță stra
tegică pentru dezvoltarea pu
ternică a agriculturii noastre
socialiste, pentru realizarea noii
revoluții agrare. Creșterea pro
ductivității pămintului, buna lui
folosire și gospodărire, sporirea
suprafețelor arabile, generali
zarea experienței valoroase, în
făptuirea exemplară a fiecăruia
din programele adoptate, per
fecționarea stilului și metodelor
de lucru ale conducerilor colec
tive, realizarea unei activități
rentabile ne preocupă zi de zi,
pentru ca, așa cum subliniază
secretarul general al partidului,
doar realizările sînt cele care
reflectă in mod real calitatea
muncii fiecăruia.
Agricultura Bărăganului călărășean a cunoscut uriașe acu
mulări ce au permis obținerea
unor profunde mutații calita
tive. Puternica dezvoltare a
bazei tehnico-materiale ce iși
găsește expresia în creșterea de
aproape 4 ori a valorii fondu
rilor fixe a constituit temelia
obținerii unor producții supe
rioare, sigure în orice condiții.
Nu ne putem declara însă
nici pe departe mulțumiți de
rezultatele de ansamblu obți
nute pe județ, care sînt cu mult
sub plan, sub cerințe și sub po
sibilitățile de care dispunem.
Sîntem pe , deplin conștiențl

de faptul că simpla recunoaștere
a neajunsurilor și chiar auto
critica nu sînt de natură să
conducă la eliminarea lipsurilor,
la îmbunătățirea activității. De
aceea, trăgind toate învățămin
tele din aceste neimpliniri, vom
acționa cu sporită răspundere
în spiritul exigențelor subliniate
în cuvintarea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la con
gresul nostru, în așa fel incit
să îmbunătățim radical stilul
nostru de muncă, al fiecărui
cadru de conducere, al fiecărui
activist și specialist pentru a-și
face pe deplin datoria. Vom ur
mări statornic extinderea siste
mului de udare prin brazde,
pe întreaga suprafață prevăzută
de 40 000 ha, îndeplinirea inte
grală a programului de culturi
intensive,
precum și a celor
intercalate.
înțelegînd pe deplin necesita
tea înfăptuirii exemplare a sar
cinilor ce ne revin de a obține
recolte bogate in orice condiții,
fapt subliniat cu deosebită cla
ritate în cuvântarea rostită ieri
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
vom acționa permanent pentru
a respecta punct cu punct pro
gramele săptămînale de irigații,
folosind cit mai eficient forța
de muncă, stațiile de pompare
și utilajul de udare de orice fel.
Sîntem ferm hotăriți ca între
gul sprijin ce-1 primim să-l ma
terializăm în producții agricole
sporite, corespunzător potenția
lului fertil al pămintului din
Bărăganul călărășean.
Zootehnia, sector decisiv al
dezvoltării intensive a agricul
turii, va constitui o sarcină
prioritară a activității noastre,
astfel incit, la finele actualului
cincinal, acest sector să dețină
o pondere de 50 la sută In to
talul producției globale agricole
a județului.
Toate aceste obiective au fost
analizate în mod exigent, te
meinic, împreună cu organele
și organizațiile de partid, cu
consiliile de conducere ale uni
tăților, cu oamenii muncii din
agricultură, în perioada premer
gătoare congresului, au fost
stabilite programe de măsuri
pentru fiecare unitate și acțio
năm neabătut pentru Îndeplini
rea lor exemplară.
Asigurăm congresul, pe secre
tarul general al partidului, că,
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, comuniș
tii, toți lucrătorii ogoarelor din
județul Călărași, nu vor precu
peți nici un efort pentru a ri
dica agricultura din această
parte a Bărăganului la nivelul
posibilităților create, al exigen
țelor formulate, pentru îndepli
nirea în cele mai bune .condi
ții a planului pe acest an, pe
întregul cincinal, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE LOZOVEANU
Cu profundă mindrie patrio
tică. admirație si respect am
luat cunoștință de aprecierile și
indicațiile cuprinse în magistra
la cuvîntare a mult stimatului
nostru secretar general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. la des
chiderea congresului, care re
flectă capacitatea genială de
ahaliză profund științifică a
proceselor economice si sociale
ce au Ioc în societatea noastră
socialistă, spiritul înnoitor, re
voluționar al strategiei dezvol
tării multilaterale a patriei.
în lumina acestor exigențe,
oamenii muncii din I.A.S.
Ostrov, sub conducerea organi
zației de partid, au acționat cu
răspundere sporită pentru reali
zarea si depășirea planului în
condiții de eficientă sporită. în
ultimele două cincinale. între
prinderea noastră — unitate
specializată în cultura viței de
vie — a obținut o recoltă medie
anuală de struguri de masă la
hectar de 18 000 kg.
Dacă apreciem rezultatele
muncii noastre în spiritul
cuvintării tovarășului
Nicolae Ceaușescu. trebuie să
arătăm că producțiile și situa
ția economico-financiară puteau
fi si mai bune dacă am fi
urmărit cu mai multă atentie
aplicarea tehnologiilor în func
ție de condițiile climatice ale
fiecărui an.
Trăgind toate concluziile din
rezultatele anilor trecuti. spe
cialiștii. ceilalți oameni ai
muncii din unitatea noastră vor
acționa cu toată răspunderea

pentru aplicarea celor mal po
trivite măsuri agrotehnice care
să conducă la obținerea unor
producții mai mari de struguri,
la creșterea ponderii productieimarfă și de export. Vom păne
un accent deosebit pe culti
varea celor mai bune soiuri de
struguri de masă care valorifi
că superior condițiile din zona
noastră, pe extinderea acțiunii
de refacere a capacității de ro
dire a plantațiilor de vie prin
asigurarea densității normale de
butuci la hectar, prin alte lu
crări de modernizare, iar in
domeniul economic vom acționa
stăruitor
in vederea
creș
terii productivității muncii și a
randamentului fondurilor fixe,
generalizind retribuirea perso
nalului muncitor în acord
global.
în numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
întreprinderea agricolă de stat
Ostrov — a spus in încheiere
vorbitorul — ne angajăm. în
spiritul magistralei cuvintărl a
secretarului general al partidu
lui. rostită in deschiderea con
gresului. că vom munci cu
abnegație si dăruire revoluțio
nară pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin
din hotăririle de partid si de
stat, din mărețul program de
dezvoltare și modernizare con
tinuă a agriculturii noastre so
cialiste. in vederea obținerii
unor producții mari, sigure și
stabile, astfel incit unitatea
noastră să fie o unitate model,
cu un înalt grad de eficientă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LAZĂR SUCIU
Vă rog să-mi permiteți ca. de
la această înaltă tribună să
dau expresie sentimentelor de
aleasă prețuire si profundă
recunoștință ale comuniștilor,
ale tuturor oamenilor muncii de
pe ogoarele județului Caraș-Severin, fată de grija permanen
tă si preocuparea statornică a
conducerii partidului, personal
a mult iubitului si stimatului
nostru secretar general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru
dezvoltarea în ritm susținut si
modernizarea continuă a agri
culturii. ramură de bază a eco
nomiei noastre naționale.
Am ascultat cu deosebită atentie si profundă mindrie pa
triotică strălucita cuvîntare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
document programatic de ex
cepțională valoare teoretică si
practică, ce ne îndeamnă să
ne intensificăm eforturile si să
acționăm cu întreaga capacitate,
cu exemplară dăruire pentru
realizarea tuturor indicatorilor
de olan pe acest an si pe în
tregul cincinal.
Vorbitorul s-a referit apoi Ia

o serie de rezultate pozitive ob
ținute anul trecut in amelio
rarea paiistilor naturale ca si in
executarea lucrărilor de comba
tere a eroziunii si acidității so
lului. a excesului de umiditate,
mentionînd. în acest context,
fructuoasa colaborare cu Insti
tutul de cercetări si amenajări
silvice pe linia îmbunătățirii
calității pășunilor si fînetelor. a
compoziției floristice a acesto
ra. principali factori de creștere
a producției de masă-verde la
hectar.
Analizînd însă Întreaga noas
tră activitate în spirit critic si
autocritic, in lumina înaltelor
exigente formulate de tovarășul
secretar general al partidului —
a spus vorbitorul — trebuie să
recunoaștem că rezultatele ob
ținute nu se ridică la nivelul
potențialului existent, al rezer
velor de care dispunem, al spri
jinului acordat si experienței
acumulate. Se mai mențin încă,
în multe din subunitățile noas
tre. o serie de neajunsuri pri
vind calitatea lucrărilor de îm
bunătățire si exploatare a pa

jiștilor. Nu peste tot se manifes
tă maximă exigentă fată de
modul în care se efectuează lu
crările de combatere a eroziunii
solului si de fertilizare, fată de
respectarea de către beneficiari
a programului de năsunat. gos
podărirea adăposturilor și a ce
lorlalte utilități. Avem deficiențe
în asigurarea încărcăturii nor
male de animale pe unitatea de
suprafață, cu toate că producția
de masă-verde a crescut simți
tor. Toate acestea au făcut obiectul unei temeinice analize
întreprinse de către comitetul
județean de partid, consiliul ju
dețean pentru agricultură si
organizația de partid din între
prindere. urmată de elaborarea
unui program special vizînd
ameliorarea paiistilor naturale
din județ, astfel îneît oină in
anul 1990 calitatea acestora să
fie îmbunătățită, ceea ce va
conduce la creșterea producției
de masă-verde si fin. sporindu-ne contribuția la traducerea
in Viată a obiectivelor si exi
gentelor noii revoluții agrare, la
obținerea unor producții anima
liere tot mai mari. în concor

dantă cu programele de autoaprovizionare.
Pornind de la indicațiile si
sarcinile cuprinse- în magistrala
cuvîntare de ieri a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. vom orga
niza mai bine munca în toate
sectoarele noastre de activitate,
vom asigura aplicarea neabătu
tă a hotărîrilor de partid si de
stat, a legilor tării pentru îm
bunătățirea calității
paiistilor
si mai buna lor folosire.
Exprimind. în 'numele tutu
ror oamenilor muncii pe care
îi reprezint, deplinul acord cu
documentele supuse dezbaterii,
asigur congresul, pe mult stima
tul si iubitul nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceausescu, că
toți lucrătorii ogoarelor CarașSeverinulul. / asemenea întregu
lui popor, vor acționa cu toată
hotărîrea pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce le
revin din hotăririle Congresului
al XIII-lea al partidului, con
tribuind cu Întreaga capacitate
de muncă la ridicarea scumpei
noastre patrii pe culmi tot mal
înalte de bunăstare, civilizație
si progres.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE VOICU
Tabloul realizărilor deosebi
te, înfățișat de mult stimatul
și iubitul secretar general al
partidului nostru in cuvintarea
rostită în deschiderea înaltului
forum al țărănimii, ne-a um
plut inimile de bucurie. Cu
toții știm că obținerea tuturor
acestor înfăptuiri a fost po
sibilă ca urmare a faptului că
la conducerea partidului și tă
rii se află cel mâi iubit fiu al
poporului
român,
strălucit
strateg și clarvăzător conducă
tor al destinului nostru națio
nal.
Și în comuna noastră, anii
construcției socialiste au adus
prefaceri uriașe. Deși la noi
transferul forței de muncă spre
oraș este deosebit de masiv —
mai exact, în întreprinderile
Capitalei lucrează 84 la sută
din .populația aptă de muncă a
Jilavei — cooperativa agricolă
de producție este bine consoli
dată economic și organizatoric,
reușind să se autofinanțeze și
să nu apeleze, în ultimii cinci
ani, la credite bancare. Anul
trecut, care nu a oferit condi
ții climaterice care să ne satis
facă, planul de venituri al uni
tății a fost depășit cu paste
8 milioane lei, iar beneficiile
realizate au fost de peste 6 mi
lioane lei, aproape dublu indi
catorului planificat.
Avînd în vedere așezarea
unității în apropierea Bucureștiului și cerințele tot mai
.«nari de legume pentru piețele
Capitalei, ne-am profilat pe
acest sector de producție, care
ocupă acum peste 18 la sută
din suprafață. Prin aplicarea
operativă a rezultatelor Institu
tului de cercetări de profil de
la Vidra, aflat în vecinătatea
noastră, și dezvoltînd propria
experiență, am ajuns ca în
1985 să realizăm peste 29 000 kg
la hectar, față de 18 000 kg cit
înregistram in 1980.
Așa cum a indicat tovarășul
secretar general al partidului
în cuvintarea rostită in prima
zi a lucrărilor congresului nos
tru, vom lua măsuri pentru fo
losirea tuturor factorilor care
asigură sporirea producției și
a eficienței
culturilor.
Pe
această cale, în acest an, ne-am
propus să obținem
peste
30 000 kg legume la hectar și
la costuri cît mai scăzute.
Aceeași
atenție
deosebită
acordăm și culturilor cerea
liere. Ca urmare, media reali
zată anul trecut la porumb a
fost de 9 000 kg știuleți la hec
tar, față de 4 200 kg cît obți
neam in 1980.
In privința dezvoltării secto
rului zootehnic, ne-am axat cu
deosebire pe creșterea vacilor
de lapte. Anul trecut am reali
zat in medie, de la fiecare

vacă furajată, cîte 4 357 litri,
față de 2 370 litri, cît realizam
în .anul 1980, iar pentru acest
an ne-am propus să depășim
4 500 litri.
Infățișînd unele dintre reali
zările pe care le avem, nu
doresc să se înțeleagă că în
activitatea noastră nu s-au ma
nifestat și o seamă de defici
ențe. Acestea au existat și mai
există și ne sînt mult mai
clare după ce am ascultat cu
deosebit
interes
magistrala
cuvîntare a conducătorului par
tidului și statului nostru. Nu
am fost întotdeauna exigenți
in privința calității lucrărilor
executate, nu am reușit să asi
gurăm o prezentă corespunză
toare a cooperatorilor la muncă,
iar efectuarea lucrărilor agri
cole n-a fost încadrată in
timpul optim, adesea am lun
git nejustificat durata execută
rii unor lucrări de întreținere
și de recoltare.
Trăgind învățămintele cores
punzătoare din criticile făcute
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
vom acționa cu toată hotârirea
pentru a obține, in acest an,
recolte mult sporite atît in
producția vegetală, cît Și in
cea din zootehnie, prin folosi
rea cît mai deplină a bazei
tehnico-materiale,
executarea
lucrărilor la timp șl de bună
calitate, atragerea în circuitul
productiv de noi suprafețe de
teren prin restringerea perime
trului^ cdnștruibil al comunei,
desecarea unor mlaștini și ni
velarea crovurilor.
în zootehnie urmărim cu cea
mai. mare exigență, așa cum
ne-a cerut secretarul general al
partidului, îngrijirea și fura
jarea corespunzătoare a ani
malelor, punind accent pe În
tărirea ordinii și disciplinei,
urmărind ca fiecare crescător
de animale să-și realizeze
exemplar obligațiile, să mun
cească cu toată răspunderea.
Vă rog să-mi îngăduiți — a
spus in incheiere vorbitorul —
să dau glas aleselor sentimente
ale membrilor cooperatori, ale
tuturor comuniștilor și locuito
rilor comunei Jilava de 6timă
și prețuire față de conducăto
rul nostru iubit,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, marele stra
teg al biruințelor cu care se
mindrește întregul nostru popor,
și să ne angajăm solemn că,
urmînd exemplul strălucit de
eroism și abnegație revolu
ționară al secretarului general
al partidului, vom munci cu
întreaga dăruire pentru Înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor pe
care cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre socialiste ni le-a
încredințat in cadrul acestui
congres.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
EMIL MAIORESCU
Vă rog să-mi îngăduiți ca,
de la inalta tribună a con
gresului, să adresez din toa
tă inima, secretarului gene
ral al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cele mai
călduroase mulțumiri. însoțite
de sentimentele de prețuire și
înaltă stimă ale tuturor lucră
torilor din agricultura și silvi
cultura județului Hunedoara,
pentru neobosita sa activitate
consacrată dezvoltării și înflo
ririi societății noastre, edificării
socialismului și comunismului
în scumpa noastră patrie liberă
și independentă.
Raportăm
congresului
că,
urmind orientările date de
secretarul general al partidului,
silvicultorii din județul Hune
doara au muncit cu răspundere
pentru înfăptuirea sarcinilor În
credințate acestui important
sector al economiei naționale.
Am acționat ferm în direcția
gospodăririi raționale a patri
moniului forestier, in scopul
creșterii productivității sale și
îndeplinirii optime a rolului de
producție și protecție, asigurării
unui regim normal de tăieri,
corelat cu regenerările, valorifi
cării mai bune a resurselor fon
dului forestier, creșterii produc
ției de masă verde a pajiștilor
din administrare, întreținerii,
ameliorării și exploatării lor ra
ționale.
Cu toate rezultatele bune pe
care le-am obținut, trebuie să
recunoaștem că, în munca noas
tră, au existat și unele neajun
suri. Deși, pe ansamblu, am co
relat volumul de masă lemnoasă
pusă in valoare cu cotele de
tăiere, datorită insuficientelor
căi de acces spre bazinele fo
restiere, s-au intensificat tăieri
le în anumite unități de produc
ție accesibile. Deși am realizat
volumul de masă lemnoasă

obținută pe calea lucrărilor de
igienizare, in unele păduri mai
greu accesibile din masivele Re
tezat și Paring a mai rămas
masă lemnoasă nevalorificată,
iar unele unități de exploatare
nu au lichidat la timp unele
parchete, fapt ce ne-a afectat
atacarea unor lucrări proprii. In
spiritul exigențelor formulate la
congresul nostru de secretarul
general al partidului, sintem
ferm hotăriți să acționăm cu
toate forțele in direcția valorifi
cării superioare a resurselor
fondului forestier și pajiștilor,
pentru creșterea responsabilită
ții întregului personal față de
îndeplinirea sarcinilor de plan,
față de buna gospodărire a
acestei prețioase bogății națio
nale care este pădurea.
Pornind de la orientările, in
dicațiile și sarcinile date la
congres de secretarul general al
partidului, ne angajăm să acțio
năm cu mai multă fermitate
pentru conservarea fondului fo
restier. pentru realizarea densi
tății optime și a structurilor de
perspectivă, respectarea regimu
lui normal de tăiere, obținerea
de regenerări naturale valoroa
se. valorificarea cit mai comple
tă a tuturor resurselor pădurii.
Asumindu-ne ca program per
manent de muncă prețioasele
orientări reieșite din magistrala
cuvîntare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în ședința de
deschidere a înaltului forum al
oamenilor muncii din agricultu
ră, noi, silvicultorii hunedoreni,
ne vom îndeplini cu cinste sar
cinile ce ne revin din hotăririle
celui de-al XIII-lea Congres al
partidului, pentru a ne aduce o
cit mai însemnată contribuție
la dezvoltarea și înflorirea pa
triei noastre socialiste, la conti
nua ridicare a nivelului de trai
al celor ce muncesc.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE PANĂ
Sub puternica impresie a ma
gistralei cuvîntări a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, vă rog să-mi
permiteți să dau glas recunoș
tinței noastre nemărginite față
de secretarul general al parti
dului pentru tot ce a făcut și
face, cu neasemuită dăruire
patriotică, pentru
ridicarea
României pe noi trepte de
progres și civilizație, pentru
bunăstarea și fericirea poporu
lui, în această glorioasă epocă
de minunate înfăptuiri, pe care,
cu profundă mindrie patriotică
și
demnitate, o numim, in
semn de aleasă cinstire a
genialului său ctitor, „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Caracteristica esențială a ac
tualei etape de dezvoltare a
tării o constituie preocuparea
izvorîtă din concepția novatoare
a secretarului general al parti
dului pentru afirmarea cu pu
tere a cuceririlor revoluției
tehnico-științifice, ca
factor
fundamental al accelerării rit
murilor de dezvoltare intensivă
a economiei naționale, la care
o contribuție de seamă o
aduce,
prin Întreaga acti
vitate desfășurată,
tovarășa
Elena Ceaușescu, remarcabil om
politic și savant prețuit și apre
ciat în întreaga lume pentru
consecvența cu care promovea
ză valorile științei și culturii
in slujba progresului și a
păcii.
Alături de celelalte ramuri
ale economiei naționale, indus
tria alimentară a cunoscut în
ultimele două decenii o puter
nică dezvoltare, reflectată atît
în creșterea și diversificarea
producției, cît șl in ridicarea
calității și a eficientei acesteia.
Informăm congresul că, Incepînd cu anul 1986, toate uti
lajele tehnologice necesare in
dustriei alimentare se con
struiesc integral în țară, situîndu-se, prin parametrii lor tehnico-funcționali, la nivelul celor
realizate în țări cu o bogată
tradiție In acest domeniu.
Dezvoltarea capacităților de
producție, îmbunătățirea proce
selor tehnologice și, prin aceas
ta, valorificarea superioară a
materiilor prime, creșterea con
tinuă a producției agricole des
tinate industrializării au permis
sporirea an de an a producției.
Îndeosebi a celei de zahăr, peș
te, unt, produse de panificație,
conserve, preparate și semipreparate culinare și ailtele.
Analizînd
activitatea
pe
care am desfășurat-o
pină
în prezent, în spiritul exi
gențelor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, trebuie
să arătăm insă, că in munca
noastră, a comuniștilor, a oame
nilor muncii din minister, cen
trale și Întreprinderi industria
le s-au manifestat o serie de
neajunsuri care au determinat
nerealizarea in anul 1985 a pla
nului la principalii indicatori.
De asemenea, și'in acest an, pe
4 luni, nu am realizat planul
de producție-marfă și fizică,
precum și sarcinile la export.
Lipsurile manifestate dovedesc
că nu am reușit să folosim in

suficientă măsură noul cadru
organizatoric creat și mai ales
să ne îmbunătățim stilul și me
todele de muncă, să întărim or
dinea și disciplina in realizarea
sarcinilor de mare răspundere
pe care partidul ni le-a Încre
dințat.
Raportăm congresului că am
analizat cu toată răspunderea
aceste deficiente, stabilind mă
suri corespunzătoare care să
ducă la îmbunătățirea radicală
a intregii noastre activități.
Beneficiind de sprijinul direct
al secretarului general al parti
dului și pornind de la orientă
rile și indicațiile pe care le-a
formulat cu ocazia analizei pro
gramelor de organizare, moder
nizare și de aplicare a acordu
lui global, industria alimentară
va Înregistra în acest cincinal
un amplu proces de înnoire în
vederea creșterii producției, fo
losirii mai eficiente a capacită
ților, valorificării superioare a
materiilor prime, sporirii ran
damentelor și a eficienței eco
nomice.
Subliniind că sarcinile și In
dicațiile cuprinse in cuvinta
rea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea congresului vor deveni pro
gram de acțiune și pentru oa
menii muncii din industria ali
mentară, vorbitorul a spus în
continuare : Ne vom preocupa
în mai mare măsură de gospo
dărirea și valorificarea supe
rioară a producției agricole,
prin îmbunătățirea tehnologii
lor de fabricație, a rețetelor
prin reducerea continuă a nor
melor de consum, urmărind zil
nic realizarea producției fizice
și a exportului, a livrărilor la
fondul pieței și a celorlalți in
dicatori. De asemenea, vom an
trena în mai mare măsură cer
cetarea științifică Ia rezolvarea
problemelor pe care le ridică
modernizarea in ritm susținut
a producției, la îmbunătățirea
calității și diversificării produc
ției. Pornind de la nivelurile
stabilite în programele de pro
ducție a preparatelor culinare
și a băuturilor răcoritoare, îm
preună cu Ministerul Construc
țiilor de Mașini am stabilit gra
ficele de execuție și montare a
utilajelor necesare. De aseme
nea, am stabilit resursele de
materii prime care să dea ga
ranția înfăptuirii acestor pro
grame.
Sintem hotăriți să ne îmbună
tățim stilul și metodele de
muncă la toate nivelurile, să
Introducem în întreaga noastră
activitate, așa cum ne-a cerut și
ieri tovarășul Nicolae Ceaușescu,
un spirit nou, revoluționar in
fapte și gindire, să îmbunătă
țim activitatea organelor de
conducere colectivă. convinși
fiind că toate acestea vor da
garanția realizării sarcinilor de
mare răspundere pe care le
avem în acest an și pe întregul
cincinal, contribuind astfel la
înfăptuirea obiectivelor stabili
te de Congresul al XIII-lea al
partidului, la creșterea susținută
a nivelului de trai, material și
spiritual, al întregului popor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
AUREL FURFURICĂ
Strălucita cuvîntare rostită
Ieri in fața congresului nos
tru de către
tovarășul
Nicolae Ceaușescu ne-a înfăți
șat cu clarviziune și într-o ima
gine unitară problemele pe care
le avem de rezolvat în agricul
tură, in ansamblul dezvoltării
economico-sociale
a
patriei
noastre. Pentru noi, cei ce mun
cim in agricultura de stat a ju
dețului Prahova, ca pentru toți
truditorii ogoarelor, cuvintarea
secretarului general al partidu
lui se constituie intr-un izvor
de prețioase învățăminte, determinindu-ne să revedem, in spi
rit critic și autocritic, atit în
făptuirile, cît și lipsurile, să
luăm măsuri operative pentru a
ne îndeplini în mod exemplar
sarcinile de mare răspundere
care ne sînt încredințate.
Raportăm congresului că lucră
torii din unitățile agricole de
stat din județul Prahova, sub
conducerea și îndrumarea per
manentă a comitetului jude
țean de partid, au înregistrat,
în cincinalul trecut, progrese
vizibile in creșterea bazei teh
nico-materiale, a cărei valoare
a ajuns la peste 2 miliarde de
lei. S-au obținut producții mai
mari față de cincinalul anterior
la majoritatea culturilor, reali
zările din cincinalul 1976—1980
fiind depășite cu 20 583 tone
griu, 5 811 tone legume, 14 181
tone struguri, 6 003 tone fructe.
In zootehnie, valoarea producției
obținute in ultimul an al cinci
nalului precedent a reprezentat
57 la sută din valoarea produc
ției agricole globale.
Și pentru acest an estimăm o
producție bună. Starea de ve
getație a culturilor semănate in
toamnă este bună, iar modul de
răsărire a celor din primăvară,
asociat cu acțiunile energice de
prevenire și combatere a boli
lor și dăunătorilor, de întreți
nere și irigare pe care Ie exe
cutăm ne dau certitudinea rea
lizării unor producții ridicate.
Trebuie să arătăm . Insă că
realizările pe primele 4 luni ale
acestui an nu sînt în toate
sectoarele agriculturii de stat
din județ pe măsura bazei teh

nico-materiale de care dis
punem, a condițiilor create.
Producția de lapte, sporurile de
creștere in greutate la porcine,
taurine și ovine> nu au atins
cifrele planificate.
Față de această situație, în
spiritul exigențelor și indicații
lor cuprinse in cuvintarea rosti
tă la congresul nostru de to
varășul secretar general al
partidului, vom lua de urgență
măsuri pentru recuperarea răminerilor în urmă, cit și reali
zarea și depășirea sarcinilor de
plan pe acest an. Vom urmări
cu mai multă insistență ma
terializarea in fiecare unitate a
programelor stabilite, inițiind
creșterea producției de lapte și
carne prin organizarea tabere
lor de vară, scoaterea la pășu
ne a animalelor, imbunătățirea
hranei cu furaje proteice, astfel
incit producția de lapte-marfă
să crească simțitor. Vom ac
ționa cu exigență pentru extin
derea cultivării plantelor pere
ne, a căror pondere va ajunge
pină la 75 la sută din supra
față, ca și pentru producerea
unor cantități mari de masăverde pe pajiștile naturale și
din Culturile duble și interca
late.
In conformitate cu Indicațiile
date de tovarășul secretar ge
neral, vom lua de îndată măsuri
concrete pentru modernizarea
tehnologiilor și extinderea pro
gresului tehnic, utilizarea opti
mă a capacităților de produc
ție, reducerea consumurilor energetice și materiale, genera
lizarea acordului global și acor
dului direct, convinși fiind că
prin aceste căi și metode va
crește eficiența economică. în
toate sectoarele de producție și
vom obține, pină în anul 1988,
dublarea productivității muncii.
Asigurăm congresul că, urmînd
neabătut orientările și îndem
nurile secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, noi,
toți lucrătorii din agricultura de
stat a județului Prahova, vom
acționa cu răspundere și abne
gație pentru dezvoltarea și în
tărirea continuă a agriculturii
socialiste.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
MARIA GHEORGHE
In numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Neamț, exprim adeziu
nea deplină față de conținutul
realist, profund științific, de
înaltă valoare teoretică și prac
tică al cuvintării rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu la
deschiderea acestui inalt forum
al democrației muncitorești-re-

voluționare, prin care se jalo
nează, cu claritate, direcțiile
dezvoltării agriculturii româ
nești, ale înfăptuirii noii revo
luții agrare.
Aducem, și cu acest prilej, un
fierbinte omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit și stimat fiu al neamu
lui, pentru îndelungata și neo

bosita activitate revoluționară
pe care a desfășurat-o, cu nea
semuită dăruire patriotică, încă
din tinerețe, pentru curajul și
dirzenia cu care s-a ridicat in
anii grei ai ilegalității împo
triva asupririi și exploatării, a
pericolului fascismului și răz
boiului, pentru dăruirea și ab
negația cu care și-a dedicat în
treaga viață măreței cauze a
înălțării României pe culmile
civilizației socialiste și comu
niste.
Adresăm cele mai alese sen
timente de dragoste, stimă și
respect tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
devotat militant al partidului,
savant de largă recunoaștere in
ternațională, care desfășoară o
rodnică activitate in conduce
rea superioară de partid și de
stat și iși aduce o contribuție
de mare însemnătate la elabo
rarea și înfăptuirea programe
lor de înflorire a științei, cul
turii și învățămintului româ
nesc.
In spiritul orientărilor și in
dicațiilor secretarului general
al partidului, oamenii muncii
din județul Neamț, sub condu
cerea organelor și organizații
lor de partid, au obținut, în cin
cinalul trecut, 'unele progrese
în sporirea producțiilor agricole
vegetale și animaliere. Crește
rea recoltelor medii ne-a per
mis să livrăm la fondul de stat
cantități de produse ce depă
șesc pe cele din perioada ani
lor 1976—1980.
Examinînd activitatea desfă
șurată în spiritul exigențelor
formulate și ieri, cu toată cla
ritatea, in strălucita cuvîntare
rostită la deschiderea lucrărilor
congresului de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — a spus
în continuare vorbitoarea — tre
buie să recunoaștem deschis că.
datorită neajunsurilor manifes
tate, producțiile agricole reali
zate în multe unități nu s-au
ridicat la nivelul cerințelor și al
bazei tehnico-materiale de care
dispunem.
In zootehnie, datorită natali
tății scăzute și a livrării anima
lelor sub greutatea medie pre

văzută, nu s-au realizat inte
gral efectivele planificate la
sfirșitul cincinalului. Ultimul recensămint a pus, de altfel, in
evidență faptul că mai sînt încă
multi locuitori ai satelor care
cresc puține animale.
Acționind in spiritul cerințe
lor și exigentelor formulate la
acest
forum
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. vom crea
condiții materiale mult mai
bune pentru producția agricolă
viitoare.
Vom acționa hotărît, așa cum
ne cere secretarul general al
partidului, pentru utilizarea co
respunzătoare a terenurilor în
pantă, ce ocupă in județ peste
70 mii hectare, urmărind, cu
mai multă fermitate, efectuarea
lucrărilor solului pe direcția
curbelor de nivel, amplasarea
culturilor in fișii și cu benzi
inierbate, extinderea amenajări
lor anțierozionale in complex,
Răspunzind îndemnurilor to
varășului Nicolae Ceaușescu,
6intem hotăriți să facem mai
mult pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității în zootehnie.
Vom lua măsuri pentru ca fie
care unitate agricolă socialistă
să crească vaci, porci și oi. co
respunzător nivelurilor stabilite,
vom acorda in continuare spri
jin gospodăriilor populației pen
tru ca acestea să îngrijească un
număr mai mare de animale,
îndeosebi bovine și ovine, avînd
în vedere bogatele resurse na
turale și economice de care dis
punem în județ.
In încheiere, vorbitoarea a
spus :
Conștienți că viitorul lor lu
minos, la care aspiră și pe ca
re-! construiesc, este strins le
gat de apărarea vieții pe Pămint, oamenii muncii din jude
țul Neamț, împreună cu între
gul popor, sprijină cu aleasă re
cunoștință inițiativele de pace
ale celui mai iubit și respectat
fiu
al
națiunii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru în
cetarea cursei înarmărilor și
trecerea la dezarmare. în pri
mul rind la dezarmarea nuclea
ră, pentru afirmarea în întreaga
viață internațională a politicii
de pace. înțelegere, colaborare
și securitate.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ANDREI LAZĂR
Alături de toți participants la
congres, de întreaga țară, am
urmărit cu cel mai viu interes
strălucita cuvîntare pe care a
rostit-o mult stimatul secretar
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la acest fo
rum al oamenilor muncii de pe
ogoare, in care se reflectă pro
blemele fundamentale ale dez
voltării agriculturii românești,
direcțiile și sarcinile prioritare
in acest important sector al eco
nomiei naționale pentru o lun
gă perioadă de timp.
îngăduiți-mi să mă folosesc
și de acest prilej și să adresez
din toată inima tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în numele
tuturor oamenilor muncii de pe
ogoarele din străvechea vatră
strămoșească a Maramureșului,
calde mulțumiri și profunda
noastră recunoștință pentru gri
ja și sprijinul permanente ce le
acordă cu consecventă dezvol
tării fără precedent a agricultu
rii, iar in acest cadru. înființă
rii cu două decenii în urmă a
unei moderne unități de cerce
tare și producție pomicolă.
Noi, cercetătorii din pomicul
tură. avem drept model activi
tatea neobosită, plină de dărui
re patriotică, a ilustrului om de
știință de largă recunoaștere
mondială, academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al
Științei și învățămintului,. care
îndrumă cu înaltă competentă
activitatea complexă de cerce
tare științifică și dezvoltare
tehnologică din tara noastră.
Sîntem puternic angajați să
înfăptuim cu rivnă și efort spo
rit Programul național de dez
voltare a pomiculturii. program
care, ca și intreaga noastră acti
vitate de cercetare și producție
pomicolă, este fundamentat pe
sarcinile și orientările formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congresul al XIII-lea, la ple
narele și consfătuirile de lu
cru de la Comitetul Central al
partidului, precum și cu prile
jul recentei vizite de lucru efectuate in județul Maramureș
și in unitatea noastră.
Raportăm că cercetătorii, cei
lalți oameni ai muncii din sta
țiunea noastră participă cu re
zultate științifice și practice la
valorificarea terenurilor in pan
tă, improprii altor culturi, prin
crearea unor plantații intensive
de pomi și arbuști fructiferi și

