PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LVI Nr. 13 683

Miercuri 20 august 1986

8 PAGINI - 1 LEU

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, într-o atmosferă

de puternică angajare patriotică, revoluționară pentru îndeplinirea
exemplară a obiectivelor noii revoluții agrare,

a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, s-a^desfășurat

CONSFĂTUIREA CU ACTIVUL DE PARTID
Șl DE STAT DIN AGRICULTURĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a participat, marți dimineața, la Consfătuirea cu
activul de partid și de stat din agricultură. Lucrările consfă
tuirii s-au desfășurat în zilele de 18 și 19 august.
La sosire, in sala Ateneului ro
mân, conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost intimpinat cu în
delungi aplauze, cu puternice ufale
și ovații. Cei prezenți au scandat în
delung, cu putere. „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
dind expresie sentimentelor de ne
țărmurită dragoste și aleasă pre
țuire cu care lucrătorii ogoarelor
țarii,
întreaga noastră
națiune

îl înconjoară pe tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
recunoștinței
profunde ce i-o poartă pentru preo
cuparea statornică manifestată față
de continua dezvoltare și moderni
zare a agriculturii noastre socialiste,
îmbunătățirea condițiilor de viață
și de muncă ale locuitorilor satelor,
față de sporirea necontenită a nive
lului de trai al întregului popor.
Împreună
cu
tovarășul

Nicolae Ceaușescu, în prezidiul con de producție, directori ai trusturilor
sfătuirii au luat loc,membri și mem I.A.S. și S.M.A., specialiști din do
bri supleanți ai Comitetului Politic meniul cercetării și învățămintului,
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari activiști de partid și de stat, repre
ai C.C. al ' P.C.R., conducători ai zentanți ai conducerii unor ministe
unor ministere și instituții centrale, re și organe centrale, ai organizații
ai unor unități agricole fruntașe și lor de masă și obștești.
de cercetare științifică, activiști de
Convocată din inițiativa tovarășu
partid.
lui Nicolae Ceaușescu, consfătuirea
La consfătuire au participat mem a prilejuit o analiză aprofundată, în
bri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, lumina sarcinilor stabilite de cel
primii secretari și secretarii cu pro de-al XIII-lea Congres al partidului,
blemele de agricultură ai comitete a obiectivelor revoluției agrare, a
lor județene de partid, cadre de rezultatelor obținute in acest an la
conducere din direcțiile agricole ju cerealele păioase. Punind în eviden
dețene, consiliile unice agroindus ță principalele aspecte organizatori
triale de stat și cooperatiste, din u- ce și tehnice care au condus la obnități agricole, președinții uniunilor
județene ale cooperativelor agricole (Continuare în pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stima)i tovarăși,
A devenit o practică a muncii
noastre ca, anual, la sfîrșitul lui
august sau începutul lui septem
brie, să avem o consfătuire cu ac
tivul de partid și de stat din agri
cultură pe problemele lucrărilor
agricole, pentru a analiza cum
s-a desfășurat activitatea în pri
ma parte a anului și a stabili cum
să acționăm pentru încheie,rea în
cele mai bune condiții a lucrărilor
agricole și pregătirea recoltei pen
tru anul viitor. Acesta este și sco
pul consfătuirii actuale.
Am fost informat de discuțiile
?are au avut loc în plen, pe grupe
le județe, am ascultat astăzi un
număr de tovarăși care au luat cu•întul. Am ținut ca, înainte de
‘ nsfătuire, să se organizeze un
s ’îinjb de experiență în județul
Olt, pentru a putea trage mai bine
concluziile necesare cu privire la
activitatea din prima parte a aces
tui an și la măsurile ce trebuie
luate pentru recolta anului viitor.
Ați participat cu toții
la
schimbul de experiență și ați pu
tut constata rezultatele obținute în
acest județ, preocupările organiza
ției de partid, ale țărănimii coo
peratiste și ale tuturor oamenilor
muncii din agricultura județului
pentru aplicarea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al
partidului, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.
Ce se poate spune despre rezul
tatele obținute in prima parte a
anului 1986 — primul an al ce
lui de-al 8-lea cincinal ? Pornind
de la producția generală obținută
la orz și grîu. se poate aprecia că
avem, pe ansamblu, o recoltă mai
bună decit acum un an. chiar una
din recoltele’ bune obținute pînă
acum ; dar ea nu este la nivelul
prevederilor planului și al posibi
lităților existente în agricultura
noastră socialistă.
Am dezbătut însă pe larg, la
Congresul agriculturii. în luna mai.
problemele
privind activitatea
pentru înfăptuirea noii revoluții agrare. De aceea, nu doresc acum
să mă opresc asupra acestor pro
bleme. Vom avea, la cerealele de
vară, o recoltă de peste 10 mi
lioane de tone, dar puteam să avem o recoltă cu cel puțin 3 mi
lioane de tone mai mult — așa
cum se prezenta situația în mai,
cînd am avut Congresul agricul
turii. Neluînd în considerație lip
surile de la însămînțări și alte
minusuri care s-au manifestat și
despre care s-a vorbit aici, noi
am pierdut aproape 3 milioane de
tone la strînsul recoltei. Ce se
poate spune de județul Timiș și
județul Arad, care. în loc de 8—10
zile, au strîns recolta în 36 de
zile ?! Ce se poate spune despre
multe județe care — cu excepția
Oltului, care a strîns recolta in 8
zile — au pierdut, toate. în jur de
500 kg pînă Ia 1 500 de kg la hec
tar. la strînsul recoltei ?! Nu se
punea decit problema răspunderii,
a bunei organizări a muncii, de a
aplica prevederile legii ca toată
lumea să iasă la strînsul recol
tei. Iată de ce am apreciat, la întîlnirea recentă cu primii secre
tari — dar trebuie să menționez
și aici — cu totul nesatisfăcătoa