introducerea în cultură a unor
soiuri mai productive și rezis
tente la boli și dăunători, crea
ții proprii sau ale altor unități
de cercetare din țară, precum
și stabilirea unor tehnologii
moderne de cultură, cu randa
ment ridicat și consum redus de
energie. în cadrul stațiunii, in
cincinalul trecut, producția de
fructe a crescut continuu, aceasta ridicindu-se la 34 tone’ pe
hectar, pe terenuri care inainte
de amenajare și plantare nu
produceau decît 1 000 kg de fin,
de slabă calitate. Totodată, uni
tatea noastră asigură întregul
necesar de material săditor po
micol și de arbuști fructiferi
pentru nevoile județului, pre
cum și disponibilități pentru
alte județe și export.
Locuitorii Maramureșului —
a spus in continuare vorbitorul
— se află sub puternica impre
sie a vizitei de lucru pe care a
efectuat-o recent in județul
nostru secretarul general al
partidului și poartă in gind orientările și sarcinile de o
inestimabilă valoare pe care ni
Ie-a dat. Am reanalizat imediat
posibilitatea și căile de reduce
re a decalajului dintre suprafa
ța totală a livezilor și cea de pe
rod și sintem in măsură să ra
portăm că vom realiza aceasta
prin devansarea programului de
plantări, intervenind cu specii
și soiuri cu. intrare timpurie pe
rod. De asemenea, pomicultorii
din Maramureș, care, prin tra
diție. sînt și buni crescători de
animale, iși vor aduce din plin
contribuția la dezvoltarea zoo
tehniei, prin crearea de mierbfenme de bovine și asigurarea
unor cantități sporite de finuri
din plantațiile pomicole.
In incheiere, vorbitorul a
spus : Conștienți. de înaltele
răspunderi și îndatoriri ce ne
revin in înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare, a
orientărilor și indicațiilor cu
prinse in strălucita cuvintare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
asigurăm congresul că ne vom
spori eforturile pentru ca expe
riența valoroasă, rezultatele cer
cetării științifice să rodească
mai bogat in dezvoltarea patri
moniului pomicol și a zooteh
niei județului, in afirmarea tot
mai puternică a agriculturii
Maramureșului, in inflorirea
sumpei noastre patrii. România
socialistă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION GIURGIU
Noi, lucrătorii comunei Luna,
județul Cluj, ne amintim cu
emoție de acea zi de noiembrie
a anului 1965 cînd, la puțin
timp după cel de-al IX-lea
Congres, la care partidul luase
istorica hotărire de a-1 alege în
funcția supremă de conducere
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
l-am primit ca oaspete drag pe
cel mai iubit și prețuit fiu al
poporului român, secretarul ge
neral al partidului. Prezent in
mijlocul nostru, ne-a îndem
nat și ne-a sfătuit cum să
scoatem pămintului, an de an,
recolte tot mai mari. Aceste în
demnuri și sfaturi — care au
stat la baza înfăptuirii unui
vast program de îmbunătățiri
funciare, au fost înscrise ca de
viză a muncii noastre de fie
care zi. Ca urmare, astăzi pu'tem raporta că unitatea noastră
obține producții bune și foarte
bune, pentru care a fost dis
tinsă de două ori cu Ordinul
Muncii clasa I și cu înaltul
titlu de „Erou al Muncii Socia
liste".
Folosesc acest ales prilej
pentru a mulțumi din adincul
inimii secretarului general al
partidului, președintele Repu
blicii, pentru cinstea și încre
derea ce ne-a acordat-o și să-l

asigurăm că, în continuare, vom
face totul pentru a înfăptui
neabătut indicațiile ce ni le-a
dat și la acest congres.
Ascultînd cu mare atenție
strălucita cuvintare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. ne dăm
seama că nu ne putem declara
mulțumiți de modul cum am
muncit, indeosebi de producți
ile obținute, care nu ne situea
ză la nivelul posibilităților.
Mai avem încă multe de fă
cut pentru punerea mai bine in
valoare a puternicei baze ma
teriale de care dispunem, pen
tru reducerea substanțială a
cheltuielilor și sporirea, pe această cale, a eficienței econo
mice. pentru creșterea produc
tivității muncii. Vom acționa cu
mai multă fermitate. în spiritul
exigentelor ce ne-au fost puse
în
fată
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvinta
rea rostită la congresul nostru,
in ce privește întărirea ordi
nii și disciplinei in toate sec
toarele, creșterea răspunderii în
aplicarea corectă a tehnologi
ilor, mobilizarea tuturor resur
selor existente, umane și ma
teriale, pentru sporirea produc
țiilor și creșterea rentabilității
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pe fiecare produs. Cunoscind
bine aceste neimpliniri, vă asi
gurăm că vom acționa stărui
tor pentru înlăturarea lor.
în cuvintarea secretarului
general al partidului, trece ca
un fir roșu sarcina de a realiza
o calitate nouă in conducerea
unităților agricole, oglindită in
producțiile realizate. Vom re
vedea atent stilul și metodele
de muncă ale consiliului de con
ducere. vom întări și mai mult
legăturile cu cooperatorii, vom
perfecționa îndrumarea și con
trolul îndeplinirii obligațiilor ce
le revin.
în domeniul creșterii anima
lelor ne vom preocupa cu toa
tă răspunderea, așa cum a ce
rut din nou tovarășul
Nicolae Ceausescu, de reali
zarea efectivelor și de asigu
rarea cantităților necesare de
furaje, in structura și sortimen

tele corespunzătoare nivelurilor
de producție planificate.
Pentru înfăptuirea unei ade
vărate transformări in creșterea
producțiilor agricole în județul
Cluj, vom acționa pentru extin
derea experienței Stațiunii Perieni-Vaslui in combaterea ero
ziunii solului, in amenajarea și
cultivarea corespunzătoare a te
renurilor situate in pantă.
Ne-am propus obiective măre
țe. Pentru a le realiza avem ne
voie de liniște, de pace. Susți
nem din toată inima chemările
la oprirea cursei periculoase a
înarmărilor, la apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al
popoarelor la viață, la pace, for
mulate atît de răspicat de secre
tarul nostru general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, căruia ii
dorim ani multi și fericiți in
fruntea partidului și statului,
spre binele și prosperitatea po
porului român.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN DUMBRĂVEANU
De la înalta tribună a foru
mului țărănimii, vă rog să-mi
îngăduiți să aduc, în numele
tuturor lucrătorilor ogoarelor
din județul Vaslui, un omagiu
fierbinte si adincă recunoștință
tovarășului Nicolae Ceausescu,
de ale cărui viață și muncă
pline de abnegație revoluționa
ră sint legate marile ctitorii ale
epocii ce va rămine înscrisă cu
litere de aur în multimilenara
istorie a patriei drept „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Acest cadru de manifestare
deplină a democrației socialiste
îmi oferă minunatul prilei de
a exprima cele mai vii mulțu
miri si respectul nostru deose
bit tovarășei Elena Ceaușescu.
eminent om de stiintă de largă
recunoaștere
internațională,
pentru activitatea neobosită
■pusă în slujba afirmării pu
ternice a stiintei românești, pen
tru creșterea contribuției aces
teia la dezvoltarea si moderni
zarea continuă a agriculturii
noastre socialiste.
Raportăm congresului că în
cincinalul -recent încheiat am
beneficiat de fonduri de inves
tiții in agricultură în valoare de
5.5 miliarde Iei, din care s-au
executat ample lucrări de dese
cări. combatere a eroziunii so
lului. s-a asigurat, un puternic
nare de tractoare si mașini agri
cole. îngrășăminte chimice. De
asemenea, au fost construite si
introduse în circuitul productiv
un mare număr de obiective
agrozootehnice, complexe de
creștere a porcilor si vacilor cu
lapte, ferme avicole, acumulări
de apă. capacități de producție
în industria alimentară.
Actionind in spiritul orientă
rilor si indicațiilor date de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu,
cu prilejul acestui înalt forum
al țărănimii, vom gospodări si
utiliza cu mai multă grijă si

răspundere puternica bază ma
terială de care dispunem pentru
a realiza producții sporite de
porumb, floarea-soarelui. fasole,
cartofi, struguri si a contribui
cu cantităti mult sporite de pro
duse agricole la fondul centra
lizat al statului.
Analizindu-ne activitatea în
spirit critic și autocritic, așa
cum ne-a învățat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie să
recunoaștem deschis că rezul
tatele nu ne satisfac, produc
țiile realizate au fost sub ni
velul planului, al dotării și
posibilităților de care dispun
unitățile agricole din județ.
Cauzele principale constau in
lipsurile și neajunsurile ma
nifestate in organizarea și con
ducerea activității de producție
de către organele agricole și
conducerile de
unități.
De
aceea, vom acționa cu toate
forțele mecanice și manuale la
întreținerea culturilor prăsitoa
re. folosirea tuturor surselor de
apă pentru udarea culturilor,
pregătirea tuturor utilajelor și
instruirea specialiștilor și a lu
crătorilor in vederea desfășură
rii in bune condiții a lucră
rilor din campania agricolă de
vară.
Sintem hotăriți ca, urmînd cu
înflăcărare minunatul exemplu
de muncă și de viață al secre
tarului general al partidului, to
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
strălucitul arhitect al marilor
ctitorii ale României socialiste,
să ne înzecim eforturile pentru
înfăptuirea în practică a măre
țelor programe de dezvoltare și
modernizare a agriculturii, a
obiectivelor noii revoluții agra
re, menite să asigure sporirea
continuă a producțiilor agricole,
ridicarea întregii activități de
pe ogoare la nivelul unei noi
calități, superioare, de eficiență
economică.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
SABINA POPESCU
Ca reprezentantă a cetățeni
lor din comuna Polovragî, ju
dețul Gorj, am mandatul să ex
prim de la tribuna congresului
sentimentele noastre de pro
fundă recunoștință față de se
cretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru tot ceea ce a făcut și
face spre binele satului româ
nesc, spre înflorirea multilate
rală a patriei noastre socialiste.
Gindurile noastre se îndreap
tă, cu nemărginită dragoste, cu
adincă prețuire către mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidu
lui nostru, savant de largă re
cunoaștere internațională, co
munistă de omenie, in care ve
dem întruchipate înaltele vir
tuți ale femeii române.
In perioada de înnoiri fără
precedent inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului au
avut loc și in comuna Polovragi
schimbări esențiale în toate do
meniile vieții economice și so
ciale. Mai mult de jumătate din
locuitorii comunei noastre și-au
înălțat case noi. în cele peste
două decenii, luminate de gindirea și fapta revoluționară ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
au fost construite numeroase
edificii social-culturale — școli,
grădinițe, magazine, dispensar
și multe altele ; am introdus
apa potabilă in alte două sate
componente, am modernizat
drumurile locale. In prezent,
comuna noastră se autofinanțează integral, avind un buget
de venituri de 1,3 milioane lei.
Toate aceste realizări au schim
bat fața comunei, conferindu-i
atributele unei înfloritoare lo
calități socialiste.
Agricultura a fost și rămine
un domeniu de bază al activi
tății noastre economice, dezvoltîndu-se astăzi pe coordonatele
noii revoluții agrare. în activi
tatea noastră beneficiem de
sprijinul a două stațiuni pentru
mecanizarea agriculturii, dotate
cu întreaga gamă de tractoare

și mașini pentru executarea lu
crărilor agricole, de semințe și
material săditor cu potențial
biologic și productiv ridicat.
Ca rezultat al sporirii efecti
velor de animale, al folosirii
judicioase a pămîntului — a
spus în continuare vorbitoarea
— am contribuit la realizarea
fondului centralizat al statului,
livrind însemnate cantităti de
carne, lapte, lină, fructe, fasole,
alte produse agricole. în comu
na noastră există încă multe
posibilități de creștere a pro
ducțiilor agricole, prin mai
buna gospodărire a fondului
funciar. Nu putem trece cu ve
derea faptul că există încă ce
tățeni care nu cresc un număr
corespunzător de animale si sint
chiar cițiva care nu au în gos
podărie nici un fel de animal.
Sintem hotăriți să lichidăm
grabnic aceste neajunsuri, să
acționăm cu fermitate pentru
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor economico-sociale ce stau
în fata localității noastre.
Magistrala cuvîntare a tova
rășului Nicolae Ceausescu rosti
tă în fata întregii țări, de la
înalta tribună a acestui congres,
constituie si pentru noi un am
plu si mobilizator program de
acțiune, desprinzindu-se din ea.
modalitățile concrete prin care
vom înfăptui sarcinile ce ne re
vin. obiectivele noii revoluții
agrare.
încredințez
congresul.
ne
mult stimatul secretar gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că strălucitul
său exemplu de dăruire si pa
siune revoluționară, de slujire
devotată a patriei constituie si
pentru cetățenii comunei noas
tre. pentru toti locuitorii Goriului un puternic imbold în efor
tul de a mări rodnicia nămintului. de a contribui la dezvol
tarea pe mai departe a agricul
turii, sporind contribuția aces
teia la ridicarea continuă a
bunăstării si calității vieții în
tregului nostru popor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
WILHELM BALTESCH
De la tribuna acestui înalt și
reprezentativ forum al demo
crației
muncitorești-revoluționare, exprim adeziunea totală
față de magistrala cuvintare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — încercat
conducător al partidului și po
porului, strateg strălucit și vi
zionar de excepție, erou intre
eroii neamului.
La fel ca in toate județele țâ
rii. agricultura județului Sibiu
a beneficiat in cincinalul 1981—
1985 de fonduri pentru investi
ții in valoare de peste 2 miliar
de lei, destinate, in principal,
dotării cu mașini și utilaje, mo
dernizărilor in zootehnie, ame
najărilor hidroameliorative.
Ca o consecință directă a dez
voltării și modernizării bazei
tehnico-materiale — a spus vor
bitorul — producția globală
agricolă a județului in cincina
lul recent incheiat a fost cu 87
la sută mai mare fată de pe
rioada anilor 1976—1980. inregistrindu-se importante sporuri
de producție la cereale, cartofi,
sfeclă-de-zahăr. legume si fruc
te. precum și la efectivele de
animale și producțiile anima
liere.

La obținerea acestor rezultate
a contribuit si cooperativa agri
colă de producție din Chirpăf,
care a realizat an de an pro
ducții bune, situindu-se printre
unitățile fruntașe din județ.
Raportăm congresului, mult
stimatului tovarăș secretar ge
neral al partidului, că am acor
dat și acordăm toată atenția
folosirii raționale a intregii su
prafețe de teren, executind lu
crări de combatere a eroziunii
solului, desecări și defrișări de
arboret. Prin acestei măsuri,
precum și prin organizarea mai
bună a muncii, aplicarea acor
dului global in toate sectoarele
și mobilizarea la muncă a tutu
ror locuitorilor comunei,
am
reușit ca in anul 1985 să obți
nem producții duble față de
anul 1981, atit la culturile de
cereale păioase, cit și la cele
prăsitoare, soorindu-ne astfel
contribuția la fondul de stat cu
importante cantități de porumb,
orz și griu.
Locuitorii comunei noastre,
care, dintotdeauna. s-au mindrit
cu faptul că știu să crească ani
male de mare valoare biologică,
predînd însemnate cantitătt de
carne, lapte si alte produse la
fondul centralizat al statului.

sint ferm hotărîti să-si facă si
în acest an un titlu de înaltă
cinste din onorarea exemplară
a obligațiilor ce le revin în
ceea ce privește contractarea si
livrarea ritmică a produselor
agricole, vegetale si animaliere.
Ne angajăm să transpunem
neabătut în viată orientările si
indicațiile cuprinse in cuvintarea
rostită de conducătorul nostru
iubit la deschiderea congresului,
să ne concentrăm forțele si
energiile pentru a realiza. în
deosebi în zootehnie, o cotitură
hotăritoare în vederea sporirii
producțiilor, pentru îmbunătă
țirea situației economico-financiare a cooperativei, urmărind
ca fiecare activitate, fiecare

produs să se realizeze eu cos
turi minime. în condiții de ren
tabilitate si eficientă.
Asigurăm congresul, pe mult
stimatul si iubitul secretar
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, că indicațiile
si orientările cuprinse în strălu
cita cuvîntare rostită în cadrul
congresului nostru, hotărîrile
pe care le vom adopta cu acest
prilei vor fi neabătut aplicate
in
viată. constituind pentru
membrii cooperatori din comu
na Chirpăr. pentru toti cei ce
lucrează în agricultura județu
lui Sibiu un mobilizator si con
cret program de acțiune pentru
ridicarea muncii noastre pe noi
trepte de calitate si eficientă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MARIN NEDEA
Congresul țărănimii înscrie la
ordinea de zi probleme de im
portanță deosebită pentru con
tinuarea procesului de dezvolta
re și modernizare a agriculturii.
Și in agricultură, ca de altfel
în toate domeniile, avem ori
entări
clare.
fundamentate
profund științific, în consens cu
interesele naționale, elaborate
cu contribuția determinantă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
conducătorul încercat al națiu
nii române, care, în cele peste
două decenii de cind se află
în fruntea partidului și a țării,
a înscris cea mai glorioasă epo
că din istoria patriei noastre.
Datorăm grijii permanente a
secretarului general al parti
dului faptul că avem o puter
nică bază
tehnico-materială,
structuri organizatorice care
permit practicarea unei agri
culturi intensive, moderne, de
înalt randament,
înfăptuirea
unei profunde revoluții în acest
sector de bază al economiei na
ționale.
Ca vechi slujitor al agricul
turii noastre socialiste, am fer
ma convingere că sarcinile de
plan pe anul 1986 pot fi reali
zate și depășite. Pentru mine
este cert că acolo unde se lu
crează cu dăruire și pasiune,
cu răspundere revoluționară
rezultatele bune și foarte bune
nu întirzie să apară.
în acest cadru, vorbitorul s-a
referit pe larg la realizările ob
ținute în cincinalul trecut, arătind că producțiile pot fi sigu
re dacă cei care lucrează pămintul își fac datoria, folosind
cu randamentele cerute toate
elementele bazei tehnico-mate
riale, dacă aplică corect, rigu
ros tehnologiile de lucru stabi
lite. Avem și în acest an — a
spus vorbitorul — cazuri din
care rezultă că, în condiții na
turale identice, se pot obține
rezultate diferite, ca urmare a
faptului că pămintul este și el
lucrat diferit, în funcție de
priceperea și exigența cu care
o formație sau alta înțelege
să se achite de obligațiile ce.-i
revin.
în continuare, vorbitorul a
relevat că pentru anul 1986
C.A.P. Purani. județul Te
leorman si-a propus să obțină,
în medie, la hectar 20 tone de'

porumb știuleți pe 950 hec
tare și 6 000 kg de griu pe 600
hectare. Pentru aceasta, porum
bul a fost insămințat pe tere
nuri bine alese, folosind soiuri
valoroase și asigurindu-se den
sitățile cerute de tehnologie.
Lucrările de pregătire a patu
lui germinativ și semănatul au
fost realizate la cel mai ridicat
nivel calitativ.
Știm că pentru obținerea acestor rezultate — a spus vor
bitorul — nu sint suficiente pla
nurile, angajamentele și decla
rațiile de bune intenții. Sint
necesare, așa cum a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu in
magistrala cuvintare rostită in
cadrul congresului nostru, eforturi deosebite, acțiuni ferme,
bine gindite, cunoștințe agrico
le temeinice, abnegație și dărui
re în muncă. Alături de factorul
om, determinante pentru obți
nerea rezultatelor superioare
sint mașinile. Avem tractoare
bune, în plin proces de perfec
ționare, utilaje de mare ran
dament. Am dori însă ca in
dustria constructoare de mașini
să răspundă mai prompt la ne
voile agriculturii, îndeosebi cu
mijloace de recoltare mecaniza
tă. De asemenea, se impune asigurarea funcționării mai bune
a instalațiilor de irigare. Un
factor important în creșterea
producției-record sint oamenii,
cooperatorii, mecanizatorii, ca
litatea pregătirii lor, gradul lor
de instruire și înțelegere a aces
tor probleme deosebit de im
portante. Producții-record se
realizează cu buni cunoscători
ai tehnicii, cu oameni care de
pun eforturi, iubesc ’ pămintul,
îl cinstesc, îl împodobesc cu
recolte bogate.
Asigurăm conducerea partidu
lui, personal pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că vom
aplica cu fermitate Indicațiile
și orientările de o deosebită
valoare teoretică și practică
cuprinse în magistrala cuvîn
tare rostită la congresul nostru,
înzecindu-ne eforturile în lupta
pentru recolte-record la toate
culturile, pentru ca la sfîrșitul
anului și cincinalului să ne
bucurăm de faptele noastre de
muncă, să contribuim la înflo
rirea
agriculturii
socialiste
românești.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DINU DANILIUC
De la tribuna acestui înalt
for al democrației noastre so
cialiste. vă rog să-mi permiteți
să exprim, in numele oamenilor
muncii din Gurbănești. adeziu
nea deplină la politica internă
și externă a partidului nostru,
înalta noastră prețuire, nemăr
ginita recunoștință pentru tot ce
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
înfăptuit cu inegalabilă pasiune
și dăruire revoluționară, pentru
ca patria noastră și minunatul
său popor să trăiască în pace,
libertate, demnitate și fericire.
în perioada 1981—1985 am în
deplinit consecvent indicațiile
date de secretarul general al
partidului cu prilejul vizitelor
de lucru pe ogoarele călărășene.
Astăzi, datorită muncii pline de
abnegație a tuturor membrilor
cooperatori, dar si sprijinului
permanent de care ne-am bucu
rat din partea partidului și sta
tului, averea obștească a coope
rativei a crescut la peste 80 mi
lioane lei. Aceasta a constituit
și constituie baza sigură și trai
nică a realizării de producții tot
mai mari, sporirii continue a
veniturilor cooperativei, ceea ce
ne-a permis să ne autofinanțăm
întreaga activitate productivă,
în perioada analizată, am reu
șit să gospodărim mai bine cele
7 000 hectare teren ale coopera
tivei. obtinînd producții bune la
orz, griu. porumb, sfeclă-de-za
hăr. floarea-soarelui. ca si in
zootehnie.
Am ascultat cu deosebită atenție cuvintarea rostită de
secretarul general al partidului
nostru, si pentru noi ea repre
zintă un program concret de ac
țiune.
Indicațiile, sarcinile si orien
tările date ne obligă la apre
cierea critică a intregii activi
tăți, la luarea in continuare a
celor mai potrivite măsuri pen
tru sporirea rodniciei pămîntu
lui. Informez congresul că, îm

preună cu consiliul popular, am
revăzut, în spiritul legii, pro
gramul de organizare și siste
matizare a teritoriului și a lo
calităților. actionind cu hotărîre pentru reducerea suprafețe
lor neproductive, desființarea
drumurilor inutile, folosirea in
tegrală a fiecărei palme de pămint. Trebuie să recunosc însă
că mai avem multe de făcut in
acest sens. Conducerile coope
rativelor agricole nu vor mai
admite sub nici un motiv scoa
terea din circuitul productiv a
terenurilor fertile, amplasarea
noilor construcții pe pămint arabil. în afara vetrei satului.
Răspunzind
prin fapte ce
rinței subliniate cu deose
bită* claritate in magistrala
cuvintare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la descniderea lucrărilor, vom acționa cu
maximă exigență pentru buna
gospodărire a principalei noas
tre avuții — pămintul, pentru
valorificarea cu maximum de
eficiență a bazei tehnico-mate
riale existente, pentru consoli
darea si întărirea proprietății
socialiste de stat și cooperatiste.
Pentru aceasta însă avem ne
voie de pace ! Tocmai de aceea,
intr-o deplină unitate de voință
cu întregul nostru popor, susți
nem cu toată fermitatea poziția
principială, profund realistă,
exprimată de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu in legătură
cu trecerea, incă din anul 1986
— declarat de Organizația Na
țiunilor Unite „An Internațional
al Păcii" — la o nouă politică,
soldată cu acțiuni și înțelegeri
concrete în direcția opririi
cursei înarmărilor, a dezarmă
rii. și în primul rind a dezar
mării nucleare, încetării con
fruntărilor militare și trecerea,
pe calea colaborării pașnice, la
edificarea unei lumi fără arme
și fără războaie.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION TOMA
Vă rog să-mi permiteți ca,
în numele oamenilor muncii din
agricultura județului Brașov, al
colectivului de muncitori și spe
cialiști din întreprinderea agri
colă de stat Prejmer, să exprim
profunda noastră recunoștință
față de mult stimatul nos
tru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ilustru pa
triot revoluționar, care întruchi
pează cele mai înalte virtuți ale
poporului român, pentru activi
tatea sa neobosită, pentru con
tribuția profund novatoare adu
să la elaborarea și înfăptuirea
consecventă a strategiei științi
fice, originale a construcției
socialiste in țara noastră.
Cu nemărginit respect, gindu
rile noastre se îndreaptă către
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, militant
de frunte al partidului și sta
tului, eminent om de știință și
savant de largă recunoaștere in
ternațională. pentru abnegația
si dăruirea revoluționară puse
în slujba înfloririi științei,, invățămintului și culturii româ
nești.
întreprinderea noastră și-a
îndeplinit anul trecut sarcinile
de plan la toți indicatorii. La
cartofi, una din culturile noas

tre de bază, am realizat o pro
ducție de peste 56 500 kg la
hectar, la sfecla-de-zahăr 60 000
kg la hectar, la orzul de toam
nă 7 532 kg la hectar. în zooteh
nie, de la cele 4 000 vaci de lapte
s-a obținut o producție medie
de peste 4 000 litri lapte. Pro
ducțiile realizate în sectorul ve
getal și in zootehnie au de
terminat depășirea sarcinilor de
plan cu 82 milioane lei la producția-marfă, iar veniturile cu
120 milioane lei. si la beneficii
10 milioane lei.
în întreaga noastră activitate
am pornit de la convingerea că.
așa cum a subliniat de ne
numărate ori tovarășul
Nicolae Ceaușescu, factorul de
cisiv în obținerea unor produc
ții mari și eficiente îl consti
tuie omul, hărnicia și priceperea
lui, dragostea față de glia stră
bună, față de pămint, dăruirea
și disciplina dovedită în muncă.
Sintem pe deplin conștient!
că. deși rezultatele anului tre
cut sint mai bune față de anii
precedenți, ele nu se situează la
nivelul potențialului tehnic și
uman de care dispunem. Avem
ferme care obțin cu 6—8 tone
mai puțin cartofi la hectar față
de altele care au aceeași dotare.

după cum în zootehnie procen
tul de natalitate este diferen
țiat, deși condițiile tehnice asi
gurate sînt egale.
Astfel de aspecte se găsesc
și în cuvintarea secretarului ge
neral al partidului. Ele dove
desc ce rezerve mari are agri
cultura noastră și ce sarcini
mari avem să le descoperim și
să le folosim. în ce ne privește,
vom acționa cu toată hotărirea
pentru materializarea progra
mului de utilizare mai comple
tă a tractoarelor la lucrările agricole, precum și la repartiza
rea în activități direct produc
tive a întregului personal din
unitate. Vom continua acțiunile
de perfecționare a pregătirii
profesionale a fiecărui lucrățor,
de creștere a gradului de exi
gentă și responsabilitate față
de munca depusă, pentru o cit

mai înaltă productivitate și efi
cientă, in vederea aplicării. în
fiecare fermă și pe fiecare par
celă de pămint, a tehnologiilor
intensive, efectuării tuturor lu
crărilor în perioada optimă. în
grijirii cu maximum de aten
ție a culturilor și animalelor.
Vom generaliza sistemul de
muncă în acord global, care a
condus la creșterea răspunderii
întregului personal muncitor
fată de sarcinile încredințate, la
stabilizarea forței de muncă in
ferme si sectoare.
în încheiere, vorbitorul a
spus : Asigurăm congresul, ne
tovarășul Nicolae Ceausescu că
întregul colectiv de muncă din
întreprinderea noastră va face
totul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate la
acest reprezentativ forum demo
cratic al lucrătorilor de ne
ogoare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE DAVID
Magistrala cuvîntare rostită
de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la deschide
rea congresului nostru jalonea
ză cu strălucire și clarviziune
revoluționară un autentic pro
gram de activitate a oamenilor
muncii din agricultură, pentru
participarea acestora, alături
de întregul nostru popor, la în
făptuirea exemplară a obiecti
velor și sarcinilor stabilite în
lumina hotăririlor Congresului
al XIII-lea al partidului.
Este o datorie de conștiință
să subliniem că marile înfăp
tuiri din anii construcției socia
liste, și cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului,
sint indisolubil legate de per
sonalitatea proeminentă și acti
vitatea neobosită ale secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care
a adus și aduce o contribuție
determinantă la elaborarea pro
gramelor de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, la în
făptuirea noii revoluții agrare.
Vă rog să-mi permiteți ca,
în numele tuturor celor ce lu
crăm în agricultură, să adre
săm și cu acest prilej un cald
omagiu, profunda noastră recu
noștință pentru grija și spriji
nul permanente ce le acordă
secretarul general al partidului
dezvoltării și modernizării con
tinue a agriculturii.
Datorită politicii înțelepte a
partidului nostru, volumul in
vestițiilor realizate în agricul
tură a crescut an de an, ceea
ce a permis asigurarea unei
puternice baze tehnico-materia
le, concretizată în dezvoltarea
mecanizării, extinderea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare,
realizarea de construcții zooteh
nice, modernizarea și înființa
rea de noi plantații pomicole.
în această perioadă s-a asi
gurat o folosire mai eficientă a
fondului funciar, au fost utili
zate cantităti sporite de îngră
șăminte organice și chimice, s-a
îmbunătățit organizarea muncii
și a producției.
Cercetarea
științifică
ce
beneficiază de conducerea și
'îndrumarea directă a tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, ă pus lă dis
poziția unităților agricole soiuri
și hibrizi de înaltă productivi
tate, precum și tehnologii mo
dernizate, atît pentru sectorul
vegetal, cît și pentru creșterea
animalelor.
în continuare, după ce a men
ționat realizările obținute pe
ansamblul agriculturii, vorbito
rul a spus :
Analizînd însă cu responsa-»
bilitate comunistă munca des
fășurată și rezultatele obținute,
trebuie să recunoaștem deschis
că ele nu sint pe măsura posi
bilităților de care dispune agri
cultura noastră socialistă. Nerealizarea integrală a prevede
rilor de plan la producția ve
getală și animală și, in mod
deosebit, a livrărilor la fondul
de stat, se datorește, in princi
pal, insuficientei noastre preo
cupări, a celor din minister, a
organelor agricole județene, a
conducerilor și cadrelor tehnice
din unități, care nu au acționat
cu perseverentă și răspunderea
necesară pentru respectarea în
tocmai a tehnologiilor stabilite
și efectuarea tuturor lucrărilor
la timp și de calitate, pentru
lichidarea rutinei și conserva

torismului, întărirea ordinii și
disciplinei.
Asigurăm congresul că am
tras toate învățămintele care
se impun, atit din rezultatele
bune obținute de unele județe
și unități agricole, dar mai ales
din lipsurile manifestate in ac
tivitatea noastră și ne angajăm
ferm să luăm toate măsurile ce
se impun pentru ca aceste nea
junsuri să nu se mai repete
sub nici o formă, ca întreaga
activitate din agricultură să fie
continuu îmbunătățită, astfel
incit să realizăm, în cele mai
bune condiții, sarcinile de
mare răspundere ce ne revin
pentru îndeplinirea planului pe
anul 1986 și pe întregul cin
cinal.
Din inițiativa și cu contribu
ția hotăritoare a secretarului
general al partidului au fost
elaborate și aprobate programe
speciale pe fiecare sector de
producție, pentru perfecționa
rea activității in agricultură și
s-a creat, totodată, prin măsu
rile ce au fost luate, un cadru
organizatoric adecvat în vede
rea înfăptuirii tuturor obiecti
velor noii revoluții agrare. Pre
vederile programelor oglindesc
orientările și indicațiile date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
privire la accentuarea latu
rilor calitative ale activită
ții în toate domeniile, la în
tărirea caracterului intensiv al
producției, care cere, în pri
mul rînd, creșterea substanțială
a producției pe hectar și ani
mal. a productivității muncii,
precum și a eficienței economi
ce în toate sectoarele și unită
țile agricole.
După ce s-a referit apoi pe
larg la măsurile întreprinse
pentru realizarea programelor
speciale menite să asigure dez
voltarea intensivă a agricultu
rii, vorbitorul a spus :
în numele cadrelor din Minis
terul Agriculturii, din celelalte
organe agricole centrale și ju
dețene, îmi exprim acordul de
plin față de sarcinile și exi
gențele cuprinse in excepționala
cuvintare rostită la deschi
derea congresului de secretarul general al partidului,
care ne-a cerut să elimi
năm din activitatea noastră bi
rocratismul. să lucrăm într-un
spirit mai dinamic pentru a re
zolva prompt
problemele pe
care le ridică viața, producția,
în consens cu aceste cerințe,
clar exprimate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, personalul
ministerului, al centralelor, al
tuturor organelor agricole este
hotărît să-și îmbunătățească
radical stilul și metodele de
muncă, să deplaseze centrul de
greutate al întregii activități in
unitățile de producție, acolo
unde se hotărăște soarta recol
tei, să se implice temeinic în
munca direct productivă, con
tribuind astfel la înfăptuirea
exemplară a obiectivelor noii
revoluții agrare.
Vă rog să-mi îngăduiți să
exprim, totodată, totala adeziu
ne la politica internă și exter
nă, inițiată și promovată cu
consecvență revoluționară de
secretarul general al partidului,
președintele țării, și să asigur
congresul că vom face totul
pentru ca agricultura noastră
socialistă să-și sporească sub
stanțial contribuția la dezvol
tarea economiei naționale, la
continua înflorire a patriei
noastre socialiste.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
DOINA VASILESCU
în numele oamenilor muncii
de pe ogoare, al tuturor locui
torilor județului Arad, vă rog
să-mi permiteți ca, de la înalta
tribună a acestui reprezentativ
forum democratic, să aduc un
vibrant omagiu și întreaga re
cunoștință
ctitorului
Româ
niei
moderne, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care întru
chipează cele mai alese virtuți
ale poporului român, revoluțio
nar patriot, care din tinerețe
și-a consacrat întreaga viață
împlinirii idealurilor de liber
tate și independentă, edificării
societății socialiste, înfloririi
necontenite a patriei noastre și
afirmării ei demne în rîndul
națiunilor lumii.
Adresez cele mai alese mul
țumiri, recunoștința
noastră
fierbinte tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om de știință, perso
nalitate remarcabilă a vieții
politice, care aduce o contri
buție inestimabilă la dezvolta
rea cercetării științifice și învâțămîntului, la
promovarea
consecventă a progresului tehnico-științific în toate ramurile
economiei naționale.
Raportăm congresului că, ac
tionind cu răspundere sporită
pentru înfăptuirea noii revolu
ții agrare, a indicațiilor și
orientărilor date de secretarul
general al partidului cu prilejul
vizitelor de lucru în mai multe
unități agricole din județul
nostru, am reușit să asigurăm,
printr-o mai bună organizare a
activității, prin întărirea ordi
nii și disciplinei,
creșterea
răspunderii cadrelor de condu
cere, o mai judicioasă gospodă
rire a pămîntului, aplicarea
riguroasă a tehnologiilor, creș
terea producțiilor agricole.
în spiritul marilor exigențe
formulate în cuprinzătoarea cu
vîntare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea congresului nostru, trebuie
să recunoaștem deschis că, față
de eforturile făcute de stat pen

tru dezvoltarea bazei tehnicomateriale a agriculturii din ju
dețul Arad, rezultatele pe care
le-am obținut nu sint mulțu
mitoare.
Pornind de la analiza critică
și autocritică a stărilor de lu
cruri necorespunzătoare ce s-au
manifestat, comitetul județean
de partid a stabilit un program
concret de măsuri pentru îm
bunătățirea radicală a activității
în toate sectoarele producției agricole, program care, în lumi
na orientărilor și sarcinilor ce
ne revin din ampla și strălucita
cuvîntare a iubitului nostru
conducător, va fi substanțial
îmbunătățit.
Așa cum ne-a indicat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru
realizarea producțiilor prevă
zute în acest an și pe întregul
cincinal, vom acorda o atenție
specială creșterii potențialului
productiv al pămintului. gospo
dăririi cu deosebită grijă a în
tregului fond funciar. Pină la
sfîrșitul cincinalului, vom aduce
în circuitul productiv 17 900 ha
terenuri neagricole, vom impul
siona lucrările pentru irigarea
unor noi suprafețe în sisteme
locale și pentru desecarea și
combaterea eroziunii solului in
toate zonele afectate.
Orientările și indicațiile de
mare valoare teoretică și prac
tică
date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea congresului vor sta în cen
trul întregii noastre activități,
urmărind aplicarea întocmai a
principiilor mecanismului economico-financiar, a autoconducerii, autogestiunii și autofinan
țării.
Pentru aceasta vom acționa
cu toată fermitatea în direcția
creșterii rolului organelor și or
ganizațiilor de partid in condu
cerea activității din agricultură,
vom întări munca politico-organizatorică și o vom subordona
în mai mare măsură realizării
exemplare a noii revoluții a

grare, un accent deosebit punind pe transformarea calitativă
a muncii și producției, pe for
marea omului nou, cu o, înaltă
conștiință revoluționară.
Susținem, din adincul ini
milor, politica înțeleaptă și
clarvăzătoare
promovată de
partidul și statul nostru, de to
varășul Nicolae Ceaușescu pen
tru înflorirea continuă a patriei
noastre, valoroasele inițiative

ale președintelui României con
sacrate salvgardării păcii pe
planeta noastră, care l-au im
pus in întreaga lume ca Erou
al păcii. Asigurăm congresul, pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că
lucrătorii ogoarelor arădene își
vor face datoria zi de zi, vor
conferi o nouă calitate muncii,
astfel ca actualul cincinal să
fie un cincinal al producțiilor
agricole record.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LIVIU GROZA
Vizita de lucru efectua
tă
recent
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in
cooperativa noastră agricolă,
ne-a prilejuit cea mai mare
cinste și bucurie. Evenimentul
se inscrie cu litere de aur in
istoria cooperativei noastre, în
sufletul și conștiința tuturor lo
cuitorilor din Sanislău. Ei mi-au
încredințat mandatul de a
transmite, de la înalta tri
bună a congresului, omagiul lor
fierbinte impreurtă cu cele mai
vii sentimente de adine respect,
de înaltă prețuire și profun
dă
recunoștință
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
pentru
neobosita activitate pe care, în
fruntea partidului și statului, o
desfășoară cu neasemuită clar
viziune și cutezanță revoluțio
nară, pentru binele și fericirea
bravului nostru popor.
în continuare, după ce s-a re
ferit la rezultatele bune obținu
te în cincinalul trecut, vorbito
rul a spus : Sintem conștienți,
mai ales după ce am ascul
tat magistrala cuvîntare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

că în unitatea noastră există
încă mari rezerve de sporire
a producțiilor vegetale și ani
maliere pe care nu am reușit
să le valorificăm din plin. Pe
baza
indicațiilor
date
ne
parcursul vizitei, cît si a cuvintării, vom stabili direcțiile
de acțiune pentru a obține, incă
din acest an. așa cum ne-a
cerut conducătorul partidului și
statului, producții tot mai mari,
chiar record. Aceasta depinde
de modul cum vom utiliza pă
mintul pe care-1 avem la dis
poziție. tractoarele și mașinile
agricole, forța de muncă exis
tente. cum vom aplica tehnolo
giile. cum vom întări ordinea
și disciplina la fiecare loc de
muncă.
Vă rog să-mi permiteți — a
spus in încheiere vorbitorul —
să adresez, din toată mima,
tovarășului
secretar
general
Nicolae Ceaușescu. tovarășei
Elena Ceaușescu. urări de sănă
tate și putere de muncă, pentru
binele și fericirea poporului
nostru, pentru înaintarea spre
comunism a scumpei noastre
patrii.
Republica
Socialistă
România.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN PINTILIE
Strălucita cuvîntare a secre
tarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
rostită la deschiderea lucrărilor
forumului țărănimii, constituie
un amplu și concret program de
acțiune cuprinzind linii direc
toare de forță revoluționară
pentru întreaga noastră activi
tate viitoare.
Concepția novatoare a secre
tarului general al partidului
privind îmbinarea armonioasă a
învățămîntului cu producția și
cercetarea științifică a determi
nat un adevărat salt calitativ in
desfășurarea întregului proces
de învățămint. prin așezarea tui
pe baze moderne, în deplin acord cu exigențele și cerințele
înfăptuirii noii revoluții agrare,
asigurindu-se astfel pregătirea
temeinică, formarea de specia
liști capabili să aplice în pro
ducție cuceririle științei și teh
nicii avansate, cu o conștiință
înaintată, constructori devotați
ai socialismului și comunismu
lui în patria noastră.
O contribuție esențială la
dezvoltarea învățămintului, ’a
orientarea si stimularea activi
tății de cercetare științifică și
introducerea rapidă a noului
tehnologic în economia națio
nală o are tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de
largă recunoaștere internaționa
lă. care coordonează și îndrumă
permanent aplicarea în viață a
politicii partidului și statului
nostru în domeniul științei, invătămîntului și culturii, factori
decisivi pentru mersul ferm al
patriei pe calea progresului și
înfloririi multilaterale, a bună
stării întregului popor.
Raportăm congresului că toate
cadrele didactice din institutul
nostru sînt angajate plenar pen
tru a înfăptui exemplar sarci
na încredințată de a pregăti te
meinic specialiștii pentru o ac
tivitate socială și economică de
înaltă eficientă. în această pri
vință avem ca sprijin esențial
concepția secretarului general
al partidului privind importanța
muncii în agricultură, așezată
pentru prima dată pe același
plan cu activitatea din celelalte
domenii de virf ale vieții eco
nomico-sociale.

Urmărim, potrivit orientărilor
secretarului general al partidu
lui nostru, să asigurăm studen
ților o pregătire fundamentală,
largă, atit de specialitate, cit și
generală, care să permită rezol
varea cu competență științifică
a diverselor probleme ce apar
în practica muncii agricole, să
se adapteze la noile cerințe im
puse de revoluția tehnico-științifică actuală, la schimbările
rapide ce survin inevitabil in
structura producției agricole, în
tehnologiile de cultură, în or
ganizarea producției și condi
țiile de muncă.
în același timp, eforturile
noastre se îndreaptă spre a-i
pregăti pe studenți nu numai
ca specialiști cu înaltă califica
re. ci și ca activiști de partid
și de stat, cetățeni cu mari res
ponsabilități sociale, oameni
noi cu conștiință revoluționară
înaintată, devotați trup și su-,
flet cauzei socialismului, pa
triei, partidului și poporului,
care să-și consacre întreaga ca
pacitate de muncă și de creație
făuririi unei agriculturi moder
ne, intensive, obținerii de pro
ducții-record, pentru a contri
bui astfel la ridicarea patriei
noastre pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.
Cu toate rezultatele bune ob
ținute în ultimii ani, sintem pa
deplin conștienți că mai avem
multe de realizat pentru a răs
punde corespunzător sarcinilor
pe care ni le-a formulat in med
expres secretarul general al
partidului.
în încheiere, vorbitorul a
spus : Profund recunoscători
tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru tot ceea ce s-a realizat
in ultimele două decenii în ve
derea ridicării agriculturii noas
tre la nivelul celei din țările
dezvoltate din punct de vedere
economic, toate cadrele didacti
ce, studenții, toți oamenii mun
cii din institutul nostru sint
hotăriți să nu-și precupețească
eforturile pentru a-si aduce o
contribuție mereu sporită la în
făptuirea noii revoluții agrare,
la îndeplinirea mărețelor obiec
tive stabilite de cel de-al XIIIlea Congres al partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
FLORENTIN - DORU ClRPANU
îngăduiți-mi ca, de la înalta
tribună a celui de-al III-lea
Congres al lucrătorilor ogoare
lor. in numele celor peste 10 000
de oameni ai muncii de la Com
binatul agroindustrial Timiș, să
exprim sentimentele de cea mai
profundă recunoștință și adine
respect, de nețărmurită dragos
te
și
prețuire
tovarășului
Nicolae Ceausescu pentru în
delungata activitate de eminent
patriot si militant revoluționar,
pentru modul strălucit, cutezan
ța si clarviziunea cu care con
duce destinele națiunii în mă
reața operă de făurire a noii
societăți in patria noastră.
Memorabilă rămine pentru
noi ziua de 14 februarie 1978.
cind, în cursul uneia dintre is
toricele vizite de lucru pe pla
iurile timișene, prilej de ana
liză științifică a tendințelor de
dezvoltare a zootehniei, s-a hotărit la fata locului concentrarea
si specializarea producției din
peste 70 de unităti Intr-un com
binat unic, fără egal în lume,
care integrează producerea fura
telor. creșterea animalelor, in
dustrializarea si valorificarea
în totalitate a producției.
Puternic însuflețiți si mobili
zați de orientările, indicațiile si
îndemnurile primite, benefi
ciind permanent de sprijin mul
tilateral si ajutor generos din
partea mult iubitului si stima
tului secretar general al parti
dului. cu conștiința înaltei mi
siuni încredințate, aceea de a
materializa o acțiune de pio
nierat in zootehnia mondială,
raportăm că. printr-o muncă
intensă si exigentă, am atins
încă din 1983 nivelul record de
100 000 tone carne pe an. iar de
atunci, an de an, producem, rit
mic și constant, tot atît cit se
realiza în întreaga agricultură
de stat a României în anul 1965.
Potrivit programelor elabora
te nemijlocit de mult stimata
tovarășă academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, ne
preocupăm în continuare de
perfecționarea tehnologiilor cu
cu cele mai noi și valoroase
cuceriri ale științei românești,
între care numeroase cercetări
proprii, pe teme vizînd moder
nizarea proceselor de produc
ție, îmbunătățirea performan

țelor hibrizilor creați de noi, a
fluxurilor și tehnologiilor, am
plificarea laturilor calitative și
de eficiență ale proceselor de
producție.
în strînsă legătură cu aceste
obiective, ca urmare a mecani
zării integrale și automatizării
producției, prin generalizarea
prelucrării automate a datelor,
din programul de ameliorare,
în condițiile in care avem un
efectiv constant de 1 200 000
porcine, obținem tona de carne
cu 4,5 tone furaje, iar la tauri
ne — unde există in perma
nență peste 30 000 capete — rea
lizăm sporul de 1 kg pe zi cu
7,5 u.n., livrind animalele la
greutăți medii cuprinse între
100—120 kg la porcine și
480—520 kg la taurine.
îndemnul pe care l-a reîn
noit secretarul general al parti
dului în magistrala cuvîntare
rostită de la înalta tribună a
congresului, de a folosi cu chib
zuință fiecare palmă de pămint
destinată bazei furajere, va sta
mereu în atenția noastră.
Cit de mare dreptate are se
cretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
afirmind că omul este factorul
fundamental
in Îndeplinirea
sarcinilor de producție, indemnindu-ne să acționăm cu tot
mai multă fermitate revoluțio
nară pentru creșterea calității
și competenței oamenilor mun
cii, pentru întărirea ordinii și
disciplinei, a spiritului de exi
gență și dăruire patriotică in
întreaga activitate 1
în activitatea noastră s-au
manifestat unele lipsuri și ne
ajunsuri, înregistrîndu-se rămineri in urmă și chiar unele
pierderi de producție. De aceea,
colectivul nostru, în frunte
cu comuniștii, a hotărit ferm
și responsabil ca fiecare dintre
noi, la locul său de muncă, să
facă totul pentru ca asemenea
stări de lucruri să nu se mai
repete, pentru ca nimeni și în
nici o împrejurare să nu mai
folosească justificări și scuze.
Pentru a realiza o agricul
tură modernă, trebuie să fim
revoluționari, asa cum. De
bună dreptate. a apreciat
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în cuvîntarea sa tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Avem pen
tru aceasta tot ceea ce este ne
cesar — o puternică bază tehnico-materială, un vrednic și
entuziast colectiv muncitoresc.
în încheiere, vorbitorul a
spus :
Urmînd minunatul exemplu
de slujire eroică a intereselor
supreme ale națiunii române,

pe care ni-1 oferă cu strălucire
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ne angajăm să depunem toate
eforturile pentru ca și pe vii
tor Combinatul „Timiș" să rămînă o unitate-etalon, model
de organizare; sporindu-ne me
reu contribuția la dezvoltarea
agriculturii, la înflorirea și pro
pășirea patriei noastre dragi,
libere și independente — Româ
nia socialistă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI PĂDURARU
Aduc de la această înaltă tri
bună omagiul de inimă și con
știință al mecanizatorilor
ce
lucrează pe cimpiile Doljului
eminentului
conducător
al
partidului și țării, eroului stră
lucit al neamului românesc, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de
a cărui gindire profund știin
țifică și activitate plină de di
namism revoluționar sînt strins
legate mărețele izbinzi dobindite in gloriosul arc de timp al
epocii de istorie denumite de
poporul nostru, cu legitimă sa
tisfacție și mindrie patriotică,
„Epoca
Nicolae
Ceaușescu".
Omagiul nostru îl adresăm,
de asemenea,
tovarășei
Elena Ceaușescu, remarcabil om
politic și savant de înalt pres
tigiu internațional, cu excepțio
nale merite în înflorirea și ri
dicarea patriei pe noi culmi de
civilizație și progres.
în anii socialismului și cu
deosebire după Congresul al
IX-lea al partidului — a spus
vorbitorul — baza tehnico-materială a agriculturii, a secto
rului de mecanizare s-a dez
voltat și modernizat continuu,
contribuind decisiv la creșterea
an de an a producțiilor agrico
le vegetale și animaliere.
în cincinalul recent încheiat,
producția agricolă a județului
Dolj a crescut cu 10 la sută.
Este un motiv de satisfacție că
in aceste rezultate se află în
corporate și eforturile, munca
noastră, a mecanizatorilor. Sintem insă conștienți de faptul că
producțiile agricole nu au fost
la nivelul potențialului mate
rial, tehnic și uman de care
dispune județul.
Raportăm că. In spiritul
orientărilor și indicațiilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
am întreprins, în acest an, mă
suri tehnice și organizatorice
care se reflectă, deja, in acti

vitatea unităților de mecani
zare. Astfel, am încheiat însâmințările de primăvară in epoca
optimă și în condiții de calitate
mai bună, comparativ cu anii
anteriori, iar in prezent, în
treaga forță mecanică este des
fășurată pentru întreținerea co
respunzătoare a culturilor. Tot
odată, am terminat repara
țiile la tractoare, combine, pre
se de balotat și celelalte mașini
care vor acționa în apropiata
campanie de recoltare a cerea
lelor păioase și însămințare a
culturilor duble.
Pornind de la sarcinile și orien
tările cuprinse în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu,
vom considera programele noas
tre ca fiind minime, și vom ac
ționa, cu toată răspunderea pe
care o avem ca mecanizatori,
pentru a crea toate condițiile
obținerii unor recolte cit mai
mari.
Vom acorda toată atenția fo
losirii complete și raționale a
tractoarelor și mașinilor agri
cole, a reducerii consumului de
carburanți și lubrel'ianți, in ge
neral a reducerii cheltuielilor
de producție, a creșterii produc
tivității muncii și eficienței
economice a activității tuturor
unităților de mecanizare.
Ne angajăm cu toată hotărirea — a spus vorbitorul în în
cheiere — că vom face tot ce
stă in puterea noastră /pentru
înfăptuirea neabătută a marilor
îndatoriri patriotice ce ne re
vin in desfășurarea noii revo
luții agrare. a orientărilor și
sarcinilor cuprinse in strălucita
cuvîntare rostită de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în deschi
derea forumului, a hotăririlor
Congresului al XIII-lea al par
tidului, la înflorirea scumpei
noastre patrii și creșterea bună
stării materiale și spirituale a
întregului popor român.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU
Toți oamenii muncii din ju
dețul Sălaj se află sub puter
nica impresie, de neuitat, a re
centei vizite de lucru cu care
au fost onorați de către secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu.
Pentru noi, este clar că această vizită de lucru constituie
un eveniment istoric pentru
dezvoltarea economico-socială a
județului Sălaj, creație dintre
cele mai reprezentative a ani
lor de glorie de după Con
gresul al IX-lea al partidului.
Vă rog să-mi permiteți să
folosesc acest cadru pentru a
exprima încă o dată, în numele
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul nostru,
cele mai vii mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, pentru
această vizită de lucru, pentru
orientările și indicațiile de
mare insemnătate date cu acest
prilej, si să reafirm angaja
mentul nostru ferm de a face
totul pentru traducerea lor în
viață.
In perioada care s-a scurs de
Ia precedentul congres al țără
nimii, și in județul nostru, prin
grija conducerii partidului și
statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, s-a dezvol
tat și s-a modernizat baza tehnico-materială a agriculturii,
s-au realizat ample lucrări de
îmbunătățiri funciare, a crescut
suprafața arabilă. S-au intro
dus noi tehnologii, atit în sec
torul vegetal cit și în cel al
creșterii animalelor, si s-a îm
bunătățit, in ansamblu, orga
nizarea producției și a muncii.
Ca urmare,
în perioada
1981—1985, producția de cerea
le a crescut cu 45 la sută, cea
de plante tehnice cu 35 la

sută, iar producția de cartofi
cu 51 la sută, în zootehnie, efectivele de animale au crescut
substanțial.
Cu toate acestea, nu putem
fi. și vă- asigur că nu sintem
mulțumiți, deoarece producțiile
realizate nu s-au situat Ia ni
velul planului, al posibilităților
reale de care dispunem. Cauze
le neîmpliriirilor noastre se re
găsesc in deficiențele serioase
manifestate în aplicarea tehno
logiilor, în executarea la timp
și de bună calitate a tuturor
lucrărilor, în obișnuința unor
cadre de conducere de a găsi
justificări așa-zis obiective pen
tru orice nerealizări.
Am ajuns la concluzia că,
printr-o mai bună sistematiza
re a localităților și restringerea perimetrelor construibile,
suprafața agricolă a județului
poate să crească în următorii
ani cu aproape 7 000 ha, din
care 700 ha in acest an ; toate
cele 2 800 ha livezi și 285 ha
de vie care urmează să fie
plantate pină în 1990 vor fi
amplasate numai pe terenurile
în pantă ; vom defrișa planta
țiile de pomi îmbătrinite, cu
potențial de producție scăzut,
urmind să disponibilizăm în
acest fel circa 1 200 ha pretabile culturilor agricole ; pină la
sfîrșitul cincinalului vom îm
păduri o suprafață de 600 ha
din terenurile degradate ex
cesiv.
în sectorul vegetal, pentru
atingerea nivelurilor de produc
ție indicate de secretarul gene
ral al partidului, oe lingă extin
derea suprafețelor cultivate cu
sfeclă de zahăr și cartofi și
amplasarea cit mai rațională a
culturilor de cereale și plante
tehnice, vom asigura o rotatie
mai bună, realizind lucrări de
calitate de la semănat și pină

la recoltarea șl depozitarea
producției.
în zootehnie, efectivele la toa
te speciile sînt in momentul de
față mai mari decit cele din
anul trecut. Avem toate condi
țiile și vom realiza sarcinile ce
ne revin in acest an din pro
gramul privind dezvoltarea zoo
tehniei, îndeosebi la bovine și
ovine.
în spiritul exigențelor formu
late în cuvintarea secretarului
general al partidului la deschi
derea congresului, va trebui să
acționăm cu toată fermitatea
pentru reducerea cheltuielilor
neeconomicoase si ridicarea ren
tabilității tuturor activităților, a
fiecărei culturi și specii de ani
male, pentru întărirea ordinii și
disciplinei, respectind cu stric
tețe prevederile legale.
Oamenii muncii din județul
nostru știu că prestigiul inter
național al patriei, respectul
de care se bucură România in
lume sint legate indisolubil de
activitatea prodigioasă desfășu
rată pe plan mondial de secre
tarul general al .partidului,
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

într-adevăr, ce poate f! mai
elocvent, în Anul Internațional
al Păcii, decit gestul președinte
lui tării noastre, care, la adu
narea populară din Zalău, îmbrătisînd un copil, s-a adresat,
in numele tuturor copiilor, con
ducătorilor de state din Euro
pa și din întreaga lume, chemindu-i să înțeleagă că ei, co
piii, oamenii în general, au ne
voie de pace, de liniște, si nu
de arme nucleare. Este gestul
simbolic al unui ilustru .condu
cător de partid și de stat, erou
al poporului său, care a intrat
în conștiința universală ca erou
al păcii.
Exprimînd adeziunea deplină
Ia întreaga politică internă și
externă a partidului și statului,
ne angajăm să acționăm cu
înaltă dăruire comunistă, pen
tru ca actualul cincinal să mar
cheze — așa cum ne-a îndem
nat secretarul general al parti
dului — o îmbunătățire radicală
și a activității din agricultura
județului Sălaj, pentru înfăp
tuirea exemplară a hotăririlor
istorice ale Congresului al XIIIlea, pentru înflorirea multilate
rală a patriei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LADISLAU VITOȘ
Rodnicul bilanț al ultimelor
două
decenii,
perioadă pe
care cu înaltă mindrie pa
triotică
o numim
„Epoca
Nicolae Ceaușescu", constituie o
expresie puternică a afirmării
in practică a concepției origi
nale a secretarului general al
partidului, potrivit căreia socia
lismul se construiește cu po
porul și pentru popor. Este me
ritul istoric al tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a fi ini
țiat un sistem instituțional de
participare larg democratică a
tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, la
făurirea conștientă /a propriului
destin.
Cooperativa agricolă de pro
ducție Cozmeni, ca și celelalte
unități agricole din județul Har
ghita, a cunoscut, in ultimele
două decenii, o puternică dez
voltare. Astfel, in anul 1985, am
reușit să realizăm o producție
globală de peste 40 milioane
lei. de 8 ori mai mare decit în
anul 1968.
Prin mobilizarea forțelor lo
cale, efectuăm multiple lucrări
de îmbunătățiri funciare, folo
sind metode de la cele mai
simple, cum ar fi aplicarea gu
noiului de grajd și a amenda
mentelor, Ia cele de amploare
privind combaterea în complex
a eroziunii solului. Ca urmare,
realizăm producții medii de
două și chiar de trei ori mai
mari decit acum două decenii.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea
rostită în deschiderea forumu
lui țărănimii, avem asigurate
toate condițiile economico-materiale pentru obținerea unor
producții și mai mari. De
aceea, ne vom preocupa și mai
intens să folosim integral și
eficient toate suprafețele, să
redăm circuitului producției noi
terenuri, printr-o gospodăreas
că și judicioasă sistematizare a
comunei, prin organizarea mai
rațională a teritoriului, intro
ducerea asolamentelor. desfiin
țarea drumurilor inutile, defri
șarea tufișurilor și ameliorarea
terenurilor mlăștinoase.

în zootehnie, ramură de tra
diție si cu pondere însemnată
în agricultura zonei. în ultimii
5 ani am realizat si depășit
efectivele, indicatorii de natali
tate si producțiile prevăzute,
reușind să onorăm astfel obli
gațiile contractuale la fondul de
stat. Am acordat, de asemenea,
o atenție deosebită acțiunii de
îmbunătățire a pajiștilor.
După ce s-a referit la măsu
rile întreprinse pentru extin
derea activității de mică indus
trie si prestări de servicii, pen
tru dezvoltarea si diversificarea
producției cooperativei agrico
le. pentru ridicarea pregătirii
politico-ideologice si de specia
litate a cooperatorilor, vorbito
rul a spus : Trebuie să arăt că
în activitatea noastră s-au ma
nifestat o serie de lipsuri. Nu
am reușit încă să organizăm în
modul cel mai rațional munca,
să folosim la întreaga capacita
te mijloacele ne care le avem,
să facem ca fiecare membru al
cooperativei noastre să gîndească si să lucreze ca un bun gos
podar. în calitatea lui de pro
prietar si beneficiar. De aceea,
sintem hotăriti să acționăm prin
eficiente acțiuni educative ca
peste tot să existe un spirit re
voluționar in felul de a munci,
de a gîndi si a trăi, să schim
băm unele mentalități învechi
te. în scopul mobilizării plenare
a tuturor forțelor de muncă, de
creație pentru realizarea unor
producții înalte, sigure si stabile
în cadrul noii revoluții agrare.
Exprimind deplinul acord si
mîndria patriotică fată de con
ținutul de idei al strălucitei cuvintări rostite Ia congres de
secretarul general al partidului,
precum si fată de documentele
supuse dezbaterii si aprobării
marelului forum al țărănimii —
a spus în încheiere vorbitorul
— vă asigur de hotărîrea noas
tră fermă de a acționa cu ener
gii sporite, in spiritul unei înal
te răspunderi comuniste, revolu
ționare. pentru realizarea sarci
nilor ce ne revin în edificarea
societății socialiste multilateral
dezvoltate pe pămîntul scump
al patriei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION AVRAM
Magistrala cuvîntare rostită
in deschiderea lucrărilor acestui
larg si reprezentativ forum al
democrației noastre socialiste
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
se constituie intr-un document
politic de excepțională impor
tanță pentru activitatea între
gii țărănimi, a tuturor lucrăto
rilor de oe ogoare. Din bogatul
tezaur de idei am reținut, in
primul rind. necesitatea folosirii
cu mai multă eficiență a pămîntului, a dotărilor tehnicomateriale a unităților agricole
în care economia națională a
investit uriașe fonduri.
Bărăganul, altădată o zonă
agricolă
permanent
supusă
fluctuațiilor de climă, a benefi
ciat, numai in cincinalul re
cent încheiat, de un important
sprijin financiar din partea sta
tului pentru amenajarea sis

temelor de irigații. în prezent,
pe mai bine de jumătate din
suprafața arabilă a unităților
agricole din județul Ialomița
sint create condiții pentru ob
ținerea de recolte bogate, si
gure și stabile, indiferent de
evoluția climei. Trebuie
să
menționez insă, in spirit auto
critic. că. deși producțiile medii
la hectar de cereale au crescut
în ultimii cinci ani. ele nu ne
mulțumesc. în lumina pre
țioaselor indicații care se des
prind din cuvintarea rostită Ia
congres de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vom trece
de urgență la concretizarea unor
ample acțiuni pentru elimina
rea grabnică a tuturor lipsu
rilor din activitatea noastră, a
organelor agricole județefie. a
conducerilor unităților socia
liste de stat și cooperatiste și a

LUCRĂRILE marelui forum democratic
AL AGRICULTURII NOASTRE
(Urmare din pag. I)
rirea prestigiului și a rolului Româ
niei socialiste in lume.
Au fost reafirmate sentimentele de
profund respect si aleasă prețuire
fată de tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. eminentă
personalitate politică si strălucit om
de stiintă. pentru aportul deosebit
la înfăptuirea politicii partidului si
statului, la progresul neîntrerupt al
tării, la dezvoltarea puternică a ști
inței. invătămintului si culturii ro
mânești.
în lumina exigentelor stabilite de
secretarul general al partidului, a
avut loc — și în această zi a lucră
rilor congresului — o analiză cuprin
zătoare si responsabilă a activității
depuse și rezultatelor obținute în
agricultură, industria alimentară, sil
vicultură si gospodărirea apelor în
cincinalul trecut, stabilindu-se. pe
baza concluziilor desprinse, măsu
rile menite să asigure îndeplinirea
integrală a planului pe acest an si
pe întreaga perioadă 1986—1990.
Dezbaterile au prilejuit un larg si
rodnic schimb de experiență, evi
dențiind că realizările județelor si
unităților care au înregistrat pro
ducții agricole superioare demon
strează posibilitățile mari ale agri
culturii noastre socialiste — de stat
Si cooperatiste — de a obține recolte
sigure si stabile.
în spirit critic si autocritic, s-a
apreciat că rezultatele puteau fi si
mai bune dacă pretutindeni s-ar fi
acționat cu întreaga răspundere pen
tru executarea, la timp si în con
diții de calitate, a lucrărilor agricole,
pentru respectarea riguroasă a teh
nologiilor prevăzute. Au fost sem
nalate. in acest sens, o serie de lip
suri in ce privește gospodărirea fon
dului funciar, in organ: zarea si des
fășurarea activității din agricultură,
deficiente care au determinat, in
unitățile respective, diminuarea pro
ducțiilor vegetale si animale.