re activitatea acelor organe de
partid și organe agricole, a acelor
consilii populare care au efectuat
strînsul recoltei cu întîrzieri inad
misibile. Nici un fel de justifi
care nu poate fi invocată — este
greu să spun a justifica — pen
tru a căuta să se acopere ires
ponsabilitatea și. ca să spun în
limbaj popular, lenea care s-a ma
nifestat. lipsa spiritului de răspun
dere față de interesele poporului,
fată de funcția pe care unii to
varăși o au în diferite sectoare de
acti vitalei
Eu sint complet nemulțumit de
această activitate. Vom mai dezba
te aceste probleme în Comitetul
Central al partidului, pentru că nu
putem admite această
stare de
delăsare și iresponsabilitate care
s-a manifestat. începînd cu Mi
nisterul Agriculturii și pînă jos.
Tovarășii care au vorbit în
consfătuire au luat o anumită po
ziție autocritică ; o consider însă
nesatisfăcătoare, după felul cum
am fost informat și ce am auzit
astăzi. Dar, indiferent de poziția
autocritică, bună sau mai puțin
bună, cu autocritica nu putem să
avem grîu, nu putem să avem orz
și producție agricolă ! Ară mai
spus aceasta și la Congresul țără
nimii, și în alte împrejurări. Nu
de autocritică avem nevoie, nu de
recunoașterea
formală sau mai
puțin formală a unor lipsuri !
Avem nevoie de o bună organi
zare, de răspundere, de pasiune
revoluționară în îndeplinirea răs
punderilor pe care fiecare le are
în diferite sectoare de activitate !
Să facem totul pentru a răspunde
așteptărilor partidului și poporu
lui, pentru a asigura dezvoltarea
corespunzătoare a patriei, pentru
a obține o producție bună agrico
lă ! De aceasta avem nevoie ! Eu
as dori să dispară acest fel de a
gîndi — să recunosc, să-mi
fac autocritica și cu asta să de
monstrez că sînt un bun revolu
ționar. Nu, aceasta nu
demon
strează că cineva este bun revolu
ționar ! Dimpotrivă, demonstrează
că. de fapt, prin aceasta încearcă
să se înșele pe el, să înșele și
partidul, și poporul.
Trebuie să terminăm cu acest
spirit și sistem de muncă ! Eu
pun de la început cu toată seriozi
tatea aceasță problemă, pentru că
aș dori să fie ultima* consfătuire
unde să ne mai întîlnim cu ase
menea stări de lucruri negative în
agricultura.
Așa cum ați putut constata,
avem în multe județe unități cu
recolte foarte bune. Pe ansamblu,
avem 122 de unități care au obți
nut la orz peste 8 000 kg la hectar,
unele pe întreaga suprafață, altele
pe o suprafață mai mică. La grîu,
avem 89 de unități care au obținut
o producție de peste 8 000 kg la
hectar, de asemenea unele pe în
treaga suprafață, iar altele pe o
anumită parte din suprafața însămînțată.
Dar ceea ce este foarte impor
tant — și doresc să menționez aceasta cu deosebită satisfacție —
sint rezultatele bune, aș putea să
spun foarte bune, obținute de ju
dețul Olt pe întreaga suprafață, de
peste 7 000 kg la hectar la orz,
peste 6 000 kg la hectar la grîu. La

grîu. județul Olt. ea suprafață, se
află pe locul 5. deci nu este printre
județele miei, are peste 100 mii de
hectare cu grîu. La orz. Oltul este,
ca suprafață, al 4-lea. cu 31 mii de
hectare. Deci, unul dintre județele
cerealiere mari a obținut produc
țiile pe care le cunoașteți și le-am
menționat.
Pe baza evaluărilor de pînă
acum, județul Olt prevede o recol
tă la porumb de peste 11 000 kg
boabe la hectar, dar. luînd ca bază
cele spuse în consfătuire de primul
secretar al comitetului județean de
partid, că la stluleți vor avea o
producție de circa 20 000 kilogra
me Ia hectar. înseamnă că și pro
ducția de porumb boabe va fi
mult mai mare decît evaluarea de
pînă acum. In mod corespunzător,
evaluările și producțiile obținute
pînă acum la floarea-soarelui. la
fasole și altele așază județul Olt
printre cele care vor obține și la
aceste culturi recolte foarte bune,
dacă nu cele mai bune.
Pe această bază se poate apre
cia că județul Olt a realizat obiecti
vele stabilite de Congresul al XIIIlea. obiectivele noii revoluții agra
re. Eu aș dori să adresez, la aceas-,
tă consfătuire, cele mai calde feli
citări organizației de partid, comi
tetului județean de partid. între
gului activ, tuturor țăranilor și oa
menilor muncii din agricultură
pentru aceste rezultate remarca
bile obținute în agricultură în acest
an. (Aplauze puternice).
Doresc, de asemenea, să adresez
felicitări tuturor unităților din ce
lelalte județe, care au obținut re
colte la grîu și orz de pește 8 000
kg la hectar, tuturor unităților care
au realizat recolte la nivelul pre
vederilor de plan pe acest an. considerînd că si activitatea acestora
este la nivelul obiectivelor trasate
de Congresul al XIII-lea al parti
dului. (Aplauze puternice).
Aș fi fost foarte bucuros să pot
să adresez felicitări unui număr
mai mare de comitete județene, de
organizații de partid, de județe pe
ansamblu, pentru rezultatele obți
nute. Poate voi avea acest prilej
cînd vom face bilanțul la porumb
și celelalte culturi, la sfîrșitul anu
lui sau cu prilejul „Zilei recoltei “.
Luînd in considerare rezultatele
la care m-am referit, din județul
'Olt și dintr-un număr important
de unități agricole, se poate spu
ne. fără teama de a greși, că
obiectivele noii revoluții agrare,
bazate pe hotărîrile Congresului
al XIII-lea, sînt nu numai posibil
de realizat, dar și de depășit. Pe
această bază aș dori să se preci
zeze. pentru anul viitor, cît tre
buie obținut pentru ca și alte ju
dețe să se înscrie printre cele care
au realizat obiectivele revoluției
agrare. La grîu. cele din cate
goria I trebuie să realizeze o
producție de minimum 6 000 kg la
hectar, cu un mic corectiv : cele
care au peste 50 la sută din su
prafață irigată să realizeze 6 500
kg la hectar pentru că este evi
dent că un județ cu suprafața iri
gată — cum este Constanta, spre
exemplu, care anul viitor va avea la
grîu aproape 90 la sută irigat, adi
că peste 100 000 de hectare —
trebuie, de fapt, să dea producție