Vorbitorii au relevat că. potrivit
indicațiilor, sarcinilor si orientărilor
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se ac
ționează pentru îmbunătățirea radi
cală a muncii, pentru obținerea unor
recolte tot mai mari. S-a subliniat că
in fiecare iudet. în fiecare unitate,
se muncește pentru efectuarea in
condiții optime a lucrărilor de sezon,
pentru pregătirea temeinică a cam
paniei de recoltare, asigurindu-se
stringerea și depozitarea, la timp și
fără pierderi, a producției, li
vrarea tuturor cantităților de pro
duse agricole prevăzute pentru fon
dul de stat si fondul de furaje. Sint
mobilizate forțele pentru folosirea cu
maxim randament a sistemelor si
instalațiilor de irigații, precum si
pentru realizarea celorlalte lucrări
de îmbunătățiri funciare, care să
contribuie la creșterea suprafeței
arabile si la ridicarea potențialului
productiv al pămîntului.
în cuvintul lor. participant!! la dis
cuții au subliniat preocupările exis
tente în zootehnie pentru creșterea
efectivelor si sporirea producțiilor,
pentru îmbunătățirea si moderni
zarea activității din acest însemnat
sector al agriculturii.
A fost evidențiat rolul deosebit ce
revine cercetării științifice si învătămîntului agricol în realizarea sar
cinilor stabilite pentru acest an si
pe întregul cincinal în domeniul
agriculturii.
Au fost reliefate, de asemenea,
măsurile initiate în industria alimen
tară. în scopul dezvoltării producției,
valorificării superioare a materiilor
prime, diversificării structurii si ri
dicării nivelului calitativ al produ
selor.
Totodată, s-au prezentat acțiunile
întreprinse pentru îndeplinirea sar
cinilor din domeniul silviculturii și
al gospodăririi apelor, a prevederi
lor programelor speciale din aceste
sectoare.
Cei care au luat cuvintul au evi
dențiat preocuparea pentru creșterea

mai accentuată a productivității,
aplicarea cu fermitate a acordului
global, organizarea muncii pe prin
cipiul autoconducerii și autogestiunii, astfel incit toate unitățile să-și
acopere din venituri proprii cheltu
ielile, să asigure rentabilizarea în
tregii lor activități.
Vorbitorii au exprimat deplina
adeziune la politica externă a parti
dului si statului nostru, promovată
cu strălucire de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
personalitate
proeminentă a lumii contemporane,
luptător neobosit pentru triumful
cauzei păcii, destinderii, dezarmării,
securității. înțelegerii si colaborării
internaționale, pentru înfăptuirea
aspirațiilor de libertate, independen
tă și progres ale tuturor națiunilor.
Participanții la dezbateri au ex
primat hotărîrea țărănimii, a tuturor
oamenilor muncii din agricultură,
industria alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor de a răspunde
prin vrednice fapte de muncă mobi
lizatoarelor îndemnuri ale secretaru
lui general al partidului, de a contri
bui, prin întreaga lor activitate, pă
trunsă de o înaltă responsabilitate
comunistă, patriotică, la realizarea
sarcinilor de plan, înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare, transpu
nerea neabătută în viață a hotăriri
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului. la sporirea puterii economice
a patriei și ridicarea nivelului de
trai al poporului nostru.
In cursul după-amiezii, lucrările
s-au desfășurat in cadrul Congresu
lui al V-lea al Uniunii Naționale a
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Conferinței consiliilor oamenilor
muncii din întreprinderile agricole
de stat, Conferinței consiliilor oa
menilor muncii din stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii, Conferin
ței consiliilor oamenilor muncii din
întreprinderile industriei alimentare
și achiziționarea produselor agricole,
Consfătuirii consiliilor oamenilor
muncii din unitățile silvice.
Lucrările congresului continuă.

specialiștilor. Vom milita ferm
pentru a elimina superficialita
tea care mai există în unele
ferme și unități, vom manifesta
mai multă exigență pentru efec
tuarea la timp și de bună ca
litate a tuturor lucrărilor agrit cole, în conformitate cu normele
obligatorii de densitate, a apli
cării echilibrate și judicioase a
Îngrășămintelor, pentru irigarea
rațională a culturilor, pentru
recoltarea operativă și fără
pierderi a întregii producții.
Munca noastră, a specialiștilor,
trebuie să se desfășoare nu în
birouri, nu cu hîrtii. ci pe ogoa
re. în mijlocul cooperatorilor, al
mecanizatorilor din unitățile
agricole, pentru ca fiecare să-si
facă datoria conform statutului
profesional, a responsabilităților
tehnice, economice si politice ne
care le are.
Vom acorda o atentie deose
bită îmbunătățirii activității in
sectoarele zootehnice, vom trece
la înfăptuirea unui riguros pro
gram de acțiune, cu sarcini con
crete și răspunderi precise, pen
tru a asigura o selecție mai
bună a raselor de înaltă pro
ductivitate. pentru creșterea ti
neretului animal din
prăsilă

proprie, pentru realizarea în
întregime a sortimentului de
furaje in fiecare unitate.
în prezent, acționăm cu toa
te forțele pentru efectuarea lu
crărilor de îngrijire a culturi
lor. în special a irigațiilor, pen
tru strîngerea si depozitarea
furajelor, pentru intensificarea
acțiunilor din legumicultura,
programul de pregătire si desfă
șurare a campaniei agricole de
vară desfăsurîndu-se conform
graficelor stabilite pentru fie
care lucrare.
_Ne angajăm solemn — a spus
în încheiere vorbitorul — ca.
urmînd pilduitorul exemplu de
muncă si viată al tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
secretarul
general al partidului, să acțio
năm cu toată hotărîrea. cu răs
pundere comunistă, pentru ca
județul Ialomița să-si realizeze
exemplar sarcinile ce ii revin
în anu] 1986 si în întregul cin
cinal. răspunzînd astfel prin
fapte grijii pe care conducătorul
partidului si statului nostru o
poartă agriculturii românești,
ridicării pe noi trepte de pro
gres si civilizație a scumpei
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
EUGENIA BARABOI
Vă rog să-mi îngăduiți să
afirm de Ia această înaltă tri
bună că pentru noi. urmașii ce
lor care, în anul 1907, au aprins,
la Flămînzi, flacăra marii miș
cări revoluționare a țărănimii,
numărul de 11 000 de participanți la acest suprem forum
democratic al țărănimii are o
semnificație cu adîncă vibrație
în inimile și conștiințele noas
tre. Cu 79 de ani in urmă, pămînturile mănoase de astăzi ale
comunei, atunci secătuite o dată
cu vlaga celor ce robeau pe ele,
au fost udate cu singele părin
ților și bunicilor noștri, care își
cereau dreptul' sacru la viață
demnă, dreptul de a se bucura
de roadele muncii lor istovi
toare.
In anul aniversării a 65 de
ani de la făurirea gloriosului
nostru partid comunist, iată că
11 000 de lucrători ai ogoarelor
— liberi și stăpîni pe destinele
lor — s-au întrunit în acest fo
rum pentru ca, urmind orien
tările și indicațiile deosebit de
valoroase reieșite din magistra
la cuvintare a mult stimatului
nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să adopte
cele mai bune soluții pentru a
face piinea țării tot mai mare
și mai bună, pentru creșterea
bunăstării întregului popor —
țelul suprem, profund umanist
al politicii partidului și statului
nostru.
Transpunînd în viață orientă
rile și sarcinile pe care ni le-a
dat tovarășul Nicolae Ceaușescu
in timpul vizitei de lucru pe
care a efectuat-o, împreună cu
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, în loca
litatea noastră și pe ogoarele
Consiliului agroindustrial Flăminzi, am reușit să obținem re
zultate bune in întreaga activi
tate. Am finalizat, în linii ge
nerale. sarcinile stabilite pentru
ca localitatea noastră să devină
centru urban agroindustrial.
Pe linia sporirii continue a
producțiilor agricole, am efec
tuat pină în prezent un însem
nat volum de lucrări de îmbu
nătățiri funciare pe cele peste
22 000 ha din raza consiliului
nostru agroindustrial. Pe aceas
tă bază, producția globală agri
colă a unităților din consiliu a
crescut, in cincinalul trecut, in
tr-un ritm mediu anual aproa
pe dublu, față de perioada
1976—1980, recoltele de cereale
și plante tehnice realizate în

anul 1985 fiind de peste 3 ori
mai mari față de cele obținute
in anul 1965.
Pentru toate aceste realizări
minunate, pentru condițiile de
muncă și de viată aflate la un
nivel pe care nici măcar nu l-au
visat vreodată locuitorii comu
nei Flăminzi — ca. de altfel. în
treaga populație a satelor și
orașelor din județul Botoșani —
am deosebita cinste și îndepli
nesc cu adincă bucurie si emo
ție mandatul de a adresa și cu
acest prilej tovarășului
Nicolae Ceaușescu recunoștința
noastră cea mai fierbinte, cele
mai alese urări de sănătate,
viață îndelungată și putere de
muncă în pilduitoarea activitate
ce o desfășoară, spre binele și
fericirea poporului român.
Exprim adîncul respect șl
Înalta stimă pe care botoșănenli le poartă în inimile lor
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. perso
nalitate proeminentă a vieții
noastre politice si științifice,
care aduce o inestimabilă con
tribuție la înfăptuirea revolu
ției tehnico-științifice. a noii
revoluții agrare, la continua
dezvoltare a patriei noastre.
Trebuie să arăt în mod auto
critic că, față de resursele și
posibilitățile pe care le avem,
fată de sprijinul deosebit acor
dat de stat, unitățile agricole
din Consiliul agroindustrial Flă
minzi au rămas datoare tării, in
cincinalul recent. cu însem
nate cantități de produse agroalimentare. Au fost stabilite,
în acest an. măsuri noi. ferme,
care au condus la înlăturarea
lipsurilor și neajunsurilor. Ia
efectuarea la timp și de cali
tate a fiecărei lucrări.
Țăranii din Flăminzi, urmașii
acelora care s-au ridicat cu dirzenie și s-au jertfit pentru cau
za dreptății și a demnității,
m-au împuternicit să trans
mit celui mai devotat fiu
al
națiunii, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, angajamen
tul lor solemn, hotărirea fermă
de a munci cu sirguință, care
i-a caracterizat pe părinții și
pe bunicii lor, cu încrederea în
viitorul luminos, în destinul de
aur ce se făurește prin pro
pria voință și propria muncă,
înfăptuind cu cinste mărețele
sarcini cerute de dezvoltarea
intensivă a agriculturii, de în
florirea necontenită a patriei
noastre libere și independente.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU NĂSTASE
Am deosebita cinste ca, de la
Înalta tribună a forumului de
mocrației noastre muncitorești,
revoluționare, să aduc mult
stimatului
secretar
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al națiunii noastre, ilustru
militant revoluționar și strălu
cit ginditor al epocii contempo
rane, un cald și vibrant oma
giu, expresia sentimentelor de
aleasă prețuire, stimă și recu
noștință pe care oamenii mun

cii din agricultura județului
Galați le nutresc față de exem
plara și prodigioasa sa activi
tate, puse in slujba măreței
cauze a libertății și demnității
poporului român, a socialismu
lui și păcii.
Vii și profunde mulțumiri
aducem mult stimatei tovarășe
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, eminent om
politic și savant de largă recu
noaștere internațională, care iși
dedică întreaga viață înfăptuirii

politicii partidului și statului
nostru, dezvoltării științei, învățămîntului și culturii.
Sînt încă sub puternica im
presie a magistralei cuvintări
pe care a rostit-o ieri mult iu
bitul nostru conducător. în care
vedem un excepțional program
de acțiune pentru traducerea în
fapt a sarcinilor stabilite de
Congresul
al
XIII-lea
al
partidului, pentru înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare.
îmi desfășor activitatea in
tr-un domeniu de maximă im
portanță pentru sporirea conti
nuă a fertilității pămîntului —
acela al îmbunătățirilor funcia
re — și vă rog să-mi permiteți
să subliniez că această acțiune
de amploare națională, sprijini
tă cu deosebită grijă de condu
cerea partidului și statului, a
determinat creșteri substanția
le de producție, înscriindu-se
ca una din verigile de bază ale
dezvoltării intensive a agricul
turii. Parte integrantă din acest
vast
program,
„Amenajarea
complexă pentru irigații Cîmpia
Covurluiului" însumează lucrări
de regularizare a cursurilor de
apă. desecări, combatere a ero
ziunii solului și irigații care
cuprind o suprafață de 222 000
hectare, adică peste 60 la sută
din suprafața agricolă a jude
țului Galați.
Acționind cu hotărire pentru
înfăptuirea neabătută a sarci
nilor pe care le-am primit, am
reușit, printr-o amplă mobili
zare a forțelor umane si a mij
loacelor materiale, să avem ter
minate la sfirșitul anului 1985
amenajările pentru irigații în
sisteme mari ne o suprafață de
50 000 hectare, iar in prezent
facem ultimele lucrări si execu
tăm probele pe alte 25 000 hec
tare. Lucrările de combatere a
eroziunii solului au fost efec
tuate pină in prezent ne circa
90 la sută din sunrafata nrevăzută. De asemenea, desecările
au fost executate ne circa 83 la

sută din suprafețele ce necesită
astfel de lucrări.
Vorbitorul s-a referit apoi la
eforturile depuse pentru Îmbu
nătățirea randamentelor instala
țiilor de irigații pentru elabora
rea de noi soluții pentru irigații
pe bază gravitațională, precum
si la amenajările în sisteme lo
cale de irigații.
Analizind temeinic. în spirit
autocritic, activitatea noastră —
a spus vorbitorul — trebuie să
subliniez că avem si unele
nerealizări care se datoresc. in
principal, nefolosirii la întreaga
capacitate a utilajelor din do
tare. neasigurării in întregime a
organizării lucrului în două
schimburi. întreruperilor dato
rate defecțiunilor. în unele ca
zuri nu s-au respectat graficele
de execuție pentru realizarea
stadiilor fizice, iar calitatea
slabă a unor lucrări a necesi
tat muncă suplimentară pentru
remedieri. Nici în domeniul
muncii de educație, pentru în
tronarea ordinii și disciplinei nu
am acționat în mod sistematic
și cu suficientă forță de convin
gere. Am desprins toate învăță
mintele din deficientele existen
te și ne angajăm în fata con
gresului că vom face totul în
spiritul orientărilor și sarcini
lor de o deosebită importantă
cuprinse în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu pen
tru ca activitatea noastră să se
situeze la nivelul exigentelor
noii revoluții agrare.
în numele colectivului pe care
îl reprezint, al tuturor oameni
lor muncii din agricultura ju
dețului Galați, exprim angaja
mentul de a acționa cu fermi
tate revoluționară pentru a da
tării cantități sporite de produ
se agroalimentare. adueîndu-ne
astfel contribuția la dezvoltarea
mai puternică a economiei na
ționale. la înfăptuirea hotăriri
lor celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist
Român.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
STELUȚA
BALINT
în numele oamenilor muncii
de pe înfloritoarele plaiuri ale
Vrancei, vă rog să-mi permiteți
să dau expresie adeziunii de
pline față de politica internă
și internațională a partidului și
statului nostru, al cărei arhi
tect strălucit este tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
ctitorul
României socialiste moderne.
Exprimăm, de asemenea, dra
gostea și recunoștința noas
tră față de tovarășa Elena
Ceaușescu, eminent om politic,
savant de largă recunoaștere
mondială, pentru contribuția
deosebită pe care o aduce la
dezvoltarea științei, invățămintului și culturii românești.
Ca în toate județele țării,
agricultura județului Vrancea a
înregistrat, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, o
continuă dezvoltare. Numai in
cincinalul trecut, pentru întări
rea și modernizarea bazei tehnico-materiale a acesteia s-au
investit aproape 2,2 miliarde
lei, cu 84 la sută mai mult decit
în perioada 1970—1980. Aceste
fonduri au fost materializate
în ample lucrări de îmbunătă
țiri funciare, in noi tractoare și
mașini agricole, în plantații in
tensive de vii și pomi fructi
feri. în capacitățile moderne de
producție zootehnică și alte
obiective. Ca urmare, producția
agricolă a județului a crescut
în cincinalul trecut cu 39 la
sută comparativ cu perioada
1976—1980.
în contextul dezvoltării ge
nerale a județului, comuna Gugești. in care îmi desfășor ac
tivitatea. a cunoscut și ea pro
funde transformări. Pămintul
mai bine lucrat a dat rod mai
bun. producția agricolă crescînd. in cincinalul trecut, cu
aproape 35 la sută. Comuna s-a
transformat înt.r-o localitate
agroindustrială. în care funcțio
nează o fabrică de prelucrare a
lemnului, unități ale industriei
mici și prestatoare de servicii.
Asemenea tuturor localităților
din țară. în comuna Gugești
s-au îmbunătățit continuu con
dițiile sociale de viață ale ce
tățenilor.
Analizindu-ne activitatea în
spiritul exigențelor, orientărilor
și sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului, în

ampla cuvîntare rostită în fața
congresului, trebuie să arătăm
că realizările obținute pină
acum in comuna noastră nu
sint pe măsura posibilităților.
N-am reușit să gospodărim
în modul cel mai eficient
pămîntul. Abia în această pri
măvară am luat in cultură zona
căilor ferate ce străbat teri
toriul comunei, unele drumuri
necirculate de la marginea sa
telor, o serie de poteci și dru
muri inutile din cimp, terenu
rile din perimetrele unităților
economice și instituțiilor din
comună, din jurul blocurilor,
totalizind peste 13 hectare.
Trăgind maximum de învă
țăminte din neajunsurile ce
s-au manifestat în anii trecuți,
sintem ferm hotărîți să ne
îmbunătățim radical activitatea,
să sporim răspunderea fiecărui
cooperator, a fiecărui locuitor
pentru obținerea unor recolte
mult sporite, Ia nivelul cerințe
lor impuse de noua revoluție
agrară. Ne angajăm să punem
în valoare ’toate rezervele e™
xistente, astfel ca producția
globală agricolă a comunei să
crească, in acest cincinal, cu
cel puțin 37 la sută.
Concomitent, vom acționa cu
și mai multă energie pentru
dezvoltarea celorlalte ramuri ale
economiei comunei. In anul
1990 producția industrială va
ajunge la aproape 430 milioane
lei. iar valoarea producției
obținute din industria mică și
prestările de servicii la peste
8 mii lei pe locuitor.
Continuind procesul de dez
voltare a comunei, vom construi
încă 100 de apartamente cu
spații comerciale și de prestări
de servicii la parter, o școală
cu 16 săli de clasă și labora
toare, vom extinde căminul
cultural și vom moderniza
centrul civic.
Exprimîndu-ne deplinul acord
față de documentele supuse
spre dezbatere și aprobare, asigurăm congresul, pe secretarul
general al partidului că nu
ne vom precupeți eforturile
pentru a ne spori substanțial
contribuția la înfăptuirea hotă
ririlor Congresului al XIII-lea
al partidului. Ia ridicarea scum
pei noastre patrii pe noi trepte
de civilizație și progres.
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pe fiecare produs. Cunoscind
bine aceste neimpliniri, vă asi
gurăm că vom acționa stărui
tor pentru înlăturarea lor.
In cuvintarea secretarului
general al partidului, trece ca
un fir roșu sarcina de a realiza
o calitate nouă în conducerea
unităților agricole, oglindită . în
producțiile realizate. Vom re
vedea atent stilul și metodele
de muncă ale consiliului de con
ducere. vom întări și mai mult
legăturile cu cooperatorii, vom
perfecționa îndrumarea și con
trolul îndeplinirii obligațiilor ce
le revin.
In domeniul creșterii anima
lelor ne vom preocupa cu toa
tă răspunderea, așa cum a ce
rut din nou tovarășul
Nicolae Ceausescu, de reali
zarea efectivelor și de asigu
rarea cantităților necesare de
furaje, in structura și sortimen

tele corespunzătoare nivelurilor
de producție planificate.
Pentru înfăptuirea unei ade
vărate transformări in creșterea
producțiilor agricole in județul
Cluj, vom acționa pentru extin
derea experienței Stațiunii Perieni-Vaslui in combaterea ero
ziunii solului, în amenajarea și
cultivarea corespunzătoare a te
renurilor situate in pantă.
Ne-am propus obiective măre
țe. Pentru a le realiza avem ne
voie de liniște, de pace. Susți
nem din toată inima chemările
la oprirea cursei periculoase a
înarmărilor, la apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al
popoarelor la viață, la pace, for
mulate atit de răspicat de secre
tarul nostru general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, căruia ii
dorim ani multi și fericiți in
fruntea partidului și statului,
spre binele și prosperitatea po
porului român.

CU VIN TUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN DUMBRĂVEANU

1
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De la înalta tribună a foru
mului țărănimii, vă rog să-mi
îngăduiți să aduc, în numele
tuturor lucrătorilor ogoarelor
din județul Vaslui, un omagiu
fierbinte si adincă recunoștință
tovarășului Nicolae Ceausescu,
de ale cărui viață și muncă
pline de abnegație revoluționa
ră sint legate marile ctitorii ale
epocii ce va rămîne înscrisă cu
litere de aur în multimilenara
istorie a patriei drept „Epoca
Nicolae Ceausescu11.
Acest cadru de manifestare
deplină a democrației socialiste
îmi oferă minunatul prilei de
a exprima cele mai vii mulțu
miri si respectul nostru deose
bit tovarășei Elena Ceausescu,
eminent om de stiintă de largă
recunoaștere
internațională,
pentru activitatea neobosită
pusă în sluiba afirmării pu
ternice a științei românești, pen
tru creșterea contribuției aces
teia la dezvoltarea si moderni
zarea continuă a agriculturii
noastre socialiste.
Raportăm congresului că în
cincinalul recent încheiat am
beneficiat de fonduri de inves
tiții in agricultură în valoare de
5.5 miliarde lei. din care s-au
executat ample lucrări de dese
cări. combatere a eroziunii so
lului. s-a asigurat un puternic
parc de tractoare si mașini agri
cole. îngrășăminte chimice. De
asemenea, au fost construite si
introduse în circuitul productiv
un mare număr de obiective
agrozootehnice, complexe de
creștere a porcilor si vacilor cu
lapte, ferme avicole, acumulări
de apă. capacități de producție
în industria alimentară.
Actionind în spiritul orientă
rilor si indicațiilor date de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu,
cu prilejul acestui înalt forum
al țărănimii, vom gospodări si
utiliza cu mai multă griiă si

răspundere puternica bază ma
terială de care dispunem pentru
a realiza producții sporite de
porumb, floarea-soarelui. fasole,
cartofi, struguri si a contribui
cu cantități mult sporite de pro
duse agricole la fondul centra
lizat al statului.
Analizindu-ne activitatea în
spirit critic și autocritic, așa
cum ne-a învățat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie să
recunoaștem deschis că rezul
tatele nu ne satisfac, produc
țiile realizate au fost sub ni
velul planului, al dotării și
posibilităților de care dispun
unitățile agricole din județ.
Cauzele principale constau in
lipsurile și neajunsurile ma
nifestate in organizarea și con
ducerea activității de producție
de către organele agricole și
conducerile de
unități.
De
aceea, vom acționa cu toate
forțele mecanice și manuale la
întreținerea culturilor prâșitoare. folosirea tuturor surselor de
apă pentru udarea culturilor,
pregătirea tuturor utilajelor și
instruirea specialiștilor și a lu
crătorilor în vederea desfășură
rii in bune condiții a lucră
rilor din campania agricolă de
vară.
Sintem hotărîțî ca, urmînd cu
Înflăcărare minunatul exemplu
de muncă și de viață al secre
tarului general al partidului, to
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
strălucitul arhitect al marilor
ctitorii ale României socialiste,
să ne înzecim eforturile pentru
înfăptuirea în practică a măre
țelor programe de dezvoltare și
modernizare a agriculturii, a
obiectivelor noii revoluții agra
re, menite să asigure sporirea
continuă a producțiilor agricole,
ridicarea întregii activități de
pe ogoare la nivelul unei noi
calități, superioare, de eficiență
economică.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
SABINA POPESCU
'
‘
;
;

'

Ca reprezentantă a cețățenilor din comuna Polovragi, județul Gorj, am mandatul să exprim de la tribuna congresului
sentimentele noastre de profundă recunoștință față de se
cretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru tot ceea ce a făcut și
face spre binele satului româ
nesc, spre înflorirea multilate
rală a patriei noastre socialiste.
Gindurile noastre se îndreap
tă, cu nemărginită dragoste, cu
adincă prețuire către mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidu
lui nostru, savant de largă re
cunoaștere internațională, co
munistă de omenie, in care ve
dem întruchipate înaltele vir
tuți ale femeii române.
In perioada de înnoiri fără
precedent inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului au
avut loc și in comuna Polovragi
schimbări esențiale în toate do
meniile vieții economice și so
ciale. Mai mult de jumătate din
locuitorii comunei noastre și-au
înălțat case noi. în cele pesta
două decenii, luminate de gindirea și fapta revoluționară ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
au fost construite numeroase
edificii social-culturale — școli,
grădinițe, magazine, dispensar
și multe altele ; am introdus
apa potabilă în alte două sate
componente, am modernizat
drumurile locale. în prezent,
comuna noastră se autofinanțează integral, avînd un buget
de venituri de 1,3 milioane lei.
Toate aceste realizări au schim
bat fața comunei, conferindu-i
atributele unei înfloritoare lo
calități socialiste.
Agricultura a fost și rămîne
un domeniu de bază al activi
tății noastre economice, dezvoltîndu-se astăzi pe coordonatele
noii revoluții agrare. în activi
tatea noastră beneficiem de
sprijinul a două stațiuni pentru
mecanizarea agriculturii, dotate
cu intreaga gamă de tractoare

și mașini pentru executarea lu
crărilor agricole, de semințe și
material săditor cu potențial
biologic și productiv ridicat.
Ca rezultat al sporirii efecti
velor de animale, al folosirii
judicioase a pămîntului — a
spus în continuare vorbitoarea
— am contribuit la realizarea
fondului centralizat al statului,
livrind însemnate cantităti de
carne, lapte, lină, fructe, fasole,
alte produse agricole. în comu
na noastră există incă multe
posibilități de creștere a pro
ducțiilor agricole, prin mai
buna gospodărire a fondului
funciar. Nu putem trece cu ve
derea faptul că există încă ce
tățeni care nu cresc un număr
corespunzător de animale si sint
chiar citiva care nu au în gos
podărie nici un fel de animal.
Sintem hotăriti să lichidăm
grabnic aceste neajunsuri, să
acționăm cu fermitate pentru
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor economico-sociale ce stau
în fata localității noastre.
Magistrala cuvintare a tova
rășului Nicolae Ceausescu rosti
tă în fata întregii țări, de la
înalta tribună a acestui congres,
constituie si pentru noi un am
plu si mobilizator program de
acțiune, desprinzindu-se din ea
modalitățile concrete prin care
vom înfăptui sarcinile ce ne re
vin. obiectivele noii revoluții
agrare.
încredințez
congresul.
ne
mult stimatul secretar gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că strălucitul
său exemplu de dăruire si pa
siune revoluționară, de sluiire
devotată a patriei constituie si
pentru cetățenii comunei noas
tre. pentru toți locuitorii Goriului un puternic imbold în efor
tul de a mări rodnicia nămintului. de a contribui la dezvol
tarea pe mai departe a agricul
turii. sporind contribuția aces
teia la ridicarea continuă a
bunăstării si calității vieții în
tregului nostru popor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
WILHELM BALTESCH
De la tribuna acestui înalt și
reprezentativ forum al demo
crației muncitorești-revoluționare, exprim adeziunea totală
țață de magistrala cuvinta
re rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — încercat
conducător al partidului și po
porului, strateg strălucit și vi
zionar de excepție, erou intre
eroii neamului.
La fel ca in toate județele tă
rii, agricultura județului Sibiu
a beneficiat in cincinalul 1981—
1985 de fonduri pentru investi
ții in valoare de peste 2 miliar
de lei, destinate, in principal,
dotării cu mașini și utilaje, mo
dernizărilor in zootehnie, ame
najărilor hidroameliorative.
Ca o consecință directă a dez
voltării și modernizării bazei
tehnico-materiale — a spus vor
bitorul — producția globală
agricolă a județului in cincina
lul recent încheiat a fost cu 87
Ia sută mai mare față de pe
rioada anilor 1976—1980, inregistrindu-se importante sporuri
de producție la cereale, cartofi,
sfeclă-de-zahăr. legume și fruc
te. precum și la efectivele de
animale și producțiile anima
liere.

t

La obținerea acestor rezultate
a contribuit si cooperativa agri
colă de producție din Chirpăt',
care a realizat an de an pro
ducții bune, situîndu-se printre
unitățile fruntașe din județ.
Raportăm congresului, mult
stimatului tovarăș secretar ge
neral al partidului, că am acor
dat și acordăm toată atenția
folosirii raționale a întregii su
prafețe de teren, executind lu
crări de combatere a eroziunii
solului, desecări și defrișări de
arboret. Prin aceste' măsuri,
precum și prin organizarea mai
bună a muncii, aplicarea acor
dului global in toate sectoarele
și mobilizarea la muncă a tutu
ror locuitorilor comunei.
am
reușit ca in anul 1985 să obți
nem producții duble față de
anul 1981. atit la culturile de
cereale păioase, cit și la cele
prăsitoare, sporindu-ne astfel
contribuția la fondul de stat cu
importante cantități de porumb,
orz și griu.
Locuitorii comunei noastre,
care, dintotdeauna. s-au mîndrit
cu faptul că știu să crească ani
male de mare valoare biologică,
predind însemnate cantităti de
carne, lapte si alte produse la
fondul centralizat al statului.

sint ferm hotăriti să-sî facă si
in acest an un titlu de înaltă
cinste din onorarea exemplară
a obligațiilor ce le revin in
ceea ce privește contractarea si
livrarea ritmică a produselor
agricole, vegetale si animaliere.
Ne angajăm să transpunem
neabătut în viată orientările si
indicațiile cuprinse in cuvintarea
rostită de conducătorul nostru
iubit la deschiderea congresului,
să ne concentrăm forțele si
energiile pentru a realiza. în
deosebi în zootehnie, o cotitură
hotăritoare în vederea sporirii
producțiilor, pentru îmbunătă
țirea situației economico-financiare a cooperativei, urmărind
ca fiecare activitate, fiecare

produs să se realizeze cu cos
turi minime. în condiții de ren
tabilitate si eficientă.
Asigurăm congresul, pe mult
stimatul si iubitul secretar
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. că indicațiile
si orientările cuprinse în strălu
cita cuvintare rostită în cadrul
congresului nostru, hotârîrile
pe care le vom adopta cu acest
prilei vor fi neabătut aplicate
în viată, constituind pentru
membrii cooperatori din comu
na Chirpăr. pentru toti cei ce
lucrează în agricultura județu
lui Sibiu un mobilizator si con
cret program de acțiune pentru
ridicarea muncii noastre pe noi
trepte de calitate si eficientă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MARIN NEDEA
Congresul țărănimii înscrie la
ordinea de zi probleme de im
portanță deosebită pentru con
tinuarea procesului de dezvolta
re .și modernizare a agriculturii.
Și în agricultură, ca de altfel
in toate domeniile, avem ori
entări
clare,
fundamentate
profund științific, în consens cu
interesele naționale, elaborate
cu contribuția determinantă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
conducătorul încercat al națiu
nii române, care, în cele peste
două decenii de cind se află
in fruntea partidului și a țării,
a inscris cea mai glorioasă epo
că din istoria patriei noastre.
Datorăm grijii permanente a
secretarului general al parti
dului faptul că avem o puter
nică bază
tehnico-materială,
structuri organizatorice care
permit practicarea unei agri
culturi intensive, moderne, de
înalt randament,
înfăptuirea
unei profunde revoluții in acest
sector de bază al economiei na
ționale.
Ca vechi slujitor al agricul
turii noastre socialiste, am fer
ma convingere că sarcinile de
plan pe anul 1986 pot fi reali
zate și depășite. Pentru mine
este cert că acolo unde se lu
crează cu dăruire și pasiune,
cu răspundere revoluționară
rezultatele bune și foarte bune
nu întirzie să apară.
în acest cadru, vorbitorul s-a
referit pe larg la realizările ob
ținute în cincinalul trecut, arătînd că producțiile pot fi sigu
re dacă cei care lucrează pămintul își fac datoria, folosind
cu randamentele cerute toate
elementele bazei tehnico-mate
riale, dacă aplică corect, rigu
ros tehnologiile de lucru stabi
lite. Avem și în acest an — a
spus vorbitorul — cazuri din.
care rezultă că, în condiții na
turale identice, se pot obține
rezultate diferite, ca urmare a
faptului că pămintu.l este și el
lucrat diferit, în funcție de
priceperea și exigența cu care
o formație sau alta înțelege
să se achite de obligațiile ce-i
revin.
în continuare, vorbitorul a
relevat că pentru anul 1986
C.A.P. Purani. județul Te
leorman si-a propus să obțină,
în medie, la hectar 20 tone de'

porumb știulețî pe 950 hec
tare și 6 000 kg de griu pe 600
hectare. Pentru aceasta, porum
bul a fost insămințat pe tere
nuri bine alese, folosind soiuri
valoroase și asigurindu-se den
sitățile cerute de tehnologie.
Lucrările de pregătire a patu
lui germinativ și semănatul au
fost realizate la cel mai ridicat
nivel calitativ.
<
Știm că pentru obținerea acestor rezultate — a spus vor
bitorul— nu sint suficiente pla
nurile, angajamentele și decla
rațiile de bune intenții. Sint
necesare, așa cum a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu in
magistrala cuvintare rostită in
cadrul congresului nostru, eforturi deosebite, acțiuni ferme,
bine gîndite, cunoștințe agrico
le temeinice, abnegație și dărui
re în muncă. Alături de factorul
om. determinante pentru obți
nerea rezultatelor superioare
sint mașinile. Avem tractoare
bune, în plin proces de perfec
ționare, utilaje de mare ran
dament. Am dori însă ca in
dustria constructoare de mașini
să răspundă mai prompt la ne
voile agriculturii, îndeosebi cu
mijloace de recoltare mecaniza
tă. De asemenea, se impune asigurarea funcționării mai bune
a instalațiilor de irigare. Un
factor important în creșterea
producției-record sint oamenii,
cooperatorii, mecanizatorii, ca
litatea pregătirii lor, gradul lor
de instruire și înțelegere a aces
tor probleme deosebit de im
portante. Producții-record se
realizează cu buni cunoscători
ai tehnicii, cu oameni care de
pun eforturi, iubesc' pămîntul,
îl cinstesc, îl împodobesc cu
recolte bogate.
Asigurăm conducerea partidu
lui, personal pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că vom
aplica cu fermitate indicațiile
și orientările de o deosebită
valoare teoretică și practică
cuprinse în magistrala cuvin
tare rostită la congresul nostru,
înzecindu-ne eforturile în lupta
pentru recolte-record la toate
culturile, pentru ca la sfirșitul
anului și cincinalului să ne
bucurăm de faptele noastre de
muncă, să contribuim la înflo
rirea
agriculturii
socialiste
românești.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DINU DANILIUC
De Ia tribuna acestui înalt
for al democrației noastre so
cialiste. vă rog să-mi permiteți
să exprim, in numele oamenilor
muncii din Gurbănești. adeziu
nea deplină la politica internă
și externă a partidului nostru,
înalta noastră prețuire, nemăr
ginita recunoștință pentru tot ce
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
înfăptuit cu inegalabilă pasiune
și dăruire revoluționară, pentru
ca patria noastră și minunatul
său popor să trăiască în pace,
libertate, demnitate și fericire.
în perioada 1981—1985 am în
deplinit consecvent indicațiile
date de secretarul general al
partidului cu prilejul vizitelor
de lucru pe ogoarele călărășene.
Astăzi, datorită muncii pline de
abnegație a tuturor membrilor
cooperatori. dar si sprijinului
permanent de care ne-am bucu
rat din partea partidului și sta
tului, averea obștească a coope
rativei a crescut la peste 80 mi
lioane lei. Aceasta a constituit
și constituie baza sigură și trai
nică a realizării de producții tot
mai mari, sporirii continue a
veniturilor cooperativei, ceea ce
ne-a permis să ne autofinanțăm
întreaga activitate productivă,
în perioada analizată, am reu
șit să gospodărim mai bine cele
7 000 hectare teren ale coopera
tivei, obtinînd producții bune la
orz, griu, porumb, sfeclă-de-za
hăr. floarea-soarelui. ca si în
zootehnie.
Am ascultat cu deosebită atenție cuvintarea rostită de
secretarul general al partidului
nostru, si pentru noi ea repre
zintă un program concret de ac
țiune.
Indicațiile, sarcinile și orien
tările date ne obligă la apre
cierea critică a întregii activi
tăți, la luarea in continuare a
celor mai potrivite măsuri pen
tru sporirea rodniciei pămîntu
lui. Informez congresul că. îm

preună cu consiliul popular, am
revăzut, în spiritul legii, pro
gramul de organizare și siste
matizare a teritoriului și a lo
calităților. actionînd cu hotărire pentru reducerea suprafețe
lor neproductive, desființarea
drumurilor inutile, folosirea in
tegrală a fiecărei palme de pămint. Trebuie să recunosc insă
că mai avem multe de făcut in
acest sens. Conducerile coope
rativelor agricole nu vor mai
admite sub nici un motiv scoa
terea din circuitul productiv a
terenurilor fertile, amplasarea
noilor construcții pe pămint arabil. în afara vetrei satului.
Răspunzind
prin fapte ce
rinței subliniate cu deosebită claritate in magistrala
cuvintare rostită de tovș.rășu.1
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea lucrărilor, vom acționa cu
maximă exigență pentru buna
gospodărire a principalei noas
tre avuții — pămintul, pentru
valorificarea cu maximum de
eficientă a bazei tehnico-mate
riale existente, pentru consoli
darea si întărirea proprietății
socialiste de stat și cooperatiste.
Pentru aceasta însă avem ne
voie de pace 1 Tocmai de aceea,
într-o deplină unitate de voință
cu întregul nostru popor, susți
nem cu toată fermitatea poziția
principială, profund realistă,
exprimată de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu in legătură
cu trecerea, încă din anul 1986
— declarat de Organizația Na
țiunilor Unite „An Internațional
ai Păcii" — la o nouă politică,
soldată cu acțiuni și înțelegeri
concrete în direcția opririi
cursei înarmărilor, a dezarmă
rii, și în primul rind a dezar
mării nucleare, încetării con
fruntărilor militare și trecerea,
pe calea colaborării pașnice, la
edificarea unei lumi fără arme
și fără războaie.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION TOMA
Vă rog să-mi permiteți ca,
in numele oamenilor muncii din
agricultura județului Brașov, al
colectivului de muncitori și spe
cialiști din întreprinderea agri
colă de stat Prejmer, să exprim
profunda noastră recunoștință
fată de mult stimatul nos
tru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ilustru pa
triot revoluționar, care întruchi
pează cele mai înalte virtuți ale
poporului român, pentru activi
tatea sa neobosită, pentru con
tribuția profund novatoare adu
să la elaborarea și înfăptuirea
consecventă a strategiei științi
fice, originale a construcției
socialiste în țâra noastră.
Cu nemărginit respect, gindu
rile noastre se îndreaptă către
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. militant
de frunte al partidului și sta
tului, eminent om de știință și
savant de largă recunoaștere in
ternațională. pentru abnegația
si dăruirea revoluționată puse
în slujba înfloririi științei,. învățămintului și culturii româ
nești.
întreprinderea noastră și-a
îndeplinit anul trecut sarcinile
de plan -la toți indicatorii. La
cartofi, una din culturile noas

tre de bază, am realizat o pro
ducție de peste 56 500 kg la
hectar, la sfecla-de-zahăr 60 000
kg la hectar, la orzul de toam
nă 7 532 kg la hectar. In zooteh
nie. de la cele 4 000 vaci de lapte
s-a obținut o producție medie
de peste 4 000 litri lapte. Pro
ducțiile realizate în sectorul ve
getal și în zootehnie au de
terminat depășirea sarcinilor de
plan cu 82 milioane lei la producția-marfă, iar veniturile cu
120 milioane lei. si la beneficii
10 milioane lei.
In întreaga noastră activitate
am pornit de la convingerea că.
așa cum a subliniat de ne
numărate ori tovarășul
Nicolae Ceaușescu, factorul de
cisiv in obținerea unor produc
ții mari și eficiente îl consti
tuie omul, hărnicia și priceperea
lui, dragostea față de glia stră
bună. față de pămint, dăruirea
și disciplina dovedită în muncă.
Sintem pe deplin conștient!
că, deși rezultatele anului tre
cut sint mai bune față de anii
precedents ele nu se situează la
nivelul potențialului tehnic și
uman de care dispunem. Avem
ferme care obțin cu 6—8 tone
mai puțin cartofi la hectar față
o’e altele care au aceeași dotare,

după cum In zootehnie procen
tul de natalitate este diferen
țiat, deși condițiile tehnice asi
gurate sint egale.
Astfel de aspecte se găsesc
și în cuvintarea secretarului ge
neral al partidului. Ele dove
desc ce rezerve mari are agri
cultura noastră și ce sarcini
mari avem să le descoperim și
să le folosim. In ce ne privește,
vom acționa cu toată hotărirea
pentru materializarea progra
mului de utilizare mai comple
tă a tractoarelor la lucrările agricole, precum și la repartiza
rea în activități direct produc
tive a întregului personal din
unitate. Vom continua acțiunile
de perfecționare a pregătirii
profesionale a fiecărui lucrător,
de creștere a gradului de exi
gență și responsabilitate față
de munca depusă, pentru o cit

mai înaltă productivitate și efi
cientă, in vederea aplicării. în
fiecare fermă și pe fiecare par
celă de pămint, a tehnologiilor
intensive, efectuării tuturor lu
crărilor in perioada optimă. în
grijirii cu maximum de aten
ție a culturilor și animalelor.
Vom generaliza sistemul de
muncă în acord global, care a
condus la creșterea răspunderii
întregului personal muncitor
fată de sarcinile încredințate, ia
stabilizarea forței de muncă in
ferme si sectoare.
In încheiere, vorbitorul a
spus : Asigurăm congresul, oe
tovarășul Nicolae Ceausescu că
întregul colectiv de muncă din
întreprinderea noastră va face
totul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate la
acest reprezentativ forum demo
cratic al lucrătorilor de ne
ogoare.
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GHEORGHE DAVID
Magistrala cuvintare rostită
de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la deschide
rea congresului nostru jalonea
ză cu strălucire și clarviziune
revoluționară un autentic pro
gram de activitate a oamenilor
muncii din agricultură, pentru
participarea acestora, alături
de întregul nostru popor, la în
făptuirea exemplară a obiecti
velor și sarcinilor stabilite în
lumina hotărîrilor Congresului
al XIII-Iea al partidului.
Este o datorie de conștiință
să subliniem că marile înfăp
tuiri din anii construcției socia
liste, și cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului,
sint indisolubil legate de per
sonalitatea proeminentă și acti
vitatea neobosită ale secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care
a adus și aduce o contribuție
determinantă la elaborarea pro
gramelor de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, la în
făptuirea noii revoluții agrare.
Vă rog să-mi permiteți ca,
in numele tuturor celor ce lu
crăm in agricultură, să adre
săm și cu acest prilej un cald
omagiu, profunda noastră recu
noștință pentru grija și spriji
nul permanente ce le acordă
secretarul general al partidului
dezvoltării și modernizării con
tinue a agriculturii.
Datorită politicii Înțelepte a
partidului nostru, volumul in
vestițiilor realizate în agricul
tură a crescut an de an, ceea
ce a permis asigurarea unei
puternice baze tehnico-materia
le, concretizată în dezvoltarea
mecanizării, extinderea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare,
realizarea de construcții zooteh
nice, modernizarea și înființa
rea de noi plantații pomicole.
In această perioadă s-a asi
gurat o folosire mai eficientă a
fondului funciar, au fost utili
zate cantităti sporite de îngră
șăminte organice și chimice, s-a
îmbunătățit organizarea muncii
și a producției.
Cercetarea
științifică
ce
beneficiază de conducerea și
îndrumarea directă a tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, a pus la dis
poziția unităților agricole soiuri
și hibrizi de înaltă productivi
tate, precum și tehnologii mo
dernizate, atit pentru sectorul
vegetal, cit și pentru creșterea
animalelor.
In continuare, după ce a men
ționat realizările obținute pe
ansamblul agriculturii, vorbito
rul a spus :
Analizind însă cu responsaJ
bilitate comunistă munca des
fășurată și rezultatele obținute,
trebuie să recunoaștem deschis
că ele nu sint pe măsura posi
bilităților de care dispune agri
cultura noastră socialistă. Nerealizarea integrală a prevede
rilor de plan la producția ve
getală și animală și, în mod
deosebit, a livrărilor Ia fondul
de stat, se datorește, în princi
pal. insuficientei noastre preo
cupări, a celor din minister, a
organelor agricole județene, a
conducerilor și cadrelor tehnice
din unități, care nu au acționat
cu perseverentă și răspunderea
necesară pentru respectarea în
tocmai a tehnologiilor stabilite
și efectuarea tuturor lucrărilor
la timp și de calitate, pentru
lichidarea rutinei și conserva

torismului, întărirea ordinii și
disciplinei.
Asigurăm congresul că am
tras toate învățămintele care
se impun, atit din rezultatele
bune obținute de unele județe
și unități agricole, dar mai ales
din lipsurile manifestate în ac
tivitatea noastră și ne angajăm
ferm să luăm toate măsurile ce
se impun pentru ca aceste nea
junsuri să nu se mai repete
sub nici o formă, ca întreaga
activitate din agricultură să fie
continuu îmbunătățită, astfel
incit să realizăm, în cele mai
bune condiții, sarcinile de
mare răspundere ce ne revin
pentru îndeplinirea planului pe
anul 1986 și pe intregul cin
cinal.
Din inițiativa și cu contribu
ția hotăritoare a secretarului
general al partidului au fost
elaborate și aprobate programe
speciale pe fiecare sector de
producție, pentru perfecționa
rea activității in agricultură și
s-a creat, totodată, prin măsu
rile ce au fost luate, un cadru
organizatoric adecvat în vede
rea înfăptuirii tuturor obiecti
velor noii revoluții agrare. Pre
vederile programelor oglindesc
orientările și indicațiile date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
privire la accentuarea latu
rilor calitative ale activită
ții în toate domeniile, la în
tărirea caracterului intensiv al
producției, care cere. în pri
mul rînd, creșterea substanțială
a producției pe hectar și ani
mal. a productivității muncii,
precum și a eficienței economi
ce în toate sectoarele și unită
țile agricole.
După ce s-a referit apoi pe
larg la măsurile întreprinse
pentru realizarea programelor
speciale menite să asigure dez
voltarea intensivă a agricultu
rii, vorbitorul a spus :
In numele cadrelor din Minis
terul Agriculturii, din celelalte
organe agricole centrale și ju
dețene, îmi exprim acordul de
plin față de sarcinile și exi
gențele cuprinse în excepționala
cuvintare rostită la deschi
derea congresului de secretarul general al partidului,
care ne-a cerut să elimi
năm din activitatea noastră bi
rocratismul. să lucrăm într-un
spirit mai dinamic pentru a re
zolva prompt
problemele pe
care le ridică Viața, producția,
în consens cu aceste cerințe,
clar exprimate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. personalul
ministerului, al centralelor, al
tuturor organelor agricole este
hotărît să-și îmbunătățească
radical stilul și metodele de
muncă, să deplaseze centrul de
greutate al întregii activități in
unitățile de producție, acolo
unde se hotărăște soarta recol
tei, să se implice temeinic în
munca direct productivă, con
tribuind astfel la înfăptuirea
exemplară a obiectivelor noii
revoluții agrare.
Vă rog să-mi îngăduiți să
exprim, totodată, totala adeziu
ne la politica internă și exter
nă, inițiată și promovată cu
consecvență revoluționară de
secretarul general al partidului,
președintele tării, și să asigur
congresul că vom face totul
pentru ca agricultura noastră
Socialistă să-și sporească sub
stanțial contribuția la dezvol
tarea economiei naționale, la
continua înflorire a patriei
noastre socialiste.
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DOINA VASILESCU
In numele oamenilor muncii
de pe ogoare, al tuturor locui
torilor județului Arad, vă rog
să-mi permiteți ca, de la înalta
tribună a acestui reprezentativ
forum democratic, să aduc un
vibrant omagiu și întreaga re
cunoștință
ctitorului
Româ
niei
moderne, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care întru
chipează cele mai alese virtuți
ale poporului român, revoluțio
nar patriot, care din tinerețe
și-a consacrat întreaga viață
împlinirii idealurilor de liber
tate și independentă, edificării
societății socialiste,
înfloririi
necontenite a patriei noastre și
afirmării ei demne în rîndul
națiunilor lumii.
Adresez cele mai alese mul
țumiri, recunoștința
noastră
fierbinte tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om de știință, perso
nalitate remarcabilă a vieții
politice, care aduce o contri
buție inestimabilă la dezvolta
rea cercetării științifice și învățămîntului, la
promovarea
consecventă a progresului tehnico-științific în toate ramurile
economiei naționale.
Raportăm congresului că, acționind cu răspundere sporită
pentru înfăptuirea noii revolu
ții agrare, a indicațiilor și
orientărilor date de secretarul
general al partidului cu nrileiul
vizitelor de lucru în mai multe
unități agricole din județul
nostru, am reușit să asigurăm,
printr-o mai bună organizare a
activității, prin întărirea ordi
nii și disciplinei,
creșterea
răspunderii cadrelor de condu
cere, o mai judicioasă gospodă
rire a pămîntului, aplicarea
riguroasă a tehnologiilor, creș
terea producțiilor agricole.
în spiritul marilor exigențe
formulate în cuprinzătoarea cu
vintare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea congresului nostru, trebuie
să recunoaștem deschis că, fată
de eforturile făcute de stat pen

tru dezvoltarea bazei tehnicomateriale a agriculturii din ju
dețul Arad, rezultatele pe care
le-am obținut nu sint mulțu
mitoare.
Pornind de Ia analiza critică
și autocritică a stărilor de lu
cruri necorespunzătoare ce s-au
manifestat, comitetul județean
de partid a stabilit un program
concret de măsuri pentru îm
bunătățirea radicală a activității
în toate sectoarele producției agricole, program care, în lumi
na orientărilor și sarcinilor ce
ne revin din ampla și strălucita
cuvintare a iubitului nostru
conducător, va fi substanțial
îmbunătățit.
Așa cum ne-a indicat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru
realizarea producțiilor prevă
zute in acest an și pe întregul
cincinal, vom acorda o atenție
specială creșterii potențialului
productiv al pămîntului, gospo
dăririi cu deosebită grijă a în
tregului fond funciar. Pînă la
sfirșitul cincinalului, vom aduce
în circuitul productiv 17 000 ha
terenuri neagricole, vom impul
siona lucrările pentru irigarea
unor noi suprafețe în sisteme
locale și pentru desecarea și
combaterea eroziunii solului in
toate zonele afectate.
Orientările și indicațiile de
mare valoare teoretică și prac
tică
date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea congresului vor sta în cen
trul întregii noastre activități,
urmărind aplicarea întocmai a
principiilor mecanismului economico-financiar, a autoconducerii, autogestiunii și autofinan
țării.
Pentru aceasta vom acționa
cu toată fermitatea în direcția
creșterii rolului organelor și or
ganizațiilor de partid în condu
cerea activității din agricultură,
vom întări munca politico-organizatorică și o vom subordona
în mai mare măsură realizării
exemplare a noii revoluții a

grare, un accent deosebit punind pe transformarea calitativă
a muncii și producției, pe for
marea omului nou, cu oi Înaltă
conștiință revoluționară.
Susținem, din adincul ini
milor, politica înțeleaptă și
clarvăzătoare
promovată de
partidul și statul nostru, de to
varășul Nicolae Ceaușescu pen
tru înflorirea continuă a patriei
noastre, valoroasele inițiative

ale președintelui României con
sacrate salvgardării păcii pe
planeta noastră, care l-au im
pus. in întreaga lume ca Erou
al păcii. Asigurăm congresul, pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că
lucrătorii ogoarelor arădene își
vor face datoria zi de zi, vor
conferi o nouă calitate muncii,
astfel ca actualul cincinal să
fie un cincinal al producțiilor
agricole record.
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LIVIU GROZA
Vizita de lucru efectua
tă
recent
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in
cooperativa noastră agricolă,
ne-a prilejuit cea mai mare
cinste și bucurie. Evenimentul
se inscrie cu litere de aur in
istoria cooperativei noastre, în
sufletul și conștiința tuturor lo
cuitorilor din Sanislâu. Ei mi-au
încredințat mandatul de a
transmite, de la inalta tri
bună a congresului, omagiul lor
fierbinte împreună cu cele mai
vii sentimente de adine respect,
de inaltă prețuire și profun
dă
recunoștință
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
pentru
neobosita activitate pe care, în
fruntea partidului și statului, o
desfășoară cu neasemuită clar
viziune și cutezanță revoluțio
nară. pentru binele și fericirea
bravului nostru popor.
In continuare, după ce s-a re
ferit la rezultatele bune obținu
te în cincinalul trecut, vorbito
rul a spus : Sîntem conștienți,
mai ales după ce am ascul
tat magistrala cuvintare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

că în unitatea noastră există
incă mari rezerve de sporire
a producțiilor vegetale și ani
maliere ne care nu am reușit
să le valorificăm din plin. Pe
baza
indicațiilor
date
ne
parcursul vizitei, cît și a cuvintării, vom stabili direcțiile
de acțiune pentru a obține, incă
din acest an. așa cum ne-a
cerut conducătorul partidului și
statului, producții tot mai mari,
chiar record. Aceasta depinde
de modul cum vom utiliza pă
mintul pe care-1 avem la dis
poziție. tractoarele și mașinile
agricole, forța de muncă exis
tente. cum vom aplica tehnolo
giile. cum vom întări ordinea
și disciplina la fiecare loc de
muncă.
Vă rog să-mi permiteți — a
spus in încheiere vorbitorul —
să adresez, din toată mima,
tovarășului
secretar
general
Nicolae Ceaușescu. tovarășei
Elena Ceaușescu. urări de sănă
tate și putere de muncă, pentru
binele și fericirea poporului
nostru, pentru înaintarea spre
comunism a scumpei noastre
patrii,
Republica
Socialistă
România.
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CONSTANTIN PINTILIE
Strălucita cuvintare a secre
tarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
rostită la deschiderea lucrărilor
forumului țărănimii, constituie
un amplu și concret program de
acțiune cuprinzînd linii direc
toare de forță revoluționară
pentru întreaga noastră activi
tate viitoare.
Concepția novatoare a secre
tarului general al partidului
privind îmbinarea armonioasă a
învățămintului cu producția și
cercetarea științifică a determi
nat un adevărat salt calitativ in
desfășurarea întregului proces
de învățămint. prin așezarea tui
pe baze moderne, în deplin acord cu exigențele și cerințele
înfăptuirii noii revoluții agrare,
asigurindu-se astfel pregătirea
temeinică, formarea de specia
liști capabili să aplice în pro
ducție cuceririle științei și teh
nicii avansate, cu o conștiință
înaintată, constructori devotați
ai socialismului și comunismu
lui în patria noastră.
O contribuție esențială la
dezvoltarea învățămintului, ’a
orientarea si stimularea activi
tății de cercetare științifică și
introducerea rapidă a noului
tehnologic în economia națio
nală o are tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de
largă recunoaștere internaționa
lă. care coordonează și îndrumă
permanent aplicarea în viață a
politicii partidului și statului
nostru în domeniul științei, învâtămîntului și culturii, factori
decisivi pentru mersul ferm al
patriei pe calea progresului și
înfloririi multilaterale, a bună
stării întregului popor.
Raportăm congresului că toate
cadrele didactice din institutul
nostru sint angajate plenar pen
tru a înfăptui exemplar sarci
na încredințată de a pregăti te
meinic specialiștii pentru o ac
tivitate socială și economică de
înaltă eficientă. în această pri
vință avem ca sprijin esențial
concepția secretarului general
al partidului privind importanța
muncii în agricultură, așezată
pentru prima dată pe același
plan cu activitatea din celelalte
domenii de virf ale vieții eco
nomico-sociale.

Urmărim, potrivit orientărilor
secretarului general al partidu
lui nostru, să asigurăm studen
ților o pregătire fundamentală,
largă, atit de specialitate, cit și
generală, care să permită rezol
varea cu competență științifică
a diverselor probleme ce apar
în practica muncii agricole, să
se adapteze la noile cerințe im
puse de revoluția tehnico-științlfică actuală, la schimbările
rapide ce survin inevitabil în
structura producției agricole, în
tehnologiile de cultură, in or
ganizarea producției și condi
țiile de muncă.
In același timp, eforturile
noastre se îndreaptă spre a-i
pregăti pe studenți nu numai
ca specialiști cu inaltă califica
re, ci și ca activiști de partid
și de stat, cetățeni cu mari res
ponsabilități sociale, oameni
noi cu conștiință revoluționară
înaintată, devotați trup și su-,
flet cauzei socialismului, pa
triei, partidului și poporului,
care să-și consacre întreaga ca
pacitate de muncă și de creație
făuririi unei agriculturi moder
ne, intensive, obținerii de pro
ducții-record, pentru a contri
bui astfel la ridicarea patriei
noastre pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.
Cu toate rezultatele bune ob
ținute în ultimii ani, sintem pa
deplin conștienți că mai avem
multe de realizat pentru a răs
punde corespunzător sarcinilor
pe care ni le-a formulat în med
expres secretarul general al
partidului.
In încheiere, vorbitorul a
spus : Profund recunoscători
tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru tot ceea ce s-a realizat
în ultimele două decenii în ve
derea ridicării agriculturii noas
tre la nivelul celei din țările
dezvoltate din punct de vedere
economic, toate cadrele didacti
ce, studpnții, toți oamenii mun
cii din institutul nostru sint
hotăriti să nu-și precupețească
eforturile pentru a-si aduce o
contribuție mereu sporită la în
făptuirea noii revoluții agrare,
la îndeplinirea mărețelor obiec
tive stabilite de cel de-al XIIIlea Congres al partidului.
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FLORENTIN - DORU ClRPANU
îngăduiți-mi ca, de la înalta
tribună a celui de-al III-lea
Congres al lucrătorilor ogoare
lor. in numele celor peste 10 000
de oameni ai muncii de la Com
binatul agroindustrial Timiș, să
exprim sentimentele de cea mai
profundă recunoștință și adine
respect, de nețărmurită dragos
te
și
prețuire
tovarășului
Nicolae Ceausescu pentru în
delungata activitate de eminent
patriot si militant revoluționar,
pentru modul strălucit, cutezan
ța si clarviziunea cu care con
duce destinele națiunii în mă
reața operă de făurire a noii
societăți în patria noastră.
Memorabilă rămîne pentru
noi ziua de 14 februarie 1978.
cind, in cursul uneia dintre is
toricele vizite de lucru pe pla
iurile timișene, prilej de ana
liză științifică a tendințelor de
dezvoltare a zootehniei, s-a ho
tărît la fata locului concentrarea
Si specializarea producției din
peste 70 de unități într-un com
binat unic, fără egal în lume,
care integrează producerea furaielor. creșterea animalelor, in
dustrializarea si valorificarea
în totalitate a producției.
Puternic însuflețiți si mobili
zați de orientările, indicațiile si
îndemnurile primite, benefi
ciind permanent de sprijin mul
tilateral si aiutor generos din
partea mult iubitului si stima
tului secretar general al parti
dului. cu conștiința înaltei mi
siuni Încredințate, aceea de a
materializa o acțiune de pio
nierat în zootehnia mondială,
raportăm că. printr-o muncă
intensă si exigentă, am atins
încă din 1983 nivelul record de
100 000 tone carne pe an. iar de
atunci, an de an, producem, rit
mic și constant, tot atit cit se
realiza în întreaga agricultură
de stat a României în anul 1965.
Potrivit programelor elabora
te nemijlocit de mult stimata
tovarășă academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, ne
preocupăm în continuare de
perfecționarea tehnologiilor cu
cu cele mai noi și valoroase
cuceriri ale științei românești,
între care numeroase cercetări
proprii, pe teme vizînd moder
nizarea proceselor de produc
ție, îmbunătățirea performan

țelor hibrizilor creați de noi, a
fluxurilor și tehnologiilor, am
plificarea laturilor calitative și
de eficiență ale proceselor de
producție.
In strînsă legătură cu aceste
obiective, ca urmare a mecani
zării integrale și automatizării
producției, prin generalizarea
prelucrării automate a datelor,
din programul de ameliorare,
în condițiile în care avem un
efectiv constant de 1 200 000
porcine, obținem tona de carne
cu 4,5 tone furaje, iar la tauri
ne — unde există în perma
nență peste 30 000 capete — rea
lizăm sporul de 1 kg pe zi cu
7,5 u.n., livrind animalele la
greutăți medii cuprinse între
100—120 kg la porcine și
480—520 kg la taurine.
îndemnul pe care l-a reîn
noit secretarul general al parti
dului în magistrala cuvintare
rostită de la inalta tribună a
congresului, de a folosi cu chib
zuință fiecare palmă de pămint
destinată bazei furajere, va sta
mereu în atenția noastră.
Cît de mare dreptate are se
cretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
afirmind că omul este factorul
fundamental in îndeplinirea
sarcinilor de producție, îndemnindu-ne să acționăm cu tot
mai multă fermitate revoluțio
nară pentru creșterea calității
și competenței oamenilor mun
cii, pentru întărirea ordinii și
disciplinei, a spiritului de exi
gență și dăruire patriotică in
întreaga activitate !
In activitatea noastră s-au
manifestat unele lipsuri și ne
ajunsuri, înregistrindu-se rămineri in urmă și chiar unele
pierderi de producție. De aceea,
colectivul nostru, în frunte
cu comuniștii, a hotărît ferm
și responsabil ca fiecare dintre
noi, la locul său de muncă, să
facă totul pentru ca asemenea
stări de lucruri să nu se mai
repete, pentru ca nimeni și in
nici o împrejurare să nu mai
folosească justificări și scuze.
Pentru a realiza o agricul
tură modernă, trebuie să fim
revoluționari, asa cum. ne
bună dreptate. a apreciat

(Continuare în pag. a IV-a)
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în cuvîntarea sa tovarășul
Nicolae Ce.tușescu. Avem pen
tru aceasta tot ceea ce este ne
cesar — o puternică bază tehnico-materială, un vrednic și
entuziast colectiv muncitoresc.
în încheiere, vorbitorul a
spus :
Urmînd minunatul exemplu
de slujire eroică a intereselor
supreme ale națiunii române,

SC1NTEIA - simbâtă 31 mai 1986
pe care nî-1 oferă cu strălucire
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ne angajăm să depunem toate
eforturile pentru ca și pe vii
tor Combinatul „Timiș" să rămînă o unitate-etalon, model
de organizare; sporindu-ne me
reu contribuția la dezvoltarea
agriculturii, la înflorirea și pro
pășirea patriei noastre dragi,
libere și independente — Româ
nia socialistă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI PĂDURARU
Aduc de la această înaltă tri
bună omagiul de inimă și con
știință al mecanizatorilor
ce
lucrează pe cimpiile Doljului
eminentului
conducător
al
partidului și țării, eroului stră
lucit al neamului românesc, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de
a cărui gîndire profund știin
țifică și activitate plină de di
namism revoluționar sînt strins
legate mărețele izbinzi dobindite în gloriosul arc de timp al
epocii de istorie denumite de
poporul nostru, cu legitimă sa
tisfacție și mindrie patriotică,
„Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Omagiul nostru îl adresăm,
de asemenea,
tovarășei
Elena Ceaușescu, remarcabil om
politic și savant de înalt pres
tigiu internațional, cu excepțio
nale merite în înflorirea și ri
dicarea patriei pe noi culmi de
civilizație și progres.
în anii socialismului și cu
deosebire după Congresul al
IX-lea al partidului — a spus
vorbitorul — baza tehnico-materială a agriculturii, a secto
rului de mecanizare s-a dez
voltat și modernizat continuu,
contribuind decisiv la creșterea
an de an a producțiilor agrico
le vegetale și animaliere.
în cincinalul recent încheiat,
producția agricolă a județului
Dolj a crescut cu 10 la sută.
Este un motiv de satisfacție că
în aceste rezultate se află în
corporate și eforturile, munca
noastră, a mecanizatorilor. Sintem insă conștienți de faptul că
producțiile agricole nu au fost
la nivelul potențialului mate
rial, tehnic și uman de care
dispune județul.
Raportăm că, în spiritul
orientărilor și indicațiilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
am întreprins, în acest an, mă
suri tehnice și organizatorice
care se reflectă, deja, in acti

vitatea unităților de mecani
zare. Astfel, am încheiat însămințările de primăvară in epoca
optimă și în condiții de calitate
mai bună, comparativ cu anii
anteriori, iar in prezent, în
treaga forță mecanică este des
fășurată pentru întreținerea co
respunzătoare a culturilor. Tot
odată, am terminat repara
țiile la tractoare, combine, pre
se de balotat și celelalte mașini
care vor acționa în apropiata
campanie de recoltare a cerea
lelor păioase și însămînțare a
culturilor duble.
Pornind de la sarcinile și orien
tările cuprinse in cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu,
vom considera programele noas
tre ca fiind minime, și vom ac
ționa, cu toată răspunderea pe
care o avem ca mecanizatori,
pentru a crea toate condițiile
obținerii unor recolte cit mai
mari.
Vom acorda toată atenția fo
losirii complete și raționale a
tractoarelor și mașinilor agri
cole, a reducerii consumului de
carburanți și lubrefianți, in ge
neral a reducerii cheltuielilor
de producție, a creșterii produc
tivității muncii și eficienței
economice a activității tuturor
unităților de mecanizare.
Ne angajăm cu toată hotărirea — a spus vorbitorul în în
cheiere — că vom face tot ce
stă în puterea noastră pentru
înfăptuirea neabătută a marilor
îndatoriri patriotice ce ne re
vin in desfășurarea noii revo
luții agrare, a orientărilor și
sarcinilor cuprinse in strălucita
cuvîntare rostită de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în deschi
derea forumului, a hotăririlor
Congresului al XIII-lea al par
tidului, la înflorirea scumpei
noastre patrii și creșterea bună
stării materiale și spirituale a
întregului popor român.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU
Toți oamenii muncii din ju
dețul Sălaj se află sub puter
nica impresie, de neuitat, a re
centei vizite de lucru cu care
au fost onorați de către secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu.
Pentru noi, este clar că această vizită de lucru constituie
un eveniment istoric pentru
dezvoltarea economico-socială a
județului Sălaj, creație dintre
cele mai reprezentative a ani
lor de glorie de după Con
gresul al IX-lea al partidului.
Vă rog să-mi permiteți să
folosesc acest cadru pentru a
exprima încă o dată, în numele
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul nostru,
cele mai vii mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, pentru
această vizită de lucru, pentru
orientările și indicațiile de
mare însemnătate date cu acest
prilej, si să reafirm angaja
mentul nostru ferm de a face
totul pentru traducerea lor în
viață.
în perioada care s-a scurs de
la precedentul congres al țără
nimii, și în județul nostru, prin
grija conducerii .partidului și
statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. s-a dezvol
tat și s-a modernizat baza tehnico-materială a agriculturii,
s-au realizat ample lucrări de
îmbunătățiri funciare, a crescut
suprafața arabilă. S-au intro
dus noi tehnologii, atît în sec
torul vegetal cit și în cel al
creșterii animalelor, si s-a îm
bunătățit. in ansamblu, orga
nizarea producției și a muncii.
Ca urmare,
in perioada
1981—1985, producția de cerea
le a crescut cu 45 la sută, cea
de plante tehnice cu 35 la

sută, iar producția de cartofi
cu 51 la sută, în zootehnie, efectivele de animale au crescut
substanțial.
Cu toate acestea, nu putem
fi, și vă- asigur că nu sintem
mulțumiți, deoarece .producțiile
realizate nu s-au situat la ni
velul planului, al posibilităților
reațe de care dispunem. Cauze
le neimplinirilor noastre se re
găsesc in deficiențele serioase
manifestate in aplicarea tehno
logiilor, în executarea la timp
și de bună calitate a tuturor
lucrărilor, în obișnuința unor
cadre de conducere de a găsi
justificări așa-zis obiective pen
tru orice nerealizări.
Am ajuns la concluzia că,
printr-o mai bună sistematiza
re a localităților și restringerea perimetrelor construibile,
suprafața agricolă a județului
poate să crească in următorii
ani cu aproape 7 000 ha, din
care 700 ha in acest an ; toate
cele 2 800 ha livezi și 285 ha
de vie care urmează să fie
plantate pină în 1990 vor fi
amplasate numai pe terenurile
in pantă ; vom defrișa planta
țiile de pomi îmbătrinite, cu
potențial de producție scăzut,
urmind să disponibilizăm in
acest fel circa 1 200 ha pretabile culturilor agricole ; pină la
sfirșitul cincinalului vom îm
păduri o suprafață de 600 ha
din terenurile degradate ex
cesiv.
în sectorul vegetal, pentru
atingerea nivelurilor de produc
ție indicate de secretarul gene
ral al partidului, pe lingă extin
derea suprafețelor cultivate cu
sfeclă de zahăr și cartofi și
amplasarea cit mai rațională a
culturilor de cereale și plante
tehnice, vom asigura o rotatie
mai bună, realizind lucrări de
calitate de la semănat și pină

la recoltarea șl depozitarea
producției.
în zootehnie, efectivele la toa
te speciile sînt în momentul de
fată mai mari decît cele din
anul trecut. Avem toate condi
țiile și vom realiza sarcinile ce
ne revin în acest an din pro
gramul privind dezvoltarea zoo
tehniei, îndeosebi la bovine și
ovine.
în spiritul exigențelor formu
late în cuvîntarea secretarului
general al partidului la -deschi
derea congresului, va trebui să
acționăm cu toată fermitatea
pentru reducerea cheltuielilor
neeconomicoase si ridicarea ren
tabilității tuturor activităților, a
fiecărei culturi și specii de ani
male, pentru întărirea ordinii și
disciplinei, respectind cu stric
tețe prevederile legale.
Oamenii muncii din județul
nostru știu că prestigiul inter
național al patriei, respectul
de care se bucură România in
lume sînt legate indisolubil de
activitatea prodigioasă desfășu
rată pe plan mondial de secre
tarul general al , partidului,
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Intr-adevăr, ce poate fl mai
elocvent, în Anul Internațional
al Păcii, decît gestul președinte
lui tării noastre, care, la adu
narea populară din Zalău, imbrătisînd un copil, s-a adresat,
in numele tuturor copiilor, con
ducătorilor de state din Euro
pa și din întreaga lume, chemindu-i să înțeleagă că ei, co
piii, oamenii în general, au ne
voie de pace, de liniște, si nu
de arme nucleare. Este gestul
simbolic al unui ilustru .condu
cător de partid și de stat, erou
al poporului său, care a intrat
în conștiința universală ca erou
al păcii.
Exprimînd adeziunea deplină
la întreaga politică internă și
externă a partidului și statului,
ne angajăm să acționăm cu
înaltă dăruire comunistă, pen
tru ca actualul cincinal să mar
cheze — așa cum ne-a îndem
nat secretarul general al parti
dului — o îmbunătățire radicală
și a activității din agricultura
județului Sălaj, pentru înfăp
tuirea exemplară a hotăririlor
istorice ale Congresului al XIIIlea, pentru înflorirea multilate
rală a patriei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LADISLAU VITOȘ
Rodnicul bilanț al ultimelor
două
decenii,
perioadă pe
care cu înaltă mindrie pa
triotică
o numim
„Epoca
Nicolae Ceaușescu", constituie o
expresie puternică a afirmării
în practică a concepției origi
nale a secretarului general al
partidului, potrivit căreia socia
lismul se construiește cu po
porul și pentru popor. Este me
ritul istoric al tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a fi ini
țiat un sistem instituțional de
participare larg democratică a
tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, la
făurirea conștientă ,a propriului
destin.
Cooperativa agricolă de pro
ducție Cozmeni, ca și celelalte
unități agricole din județul Har
ghita, a cunoscut, în ultimele
două decenii, o puternică dez
voltare. Astfel, în anul 1985, am
reușit să realizăm o producție
globală de peste 40 milioane
lei, de 8 ori. mai mare decît în
anul 1968.
Prin mobilizarea forțelor lo
cale, efectuăm multiple lucrări
de îmbunătățiri funciare, folo
sind metode de la cele mai
simple, cum ar fi aplicarea gu
noiului de grajd și a amenda
mentelor, la cele de ampjoare
privind combaterea în complex
a eroziunii solului. Ca urmare,
realizăm producții medii de
două și chiar de trei ori mai
mari decît acum două decenii.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae. Ceaușescu in cuvîntarea
rostită în deschiderea forumu
lui țărănimii, avem asigurate
toate condițiile economico-materiale pentru obținerea unor
producții și mai mari. De
aceea, ne vom preocupa și mai
intens să folosim integral și
eficient toate suprafețele, să
redăm circuitului producției noi
terenuri, printr-o gospodăreas
că și judicioasă sistematizare a
comunei, prin organizarea mai
rațională a teritoriului, intro
ducerea asolamentelor, desfiin
țarea drumurilor inutile, defri
șarea tufișurilor și ameliorarea
terenurilor mlăștinoase.