cu prevederile legii, după munca
mult mai mare. Județele din cate
depusă de fiecare.
goria a H-a trebuie să realizeze o
producție de circa 5 200 kg grîu la
Trebuie să spunem că sistemul
hectar, cu corectivul corespunzător
pe care l-am practicat pînă acum
în ce privește suprafața irigată,
a introdus oarecari practici egali
iar cele din categoria a IlI-a —
tariste între cooperative, fiecare
o producție de 4 500 kg la hectar.
așteptînd ca, indiferent de recoltă,
să primească o anumită cantitate
Obținînd aceste recolte la ce
de grîu. Desigur, am dori să asi
realele de vară — mă refer la
gurăm ca fiecare cooperator să
grîu și. cu majorarea corespunză
aibă cît mai mult, dar pe baza
toare. la orz — județele respective
muncii ! De aceea, considerăm că
vor fi apreciate ca județe care au
noul sistem lichidează egalitaris
realizat obiectivele noii revoluții
mul și încurajează munca coope
agrare.
ratorilor, a tuturor oamenilor
Avem în vedere să instituim
muncii pentru producții cît mai
titlul de ..Erou al noii revoluții
mari, și, în raport de aceasta, și
agrare". Voi propune mîine în Co
cantitatea de cereale sau de alte
mitetul Politic Executiv să se acor
produse agricole va crește în mod
de acest titlu de „Erou al noii re
corespunzător.
voluții agrare" județului Olt. și, in
Desigur, vor fi diferențe mari —
mod corespunzător, și primului
trebuie să spun de pe acum — în
secretar și altor activiști și unități
tre diferite unități. Cel puțin anul
din județ. (Aplauze îndelungate).
acesta și. probabil, încă un anumit
De asemenea, am în vedere ca
număr de ani, vor exista aceste
toate unitățile care au obținut pes
diferențe. Dar stă în puterea fiete 8 000 de kg grîu la hectar să pri
mească titlul de „Erou al noii re , căruia să obținem maximum — și
nu putem să mai mergem pe prac
voluții agrare" (Aplauze puternice).
tica egalitaristă ! Trebuie să apli
Stă în puterea fiecărui județ ca,
căm ferm principiul „fiecăruia
anul viitor, să putem acorda —
după muncă", dar fiecăruia după
poate chiar în cadrul consfătuirii
posibilitatea sa.
Fiecare tre
— acest titlu la un număr cît mai
buie să muncească ! Nimic nu
mare ! Eu aș fi gata să acord tu
se poate obține fără mun
turor județelor titlul de „Erou al
că ! Rezultatele pe care le-au ob
noii revoluții agrare", dacă vor
ținut cei din județul Olt nu sînt
îndeplini aceste condiții. (Vii
întîmplătoare. Ei n-au stat să se
aplauze).
uite la cer ; n-au stat să se uite
Desigur, tovarăși, dorim', prin
dacă undeva apar norii sau nu, ci
aceasta, să apreciem activitatea
s-au apucat să lucreze și au mun
bună a organizațiilor de partid, a
cit. Așa au obținut recoltele aces
oamenilor muncii, a țărănimii — și
tea mari !
instituirea acestui titlu să consti
Sînt de acord cu propunerile
tuie un stimulent puternic moral,
care s-au făcut în consfătuire, de
politic, pentru perfecționarea acti
a crea pentru mecanizatorii din
vității din agricultură.
I.A.S. un fond de 10 la sută din
în același timp ne-am gîndit să
depășirea planului de producție la
aducem unele îmbunătățiri în sis
cereale, la grîu și porumb. Consi
temul de retribuție în agricultură,
derăm că. pe această bază, vom
sau mai bine zis de formare a fon
crea condiții mai bune pentru in
dului de produse agricole pentru
tensificarea activității și stimu
retribuire. De aceea, am stabilit ca.
larea producției în vederea înfăp
la griu și porumb, să acordăm, pen
tuirii obiectivelor noii revoluții
tru fondul de retribuire pe fiecare
agrare.
unitate cooperatistă. 10—11 și 12 la
Cu aceasta aș încheia prima
sută din producția obținută. în mod
parte privind recolta de vară
corespunzător pe cele 3 zone de
și măsurile stabilite în legătură cu
fertilitate. Pe baza calculelor pe
aceasta.
care le-am făcut, realizînd produc
ția, se va putea obține o retribuție
Stimați tovarăși,
cu aproape 50 la sută mai mare de
cit acum un an.
Acum trebuie să stabilim măsu
Am stabilit ca, din lotul perso
rile pentru strîngerea în cel mai
nal care îl atribuim fiecărei fa
scurt timp a recoltei de toamnă.
milii cooperatiste, să se însămînAnul trecut, și în această activi
țeze de cooperativă, cu grîu, 5 ari
tate s-a lucrat nesatisfăcător ; s-a
pentru fiecare familie, cooperato
prelungit mult durata strîngerii re
rii primind media producției obți
coltei și am avut pierderi foarte
mari.
nute pe cooperativă, echivalent al
celor 5 ari. Pe această bază vom
Este necesar să trecem de în
putea aproape să dublăm cantita
dată, cel mai tîrziu pînă Ia 1 sep
tea de grîu ce va fi distribuită
tembrie — deși este o perioadă
anul viitor pentru ziua-muncă. de
lungă — trebuie să terminăm
sigur în condițiile realizării pro
strînsul florii-soarelui. Este nece
ducției agricole. Depășirea produc
sar să se treacă la strîngerea ației va duce la creșterea corespun
cestei plante fără a aștepta să
zătoare a acestei cantități. Și in
înceapă să se scuture. Avem po
cultura de porumb introducem
sibilitatea s-o ținem cîteva zile ca
aceleași principii, cu mențiunea că
să ajungă complet la o uscare co
aici aplicăm din acest an acest
respunzătoare.
principiu de retribuire. De aseme
Trebuie să strîngem în urmă
nea. așa după cum s-a comunicat
toarele 4—5 zile toată fasolea —
în consfătuire, vom introduce ase
și așa sîntejn întîrziați. Trebuie,
menea principii și la alte culturi.
în maximum 10 zile, să se strinEste evident că. dispunînd de agă toată soia și. tot așa. fără să
cest fond de retribuire, cooperativa
ajungă la așa-zisa maturitate tova trebui să-1 împartă nu în mod
(Continuare în pag. a IlI-a)
uniform,* egalitarist, ci în raport