în zootehnie, ramură de tra
diție si cu pondere însemnată
in agricultura zonei, în ultimii
5 ani am realizat si depășit
efectivele, indicatorii de natali
tate si Producțiile prevăzute,
reușind să onorăm astfel obli
gațiile contractuale la fondul de
stat. Am acordat, de asemenea,
o atenție deosebită acțiunii de
îmbunătățire a pajiștilor.
£)upă ce s-a referit la măsu
rile întreprinse pentru extin
derea activității de mică indus
trie si prestări de servicii, pen
tru dezvoltarea si diversificarea
producției cooperativei agrico
le. pentru ridicarea pregătirii
politico-ideologice si de specia
litate a cooperatorilor, vorbito
rul a spus : Trebuie să arăt că
in activitatea noastră s-au ma
nifestat o serie de lipsuri. Nu
am reușit încă să organizăm în
modul cel mai rațional munca,
să folosim la întreaga capacita
te mijloacele ne care le avem,
să facem ca fiecare membru al
cooperativei noastre să gindească si să lucreze ca un bun gos
podar. în calitatea lui de pro
prietar si beneficiar. De aceea,
sintem hotăriti să acționăm prin
eficiente acțiuni educative ca
peste tot să existe un spirit re
voluționar în felul de a munci,
de a gîndi si a trăi, să schim
băm unele mentalități învechi
te. în scopul mobilizării plenare
a tuturor forțelor de muncă, de
creație pentru realizarea unor
producții înalte, sigure si stabile
în cadrul noii revoluții agrare.
Exprimînd deplinul acord si
mindria patriotică fată de con
ținutul de idei al strălucitei cuvintări rostite la congres de
secretarul general al partidului,
precum si fată de documentele
supuse dezbaterii si aprobării
mârelului forum al țărănimii —
a spus în încheiere vorbitorul
— vă asigur de hotărîrea noas
tră fermă de a acționa cu ener
gii sporite. în spiritul unei înal
te răspunderi comuniste, revolu
ționare. pentru realizarea sarci
nilor ce ne revin în edificarea
societății socialiste multilateral
dezvoltate pe pămîntul scump
al patriei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION AVRAM
Magistrala cuvîntare rostită
in deschiderea lucrărilor acestui
larg și reprezentativ forum al
democrației noastre socialiste
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
se constituie într-un document
politic de excepțională impor
tanță pentru activitatea între
gii țărănimi, a tuturor lucrăto
rilor de ne ogoare. Din bogatul
tezaur de idei am reținut, în
primul rînd. necesitatea folosirii
cu mai multă eficiență a pămintului, a dotărilor tehnicomateriale a unităților agricole
în care economia națională a
investit uriașe fonduri.
Bărăganul, altădată o zonă
agricolă
permanent
supusă
fluctuațiilor de climă, a benefi
ciat, numai in cincinalul re
cent încheiat, de un important
sprijin financiar din partea sta
tului pentru amenajarea sis-

rirea prestigiului și a rolului Româ
niei socialiste in lume.
Au fost reafirmate sentimentele de
profund respect și aleasă prețuire
fată de tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. eminentă
personalitate politică si strălucit om
de stiintă. pentru aportul deosebit
la înfăptuirea politicii partidului si
statului, la progresul neîntrerupt al
tării, la dezvoltarea puternică a ști
inței. invătămintului si culturii ro
mânești.
In lumina exigentelor stabilite de
secretarul general al partidului, a
avut loc — și în această zi a lucră
rilor congresului — o analiză cuprin
zătoare si responsabilă a activității
depuse si rezultatelor obținute în
agricultură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor în
cincinalul trecut, stabilindu-se. pe
baza concluziilor desprinse, măsu
rile menite să asigure îndeplinirea
integrală a planului pe acest an si
pe întreaga perioadă 1986—1990.
Dezbaterile au prilejuit un larg si
rodnic schimb de experiență, evi
dențiind că realizările județelor si
unităților care au înregistrat pro
ducții agricole superioare demon
strează posibilitățile mari ale agri
culturii noastre socialiste — de stat
Si cooperatiste — de a obține recolte
sigure si stabile.
In spirit critic si autocritic, s-a
apreciat că rezultatele puteau fi si
mai bune dacă pretutindeni s-ar fi
acționat cu întreaga răspundere pen
tru executarea, la timp și în con
diții de calitate, a lucrărilor agricole,
pentru respectarea riguroasă a teh
nologiilor prevăzute. Au fost sem
nalate. in acest sens, o serie de lip
suri in ce privește gospodărirea fon
dului funciar, in organizarea si des
fășurarea activității din agricultură,
deficiente care au determinat, in
unitățile respective, diminuarea pro
ducțiilor vegetale si animale.

Vorbitorii au relevat că. potrivit
indicațiilor, sarcinilor si orientărilor
secretarului
general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se ac
ționează pentru îmbunătățirea radi
cală a muncii, pentru obținerea unor
recolte tot mai mari. S-a subliniat că
în fiecare județ, in fiecare unitate,
se muncește pentru efectuarea în
condiții optime a lucrărilor de sezon,
pentru pregătirea temeinică a cam
paniei de recoltare, asigurindu-se
stringerea și depozitarea, Ia timp și
fără pierderi, a producției, li
vrarea tuturor cantităților de pro
duse agricole prevăzute pentru fon
dul de stat si fondul de furaje. Sînt
mobilizate forțele pentru folosirea cu
maxim randament a sistemelor si
instalațiilor de irigații, precum si
pentru realizarea celorlalte lucrări
de îmbunătățiri funciare, care să
contribuie la creșterea suprafeței
arabile si la ridicarea potențialului
productiv al pămîntului.
în cuvîntul lor. participantii la dis
cuții au subliniat preocupările exis
tente in zootehnie pentru creșterea
efectivelor și sporirea producțiilor,
pentru
îmbunătățirea si moderni
zarea activității din acest însemnat
sector al agriculturii.
A fost evidențiat rolul deosebit ce
revine cercetării științifice si învătămîntului agricol în realizarea sar
cinilor stabilite pentru acest an si
pe întregul cincinal în domeniul
agriculturii.
Au fost reliefate, de asemenea,
măsurile initiate în industria alimen
tară. în scocul dezvoltării producției,
valorificării superioare a materiilor
prime, diversificării structurii si ri
dicării nivelului calitativ al produ
selor.
Totodată, s-au prezentat acțiunile
întreprinse pentru îndeplinirea sar
cinilor din domeniul silviculturii șl
al gospodăririi apelor, a prevederi
lor programelor speciale din aceste
sectoare.
Cel care au luat cuvîntul au evi
dențiat preocuparea pentru creșterea

mai accentuată a productivității,
aplicarea cu fermitate a acordului
global, organizarea muncii pe prin
cipiul autoconducerii și autogestiunii, astfel incît toate unitățile să-și
acopere din venituri proprii cheltu
ielile, să asigure rentabilizarea în
tregii lor activități.
Vorbitorii au exprimat deplina
adeziune la politica externă a parti
dului si statului nostru, promovată
cu strălucire de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
personalitate
proeminentă a lumii contemporane,
luptător neobosit pentru triumful
cauzei păcii, destinderii, dezarmării,
securității. înțelegerii și colaborării
internaționale, pentru înfăptuirea
aspirațiilor de libertate. Independen
tă și progres ale tuturor națiunilor.
■Participantii la dezbateri au ex
primat hotărirea țărănimii, a tuturor
oamenilor muncii din agricultură,
industria alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor de a răspunde
prin vrednice fapte de muncă mobi
lizatoarelor îndemnuri ale secretaru
lui general al partidului, de a contri
bui, prin întreaga lor activitate, pă
trunsă de o înaltă responsabilitate
comunistă, patriotică, la realizarea
sarcinilor de plan, înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare, transpu
nerea neabătută în viață a hotăriri
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului, la sporirea puterii economice
a patriei și ridicarea nivelului de
trai al poporului nostru.
In cursul după-amiezii, lucrările
s-au desfășurat in cadrul Congresu
lui al V-lea al Uniunii Naționale a
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Conferinței consiliilor oamenilor
muncii din întreprinderile agricole
de stat. Conferinței consiliilor oa
menilor muncii din stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii, Conferin
ței consiliilor oamenilor muncii din
întreprinderile industriei alimentare
și achiziționarea produselor agricole,
Consfătuirii consiliilor oamenilor
muncii din unitățile silvice.
Lucrările congresului continuă.

proprie, pentru realizarea în
întregime a sortimentului de
furaje în fiecare unitate.
In prezent, acționăm cu toa
te forțele pentru efectuarea lu
crărilor de îngrijire a culturi
lor, în special a irigațiilor, pen
tru stringerea si depozitarea
furajelor, pentru intensificarea
acțiunilor din legumicultura,
programul de pregătire si desfă
șurare a campaniei agricole de
vară desfăsurîndu-se conform
graficelor stabilite pentru fie
care lucrare.
Ne angajăm solemn — a spus
în încheiere vorbitorul — ca.
urmind pilduitorul exemplu de
muncă si viată al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului, să acțio
năm cu toată hotărirea. cu răs
pundere comunistă, pentru ca
județul Ialomița sâ-si realizeze
exemplar sarcinile ce îi revin
în anu] 1986 si în întregul cin
cinal. răspunzînd astfel prin
fapte grijii pe care conducătorul
partidului si statului nostru o
poartă agriculturii românești,
ridicării pe noi trepte de pro
gres si civilizație a scumpei
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
EUGENIA
BARABOI
Vă rog să-mi îngăduiți să
afirm de la această înaltă tri
bună că pentru noi. urmașii ce
lor care, în anul 1907, au aprins,
la Flăminzi, flacăra marii miș
cări revoluționare a țărănimii,
numărul de 11 000 de participanți la acest suprem forum
democratic al țărănimii are o
semnificație cu adîncă vibrație
în inimile și conștiințele noas
tre. Cu 79 de ani în urmă, pămînturile mănoase de astăzi ale
comUnei. atunci secătuite o dată
cu vlaga celor ce robeau pe ele,
au fost udate cu sîngele părin
ților și bunicilor noștri, care își
cereau dreptul' sacru la viață
demnă, dreptul de a se bucura
de roadele muncii lor istovi
toare.
In anul aniversării a 65 de
ani de la făurirea gloriosului
nostru partid comunist, iată că
11 000 de lucrători ai ogoarelor
— liberi și stăpîni pe destinele
lor — s-au întrunit în acest fo
rum pentru ca, urmind orien
tările și indicațiile deosebit de
valoroase reieșite din magistra
la cuvintare a mult stimatului
nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să adopte
cele mai bune soluții pentru a
face pîinea țării tot mai mare
și mai bună, pentru creșterea
bunăstării întregului popor —
țelul suprem, profund umanist
al politicii partidului și statului
nostru.
Transpunind în viață orientă
rile și sarcinile pe care ni le-a
dat tovarășul Nicolae Ceaușescu
în timpul vizitei de lucru pe
care a efectuat-o, împreună cu
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, în loca
litatea noastră și pe ogoarele
Consiliului agroindustrial Flă
minzi, am reușit să obținem re
zultate bune in întreaga activi
tate. Am finalizat, în linii ge
nerale. sarcinile stabilite pentru
ca localitatea noastră să devină
centru urban agroindustrial.
Pe linia sporirii continue a
producțiilor agricole, am efec
tuat pînă în prezent un însem
nat volum de lucrări de îmbu
nătățiri funciare pe cele peste
22 000 ha din raza consiliului
nostru agroindustrial. Pe aceas
tă bază, producția globală agri
colă a unităților din consiliu a
crescut. în cincinalul trecut. în
tr-un ritm mediu anual aproa
pe dublu, față de perioada
1976—1980, recoltele de cereale
și plante tehnice realizate în

temelor de irigații. In prezent,
pe mai bine de jumătate din
suprafața arabilă a unităților
agricole din județul Ialomița
sint create condiții pentru ob
ținerea de recolte bogate, si
gure și stabile, indiferent de
evoluția climei. Trebuie
să
menționez însă, în spirit auto
critic. că. deși producțiile medii
Am deosebita cinste ca, de la
la hectar de cereale au crescut
înalta tribună a forumului deîn ultimii cinci ani. ele nu ne
mulțumesc. In lumina pre x mocrației noastre muncitorești,
țioaselor indicații care se des ) revoluționare, să aduc mult
stimatului
secretar
general
prind din cuvîntarea rostită la
al
partidului,
tovarășul
congres de secretarul gene
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vom trece
fiu al națiunii noastre, ilustru
de urgență la concretizarea unor
militant revoluționar și strălu
ample acțiuni pentru elimina
cit ginditor al epocii contempo
rea grabnică a tuturor lipsu
rane, un cald și vibrant oma
rilor din activitatea noastră, a
giu, expresia sentimentelor de
organelor agricole județefle. a
aleasă prețuire, stimă și recu
conducerilor unităților socia
liste de stat și cooperatiste și a
noștință pe care oamenii mun

LUCRĂRILE marelui forum democratic
AL AGRICULTURII NOASTRE
(Urmare din pag. I)

specialiștilor. Vom milita ferm
pentru a elimina superficialita
tea care mai există în unele
ferme și unități, vom manifesta
mai multă exigență pentru efec
tuarea la timp și de bună ca
litate a tuturor lucrărilor agrit cole, în conformitate cu normele
obligatorii de densitate, a apli
cării echilibrate și judicioase a
îngrășămintelor, pentru irigarea
rațională a culturilor, pentru
recoltarea operativă și fără
pierderi a întregii producții.
Munca noastră, a specialiștilor,
trebuie să se desfășoare nu în
birouri, nu cu hîrtii. ci ne ogoa
re. în mijlocul cooperatorilor, al
mecanizatorilor din unitățile
agricole, pentru ca fiecare să-si
facă datoria conform statutului
profesional, a responsabilităților
tehnice, economice si politice oe
care le are.
Vom acorda o atentie deose
bită îmbunătățirii activității in
sectoarele zootehnice, vom trece
la înfăptuirea unui riguros pro
gram de acțiune, cu sarcini con
crete si răspunderi precise, pen
tru a asigura o selecție mai
bună a raselor de înaltă pro
ductivitate. pentru creșterea ti
neretului animal din
prăsilă

anul 1985 fiind de peste 3 ori
mai mari față de cele obținute
în anul 1965.
Pentru toate aceste realizări
minunate, pentru condițiile de
muncă si de viată aflate la un
nivel pe care nici măcar nu l-au
visat vreodată locuitorii comu
nei Flămînzi — ca. de altfel. în
treaga populație a satelor și
orașelor din județul Botoșani —
am deosebita cinste și îndepli
nesc cu adincă bucurie și emo
ție mandatul de a adresa și cu
acest prilej tovarășului
Nicolae Ceaușescu recunoștința
noastră cea mai fierbinte, cele
mai alese urări de sănătate,
viață îndelungată și putere de
muncă în pilduitoarea activitate
ce o desfășoară, spre binele și
fericirea poporului român.
Exprim adîncul respect și
înalta stimă pe care botoșănerxii le poartă în inimile lor
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. perso
nalitate proeminentă a vieții
noastre politice si științifice,
care aduce o inestimabilă con
tribuție Ia înfăptuirea revolu
ției tehnico-științifice, a noii
revoluții agrare, la continua
dezvoltare a patriei noastre.
Trebuie să arăt în mod auto
critic că, față de resursele și
posibilitățile pe care le avem,
fată de sprijinul deosebit acor
dat de stat, unitățile agricole
din Consiliul agroindustrial Flă
minzi au rămas datoare tării, in
cincinalul recent. cu însem
nate cantități de produse agroalimentare. Au fost stabilite,
în acest an. măsuri noi. ferme,
care au condus la înlăturarea
lipsurilor și neajunsurilor, la
efectuarea la timp și de cali
tate a fiecărei lucrări.
Țăranii din Flăminzi, urmașii
acelora care s-au ridicat cri dirzenie și s-au jertfit pentru cau
za dreptății și a demnității,
m-au împuternicit să trans
mit celui mai devotat fiu
al
națiunii, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, angajamen
tul lor solemn, hotărirea fermă
de a munci cu sirguință, care
i-a caracterizat pe părinții și
pe bunicii lor, cu încrederea in
viitorul luminos, în destinul de
aur ce se făurește prin pro
pria voință și propria muncă,
înfăptuind cu cinste mărețele
sarcini cerute de dezvoltarea
intensivă a agriculturii, de în
florirea necontenită a patriei
noastre libere și independente.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU NĂSTASE
cii din agricultura județului
Galați Ie nutresc față de exem
plara și prodigioasa sa activi
tate, puse în slujba măreței
cauze a libertății și demnității
poporului român, a socialismu
lui și păcii.
Vii și profunde mulțumiri
aducem mult stimatei tovarășe
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, eminent om
politic și savant de largă recu
noaștere internațională, care iși
dedică întreaga viață înfăptuirii

politicii partidului și statului
nostru, dezvoltării științei, învățămîntului și culturii.
Sint încă sub puternica im
presie a magistralei cuvintări
pe care a rostit-o ieri mult iu
bitul nostru conducător. în care
vedem un excepțional program
de acțiune pentru traducerea în
fapt a sarcinilor stabilite de
Congresul
al
XIII-lea
al
partidului, pentru înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare.
îmi desfășor activitatea in
tr-un domeniu de maximă im
portanță pentru sporirea conti
nuă a fertilității pămîntului —
acela al îmbunătățirilor funcia
re — și vă rog să-mi permiteți
să subliniez că această acțiune
de amploare națională, sprijini
tă cu deosebită grijă de condu
cerea partidului și statului, a
determinat creșteri substanția
le de producție, înscriindu-se
ca una din verigile de bază ale
dezvoltării intensive a agricul
turii. Parte integrantă din acest
vast
program,
„Amenajarea
complexă pentru irigații Cîmpia
Covurluiului" însumează lucrări
de regularizare a cursurilor de
apă. desecări, combatere a ero
ziunii solului și irigații care
cuprind o suprafață de 222 000
hectare, adică peste 60 Ia sută
din suprafața agricolă a jude
țului Galati.
Actionînd cu hotărire pentru
înfăptuirea neabătută a sarci
nilor pe care le-am primit, am
reușit, printr-o amplă mobili
zare a forțelor umane si a mij
loacelor materiale, să avem ter
minate la sfirșitul anului 1985
amenajările pentru irigații în
sisteme mari pe o suprafață de
50 000 hectare, iar în prezent
facem ultimele lucrări si execu
tăm probele pe alte 25 000 hec
tare. Lucrările de combatere a
eroziunii solului au fost efec
tuate pînă in prezent pe circa
90 la sută din suprafața prevă
zută. De asemenea, desecările
au fost executate pe circa 83 la

sută din suprafețele ce necesită
astfel de lucrări.
Vorbitorul s-a referit apoi la
eforturile depuse pentru îmbu
nătățirea randamentelor instala
țiilor de irigații pentru elabora
rea de noi soluții pentru irigații
pe bază gravitațională, precum
și la amenajările in sisteme lo
cale de irigații.
Analizînd temeinic. în spirit
autocritic, activitatea noastră —
a spus vorbitorul — trebuie să
subliniez că avem si unele
nerealizări care se datoresc. în
principal, nefolosirii la întreaga
capacitate a utilajelor din do
tare. neasigurării în întregime a
organizării lucrului in două
schimburi. întreruperilor dato
rate defecțiunilor. In unele ca
zuri nu s-au respectat graficele
de execuție pentru realizarea
stadiilor fizice, iar calitatea
slabă a unor lucrări a necesi
tat muncă suplimentară pentru
remedieri. Nici în domeniul
muncii de educație, pentru în
tronarea ordinii și disciplinei nu
am acționat în mod sistematic
și cu suficientă forță de convin
gere. Am desprins toate învăță
mintele din deficientele existen
te și ne angajăm în fata con
gresului că vom face totul în
spiritul orientărilor si sarcini
lor de o deosebită importantă
cuprinse in cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu pen
tru ca activitatea noastră să se
situeze la nivelul exigentelor
noii revoluții agrare.
In numele colectivului pe care
îl reprezint, al tuturor oameni
lor muncii din agricultura ju
dețului Galati, exprim angaja
mentul de a acționa cu fermi
tate revoluționară pentru a da
tării cantităti sporite de produ
se agroalimentare. aducîndu-ne
astfel contribuția la dezvoltarea
mai puternică a economiei na
ționale. la înfăptuirea hotăriri
lor celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist
Român.

CUVlNTUL

TOVARĂȘEI
STELUȚA BALINT

în numele oamenilor muncii
de pe înfloritoarele plaiuri ale
Vrancei, vă rog să-mi permiteți
să dau expresie adeziunii de
pline față de politica internă
și internațională a partidului și
statului nostru, al cărei arhi
tect strălucit este tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
ctitorul
României socialiste moderne.
Exprimăm, de asemenea, dra
gostea și recunoștința noas
tră față de tovarășa Elena
Ceaușescu, eminent om politic,
savant de largă recunoaștere
mondială, pentru contribuția
deosebită pe care o aduce la
dezvoltarea științei, invățămîntului și culturii românești.
Ca în toate județele țării,
agricultura județului Vrancea a
înregistrat, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, o
continuă dezvoltare. Numai în
cincinalul trecut, pentru întări
rea și modernizarea bazei tehnico-materiale a acesteia s-au
investit aproape 2,2 miliarde
lei, cu 84 la sută mai mult decît
în perioada 1970—1980. Aceste
fonduri au fost materializate
în ample lucrări de îmbunătă
țiri funciare, în noi tractoare și
mașini agricole, în plantații in
tensive de vii și pomi fructi
feri. in capacitățile moderne de
producție zootehnică și alte
obiective. Ca urmare, producția
agricolă a județului a crescut
în cincinalul trecut cu 39 la
sută comparativ cu perioada
1976—1980.
în contextul dezvoltării ge
nerale a județului, comuna Gugești. în care îmi desfășor ac
tivitatea, a cunoscut și ea pro
funde transformări. Pămîntul
mai bine lucrat a dat rod mai
bun. producția agricolă crescind. în cincinalul trecut, cu
aproape 35 la sută. Comuna s-a
transformat într-o localitate
agroindustrială. în care funcțio
nează o fabrică de prelucrare a
lemnului, unități ale industriei
mici și prestatoare de servicii.
Asemenea tuturor localităților
din țară, in comuna Gugești
s-au îmbunătățit continuu con
dițiile sociale de viață ale ce
tățenilor.
Analizindu-ne activitatea în
spiritul exigentelor, orientărilor
și sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului, în

ampla cuvintare rostită în fața
congresului, trebuie să arătam
că realizările obținute pină
acum in comuna noastră nu
sint pe măsura posibilităților.
N-am reușit să gospodărim
in modul cel mai eficient
pămîntul. Abia în această pri
măvară am luat in cultură zona
căilor ferate ce străbat teri
toriul comunei, unele drumuri
necirculate de la marginea sa
telor, o serie de poteci și dru
muri inutile din cimp, terenu
rile din perimetrele unităților
economice și instituțiilor din
comună, din jurul blocurilor,
totalizind peste 18 hectare.
Trăgind maximum de învă
țăminte din neajunsurile ce
s-au manifestat in anii trecuți,
sintem ferm hotăriti să ne
îmbunătățim radical activitatea,
să sporim răspunderea fiecărui
cooperator, a fiecărui locuitor
pentru obținerea unor recolte
mult sporite, la nivelul cerințe
lor impuse de noua revoluție
agrară. Ne angajăm să punem
în valoare ’toate rezervele existențe, astfel ca producția'
globală agricolă a comunei să
crească, in acest cincinal, cu
cel puțin 37 la sută.
Concomitent, vom acționa cu
și mai multă energie pentru
dezvoltarea celorlalte ramuri ale
economiei comunei. In anul
1990 producția industrială va
ajunge la aproape 430 milioane
lei. iar valoarea producției
obținute din industria mică și
prestările de servicii la pesta
8 mii lei pe locuitor.
Continuînd procesul de dez
voltare a comunei, vom construi
încă , 100 de apartamente cu
spații comerciale și de prestări
de servicii la parter, o școală
cu 16 săli de clasă și labora
toare, vom extinde căminul
cultural și vom moderniza
centrul civic.
Exprimindu-ne deplinul acord
față de documentele supuse
spre dezbatere și aprobare, asigurăm congresul, pe secretarul
general al partidului că nu
ne vom precupeți eforturile
pentru a ne spori substanțial
contribuția la înfăptuirea hotă
ririlor Congresului al XIII-lea
al partidului, la ridicarea scum
pei noastre patrii pe noi trepte
de civilizație și progres.
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LUCRĂRILE MARELUI FORUM DEMOCRATIC AL AGRICULTURII NOASTRE
Congresul al V-lea al Uniunii Naționale
a Cooperativelor Agricole de Producție
In cadrul Congresului al III-lea al con
siliilor de conducere ale unităților agricole
socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor
oamenilor muncii din industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor, joi și
vineri după-amiază s-au desfășurat lucră
rile celui de-al V-lea Congres al Uniunii
Naționale a Cooperativelor Agricole de
Producție.
Din prezidiul lucrărilor au făcut parte
tovarășii Emil Bobu, Ion Stoian, Marin
Vasile, președintele Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, precum și
președinți ai unor cooperative agricole de
producție, șefi de fermă, cooperatori frun
tași, cadre de conducere ale unor consilii
unice agroindustriale de stat și coopera
tiste și asociații economice intercooperatiste, ale unor uniuni județene ale C.A.P.,
din
Ministerul
Agriculturii
și
din
U.N.C.A.P.
La lucrări au participat peste 5 700 de
delegați și invitați, reprezentanți ai între
gii țărănimi cooperatiste din țara noastră.
A fost adoptată următoarea ordine de zi:
— Raportul Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție asupra activității desfășurate intre
congresele al IV-lea și al V-lea și sarci
nile ce revin agriculturii cooperatiste in
cincinalul 1986—1990.
— Raportul Comisiei de revizie a
U.N.C.A.P.
— Modificări la prevederile Statutului
cooperativei agricole de producție și ale
Statutului asociației economice intercooperatiste, potrivit reglementărilor elaborate
în ultimii ani prin legi și alte acte nor
mative.
— Alegerea Consiliului șl Comisiei de
revizie ale Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție.
La dezbaterile pe marginea problemelor
înscrise pe ordinea de zi a congresului au
luat cuvîntul 38 de tovarăși — țărani coope
ratori. șefi de fermă, ingineri si specialiști,
președinți de unități agricole, directori de
asociații economice intercooperatiste. orga
nizatori de partid — președinți de consilii
unice agroindustriale, președinți ai uniuni
lor județene ale cooperativelor agricole do
producție.
Participanții la dezbateri au dat o înaltă
apreciere magistralei cuvintări rostite in
plenul congresului de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
partidului, președintele Republicii, însușindu-și, în unanimitate, concluziile, orien
tările și sarcinile formulate in acest do
cument-program, ce se constituie intr-o
puternică și insuflețitoare chemare adre
sată lucrătorilor ogoarelor, întregii noastre
țărănimi de a-și mobiliza, cu dăruire pa
triotică și elan revoluționar, întreaga ener
gie și capacitate de muncă pentru a asi
gura înfăptuirea exemplară a planului pe
anul 1986 și pe întregul cincinal, a pro
gramelor de dezvoltare a agriculturii.
In numele milioanelor de cooperatori,
vorbitorii au exprimat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al
partidului și statului nostru, profunda re
cunoștință pentru grija statornică ce o
poartă dezvoltării și modernizării agri
culturii noastre socialiste, înfloririi satu
lui românesc și creșterii bunăstării po
porului, pentru modul original în care a
statuat cadrul instituțional de participare
directă a țărănimii la elaborarea hotăririlor și îndeplinirea lor, sporind aportul lu
crătorilor de pe ogoare la continua dezvol
tare a economiei naționale.
Totodată, ei au dat expresie aprecierii
deosebite față de activitatea desfășurată de
tovarășa academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminentă personalitate politică
și strălucit om de știință de renume mon
dial, care își aduce o contribuție de o de
osebită valoare la înfăptuirea politicii
partidului și statului nostru, la dezvoltarea
științei românești.
Prin întreaga lor desfășurare, dezbate
rile din cadrul congresului au avut un
pronunțat caracter de lucru. Analizind te
meinic, cu înaltă exigență și răspundere,
in spirit critic și autocritic, in lumina sar
cinilor, orientărilor și indicațiilor cuprinse
n cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
activitatea desfășurată și rezultatele obți
nute in agricultura cooperatistă intre cele
două congrese, vorbitorii au subliniat că,
în anul 1985 și in cincinalul recent Înche
iat, unitățile agricole cooperatiste au înre
gistrat o serie de rezultate pozitive in creș
terea producției de cereale, plante tehnice,
legume, fructe, precum și în zootehnie,
fapt ce a contribuit la buna aprovizionare
a populației, la satisfacerea altor cerințe
ale economiei noastre naționale. S-a evi
dențiat experiența dobindită de numeroase
unități agricole cooperatiste, care, an de
an, au obținut recolte mari, apreciindu-se
că aceste rezultate demonstrează că agri
cultura noastră dispune de un potențial
rea'l pentru obținerea, in toate zonele țării,
a unor recolte mari, sigure și stabile, chiar
și in condiții climatice mai puțin favo
rabile.
Apreciind activitatea desfășurată și re
zultatele obținute in spiritul cuvintării to
varășului Nicolae Ceaușescu, cei care a-t
luat cuvintul au arătat că producțiile reali
zate se situează sub nivelul posibilităților,

al bazei tehnico-materiale de care benefi
ciază agricultura cooperatistă, al eforturi
lor făcute de partidul și statul nostru, că
în multe unități se manifestă încă neajun
suri în organizarea producției și a mun
cii, utilizarea rațională a pămîntului, ame
najarea pentru irigații și desecări, în
efectuarea la timp și de calitate a lucră
rilor agricole, recoltarea și depozitarea
producției, în antrenarea și folosirea cu
maximă eficiență a întregii forțe de mun
că de la sate, in respectarea legii siste
matizării, a prevederilor altor acte norma
tive care reglementează activitatea în agri
cultura cooperatistă.
Vorbitorii au arătat că unele nerealizări
din zootehnie sînt o consecință a insufi
cientei preocupări pentru creșterea pro
ducției de furaje pe unitatea de suprafa
ță, inclusiv pe pajiștile naturale, a defi
cientelor în organizarea producției și a
muncii, a intirzierii punerii în funcțiune,
la termenele planificate, a noilor capacități
de producție. A rezultat, totodată, că în
multe unități organele colective de condu
cere nu au acționat permanent și eficient
pentru valorificarea deplină a rezervelor
existente în gospodăriile membrilor coope
ratori. pentru sporirea contribuției acesto
ra la realizarea fondului de stat, a pro
gramelor de autoconducere și autoaprovizionare teritorială. In numeroase unități
agricole cooperatiste consiliile de condu
cere nu au acționat cu fermitate pentru
aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar. bazat pe autogestiune și
autofinanțare, prin creșterea producției și
a veniturilor, gospodărirea judicioasă a
mijloacelor materiale și bănești.
In cuvîntul lor, vorbitorii s-au referit,
de asemenea, la lipsurile existente în acti
vitatea unor organe de conducere colecti
vă din unitățile agricole cooperatiste pen
tru apărarea și dezvoltarea averii obștești,
prevenirea și combaterea risipei, subliniind,
în același timp, măsurile ce se impun pen
tru aplicarea fermă a legilor și prevede
rilor statutare, care să asigure afirmarea
plenară a principiilor și normelor demo
crației cooperatiste, alo eticii și echității
socialiste.
Cei care au luat cuvîntul au informat
congresul despre măsurile luate pentru
îmbunătățirea radicală a muncii, pentru
întărirea ordinii și disciplinei în toate sec
toarele de activitate, în vederea realizării
exemplare a sarcinilor de plan la .produc
ția vegetală, zootehnică, de mică industrie,
prestări de servicii, ridicării eficienței
acestor sectoare. în toate unitățile agricole
cooperatiste se acționează cu hotărâre pen
tru ridicarea potențialului productiv al pămintului, folosirea cu randament maxim
a tractoarelor și mașinilor, a întregii baze
tehnico-materiale, pentru aplicarea corec
tă a tehnologiilor specifice, realizarea den
sităților optime de plante la hectar, exe
cutarea la timp și de calitate a lucrărilor
de întreținere a culturilor, stringerea.
transportul, depozitarea și valorificarea. în
cele mai bune condiții, fără nici o pierde
re, a produselor agricole. Vorbitorii s-au
angajat să aplice cu toată fermitatea noul
mecanism economico-financiar, astfel îneît
unitățile agricole cooperatiste să-și acope
re din venituri proprii cheltuielile, apelînd
cit mai puțin la credite.
Vorbitorii au apreciat, în unanimitate,
că toate obiectivele propuse nu pot fi reali
zate decît în condiții de pace. De aceea ei
au exprimat sprijinul total față de politica
pașnică promovată de România socialistă,
de președintele Nicolae Ceaușescu față de
demersurile pentru dezarmarea generală,
în primul rind a celei nucleare, pentru
apărarea civilizației umane, a însăși vieții
pe planeta noastră.
Congresul a aprobat, în unanimitate, Ra
portul și activitatea Consiliului Uniunii
Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și ale Comisiei de revizie.
în continuare, au fost prezentate con
cluziile Comisiei de amendamente la
statute, formulate în cursul dezbaterilor,
după care congresul a aprobat amendamen
tele la Statutul cooperativei agricole de
producție și la Statutul asociației economi
ce intercooperatiste.
Delegații au adoptat apoi, în unanimi
tate, Hotărîrea Congresului al V-lea al
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.
Trecindu-se la ultimul punct al ordinii
de zi, congresul a ales, prin vot secret,
Consiliul Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, alcătuit din 251
membri și 24 membri supleanți, precum și
Comisia de revizie, compusă din 23 de
membri.
In prima ședință plenară. Consiliul
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție a ales Comitetul Exe
cutiv, Biroul Permanent, pe președintele
și vicepreședinții Consiliului U.N.C.A.P.
Ca președinte a fost ales tovarășul Marin
Vasile, iar ca vicepreședinți tovarășii :
Maria Ștefan, Bela Cseresnyes, Ioana Păun,
secretar al Comitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R.. Rodica Vișan, organizator
de partid, președintele Consiliului unic
agroindustrial de stat și cooperatist Rusănești, județul Olt. Dinu Daniliuc, președin
tele C.A.P. Gurbănești, județul Călărași,
Aurel Dan, adjunct de șef de secție la C.C
al P.C.R.
în ședința de constituire a Comisiei de
revizie a fost ales președinte tovarășa Ana
Ciucu.