23 AUGUST 1944
- deschizător de eră nouă,
de mari transformări
revoluționare

Se împlinesc 42 de ani din acea
vară, fierbinte și tumultuoasă, in
care, prin victoria insurecției na
ționale, antifasciste, declanșate in
istorica zi de 23 August 1944, a
început revoluția de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și
antiimperialistă, care a dus la cu
cerirea adevăratei independențe a
patriei, la transformarea revoluțio
nară, socialistă a României. Omagiind
meritele poporului
nostru,. ale
Partidului Comunist Român, care, in
tr-un interval de timp relativ scurt
— de la .23 August 1944 pînă in
prezent — au asigurat spectaculoasa
ascensiune a patriei noastre spre
piscurile înalte ale socialismului și
comunismului,
țovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia la Se
siunea solemnă consacrată celei
de-a 65-a aniversări a făuririi parti
dului : „Acum, la această mare săr
bătoare a partidului, putem declara,
cu îndreptățită mindrie, că drumul
pe care am pornit la 23 August 1944,
și, o dată cu aceasta, trecerea la
făurirea socialismului in patria noas
tră au asigurat dezvoltarea puternică
a forțelor de producție, ridicarea ni
velului de civilizație al întregului
popor, demonstrind, cu puterea fap
telor de netăgăduit, că numai un
popor deplin stăpîn pe destinele
sale iși poate făuri viața așa cum o
dorește, în deplină libertate și inde
pendență !“.
în perspectiva timpului, actul is
toric petrecut la 23 August 1944 ne
apare drept expresia cea mai înaltă
a strădaniei partidului nostru. a militanților săi de a sluji, cu abnega
ție revoluționară, sacrul ideal al li
bertății poporului român, de a înlă
tura orice dominație străină, de a
întrona un regim capabil să-l repre
zinte pe deplin. Prin tot ceea ce a
conceput și intreprins pentru asigu
rarea triumfului strălucitor de acum
42 de ani, partidul nostru a dove
dit, încă o dată, că în istoria zbuciu
mată a poporului român nu a exis
tat un alt partid politic care să fi
slujit cu atita abnegație interesele
întregii națiuni, cauza apărării inde

pendenței și suveranității patriei.
Acoperit de glorie, de merite
nepieritoare in l’ața istoriei. Parti
dul Comunist Român ieșea, la 23 Au
gust 1944, din ilegalitatea adîncă în
care se aflase timp de două dece
nii și — pentru prima dată în is
toria sa — dobîndea posibilitatea de
a participa la guvernarea țării. Ie
șind din ilegalitate, partidul a tre
cut la reorganizarea pe baze noi, le
gale, a întregii sale activități. în
tr-o perioadă foarte scurtă. în
întreaga țară s-au constituit organi
zații legale ale partidului, organiza
ții de tineret, de sindicat, de femei
și altele. Pe baza experienței revo
luționare dobindite in acei ani, pu
tem aprecia, cu deplin temei, că uni
tatea clasei muncitoare, a forțelor
sale politice, crearea — în februarie
1948 — a partidului unic muncito
resc, precum și unitatea largă a
tuturor forțelor antifasciste, demo
cratice și patriotice au constituit
factorii hotărîtori pentru înfrîngerea
uneltirilor reacțiunii, a încercărilor
imperialiste de amestec în treburile
noastre interne, pentru trecerea Ia
înfăptuirea revoluției socialiste în
patria noastră, la victoria socialis-,
mului în România. Iată motivele de
fond pentru care considerăm că,
o dată cu 23 August 1944, in, viața
partidului nostru comunist. în viața
României a început un nou ev,
căruia îi aducem cu toții o înaltă
cinstire și acum, cu ocazia sărbăto
ririi a 42 de ani de la declanșarea
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperia
listă. înalta noastră cinstire pentru
Augustul fierbinte din 1944. înscris
cu litere de aur in hronicul deveni
rilor românești, prin vremi, adună
intr-un imens buchet cele mai fru
moase flori ale recunoștinței și
înaltei prețuiri datorate partidului,
care ne-a condus prin nenumărate
furtuni și spre tot mai mari bi
ruințe.
După cum este cunoscut, epocalul
act revoluționar din zilele fierbinți
ale lui August 1944 a deschis calea
unor profunde transformări revolu
ționare, democratice în viața țării,
a unor prefaceri fără precedent în
toate domeniile activității economico-sociale, care au transformat
radical chipul patriei. România inlațișind astăzi imaginea unei țări
care a dobîndit succese de prestigiu
în edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate, în moder
nizarea economiei, a întregii vieți
sociale.
Este meritul nepieritor al parti
dului nostru comunist de a fi știut
să transforme, prin munca și erois
mul comuniștilor, al întregului po
por. perioada care a urmat lui
23 August 1944 într-o perioadă isto
rică densă, bogată în realizări pe
toate planurile, o perioadă în care
(Continuare în pag. a Vil-a)
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CONSFĂTUIREA CU ACTIVUL DE PARTID
SI DE STAT DIN AGRICULTURĂ
(Urmare din pag. I)
ținerea unor producții superi
oare în județele și unitățile
fruntașe, precum și cauzele ce
au
determinat
înregistrarea
unor neindepliniri de plan, con
sfătuirea a reprezentat, in ace
lași timp, un larg și fructuos
schimb de experiență. Consfă
tuirea a stabilit măsurile pen
tru desfășurarea la timp și in
cele mai bune condiții a apro
piatei campanii de recoltare și
insămințări din această toamnă,
pentru obținerea unor produc
ții cit mai bune în anul viitor,
an hotăritor in realizarea sar
cinilor fixate acestui important
sector al economiei naționale în
actualul cincinal.
Consfătuirea a avut urmă
toarea ordine de zi :
— Raport cu privire la re
zultatele obținute la cultura
griului, orzului și la alte cere
ale păioase in anul 1985—1986,
concluziile ce se desprind și
măsurile ce trebuie întreprinse
pentru realizarea și depășirea
prevederilor planului de stat în
agricultură in 1987 ;
— Program de măsuri cu
privire Ia pregătirea și desfă
șurarea campaniei de recoltare
a culturilor de toamnă. însămințarea
cerealelor păioase,
executarea ogoarelor de toam
nă și altor acțiuni de creștere a
capacității de producție a solu
lui ;
— Program special pentru re
coltarea, transportul și depozi
tarea porumbului ;
— Program privind măsurile
pentru asigurarea densității la
hectar la cerealele păioase de
toamnă și pentru prevenirea
pierderilor la recoltarea meca
nizată a culturilor :
— Program special privind
asigurarea udărilor de răsărire
a griului, orzului și a altor cul
turi care se însămînțează în
toamna anului 1986.
Lucrările consfătuirii s-au
desfășurat în plen și pe grupe
de județe.
Tovarășul Ion Dincă, prim
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Na
țional al Agriculturii. Industriei
Alimentare,
Silviculturii
și
Gospodăririi Apelor, a prezentat
Raportul cu privire la rezulta
tele obținute la cultura griului,
orzului și la alte cereale păioa
se în anul 1985—1986. conclu
ziile ce se desprind și măsurile
ce trebuie întreprinse pentru
realizarea și depășirea prevede
rilor planului de stat în agri
cultură în 1987.
La dezbaterile in plen au
luat cuvîntul tovarășii Vasile
Bărbulescu, prim-secretar al
Comitetului județean Olt al
P.C.R., Gheorghe Eftimie, di
rector al I.A.S. Jegălia, județul
Călărași, Liviu Groza, președin
te al C.A.P. Sanislău, județul
Satu Mare, Gheorghe David,
ministrul agriculturii, Mihai
Marina, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al
P.C.R., Ion Popescu, prim-se
cretar al Comitetului județean
Giurgiu al P.C.R., Doru Rădulescu, directorul I.A.S. Studina,
județul Olt, Dumitru Anghelina. directorul I.A.S. „Mihail
Kogălniceanu", județul Con
stanța, Iuliana Drăgulinescu,
președintele C.A.P. Lița, jude
țul Teleorman, Virgil Nicolescu, director general al Direcției
generale agricole, județul Dîm
bovița, Marin Tupangiu, pre
ședintele C.A.P. Băilești, jude
țul Dolj, Traian Girba, . primsecretar al Comitetului județean
Suceava al P.C.R., Nicolae Săulescu, cercetător științific la
Institutul de cercetări pentru
cereale și plante tehnice Fundulea. Teodor Isailă, inginerșef la C.A.P. Salonta, județul
Bihor, Iosif Demeter, președin
tele C.A.P. Nerău, județul Ti
miș, Doina Vasilescu, secretar
cu probleme de agricultură al
Comitetului județean Arad al
P.C.R., Nastasia Savin, pre
ședintele C.A.P. Iazurile, jude