Conferința consiliilor oamenilor muncii
din întreprinderile agricole de stat
Joi și vineri s-au desfășurat, la Palatul
sporturilor și culturii, lucrările Conferinței
consiliilor oamenilor muncii din întreprin
derile agricole de stat.
in prezidiul conferinței au luat loc to
varășii Ion Dincă, Gheorghe David, precum
și primi-secretari ai unor comitete județene
de partid, directori de trusturi agricole ju
dețene și de I.A.S., alți specialiști.
La lucrări au participat 2 200 de lucră
tori din întreprinderile agricole de stat, re
prezentanți ai unor ministere și organe
economice centrale, cercetători din institu
te și stațiuni experimentale, activiști de
partid și de stat.
Pe ordinea de zi a conferinței a fost în
scris „Raportul privind activitatea între
prinderilor agricole de stat in perioada
1981—1985 și măsurile ce trebuie luate pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor pla
nului cincinal 1986—1990“.
La dezbateri au luat cuvintul 37 de participanți, secretari cu probleme de agricul
tură ai comitetelor județene de partid, di
rectori de trusturi și de întreprinderi agri
cole de stat, organizatori de partid, preșe
dinți de consilii unice agroindustriale, cer
cetători, cadre didactițe din invâțâmintul
superior, șeii de .erme, speciali?:..
In lumina indicațiilor și orientărilor
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cuprinse in magistrala
cuvîntare rostită la deschiderea lucrărilor
Congresului al III-lea al agriculturii, vor
bitorii au dezbătut, în snirit critic și auto
critic. activitatea desfășu-ată in cincinalul
trecut de întreprinderile agricole de stat,
relevind realizările obținute, neajunsurile
si lipsurile înregistrate, precum și măsu
rile ce se impun in vederea transpunerii în
viață a sarcinilor de plan pe 1986 și pe în
tregul cincinal.
Asemenea întregului nostru popor, cei
care au luat cuvintul au adresat tovară-

șului Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu
al națiunii noastre, conducătorul încercat
al operei de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism, profunde mul
țumiri pentru tot ceea ce a făcut si face
pentru dezvoltarea și modernizarea agri
culturii.
Ei au adus, de asemenea, alese mulțumiri
tovarășei academician doctor inginer Elena
.Ceaușescu. activist de frunte al partidului
și statului nostru, savant de largă recu
noaștere internațională, pentru contribuția
esențială pe care o aduce la propășirea
țării și poporului, pentru dezvoltarea știin
ței și culturii românești.
într-o atmosferă de puternică angajare,
cei care au luat parte la dezbateri și-au
exprimat deplina adeziune la mobiliza
toarele sarcini formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, hotărirea lor neabătută
de a acționa cu toată abnegația și răspun
derea, în spirit nou, revoluționar, în ve
derea transpunerii în viață a hotărârilor
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului
Comunist Român, pentru înfăptuirea noii
revoluții agrare, pentru realizarea obiecti
velor cincinalului 1986—1990.
S-a arătat că agricultura de stat, înscri
să ferm pe coordonatele noii revoluții
agrare, a obținut rezultate bune in creș
terea producției vegetale și animale, in
sporirea gradului de valorificare și indus
trializare a produselor agricole, în ridi
carea productivității muncii și a eficienței
economice, sporindu-și contribuția la con
stituirea fondului de stat, la aprovizionarea
corespunzătoare a populației cu produse
agroalimentare, precum și la satisfacerea
altor nevoi ale economiei naționale. Ast
fel, în perioada 1981—1985. producția glo
bală pe ansamblul agriculturii de stat a
crescut intr-un ritm mediu anual de 9,2
la sută, producția-marfă cu 7,9 la sută, iar

productivitatea muncii cu 8,5 la sută. Pro
ducția globală realizată in 1985 este de 1,7
ori mai mare decît in 1980. iar producția
globală obținută in ultimul an al cinci
nalului trecut reprezintă, în medie, pe o
persoană un spor de peste 50 la sută față
de realizările anului 1980. Totodată, între
prinderile agricole de stat au avut un rol
însemnat’ la promovarea progresului teh
nic în agricultura țării noastre, prin pro
ducerea și livrarea către celelalte sectoare
ale agriculturii a unor importante canti
tăți de semințe și animale de prăsilă din
categorii biologice superioare, care au con
tribuit nemijlocit la dinamizarea creșterii
producției agricole pe ansamblul țării.
Analizind cu Înaltă exigență neajunsurile
manifestate in activitatea unităților agri
cole, în spiritul sarcinilor și orientărilor
cuprinse in cuvintarea secretarului general
al partidului, vorbitorii s-au angajat, in
numele lucrătorilor din acest sector impor
tant al agriculturii noastre socialiste, să
treacă la schimbarea radicală a stilului de
muncă, să întreprindă toate măsurile ce se
impun pentru punerea în valoare a însem
natelor rezerve și posibilități de creștere
în continuare a producției agricole, vege
tale și animaliere, a productivității muncii
și a eficienței economice, pentru reducerea
consumurilor materiale, de energie și com
bustibil, precum și a cheltuielilor de pro
ducție, pentru folosirea mai bună a bazei
tehnico-materiale, aplicarea noilor tehno
logii și promovarea mai rapidă a pro
gresului tehnic, valorificarea superioară
a pămintului prin cultivarea integrală a
suprafețelor agricole, introducerea în cir
cuitul agricol a noi suprafețe de teren,
efectuarea la timp și de calitate a lucră
rilor agricole.
în acest cadru, vorbitorii au exprimat
hotărîrea de a acționa în vederea respec
tării tuturor regulilor agrotehnice pentru
îmbunătățirea amplasării culturilor, ale
gerea celor mai adecvați hibrizi și so
iuri, folosirea corectă a mijloacelor de
chimizare, a irigațiilor, utilizarea eficien
tă a mașinilor agricole și tractoarelor,
realizarea programului de culturi duble și

intercalate, a programelor de dezvoltare a
legumiculturii, pomiculturii și viticulturii.
In spiritul orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au
evidențiat marile rezerve existente în fo
losirea potențialului raselor de animale și
păsări, pentru creșterea producțiilor medii
și totale la carne, lapte, lină și ouă, pen
tru sporirea contribuției acestui sector la
constituirea fondului centralizat al statu
lui. S-au făcut referiri directe cu privire
la realizarea efectivelor, la măsurile de
reproducție și de creștere a tineretului de
prăsilă, la creșterea producției de furaje
și îndeosebi a furajelor de volum.
Exprimind hotărirea fermă de a munci
cu dăruire și abnegație pentru transpu
nerea în viață a măsurilor și hotăririi
adoptate de Conferința consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderile agricole de
stat, răspunzând înflăcăratelor chemări
adresate în cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
partidului, participanții s-au angajat, in
numele tuturor lucrătorilor din acest sec
tor, de a îndeplini exemplar obiectivele
noii revoluții agrare, de a face din toate
întreprinderile agricole de stat unități mo
del, cu parametri înalti de productivitate
și eficientă, aducindu-și astfel o contribu
ție sporită la îndeplinirea planului cincinal,
la înflorirea scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.
Apreciind că toate sarcinile stabilite
pentru acest important sector al agricul
turii socialiste a țării pot fi materializate
numai in condiții de pace și securitate,
ei au cerut insistent să se pună capăt
cursei aberante a înarmărilor, în primul
rind a celei nucleare, să fie reluat cursul
spre destindere și conlucrare pașnică între
națiuni, promovat cu consecventă de
România socialistă și sprijinit pe .deplin
de poporul nostru.
în încheierea lucrărilor participanții au
adoptat o hotărîre cu privire la măsurile
ce vor fi luate pentru creșterea produc
țiilor și a eficienței economice din acest
important sector al agriculturii.

Conferința consiliilor oamenilor muncii
din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii
Joi și vineri au avut loc lucrările Con
ferinței consiliilor oamenilor muncii din
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii,
la care au participat 1 006 delegați și
invitați.
Lucrările conferinței au fost conduse de
un prezidiu din care au făcut parte to
varășii Cornel Pacoste, Ștefan Andrei,
primi-secretari ai unor comitete județene
de partid, reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Agriculturii.
Pe ordinea de zi a conferinței s-a aflat
Raportul privind activitatea stațiunilor
pentru mecanizarea agriculturii și sarci
nile de producție și economico-financiare
pentru perioada 1986—1990. La dezbateri au
luat cuvîntul 57 de tovarăși.
Participanții la dezbateri au exprimat,
în numele tuturor oamenilor muncii din
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii,
cele mai alese sentimente de înaltă pre
țuire, fierbinte dragoste si vie recunoștință
fată de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. genial ctitor al
României socialiste, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, pentru eroica
sa activitate în fruntea partidului si a
tării, pentru grija statornică ce o poartă
dezvoltării și modernizării bazei tehnicomateriale a agriculturii, pentru tot ce a
făcut si face spre binele si înflorirea multi
laterală a patriei.
Cei ce au luat cuvîntul au dat expresie
stimei deosebite și respectului profund fată
de tovarășa Elena Ceaușescu. eminent om
politic și de știință, de largă recunoaștere
internațională, pentru importanta contribu
ție la dezvoltarea generală a tării, a gîndirii si creației științifice, a învățământului
si culturii naționale.
Conferința consiliilor oamenilor muncii
din stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii a dat o înaltă prețuire și a expri
mat adeziunea deplină a participanților
fată de magistrala cuvîntare rostită de
secretarul general al partidului la deschi
derea lucrărilor forumului țărănimii —
amplu si mobilizator program de acțiune
pentru toți oamenii muncii din agricultu
ră, pentru ampla activitate de infăptuire
a noii revoluții agrare. în acest spirit au
fost dezbătute măsurile pentru perfecțio
narea activității stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii, folosirea rațională, cu
maximum de eficiență, a parcului de ma
șini si tractoare, realizarea de noi mașini
agricole multifuncționale, care să execute
concomitent mai multe lucrări agricole.
Conferința a analizat și dezbătut, cu
înaltă responsabilitate, în spirit critic și
autocritic, rezultatele obținute în agricul
tură în perioada 1981—1985 în lumina sar
cinilor reieșite din documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidului, din progra
mele speciale, din orientările și sarcinile
trasate acestui important sector de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Raportul și
discuțiile au scos în evidență sprijinul mul
tilateral acordat de stat agriculturii, ridi
cării continue a gradului său de mecani
zare.
Participanții la dezbateri au subliniat
dezvoltarea an de an a sectorului de me
canizare prin înzestrarea acestuia cu trac
toare, combine, mașini agricole din ce in
ce mai perfecționate, agricultura dispunînd
în prezent de o sistemă de mașini unitară,
capabilă să asigure efectuarea lucrărilor
agricole în timpul optim și de înalt nivel
calitativ. Ca urmare, aratul, semănatul, re
coltatul cerealelor păioase, florii-soarelui
și soiei se efectuează in totalitate cu mij
loace mecanizate. S-a extins in mare mă
sură mecanizarea in horticultura și zooteh
nie. Ca urmare, producția globală agricolă
a crescut in 1985 fată de 1981 cu 10 la sută.
în cadrul conferinței s-a reliefat z folo
sirea în condiții din ce în ce mai bune a
utilajelor din dotare, fapt ce a făcut ca in
anul 1985 volumul de lucrări realizat cu
un tractor să fie cu 33,6 la sută mai mare
față de anul 1981.

Analizind în spiritul orientărilor și indi
cațiilor reieșite din cuvintarea rostită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea
congresului activitatea din stațiunile de
mecanizare, participanții la discuții au
arătat că nu toate unitățile și-au îndepli
nit cu răspundere înalta misiune ce le re
vine, Astfel, s-au manifestat și se mai ma
nifestă neajunsuri în efectuarea lucrărilor
conform normelor stabilite, mai ales la
arat și pregătirea patului germinativ, nu
peste tot se asigură densitatea optimă a
plantelor, recoltarea la timp și fără pier
deri a recoltei. Se manifestă încă negli
jență la pregătirea utilajelor, se depășesc
termenele de execuție a lucrărilor, nu se
acordă atenție corespunzătoare reducerii
consumurilor de carburanți, a costurilor de
producție.
Vorbitorii au scos în evidență faptul că
anul acesta au fost luate măsuri ferme
pentru buna pregătire a parcului de trac
toare și combine care să asigure recol
tarea producției în cel mai scurt timp și
fără pierderi. Un accent deosebit s-a pus
pe pregătirea întregului personal muncitor
din stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii, astfel îneît acesta să cunoască în
amănunt toate problemei^ legate de orga
nizarea și desfășurarea campaniei de. re
coltare, eliberarea terenului,
transportul
produselor și însămînțarea culturilor duble.
Totodată, s-au făcut propuneri concrete
pentru ridicarea eficientei economice a în
tregii activități a S.M.A.-urilor prin apli
carea unui strict regim de economii, folo
sirea judicioasă a carburanților și lubrifianților, energiei, reducerea consumurilor
de piese de schimb, recondiționarea pe sca
ră largă a acestora.
în cadrul discuțiilor au fost formulate o
serie de propuneri privind necesitatea asi
gurării de utilaje de mare capacitate și
înaltă tehnicitate, tipizarea acestora, îmbu
nătățirea calității și creșterea gradului de
siguranță în exploatare, asigurarea la timp
a pieselor de schimb.
Pentru realizarea la timp și de înalt ni
vel calitativ a lucrărilor agricole s-au for
mulat o serie de propuneri privind îmbu
nătățirea în continuare a calificării în me
seria de mecanic agricol printr-o activitate
susținută pe linia perfecționării, pregătirii
tuturor mecanizatorilor.
Toți cei care au luat cuvîntul s-au an
gajat în numele lucrătorilor din acest sec
tor de activitate că se vor încadra în și
mai mare măsură în întregul proces de
efectuare a lucrărilor agricole, inclusiv a
irigațiilor, pentru asigurarea unor produc
ții sporite la toate culturile. în scopul di
minuării costurilor de producție, sarcină
trasată de conducerea partidului și statu
lui, vor fi intensificate acțiunile privind
introducerea unor tehnologii de lucru per
fecționate, folosirea tractoarelor, combine
lor și celorlalte mașini agricole la întreaga
lor capacitate, refolosirea și recondiționarea pieselor și subansamblelor.
în cadrul dezbaterilor a fost subliniat cu
pregnantă rolul decisiv al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăp
tuirea politicii externe a partidului și sta
tului, politică de pace, înțelegere și largă
colaborare intre toate popoarele lumii, care
a adus României și președintelui el un înalt
prestigiu international.
Participanții la discuții și-au exprimat
hotărîrea de a munci cu dăruire .pentru
traducerea în viață a sarcinilor reieșite din
documentele Congresului al XIII-lea al
partidului, de a pune în practică indica
țiile și sarcinile trasate de tovară_șul
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită Ia
Congresul al III-lea al consiliilor de con
ducere ale unităților agricole socialiste, al
întregii țărănimi.
In încheiere, participanții au adoptat
hotărîrea Conferinței consiliilor oamenilor
muncii din stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii.

Conferința consiliilor oamenilor muncii
din întreprinderile industriei alimentare
și achiziționării produselor agricole
Lucrările conferinței s-au desfășurat în
zilele de joi și vineri după-amiază.
în prezidiul conferinței au luat loc to
varășii Miu Dobrescu. Gheorghe Pană,
Petru Enache. primi-secretari ai unor co
mitete de partid județene și municipiului
București, reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Industriei Alimentare si Achizi
ționării Produselor Agricole, ai unor con
silii județene ale industrializării si achizi
ționării produselor agricole.
La lucrări au luat parte 697 lucrători din
întreprinderile și centralele industriei ali
mentare — directori ai acestor unități și
ai consiliilor județene ale industrializării
și achiziționării produselor agricole, ingi
neri. tehnicieni, cercetători, proiectanti.
maiștri și muncitori — membri ai consi
liilor oamenilor muncii, reprezentanți ai
Ministerului Industriei Alimentare si Achi
ziționării Produselor Agricole, ai altor mi
nistere economice si instituții centrale.
în deschiderea lucrărilor a fost adoptată
ordinea de zi și au fost alese organele de
lucru ale conferinței.

La dezbaterile ce au avut loc pe margi
nea „Raportului privind activitatea desfă
șurată în industria alimentară și achizițio
narea produselor agricole in perioada
1981—1985 și acțiunile ce trebuie întreprin
se pentru realizarea și depășirea sarcinilor
cincinalului 1986—1990“. au luat cuvintul
53 de tovarăși — muncitori, maiștri, con
ducători de unități productive, directori de
consilii județene ale industrializării si
achiziționării produselor agricole, activiști
de partid și de stat.
Participanții la dezbateri au scos in evi
dentă faptul că lucrările Conferinței con
siliilor oamenilor muncii din industria ali
mentară și achiziționarea produselor agri
cole. organizată in cadrul marelui forum
democratic al țărănimii si oamenilor mun
cii din agricultură, se desfășoară la scurt
timp după glorioasa aniversare, intr-o pu
ternică atmosferă de mobilizare gene
rală. de unitate în jurul partidului si
al conducătorului său iubit, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a 65 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Român, eveniment

de cea mai mare importantă în viata tării
și a poporului român.
In cadrul dezbaterilor, vorbitorii au dat
o înaltă apreciere tezelor și ideilor nova
toare cuprinse in magistrala cuvîntare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, caracterului
ei programatic și s-au angajat să acționeze
cu cea mai mare răspundere pentru trans
punerea lor în practică. Totodată, in cadrul
conferinței s-a exprimat totala adeziune
fată de inteleapta politică internă și ex
ternă a partidului si statului nostru, al
cărei strălucit fondator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în cadrul dezbaterilor
delegații și-au manifestat dragostea și ata
șamentul lor profund fată de secretarul
general al partidului, cel mai iubit fiu al
poporului român, ctitorul și arhitectul
României socialiste, genial om politic,
neînfricat luptător pentru pacea si fericirea
omenirii.
In același timp, participanții au dat o
înaltă apreciere contribuției de seamă pe
care tovarășa Elena Ceaușescu o aduce la
înfăptuirea politicii interne și externe a
partidului și statului nostru, la afirmarea
tot mai puternică a științei. învătămintului
și culturii ca factori de cea mai mare în
semnătate pentru progresul si prosperitatea
poporului român.
Pornind de la tezele, orientările și in
dicațiile secretarului general al partidu
lui că industria alimentară are un rol
de mare importanță in ceea ce privește
prelucrarea superioară a produselor agricole și in asigurarea unei bune apro
vizionări a oamenilor muncii cu produse
de înaltă calitate, participanții la dezba
teri au analizat intr-un spirit de exigen
tă comunistă activitatea desfășurată de or
ganele de conducere colectivă pentru trans
punerea în viață a obiectivelor, a sarcinilor
și hotăririlor izvorite din documentele Con
gresului al XIII-lea al partidului, în ve
derea realizării exemplare a acestora, in
anul 1986 și pe întregul cincinal 1986—
1990. Vorbitorii au subliniat faptul că ac
tivitatea de industrie alimentară și achi
ziționare a produselor agricole s-a situat
în centrul atenției conducerii partidului și
statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cunoscînd o dezvolta
re susținută în cincinalul 1981—1985, ca de
altfel in întreaga perioadă de după Con
gresul al IX-lea al partidului. Industria
alimentară a devenit astfel o ramură mo
dernă a economiei naționale, care dispune
în prezent de capacități de producție mo
derne capabile să prelucreze, în condiții
superioare, întreaga producție agricolă des
tinată industrializării.
în cadrul conferinței s-a făcut o ana
liză temeinică, critică și autocritică a ac
tivității desfășurate în cincinalul 1981—1985
și in primele patru luni ale anului cu
rent, scoțînd în evidență neajunsurile ma
nifestate. propunind totodată căi și mij
loace concrete de înlăturare a acestora.
Vorbitorii s-au angajat ca in lumina orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu să
acționeze cu toată fermitatea, atît în do
meniul contractării și achiziționării produ
selor vegetale și animale,, cit și în dome
niul dezvoltării industriei alimentare, a
programului special de produse culinare, a
celorlalte programe elaborate din inițiativa
și sub directa conducere a secretarului ge
neral al partidului pentru toate sectoare
le industriei alimentare.
O atenție deosebită a fost acordată preo
cupărilor pentru asigurarea fondului de
stat și a valorificării superioare a pro
duselor agricole, înfăptuirii măsurilor din

programul de autoconducere și autoaprovizionare, îmbunătățirii tehnologiilor de
fabricație, a calității și diversificării pro
duselor alimentare, în special a ce
lor pentru export, a reducerii con
tinue
a normelor
de
consum
de
materii prime, materiale și combustibil.
Vorbitorii au făcut valoroase propuneri
privind utilizarea completă a capacităților
de producție și realizarea lucrărilor de in
vestiții cu termen de punere în funcțiune în
acest an, creșterea participării cercetării
științifice la rezolvarea problemelor ime
diate și de perspectivă, la îmbunătățirea
calității produselor, diversificarea' acesto
ra, modernizarea, automatizarea și roboti
zarea unităților de producție în scopul
sporirii productivității și al creșterii efi
cienței economice a întregii activități.
In mod deosebit, participanții au anali
zat căile și modalitățile concrete pentru
traducerea in viață a prețioaselor indica
ții date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
privire la modernizarea, mecanizarea și
automatizarea proceselor de producție, a
creșterii productivității muncii, astfel incit
pină in anul 1990 practic aceasta să se
dubleze.
Ei au evidențiat importanța noului cadru
organizatoric, creat din inițiativa și sub
directa îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, atît pe plan central —
prin constituirea Ministerului Industriei
Alimentare, cit și pe plan județean — prin
crearea consiliilor județene de industrie
alimentară, subliniind sarcinile deosebite
ce revin acestor organe în asigurarea fon
dului de stat, valorificarea superioară a
produselor agricole și îmbunătățirea conti
nuă a aprovizionării populației.
Vorbitorii, exprimind voința tuturor lu
crătorilor din acest domeniu, s-au angajat
să acționeze cu înaltă responsabilitate pen
tru îmbunătățirea activității organelor de
conducere colectivă la toate nivelurile și în
mod special a activității consiliilor jude
țene pentru industria alimentară, întă
rirea ordinii și disciplinei in toate unită
țile. pentru îmbunătățirea stării de igienă,
pentru întărirea și dezvoltarea proprietății
socialiste. Din dezbateri s-a desprins hotă
rîrea participanților, a tuturor oamenilor
muncii din industria alimentară și achizi
ționarea produselor agricole de a face to
tul pentru transpunerea în viață a in
dicațiilor și orientărilor cuprinse în
magistrala cuvîntare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu
la cel de-al III-lea
Congres al agriculturii, a hotăririlor aces
tui forum al țărănimii, pentru realizarea în
cele mai bune condiții a planului pe acest
an și pe întregul cincinal, a sarcinilor
reieșite din documentele celui de-al XIIIlea Congres al Partidului Comunist Român,
din celelalte documente de partid și de
stat privind dezvoltarea pe mai departe a
industriei alimentare românești.
în unanimitate, participanții la con
ferință au reliefat însemnătatea activi
tății neobosite desfășurate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru creșterea și afir
marea României in lume, pentru inițiati
vele sale întreprinse privind dezarmarea
generală și în primul rind a celei nu
cleare, pentru dezvoltarea încrederii și co
laborării între popoare, pentru eliminarea
definitivă a războaielor din viața societă
ții, pentru instaurarea unei păci trainice
pe planeta noastră.
în încheiere.
participanții au adoptat
hotărirea Conferinței consiliilor oamenilor
muncii din industria alimentară și achizi
ționarea produselor agricole.

Consfătuirea consiliilor oamenilor muncii
din unitățile silvice
în Capitală s-au desfășurat, joi și vi
neri, lucrările Consfătuirii consiliilor oa
menilor muncii din unitățile silvice, la care
au participat 495 lucrători din inspectora
tele silvice județene, întreprinderile de îm
bunătățire și exploatare a pajiștilor, cadre
cu munci de răspundere din Ministerul
Silviculturii, specialiști din invătămint și
cercetarea de profil, activiști de partid și
de stat, alti tovarăși.
în prezidiul consfătuirii au luat loc tova
rășii Iosif Banc și Constantin Radu, primsecretari ai unor comitete județene de
partid, cadre din conducerea Ministerului
Silviculturii.
Pe ordinea de zi a consfătuirii a figurat
Raportul privind rezultatele obținute în
silvicultură în perioada 1981—1985 și sar
cinile ce revin acestui sector din Progra
mul național pentru conservarea și dez
voltarea fondului forestier, în perioada
1986—1990.
în cadrul consfătuirii au luat cuvîntul 47
de tovarăși — lucrători din unitățile sil
vice, din întreprinderile de îmbunătățire
și exploatare a pajiștilor, din învățămîntul
și cercetarea de profil, cadre din sectorul
bancar, activiști de partid și de stat.
Participanții la dezbateri au dat glas
puternicelor sentimente de dragoste și
recunoștință față de secretarul general al
partidului, președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al
națiunii noastre, eminent conducător și pa
triot înflăcărat, pentru neobosita sa acti
vitate revoluționară, profund novatoare,
pusă în slujba progresului multilateral al
patriei, a ridicării necontenite a nivelului
de trai material și spiritual al poporului.
Vorbitorii au exprimat, de asemenea,
cele mai alese sentimente de stimă și
prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu,
militant de seamă al partidului și statului,
om de știință de largă recunoaștere inter
națională, pentru contribuția remarcabilă
adusă la înflorirea necontenită a științei,
învătămintului și culturii, la construcția
socialismului in România.
Pornind de' la sarcinile izvorite din do
cumentele Congresului al XIII-lea al
partidului, din ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 9 mai 1986,
din documentele de partid și legile țării,
vorbitorii au înfățișat, în lumina ma
gistralei cuvintări a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. rostită la deschiderea
Congresului al III-lea al consiliilor de
conducere ale unităților agricole socialiste,
al întregii țărănimi, al consiliilor oameni
lor muncii din industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, rezultatele
dobindite in buna gospodărire și creșterea
productivității pădurilor, sporirea eficien
tei economice a investițiilor in fondul fo
restier, activitatea desfășurată în cincina
lul 1981—1985 pentru transpunerea in via
ță a prevederilor cuprinse in „Programul
național pentru conservarea și dezvoltarea
fondului forestier in perioada 1976—2010“;
ca și din programele speciale aprobate. în
cadrul consfătuirii s-a relevat că, in cinci
nalul recent încheiat, s-a dat o mai mare
atenție menținerii suprafeței fondului fo
restier, promovării regenerării naturale,
asigurării unei stări fitosanitare corespun
zătoare in păduri. S-a subliniat că a fost
îndeplinită sarcina dată de conducerea parti
dului și statului, personal de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de restrîngere a rășinoaselor in arealul lor natural de vege
tație și de extindere in cultură a speciilor
autohtone valoroase și repede crescătoare.
Participanții la consfătuire au evidențiat
eforturile depuse pentru mai buna valorifi
care a resurselor nelemnoase ale pădurii,
cu deosebire a fructelor de pădure și
ciupercilor comestibile, pentru dezvoltarea
albinăritului, a creșterii viermilor de mă
tase, prelucrarea răchitei, valorificarea su
perioară a vinatului viu, a cărnii de vinat
și a peștelui din crescătorii. S-a relevat că
în cincinalul 1981—1985 au fost obținute

rezultate bune în gospodărirea intensivă
a pajiștilor din zona de munte și perime
trul forestier din celelalte zone.
Atît in raport, cit și în luările de cuvînt, s-a evidențiat pe larg aportul cerce
tării științifice, al învătămintului de profil
la gospodărirea superioară a pădurilor, dindu-se o inaltă apreciere activității desfă
șurate de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, președintele Consi
liului Național al Științei și învățămîntului, în transformarea învătămintului, a
științei românești în importante pirghii
vizind accelerarea dezvoltării economicosociale a României.
Analizind propria lor muncă, din cinci
nalul recent încheiat, în spiritul indicații
lor și orientărilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea rostită la
forumul țărănimii, al sarcinilor ce revin
silviculturii, participanții la consfătuire au
relevat că rezultatele obținute puteau fi
mai bune dacă s-ar fi acționat mai ferm
pentru întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru respectarea riguroasă a regulilor sil
vice de^ exploatare, pentru valorificarea
completă și superioară a lemnului, a po
tențialului productiv al fondului forestier.
In același spirit, participanții la dezbateri
au formulat propuneri pentru menținerea
integrității fondului forestier și conser
varea pădurilor, considerînd aceasta obli
gația. lor~ patriotică primordială, datoria de
conștiință profesională a fiecărui silvi
cultor. Analizind intr-un înalt spirit critic
și autocritic minusurile și neajunsurile ce
s-au manifestat, vorbitorii au arătat că se
va acționa cu toată hotărîrea pentru creș
terea productivității pădurilor, prin pro
movarea în cultură a speciilor autohtone
valoroase, creșterea ponderii regenerărilor
naturale, pentru refacerea pădurilor slab
productive, împădurirea golurilor nerege
nerate și a taluzelor drumurilor forestie
re. folosirea materialului genetic amelio
rat, pentru evitarea fenomenelor de ero
ziuni si alunecare a solului prin practi
carea unui regim normal de tăiere în pă
duri. Silvicultorii s-au angajat să readucă
mai operativ în circuitul economic, prin
împădurire, ^terenurile excesiv degradate,
inapte pentru folosințe agricole, să valori
fice integral și superior toate resursele
din fondul forestier, să sporească și să di
versifice producția silvică, să realizeze
efectivele de vinat la toate speciile și pe
toate fondurile de vînătoare. să sporească
producția de pește, îndeosebi a păstrăvului.
Pornind de la sarcinile trasate agricultu
rii de secretarul general al partidului, par
ticipant» la dezbateri au identificat noi
posibilități de sporire a potențialului pa
jiștilor și pășunilor, de realizare ritmică
a investițiilor. O atenție deosebită a fost
acordată în timpul dezbaterilor promovă
rii ferme a noului mecanism economico-fi
nanciar. astfel îneît toate unitățile silvice
să funcționeze pe baza principiilor autoconducerii și autogestiunii.
Vorbitorii au dat o înaltă apreciere poli
ticii externe a partidului și statului nos
tru, strălucitelor inițiative ale României,
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru
salvgardarea păcii și eliminarea pericolului
de război, pentru dezarmare și colaborare
fructuoasă între popoare, pentru făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.
în cadrul dezbaterilor consfătuirii, vorbi
torii l-au asigurat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu că, eliminînd toate lip
surile din activitatea lor, folosind mai de
plin condițiile pe care le au la dispoziție,
vor îndeplini integral sarcinile de plan
ce le revin, cu prioritate cele privând ex
portul, sporind astfel participarea silvicul
turii la progresul general al patriei, la dez
voltarea multilaterală a României socialiste.
In încheiere, a fost adoptată hotărîrea
Consfătuirii reprezentanților consiliilor oa
menilor muncii din inspectoratele silvice
județene și întreprinderile de îmbunătățire
și exploatare a pajiștilor.
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zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Tunisiene — cea de-a
XXX-a aniversare a Zilei victoriei
— vineri după-amiazâ a avut loc in
Capitală, sub auspiciile Institutului
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea și Asociației de prie
tenie româno-tunisiană, o manifes
tare culturală, in cadrul căreia au
fost Înfățișate impresii de călătorie
din această țară și a fost vizionat un
film documentar tunisian.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-tunisiană, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ligii române de prietenie cu
popoarele din Asia și Africa, un nu
meros public.
A fost prezent Lies Gastll, amba
sadorul Republicii Tunisiene la
București.
★

Cu prilejul Încheierii misiunii sale
!n țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Federative a Braziliei la Bucu
rești, Carlos dos Santos Veras, a
oferit vineri un cocteil.
Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne. reprezentanți ai altor ministere
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și instituții centrale, oameni de
știință și cultură.
Au participat, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați in
țara noastră.
★

La București s-au Încheiat vineri
lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a
Comitetului regional pentru aplicarea
Convenției privind recunoașterea stu
diilor, diplomelor și gradelor univer
sitare între statele din Europa, orga
nizată sub egida UNESCO, de către
Centrul' european pentru invățămint
superior — C.E.P.E.S,
Participanții la lucrări, reprezen
tanți a 21 de țări din Europa. S.U.A.,
Canada și Australia, precum și ai
unor organizații guvernamentale și
neguvernamentale, au examinat mo
dalitățile de aplicare a prevederilor
convenției ca mijloc de promovare a
colaborării internaționale în dome
niul invățămintului superior. în
timpul dezbaterilor a fost subliniat
faptul că reuniunea sporește contri
buția convenției la mai buna înțe
legere intre popoare, in interesul pă
cii și colaborării in lume, i
(Agerpres)

Primăvara culturală bucureșteană"

>>
După zilele literaturii și artei ci
nematografice, teatrului, muzicii și
dansului, „Primăvara culturală bucureșteană" a fost consacrată, vineri,
științei și tehnicii românești con
temporane. Rolul major al științei și
tehnicii în dezvoltarea și moderni
zarea structurilor economice ale
Capitalei a constituit tema unui
simpozion, desfășurat la sala Dalles.
Realizată cu participarea unor cu
noscute personalități ale vieții noas
tre științifice, manifestarea a relevat
importanța deosebită ce se acordă
in lumea de astăzi celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, coor
donatele dezvoltării acestora în lu
mina concepției secretarului ge
neral . al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a documentelor
Congresului al XHI-lea al P.C.R.

tV
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (color)
14,40 Mai — Cronica evenimentelor po
litica

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 31 mai, ora 21 — 3 iunie,
ora 21. In țară ; Vremea va fi în ge
neral instabilă, iar cerul
temporar
noros. Vor cădea ploi locale, mai ales
sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice și, izolat, de grindină
in cea mal mare parte a țării. Vintul
va prezenta intensificări temporare, cu

Clubul întreprinderii „23 August"
a fost, in aceeași zi, gazda simpozio
nului „Automatizarea, robotizarea și
cibernetizarea proceselor industriale
— cerințe actuale ale modernizării
economiei românești". Pe o altă cu
noscută platformă industrială bucureșteană — Întreprinderea de ma
șini grele — a avut loc o manifesta
re similară privind contribuția cer
cetării științifice românești la afir
marea progresului tehnic.
în programul „Primăverii cultu
rale bucureștene" s-au mai aflat în
scrise spectacolul „Paznicul de la
depozitul de nisip", de D. R. Popescu,
prezentat de Teatrul Național din
Craiova, precum și un concert sus
ținut de Orchestra de cameră a Fi
larmonicii din Cluj-Napoca.
(Agerpres)
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,25 Pămînt slăvit încununat de roade.
Spectacol literar-muzical-coregrafic (color)
19,55 Teleenciclopedia (color)
20.20 Film artistic (color) „Cheia cifrului“
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

viteze de pînă la 55 km pe oră din
sectorul
nord-vestic.
Temperatura
aerului va continua să scadă ușor.
Minimele vor fi cuprinse între 6 și 16
grade, mai coborîte în depresiuni și
in nordul țării, iar maximele între 16
și 26 de grade. în București : Vremea
va fi în general Instabilă, iar cerul
temporar noros. Va ploua sub formă
de averse însoțite de descărcări elec
trice. Condiții de grindină. Vintul va
prezenta intensificări de scurtă du
rată. Temperatura aerului va continua
să scadă ușor. Minimele vor oscila
între 9 șl 12 grade, iar maximele în
tre 23 și 26 de grade.