țul Tulcea, Stefan Onci, direc
torul I.A.S. Cărei, județul Satu
Mare. Mihai Petrescu, directo
rul Trustului S.M.A., județul
Buzău, Ion Radu, prim-secretar
al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R.
Participanții la dezbateri au
exprimat înalta apreciere față
de rolul determinant al se
cretarului general al partidului
în dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea continuă a agricul
turii noastre socialiste, concep
ția sa profund științifică pri
vind înfăptuirea noii revoluții
agrare, rolul- și sarcinile ce re
vin agriculturii în ansamblul
economiei naționale.
Vorbitorii au dat expresie
stimei deosebite' și
prețuirii
fată de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu
pentru activitatea sa rodnică,
multilaterală, pentru contribu
ția pe care o aduce la elabo
rarea și îndeplinirea planuri
lor și programelor de dezvolta
re economico-socială a țării, la
progresul cercetării științifice,
de care beneficiază din plin
și agricultura noastră, la în
florirea învățămîntului și cultu
rii românești.
Dezbaterile au prilejuit evi
dențierea experienței pozitive
dobîndite de județele și unită
țile fruntașe, prezentarea mo
dului în care s-a acționat pen
tru realizarea unor producții
superioare, menționînd exem
plele numeroase pe care agri
cultura județului Olt le oferă
în ceea ce privește organizarea
și desfășurarea lucrărilor agri
cole. calitatea acestora.
în lumina exigentelor formu
late de secretarul general al
partidului,
participanții
la
dezbateri au analizat. într-un
pronunțat spirit critic si auto
critic. rezultatele înregistrate în
județe și unități agricole, cau
zele ce au determinat unele
neajunsuri și au propus măsuri
și soluții pentru înlăturarea
acestor deficiențe.
O atenție deosebită a fost
acordată dezvoltării și moderni
zării zootehniei, subliniindu-se
că au fost obținute rezultate
bune în sporirea efectivelor la
toate speciile și a producțiilor
animaliere. Cei care au luat
cuvîntul au subliniat necesitatea
utilizării tuturor resurselor fu
rajere existente în fiecare ju
deț. în fiecare unitate agricolă,
asigurării condițiilor corespun
zătoare pentru iernat. înche
ierea acțiunii de modernizare a
fermelor zootehnice. întăririi
spiritului de răspundere, a or
dinii și disciplinei în acest im
portant sector al agriculturii.
Vorbitorii au relevat însem
nătatea funcționării fiecărei
unități agricole pe baza prin
cipiilor autoconducerii și autogestiunii economice, subliniind
că trebuie să se acționeze cu
întreaga răspundere pentru rea
lizarea unor producții cît mai
ridicate, paralel cu reducerea
cheltuielilor.
Pornind de la rezultatele ob
ținute în acest an agricol, cei
care au luat cuvîntul s-au refe
rit pe larg Ia măsurile adoptate
de comitetele județene de
partid, organele agricole jude
țene. consiliile unice agroindus
triale de stat și cooperatiste și
în unitățile de producție pentru
înlăturarea tuturor neajunsurilor
manifestate, pentru îmbunătă
țirea substanțială a întregii ac
tivități din agricultură. S-a
subliniat că îndeplinirea pro
gramelor supuse dezbaterii asi
gură condițiile necesare bunei
desfășurări a campaniei agrico
le de toamnă, acordindu-se o
atenție deosebită strîngerii ope
rative și fără pierderi a recol
tei, pregătirii exemplare a pro
ducției anului viitor.
întimpinat
cu
sentimente
de aleasă dragoste și profun
dă recunoștință, în înche
ierea lucrărilor consfătuirii a

luat

cuvintul

tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Cuvîntarea
conducătorului
partidului și statului nostru a
fost urmărită cu deosebită aten
ție și vie satisfacție, fiind subli
niată in , repetate rînduri prin
puternice aplauze și urale. Cei
prezenți au ovaționat înde
lung, au scandat cu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R. “,
„Ceaușescu și poporul", „Stima
noastră și mîndria, Ceaușescu
— România".
Dind expresie sentimente
lor tuturor participanților la
consfătuire.
tovarășul
Emil
Bobu a spus :

exemplară in viață a istoricelor
obiective stabilite de cel de-al
XIII-lea Congres al Partidului
Comunist Român.
★