Fericitul zimbet al copilăriei
(Urmare din pag. I)
incluse numeroase preocupări, ds
la urmărirea modului in care sint
ingrijiți cei mici in diverse lăca
șuri cu asemenea destinație, pină
Ia obiceiul de a le face copiilor
diverse daruri. Ca să ne convingă
in ce constă grija comisiei de fe
mei din cartier. Paraschiva Sorianu, directoarea instituției de ocro
tire din strada Salcimilor, ne-a
condus in clubul căminului spre
a ne arăta televizorul color, „co
lonia" păpușilor, diverse alte obiec
te dăruite, din dragoste pentru
copii, de aceste inimoase „mă
mici". Un simplu „amănunt de
viață", desigur, dar sugestiv pen
tru căldura și responsabilitatea cu
care societatea noastră inconjoară
tinăra generație.
Plaiul „coconilor", meleag al
Înnoirilor. întimplarea a făcut să
stăm de vorbă la Satu Mare des
pre ocrotirea copiilor mai mult cu
femei, cu mame, care ne-au vor
bit. bineînțeles, cu duioșie despre
o asemenea nobilă preocupare. La
Negrești-Oaș insă, am avut „sur
priza" reîntilnirii aceluiași ton cald,
emoționant in relatarea unui băr
bat : doctorul Mihai Pop. directo
rul spitalului orășenesc. „Sintem
un fel de «țară- a tinerei gene
rații. din moment ce jumătate din
populația Țării Oașului are sub 25
de ani. în obiceiurile și tradițiile
de pe aici se păstrează foarte pu
ternic ancestrala și sănătoasa do
rință a românului de a avea cit
mai multi copii. De aici și o na
talitate ridicată, situată anul tre
cut la 26 la mie. precum și un
spor natural foarte bun. Acest lu
cru impune și din partea noastră,
a cadrelor medicale, o răspundere
sporită pentru păstrarea sănătății

acestei populații tinere. Dispunem
de tot ce ne trebuie, de cadre spe
cializate în pediatrie, de 11 am
bulanțe pentru tot atitea circum
scripții arondate, de două mater
nități la spitalele din Negrești și
Turț, unde au loc toate nașterile
din zonă".
Despre asemenea înnoiri, de
neimaginat altădată, despre aseme
nea schimbări clin viața lor, ne-au
vorbit cu mindrie și recunoștință
și alți oșeni. după cum „vorbesc"
de la sine marile înfăptuiri puse
în slujba creșterii drepte, viguroa
se a copiilor lor : o mie de locuri
în creșe și grădinițe, alte mii in
școlile și liceele unde activează
peste 300 de cadre didactice. Cu
trei, patru ani in urmă, intr-un
reportaj, se preciza că Negreștiul
(oraș de nici 15 000 de locuitori)
avea cinci mii de copii. Astăzi,
primarul Vasile Mureșan ne spune
că numărul „coconilor și prunce
lor" a mai sporit cu o mie. Și
incă o adăugire ține să facă pri
marul : „Cind vorbim despre con
dițiile de viață ale copiilor de azi
din Țara Oașului, trebuie să ne
referim și la marile transformări
social-economice pe care le-a trăit
orașul Negrești incepind cu cele
peste 1 000 de apartamente, jumă
tate construite in ultimul cincinal.
Fără Îndoială
că trebuie. să
avem în vedere și asemenea rea
lități. și nu doar in Oaș, aseme
nea eforturi de dezvoltare econo
mică și socială, căci tot ce durea
ză societatea noastră este pus in
slujba tinerei generații. Ele stau la
temelia transformărilor radicale
petrecute in viața acestor oameni
de pe meleagurile sătmărene, care
pot oferi copiilor un standard de
viată nevisat de generațiile tre
cute.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL
CONTINUA SERIA DERBIURILOR
IN DIVIZIA A

• Azi, Dinamo — Sportul
studențesc

Etapa a 31-a a campionatului di
viziei A la fotbal programează simbătă, 31 mai, următoarele meciuri :
Dinamo — Sportul studențesc (sta
dion Dinamo) ; Steaua — F.C. Bihor
(stadion Steaua) ; Victoria — Rapid
(se va juca la Tirgoviște) ; A.S.A. —
S.C. Bacău ; F.C.M. Brașov — Po
litehnica Timișoara ; Corvinul —
Gloria ; F.C. Argeș — Universitatea
Cluj-Napoca ; Chimia — Petrolul ;
Universitatea Craiova — F.C. Olt.
Toate partidele vor începe la
ora 13.
ÎNCEPE turneul final al
CAMPIONATULUI MONDIAL. As
tăzi, la stadionul „Azteca" din Ciu
dad de Mexico, se va da startul in
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal, o dată cu disputarea
partidei dintre reprezentativa Italiei,
deținătoarea titlului, și formația
Bulgariei, meci contind pentru gru
pa preliminară A.
La actuala ediție a Campionatu
lui mondial de fotbal — a XIII-a
din istoria de 56 de ani a comoetiției — programată intre 31 mai si
29 iunie in 9 orașe mexicane vor fi
prezente, ca și cu patru ani în
urmă, 24 de echipe, repartizate in
șase grupe preliminare : grupa A :
Italia. Bulgaria, Argentina. Coreea
de Sud ; grupa B : Mexic. Belgia,
Paraguay, Irak ; grupa C : Franța,

Canada, U.R.S.S., Ungaria ; grupa
D : Brazilia. Spania. Algeria. Irlan
da de Nord ; grupa E : R.F. Germa
nia, Uruguay, Scoția. Danemarcă ;
grupa F : Polonia, Maroc, Portuga
lia. Anglia.
Spre deosebire de ediția prece
dentă. sistemul de desfășurare a
competiției va cuprinde, incepind
din faza a doua, numai meciuri eliminatorii. în prima parte, in ca
drul seriilor preliminare de cite pa
tru echipe, se va juca după siste
mul campionat. Primele două clasa
te din fiecare grupă se vor califica
automat in faza a doua, la echipe
le respective adăugindu-se patru
formații de pe locul 3 cu cele mai
bune rezultate ; se va alcătui, apoi,
tabloul optimilor de finală, cu me
ciuri eliminatorii ; vor urma „sfer
turile". semifinalele, finala pentru
locul 3 și finala, care, la 2.9 iunie,
la stadionul „Azteca" din Ciudad de
Mexico, va desemna campioana mon
dială.

HALTERE. Campionatele mondia
le și europene de haltere pentru ju
niori au continuat la Donaueschin
gen (R. F. Germania) cu Întrecerile
de la categoria 82,500 kg. Pe pri
mul loc s-a situat Ivan Ciakarov
(Bulgaria) — 357,500 kg, urmat de
Serghei Sîrțov (U.R.S.S.) — 352,500
kg și Mario Schuld (R.D. Germană)
— 347,500 kg. La această categorie,
țara noastră nu a prezentat concu
rent.
Pină in prezent, sportivii români
au cucerit la aceste campionate un
total de 11 medalii, dintre care opt
de aur. două de argint și una de
bronz.
1

Manifestări consacrate României
PRAGA 30 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor consacrate ani
versării Partidului Comunist Român,
la muzeul „Element Gottwald" din
Praga al P.C. din Cehoslovacia, a
fost deschisă expoziția documentară
de fotografii intitulată „65 de ani
de la făurirea Partidului Comunist
Român".
în alocuțiunile rostite au fost evo
cate principalele momente din istoria
mișcării comuniste și muncitorești
din România, evidențiindu-se semni
ficația politică a făuririi P.C.R.,
purtătorul celor mai glorioase tradi
ții revoluționare ale poporului nos
tru. care a ridicat pe noi trepte lupta
proletariatului, a maselor largi popu
lare. pentru dreptate socială, unitate
Si independentă națională, pentru
progresul multilateral al patriei. Au
fost înfățișate succesele obținute de
poporul român în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate,
îndeosebi în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea. activitatea in
ternațională consacrată păcii, socia
lismului si progresului social. A fost
subliniată, de asemenea, dezvoltarea
relațiilor de prietenie sî colaborare
româno-cehoslovace în spiritul si pe
baza înțelegerilor la nivel înalt.
La vernisai au participat Josef
Havlln. secretar al C.C. al P.C.C.,
activiști de partid si de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și
obștești, șefi de misiuni diplomatice
din țările socialiste și membri ai
corpului diplomatic, un numeros
public.

ROMA 30 (Agerpres). — în cadrul
unei manifestări culturale ce a avut
loc la sediul Academiei române din
Roma. prof. univ. Davide Nardoni,
autorul lucrării „Columna Ulpia
Tralană", recent apărută în Italia, a
evocat în cuvinte calde și pline de
admirație lupta poporului român
pentru libertate șl independență na
țională din cele mai vechi timpuri
și pină în prezent, mărturiile de pe
Columna Iui Traian atestind pro
cesul formării poporului român, ca
racterul dirz și neînfricat al daci
lor pentru apărarea gliei strămo
șești.
în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la importanta pe care țara noas
tră. președintele Nicolae Ceaușescu
o acordă istoriei neamului, la mă
surile întreprinse in acest domeniu
in anii socialismului. „Președintele
Nicolae Ceaușescu — a spus prof,
univ. Davide Nardoni — prin ini
țiativele și acțiunile sale a redeștep
tat la români dragostea și datoria
de a-și apăra patria și trecutul is
toric.
Au mai luat cuvîntul prof. Mi
chele Malatesta, de la Universitatea
din Napoli, și prof. Luigi Senzasono,
de la Liceul „Visconti", din Roma,
care au evidențiat semnificația Co
lumnei lui Traian pentru istoria
României, trăsăturile comune ale po
poarelor român și italian, precum și
acad. Emil Condurachi și prof. Ion
Pătroiu.

MOSCOVA
0 declarație a guvernului
sovietic cu privire
la armele chimice
MOSCOVA 30 (Agerpres). — în le
gătură cu aprobarea de către Comi
tetul de planificare nucleară al
N.A.T.O. a producerii de către S.U.A.
a unei noi generații de arme chimi
ce — armele binare —. guvernul so
vietic a dat publicității o declarație
în care se subliniază — după cum
relatează agenția T.A.S.S. — că
această decizie contravine obiectivu
lui lichidării armei chimice, înțe
legerilor sovieto-americane la nivel
înalt de la Geneva si periclitează în
cheierea. in cadrul Conferinței de
dezarmare, a unei convenții privind
interzicerea acestui tip de armă.
Uniunea Sovietică, relevă declarația,
sprijină propunerea privind crearea,
ca prim pas spre interzicerea si dis
trugerea acestor arme, a unor zone
libere de arma chimică in Europa
centrală si în Balcani si este gata să
garanteze statutul lor. dacă si S.U.A.
vor proceda la fel. Atrăgînd atenția
asupra pericolului deosebit pe care
îl prezintă aceste arme pentru cauza
păcii în Europa si în lume, declarația
arată că Uniunea Sovietică este gata
să facă totul pentru obținerea în
acest domeniu a unei înțelegeri re
ciproc acceptate si controlate efi
cient

ITALIA

Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U.

problemele economice

în

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres)
— In cadrul sesiunii speciale a Adu
nării Generale consacrată examină
rii situației economice critice din
Africa, a luat cuvintul șeful delega
ției române, Traian Pop, adjunct al
ministrului afacerilor externe, care
a subliniat că România atribuie o
însemnătate deosebită actualei se
siuni, poporul român manifestîndu-și
consecvent sprijinul și solidaritatea
cu lupta popoarelor din Africa, pen
tru lichidarea totală a colonialismu
lui, consolidarea independenței na
ționale și dezvoltarea lor liberă pa
calea progresului economic și social.
România,
președintele
Nicolae Ceaușescu consideră că un
rol Important 11 are convenirea unor
măsuri urgente la nivel Interna
țional de ajutorare a țărilor africa
ne de natură să contribuie la o mai
bună valorificare a resurselor lor
imateriale și umane, la fructificarea
eforturilor proprii și a energiilor
creatoare ale popoarelor lor, să con
ducă la întărirea independentei eco
nomice și înlăturarea tuturor for
melor de exploatare neocolonialistă.
Colaborarea dintre România și ță
rile Africii se dezvoltă rodnic, pe
bază de principii economice, in
condiții echitabile, de avantaj re
ciproc. Pornind de la cerințele pri-,
oritare ale procesului de redresare
și dezvoltare economică a conti
nentului african. România va acțio
na și pe viitor pentru lărgirea șl
aprofundarea raporturilor economice
cu țările Africii.

r.s.a. :

ale

Africii

Soluționarea durabilă a probleme
lor cu care se confruntă țările africane trebuie concepută in con
textul intensificării eforturilor pen
tru lichidarea subdezvoltării in
ansamblul ei. pe plan global.
In prezent, problema cea mal
gravă a țărilor în curs de dezvolta
re este aceea a datoriei externe,
care in ultimii ani a atins pro
porții alarmante. De aceea, este ne
cesar să se acționeze de urgență
pentru găsirea unor căi de soluțio
nare a acestei probleme. în acest
sens, România are in vedere stabi
lirea unui ansamblu de principii,
anularea sau reducerea în diferite
proporții a datoriilor, reeșalonarea
datoriei pe termen lung, plafonarea
dobinzilor și a ratei serviciului da
toriei externe, accesul la credit in
condiții avantajoase.
în același timp, sprijinirea țărilor
în curs de dezvoltare necesită solu
ționarea echitabilă și a altor pro
bleme majore, cum sint : protecționismul și măsurile restrictive, ac
cesul pe piețe al produselor țărilor
în curs de dezvoltare, stabilitatea
prețurilor, facilitarea unui trans
fer substanțial de tehnologie mo
dernă, sprijinirea formării de cadre
naționale și oprirea racolării de
cadre calificate.
O mare însemnătate ar avea re
ducerea cheltuielilor militare și
folosirea fondurilor astfel eliberate
pentru sprijinirea țărilor in curs de
dezvoltare.

Noi demonstrații împotriva politicii de apartheid

PRETORIA 30 (Agerpres). — In
pofida prezenței permanente a uni
tăților poliției in toate zonele locui
te de negri, populația de culoare din
Republica Sud-Africană continuă
să-și manifeste, prin largi demon
strații, opoziția față de politica de
apartheid și actele de teroare ale re
gimului de la Pretoria. în cursul
manifestațiilor de joi, patru persoa
ne de culoare au fost ucise pe loc,
iar alte patru grav rănite — infor
mează agenția Reuter, citind surse
oficiale din Johannesburg. Cele mai
puternice incidente au avut loc în
ghetoul negru din Soweto, unde o

femeie. împreună cu fetița sa, au
fost lovite mortal de gloanțele po
lițiștilor.
în paralel cu intensificarea mișcă
rii antiapartheid din R.S.A., se ob
servă și o recrudescentă a mani
festărilor, de diverse feluri, mergind
pină la violența deschisă, a elemen
telor albe ultrarasiste. Astfel, joi, la
Capetown a avut loc o adunare a
300 de persoane ce sprijină Mișcarea
de rezistență africană — A.W.B. și
grupările cele mai conservatoare din
țară, ce resping orice fel de nego
cieri cu
reprezentanții populației
negre.

ADDIS ABEBA

O.U.A. condamnă adele de agresiune comise
de regimul de Ia Pretoria pe teritoriul Angolei
ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). —
într-o declarație a Organizației Uni
tății Africane, dată publicității la
Addis Abeba, sint condamnate cu
tărie repetatele acte de agresiune
comise de regimul de la Pretoria pe
teritoriul Angolei. Astfel, se relevă
că in spatele acțiunilor armate în
treprinse de bandele rebele ce acțio
nează pe teritoriul angolez se află
întotdeauna autoritățile rasiste ale
Republicii Sud-Africane, care spri
jină cu arme, muniții și din punct
de vedere logistic elementele crimi
nale ce se dedau la atacuri impotri-

va populației pașnice angoleze, așa
cum s-a intimplat, recent, in pro
vincia Cunene.
In declarația O.U.A. se cere co
munității internaționale, diverselor
conferințe și forumuri care dezbat
situația din sudul Africii să inter
vină pentru a opri acțiunile teroris
te ale R.S.A. împotriva statelor afri
cane. Totodată, întreaga comunitate
a popoarelor africane este chemată
să intensifice acțiunile colective', să
adopte măsuri concrete împotriva
agresorului comun — R.S.A.

Ample acțiuni revendicative in Suedia și Norvegia
STOCKHOLM 30 (Agerpres). —
După cum relatează agențiile Reuter
și United Press International, clima
tul social în Suedia se menține ten
sionat ca urmare a unei îndelungate
serii de conflicte de muncă declan
șate în diferite sectoare de activita
te. Stig Malm, liderul Confederației
Sindicatelor din Suedia, principala
centrală sindicală cu aproape 2.3 mi
lioane aderenți, a anunțat că prin
acțiuni hotărite vor ti susținuți cei
180 000 muncitori metalurgiști ame
nințați cu concedierea de către pa
tronat.
De asemenea, continuă acțiunile
revendicative ale salariaților din
serviciile publice, precum și ale ca
drelor didactice.

tokio

OSLO 30 (Agerpres). — Greva
funcționarilor din instituțiile de stat
și comunale din Norvegia a intrat
în cea de-a șasea zi. Greviștii cer
îmbunătățirea condițiilor de muncă
și a asigurărilor sociale, proporțio
nal cu creșterea inflației.
Ca rezultat al conflictului de mun
că, in multe orașe ale țării s-au
semnalat grave dificultăți in dome
niul transporturilor, in sfera servi
ciilor. în capitala țării au fost para
lizate comunicațiile urbane și inter
urbane, o serie de servicii. La Oslo,
Bergen, Trondheim și in alte orașe
se află în grevă 25 000 de lucrători
din serviciile comunale, iar neprezentarea la lucru a citorva mii de
cadre didactice a condus la aminarea examenelor și la devansarea va
canței.

t Măsuri de urgență In domeniul economic

TOKIO 30 (Agerpres). — în urma
unei ședințe speciale, guvernul Japo
niei a anunțat vineri adoptarea unor
măsuri de urgență menite să stimu
leze economia și să combata efecte
le creșterii Continue a cursului ye
nului in raport cu dolarul american.
Din septembrie 1985 și pină in pre
zent. cursul yenului a crescut cu pes
te 30 Ia sută, paritatea dintre cele
două devize ajungind de la 242 yeni
pentru un dolar la circa 170 yeni in
acest moment. Aceasta s-a soldat cu
scumpirea produselor japoneze de
export și cu reducerea competitivi

tății lor. provocînd falimentul mal
multor firme mici și mijlocii.
Pachetul de măsuri propuse de
guvern include reducerea dobinzilor
percepute de instituțiile financiare
asupra creditelor acordate acestei ca
tegorii de firme, incurajindu-le să
treacă la o restructurare a produc
ției. in sensul optării pentru pro
duse solicitate pe piața internă. In
același timp, se cere companiilor de
Import să procedeze la reducerea ta
xelor și plăților asupra produselor
importate.

încheierea Congresului
Partidului Democrat-Creștin
ROMA 30 (Agerpres). — După
cinci zile de dezbateri, la Roma au
luat sfîrșit, vineri, lucrările celui
de-al XVII-lea Congres național al
Partidului Democrat-Creștin Italian,
principala formațiune politică a
coaliției guvernamentale.
După cum informează agenția
United Press International, congre
sul l-a reales pe'Ciriaeo de Mita în
funcția de secretar politic al parti
dului.
La lucrări au participat peste 1 000
de delegați din partea organizațiilor
P.D.C., invitați din partea celorlalte
forțe politice italiene reprezentate
In parlament, precum și de peste
hotare. Din tara noastră a fost pre
zentă o delegație a Frontului Demo
crației și Unități! Socialiste, condusă
de Constantin Arseni, vicepreședinte
al Consiliului Național al F.D.U.S.

CIUDAD DE PANAMA

Reuniune a „Grupului

de la Contadora"
CIUDAD DE PANAMA 30 (Ager
pres). — Cu dorința de a se conti
nua eforturile în vederea ajungerii
la un acord asupra problemelor ră
mase în suspensie, la Ciudad de Pa
nama au luat sfirșit. lucrările unei
reuniuni a miniștrilor adjuncți de
externe din țările membre ale „Gru
pului de la Contadora" și a repre
zentanților plenipotențiari ai state
lor Americii Centrale. Au fost ana
lizate detalii cu privire la controlul
și reducerea armamentelor și mane
vrelor militare în regiune, examinindu-se propunerile formulate in
acest sens de statele centroamericane, relevă agențiile Prensa Latina
și E.F.E. în cursul dezbaterilor s-au
identificat unele puncte de coinci
dență, urmînd ca reprezentanții țări
lor din America Centrală, să conti
nue consultările cu guvernele lor.

Situația din Paraguay
ASUNCION 30 (Agerpres) — Poli
tia regimului militar al generalului
Alfredo Stroessner a arestat cinci
membri ai conducerii Partidului
Liberal Radical Autentic din Para
guay (P.L.R.A.) și alți 40 de militanți de seamă ai acestuia, in timp
ce participau la o întrunire politică,
in apropiere de Asuncion — relevă
agenția E.F.E. P.L.R.A. este forma
țiunea politică cea mai activă din
tre forțele de opoziție paraguayene,
partidul care se pronunță pentru
mobilizarea maselor . populare in
lupta în favoarea instaurării demo
crației în țară. El a fost organiza
torul amplelor manifestații de pro
test desfășurate în lunile martie și
aprilie în Paraguay.

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIX-LEA AL PARTIDULUI

POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL
I

ULAN BATOR 30 (Agerpres) —
N. Crețu transmite : La 30 mai, în
cea de-a treia zi a lucrărilor Con
gresului al XIX-lea al Partidului
Popular Revoluționar Mongol au con
tinuat dezbaterile pe marginea do
cumentelor principale — raportul
Comitetului Central al P.P.R.M. și
„Direcțiile fundamentale ale dezvol
tării economice și sociale a R.P.
Mongole in anii 1986—1990".
Vorbitorii au evidențiat că rezul
tatele obținute în ultimii cinci ani
in dezvoltarea țării ilustrează juste

Ritmurile progresului economico-social
întreaga Mongolie socialistă pri
legate da asigurarea dezvoltării,
vește, în aceste zile, cu încredere
mai intîi a complexului de com
spre marea sală din Ulan Bator,
bustibili și energetic. Se preco
pregătită sărbătorește, în care de
nizează ca productivitatea muncii
legați din întreaga țară, de pe în
să asigure cel puțin în proporție de
tinsul podișului Gobi pină in ini
80 la sută creșterea producției în
ma Altaiului mongol, reprezentanți
treprinderilor existente.
ai muncitorilor, țăranilor și inte
în ansamblul economiei mongo
lectualilor, dezbat în cadrul Con
le, agricultura constituie o ramu
gresului Partidului Popular Revo
ră de bază. Pe bună dreptate, con
luționar programul dezvoltării pa
gresul partidului situează în cen
triei lor intr-o largă perspectivă.
trul atenției dezvoltarea și moder
Dintre multiplele probleme înfă
nizarea acestei ramuri. Principala
țișate pe larg în fața congresului
sarcină a dezvoltării agriculturii —
rețin atenția în mod deosebit cîse arată in documentele congresu
teva aspecte esențiale. In primul
lui — va consta in asigurarea creș
rînd, faptul că Mongolia, sub con
terii constante a producției agrico
ducerea partidului său, a acumu
le și animaliere. îmbunătățirea alat, îndeosebi în ultimii ani, o bază
provizionărij populației cu produse
de producție capabilă să asigure
alimentare și a industriei cu ma
cote mereu mai înalte ale progre
terii prime, prin întărirea bazei
sului economico-social. Astfel, in
tehnico-materiale a acestei ramuri
cel de-al șaptelea cincinal, ale că
și folosirea eficientă a tuturor re
rui rezultate sint larg înfățișate în
surselor și factorilor de intensifi
fața congresului, Mongolia a în
care a producției, în conformitate
registrat un nou și important pas
cu Programul special al R.P. Mon
înainte în dezvoltarea ramurilor
gole privind dezvoltarea agricul
de bază ale economiei, sporind de
turii și îmbunătățirea aprovizionă
1,7 ori mijloacele fixe, produsul
rii cu produse alimentare a popu
social crescînd cu 41 la sută, iar
lației. Astfel, se va asigura spori
venitul național
rea producției acu 37 la sută ;
gricole medii avolumul
schim
nuale cu 18—20
Corespondentă
burilor comercia
la sută, vor creș
din
Ulan
Bator
le externe a spo
te. cu 25—30 ia
rit la rindul său
sută față de cin
de două ori. Pe
cinalul
anterior
baza rezultatelor bune obținu
investițiile In agricultură, majo
te în dezvoltarea producției ma
ritatea fiind destinate măsuri
teriale, au fost create noi posi
lor vizind întărirea, bazei tehnicobilități pentru ridicarea nivelului
materiale a zootehniei. Se va per
de trai al întregului popor : veni
fecționa activitatea in acest dome
turile pe un locuitor au sporit cu
niu prin îmbinarea rațională a me
12 la sută ; s-au construit locuin
todelor tradiționale cu cele moder
țe pe o suprafață de 870 000 mp,
ne de creștere a animalelor, se vor
ceea ce a permis îmbunătățirea
introduce tehnologii intensive, in
condițiilor de locuit pentru 140 000
funcție de particularitățile zonale.
persoane ; s-a consolidat baza ma
Se va acorda ajutor multilateral
terială a ocrotirii sănătății (la
membrilor unităților agricole, mun
10 000 de locuitori revin 111 paturi
citorilor și funcționărilor din gos
în spitale și 24 de medici).
podăriile agricole de stat, precum
Pornind de la aceste înfăptuiri.
și cetățenilor pentru sporirea șepIn aceste zile, țara își măsoară noi
telului particular, numărului de
le ritmuri ale progresului economic
porcine și păsări. Cel puțin 40 la
și social, participanții la Congresul
sută din sporul în agricultură se
Partidului
Popular Revoluționar
va obține pe seama folosirii fac
Mongol concentrindu-și atenția atorilor intensivi.
supra strategiei dezvoltării țării in
Congresul oferă un cadru adec
cincinalul actual și. în unele do
vat pentru efectuarea unui rodnic
menii, pină in anul 2000. Atit Ra
schimb de experiență în vederea
portul Comitetului Central, cit șî
găsirii celor mai bune soluții peți»
„Direcțiile fundamentale ale dez
tru dezvoltarea industriei. Princi
voltării economice și sociale a
pala sarcină a industriei mongole
R.P. Mongole in anii 1986—1990“
o constituie asigurarea nevoilor econturează obiective clare, mobili
conomiei naționale și ale popu
zatoare, care impun o îmbunătăți
lației cu produse industriale, spo
re calitativă a intregii activități
rirea posibilităților de export, creș
productive.
terea eficienței producției pe baza
După cum se subliniază in „Di
folosirii mai depline a capacități
recțiile fundamentale", principala
lor existente, a îmbunătățirii cali
sarcină a noului cincinal o con
tății produselor și lărgirii sorti
stituie asigurarea dezvoltării ra mentului lor.
pide a producției sociale, sporirea
Pentru consolidarea bazei tehni
eficienței și creșterea continuă a
co-materiale a industriei energeti
bunăstării
poporului. Realizarea
ce, vor fi alocate 2.7—2.9 miliarde
acestor sarcini, paralel cu lărgirea
tugrici. Va spori de 1.5 ori pute
bazei tehnico-materiale a econo
rea instalată a termocentralelor, se
miei naționale, reclamă utilizarea
va da in exploatare termocentrala
eficientă a capacităților de produc
de la Erdeneț și va începe con
ție existente, a resurselor de mun
strucția alteia in orașul Baganur.
că, materiale și financiare, intro
în industria carboniferă, volumul
ducerea pe scară largă în produc
extracției de cărbune va fi, la sfîrție a realizărilor tehnico-științifice
șitul cincinalului, de 9 milioane
și a experienței Înaintate, crește
tone. Volumul lucrărilor de pros
rea permanentă a productivității
pecțiuni geologice va spori cu
muncii,
îmbunătățirea
calității
25—27 la sută.
muncii și a organizării, perfecțio
Sint doar cîteva din reperele noi
narea conducerii și a mecanismu
ale dezvoltării viitoare a Mongo
lui economic.
liei socialiste, prefigurate, pe baza
\ In cincinalul 1986—1990 se preco
unei riguroase analize atit a nece
nizează sporirea venitului național
sităților. cit și a posibilităților eco
cu 26—29 la sută, iar a investiții
nomiei, pentru atingerea cărora în
întreaga țară se acționează cu holor cu 24—26 la sută față de cin
tărire. printr-o largă mobilizare a
cinalul anterior. Aproximativ 70 la
tuturor forțelor, prin preocupări
sută din investiții vor fi orientate
statornice pentru perfecționarea
spre dezvoltarea ramurilor produc
conducerii și organizării economiei.
ției materiale. Se va face un pas
important in realizarea sarcinilor
Viorel SALAGEAN

ILE DE PRESA
e scurt
PRIMIRE.
Mihail
Gorbaciov,
secretar general ai C.C. al P.C.U.S.,
I-a primit la Kremlin pe ministrul
de externe al Japoniei, Shintaro
Abe, care i-a laminat un mesaj
din
partea primplui ministru
Yasuhiro Nakasone. în cursul în
trevederii au fost examinate pro
bleme ale relațiilor bilaterale și
aspecte ale situației internaționale.
LA MOSCOVA s-au încheiat lu
crările Conferinței unionale a oa
menilor de știință consacrate pro
blemelor păcii. Reuniunea a adre
sat oamenilor de știință din lumea
întreagă apelul de a intensifica
lupta împotriva creșterii pericolu
lui unui conflict nuclear, relatează
agenția T-A.S.S, în intervențiile
lor, delegații șl invitații la reu
niune — fizicieni și chimiști, ma
tematicieni, reprezentanți ai altor
ramuri ale științei — s-au pronun
țat pentru dezvoltarea cooperării in
scopul asigurării păcii In lume.
BELGIA VA CERE EXTRĂDA
REA A 26 BRITANICI acuzați de
a fi participat la actele de violență
care au antrenat moartea a 39 de
persoane, cu un an in urmă, pe
stadionul Heysel, din Bruxelles, a
anunțat un purtător de cuvtnt al
Ministerului belgian al justiției.
Mandatele de arestare pregătite de
parchetul din Bruxelles prevăd
inculparea celor 26 pentru lovituri
și răniri voluntare care au antrenat
moartea nepremeditată a unor
spectatori in timpul meciului de
fotbal dintre echipele Juventus Torină și Liverpool F.C., la 29 mai
1965.

țea politicii P.P.R.M., rolul său de
forță conducătoare în societate, grija,
și preocuparea sa permanentă pen
tru ridicarea nivelului de viață al
întregului popor.
A fost afirmată adeziunea deplină
față de politica externă a R.P. Mon
gole, de promovare a dialogului pe
baza principiilor coexistenței paș
nice. S-a subliniat necesitatea adop
tării unor măsuri concrete pe calea
dezarmării, pentru unirea eforturilor
tuturor popoarelor in vederea con
solidării păcii și securității in lume.

LA BEIJING. Hu Yaobang, se
cretar general al C.C. al P. C.
Chinez, s-a intilnit la Beiiing cu
Giocondo Dias. secretar general al
P. C. Brazilian, aflat in vizită in
R. P. Chineză. 'Cu acest prilej a
fost evidențiată dorința reciprocă
de a se dezvolta relațiile dintre
cele două partide și țări — relevă
agenția China Nouă. Constituie un
motiv de satisfacție pentru ambele
partide reluarea, după o suspenda
re de peste 20 de ani, a relațiilor
dintre P. C. Chinez și P. C. Bra
zilian. a declarat Hu Yaobang.
LA BERLIN a fost semnat un
protocol
privind
intensificarea
schimburilor culturale dintre R.D.
Germană si R.P. Chineză, infor
mează agențiile A.D.N. si China
Nouă. O atenție deosebită va fi
acordată publicării reciproce de lu
crări reprezentative ale literaturii
contemporane din cele două țări,
precizează agențiile citate.

UN AVION DE RECUNOAȘTE
RE cu zbor la mare altitudine,
aparținînd forțelor militare ameri
cane, a violat, la 30 mai, spațiu!
aerian al R.P.D. Coreene, în zona
apelor teritoriale din apropierea li
toralului vestic și la est de orașul
Koson. Asemenea acțiuni, preci
zează agenția A.C.T.C., sint menite
să ducă la amplificarea stării de
încordare în Peninsula Coreea, la
continuarea pericolului de război
în zonă.

CONVORBIRI. La Moscova au
avut loc convorbiri intre ministrul
român al turismului. Ion Stănescu,
și V. Pavlov, președintele Comitetu
lui de Stat al U.R.S.S. pentru turism
internațional. Au fost examinate
stadiul și perspectivele dezvoltării
colaborării dintre cele două țări in
domeniul turismului și au fost convenite noi măsuri pentru dezvol
tarea pe mai departe a acestei co
laborări.
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TN ALEGERILE LEGISLATIVE
DIN BARBADOS. Partidul Labu
rist Democratic (P.L.D. — socialist, de opoziție) a cîștigat 24 din
cele 27 de locuri ale parlamentu
lui — relevă rezultatele finale date
publicității Ia Bridgetown. P.L.D.
a obținut astfel o victorie categorică asupra Partidului Laburist, de
guvernâmint. în cadrul unei cere
monii. liderul Partidului Laburist
Democratic, Errol Barrow. a depus
jurămintul in funcția de prim-ministru. El a relevat, într-o decla
rație. că noul guvern va acționa
în direcția satisfacerii intereselor
naționale și a aspirațiilor majore
ale poporului, pentru promovarea
relațiilor cu statele caraibiene.

SÎMBATA DIMINEAȚA. COSMONAUȚII LEONID KIZIM SI
VLADIMIR SOLOVIOV VOR TEȘI
DIN NOU ÎN SPAȚIUL COSMIC
din jurul stației „Saliut-7“ pentru
efectuarea unui nou experiment.
Potrivit agenției T.A.S.S.. aceasta
va fi cea de-a opta experiență
care urmează să fie efectuată de
echipajul sovietic în afara stației
„Saliut-7“. în total, cei doi cosmonauți au la activ aproape 27 ore de
activitate în afara stației orbitale.
După cum se știe, la 28 mai cei doi
cosmonauți au efectuat un experi
ment în afara complexului spațial
cu o durată de o oră și 46 de
minute.
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