Din
inițiativa
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului
Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste Romania, a fost orga
nizat, duminică, 17 august, un
amplu și fructuos schimb de ex
periență in județul Olt, la care
au fost prezenți participanții la
consfătuirea pe probleme de
agricultură.
Desfășurarea acestei impor
tante acțiuni in județul Olt a
fost determinată de rezultatele
din ce în ce mai bune obținute
în ultimii ani de lucrătorii ogoa
relor din această parte a țării,
Mult stimate șl iubite tovarășe care îndeplinesc cu succes obiec
Nicolae Ceaușescu,
tivele revoluției agrare. In acest
Am ascultat cu toții, cu an, ei au obținut recolte medii
nemărginit interes, magistrala la hectar de peste 6 000 kilo
expunere pe care ați rostit-o grame la griu și 7 000 kilograme
la această importantă consfătui la orz. In fiecare unitate vizita
re, amplu și însuflețitor pro tă. participanților le-au fost în
gram privind perfecționarea or fățișate modul în care, intr-un
ganizării, modernizării și con climat de ordine și disciplină,
ducerii agriculturii și care, prin de înaltă răspundere pentru în
orientările, sarcinile și indica făptuirea sarcinilor ce le revin
țiile pe care le-ați dat, se va din documentele de partid și de
înscrie ca un moment de coti stat, a obiectivelor revoluției atură in înfăptuirea noii revolu grare, organele și organizațiile
ții agrare in patria noastră.
de partid, specialiștii. întreaga
Ne angajăm ca toate organe țărănime au acționat pentru va
le și organizațiile de partid, lorificarea intensivă a fiecărei
primii-secretari ai comitetelor suprafețe de teren, sporirea po
județene de partid prezenți la tențialului productiv al solului,
această consfătuire, celelalte pentru buna pregătire și desfă
cadre cu răspunderi de la con șurare a lucrărilor din campania
siliile populare, întregul activ agricolă.
de partid și de stat, toți tehni
A fost reliefată atenția acor
cienii și specialiștii din agri dată de specialiștii din fiecare
cultură. întreaga masă de oa unitate amplasării judicioase a
meni din satele noastre să ac culturilor, folosirii unor soiuri și
ționeze cu hotărire și fermitate hibrizi de mare productivitate, a
pentru ca. încă din acest an,
din categorii biolo
așa cum ați indicat, să se asi semințelor
gice superioare, respectării cu
gure realizarea ip viață în toa strictețe
a tehnologiilor de cul
tă țara, in cel mai scurt timp,
a experienței județului Olt, tură, în funcție de condițiile pe
aplicarea fermă a hotăririlor doclimatice specifice fiecărei
Congresului al XIII-lea, a indi zone. Succesele pe care acest
le-a obținut în dezvolta
cațiilor prețioase pe care per județ
rea și modernizarea producției
manent ni le-ați dat. astfel in agricole sint, de asemenea, re
cit să crească contribuția agri zultatul atenției acordate asi
culturii la dezvoltarea economi gurării densității optime a plan
co-socială a patriei, la ridicarea telor la unitatea de suprafață,
nivelului de trai al întregului pentru efectuarea la timp și la
nostru popor.
un nivel calitativ ireproșabil a
de întreținere, la po
Vă asigurăm, mult iubite lucrărilor
rumb. floarea-soarelui,
sfeclă
și
stimate
tovarășe de zahăr, soia și alte culturi
Nicolae Ceaușescu, că toți parti prezentate participanților în toa
cipanții la consfătuire au tras te zonele județului.
maximum de învățăminte din . Un loc distinct l-a ocupat, în
lipsurile și neajunsurile mani cadrul schimbului de experien
festate, că v,or acțigna-cu pasiu ță. prezentarea acțiunilor desfă
ne și spirit revoluționar, intr-un șurate pentru continua dezvol
climat de ordine desăvîrșită și tare și modernizare a zooteh
exigență maximă, cu devota niei, pentru creșterea accentua
ment și neprecupețind nici un tă a producțiilor animaliere. Au
efort, așa cum dumneavoastră fost înfățișate realizările in îm
ați cerut, pentru obținerea unor bunătățirea cantitativă și calita
producții agricole sigure și sta tivă a bazei furajere printr-o
bile, pentru sporirea rolului a- mai bună structură a culturilor
griculturii la edificarea societă specifice, extinderea pășunatuții socialiste multilateral dezvol lui in taberele de vară, genera
tate in patria noastră.
lizarea unor tehnologii originale
Cu deosebit respect și profun de preparare a nutrețurilor gro
dă recunoștință vă adresăm, siere, ameliorarea pajiștilor na
mult stimate și iubite tovarășe turale.
Nicolae Ceaușescu, acum, in
In cursul dialogului purtat cu
preajma zilei de 23 August — specialiștii din agricultura ju
glorioasa aniversare a revoluției dețului Olt, participanții la con
de eliberare socială și națională, sfătuire au luat cunoștință, de
antifascistă și antiimperialistă — asemenea, de realizările impor
multă sănătate și fericire, ani tante obținute aici in ceea ce
mulți de viață și putere de mun privește dezvoltarea legumiculcă, pentru a conduce cu aceeași turii, pomiculturii, organizarea
strălucire, fermitate și patos re transportului și pregătirea spa
voluționar partidul și națiunea țiilor de depozitare în cele mai
noastră pe drumul luminos al bune condiții a recoltelor, valo
socialismului și comunismului. rificarea superioară a întregii
Consfătuirea de lucru pe pro producții agricole.
bleme de agricultură s-a înche
Prin întreaga sa desfășurare,
iat intr-o atmosferă entuziastă, schimbul de experiență din ju
de puternică vibrație patriotică. dețul Olt a dat posibilitatea
Ppternic însuflețiți de orien participanților la consfătuire și.
tările și îndemnurile cuprin prin ei, întregii țărănimi, să se
se in magistrala cuvîntare a convingă, prin forța de netăgă
tovarășului Nicolae Ceaușescu, duit a faptelor, că revoluția
participanții au dat expresie ho- agrară se poate înfăptui numai
tăririi tuturor lucrătorilor ogoa pe baza unei ample și consec
relor de a acționa neabătut, cu vente munci politice, organiza
înaltă responsabilitate comunis torice, a disciplinei ferme, a fo
tă, pentru îndeplinirea în cele losirii intensive a pămîntului și
mai bune condiții a prevederi tehnicii, a promovării cuceririlor
lor programelor speciale, a pla cercetării științifice, care să cu
nului pe acest an și pe întregul prindă toate unitățile agricole,
cincinal,
pentru
traducerea fiecare județ.

Raport cu privire la rezultatele obținute la cultura griului, orzului
și la alte cereale păioase în anul 1985-1986, concluziile ce se desprind
și măsurile ce trebuie întreprinse pentru realizarea și depășirea
prevederilor planului de stat în agricultură în 1987
Convocată din indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
președintele Republicii — se
arată in raport — consfătuirea
cu activul de partid și de stat
din agricultură este chemată să
analizeze in spirit critic și auto
critic, cu înaltă responsabili
tate. rezultatele obținute în
acest an la cultura cerealelor
păioase. să scoată în evidență
principalele aspecte organizato
rice și tehnice care au deter
minat obținerea unor producții
superioare in județele, unită
țile și fermele fruntașe, pre
cum și cauzele care au condus
la înregistrarea unor minusuri
de recoltă, să desprindă con
cluziile practice pentru activi
tatea viitoare și să stabilească
măsuri eficiente în scopul des
fășurării in ceie mai bune con
diții a campaniei de recoltare
și însămînțări din toamna aces
tui an. pentru obținerea unor
producții superioare în 1987. an
hotăritor în realizarea preve
derilor de plan din cincinalul
1986—1990.
Consfătuirea are loc în con
dițiile
amplificării
energiei
creatoare a întregului nostru
popor pentru realizarea măre
țelor obiective stabilite de
Congresul al XIII-lea al parti
dului. de ridicare a patriei
noastre socialiste pe noi culmi
de civilizație și progres. Țara
întreagă a cinstit și cinstește,
prin realizări prestigioase, ani
versarea a 65 de ani de la fău
rirea gloriosului nostru partid
și împlinirea a 50 de am de la
memorabilul proces al luptăto
rilor comuniști și antifasciști de
la Brașov, în care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a dovedit
calități de strălucit revolu
ționar. devotat trup și su
flet slujirii cauzei partidului,
intereselor supreme ale patriei
și poporului. întreaga națiune
întîmpfhă. totodată, cu realizări
remarcabile cea de-a 42-a ani
versare a victoriei revoluției
de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimpe
rialistă din august 1944, care a
deschis calea edificării socie
tății socialiste în România și
înaintării spre comunism.
In decursul celor peste patru
decenii de la eliberarea țării, și
cu deosebire în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea
al partidului, perioada cea mai
bogată în realizări din istoria
patriei, pe care întregul nostru
popor o numește cu mîndrie
patriotică „Epoca Ceaușescu",
agricultura — înscriindu-se or
ganic în dezvoltarea economică
generală a patriei — a cunos
cut profunde transformări struc
turale. Datorită sprijinului mul
tilateral primit, alocării unor
importante fonduri de investi
ții, baza tehnico-materială a
agriculturii s-a dezvoltat și
modernizat continuu.'
Agricultura constituie astăzi a
doua ramură de bază a econo
miei naționale. Definirea aces
tui loc are la bază concepția
profund științifică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de dez
voltare armonioasă a ramurilor
de activitate economică. de
realizare a unei agriculturi mo
derne, de înaltă productivita
te, de creștere a rolului și
aportului acestei ramuri a eco
nomiei naționale la progresul
general al țării.
De o deosebită importanță
pentru avîntul agriculturii noas
tre sint orientările și indicațiile
de mare valoare teoretică și
practică date de secretarul geJ
neral al partidului privind în
făptuirea noii revoluții agrare,
„înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al parti
dului — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cuvînta
rea rostită la Congresul al IIIlea al consiliilor de conducere
ale unităților agricole socialis
te, al întregii țărănimi — im
pune ca o necesitate obiec
tivă angajarea cu toată fermi
tatea în realizarea noii revolu
ții tehnico-ștlințifice și a noii
revoluții agrare... Trebuie să
fim pe deplin conștienți, sub
linia conducătorul partidului șl
statului nostru, că numai pe
baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, ale cunoaș
terii umane, în general, putem
asigura înaintarea fermă a pa
triei noastre pe calea socialis
mului și comunismului".
Aducem, și cu acest prilej, vii
le noastre mulțumiri, profunda
noastră recunoștință conducerii
de partid și de stat, personal
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru sprijinul permanent acordat agriculturii, în scopul
sporirii substanțiale a aportului
ei la opera de edificare a so
cietății socialiste.
După ce arată sarcinile de
plan ce revin anul acesta agri
culturii și producțiile medii ob
ținute la hectar la griu. orz,
orzoaica de toamnă, in raport
se arată: In condițiile agrometeorologice din anul agricol
1985—1986 era pe deplin posi
bil să realizăm producții medii,
respectiv totale, mult superioa
re celor înregistrate. Experien
ța județelor și unităților agri
cole fruntașe demonstrează con
vingător acest lucru. Semnifi
cative sint, în această privință.

rezultatele unităților agricole
din’ județul Olt, care, in acest
an, realizează o producție me
die, la orz, de 7 051 kg la hectar,
iar la griu de 6 005 kg la hectar.
Aceste producții sint rodul pre
ocupării intense și permanente
a comitetului județean de par
tid, a organelor agricole, a tu
turor lucrătorilor din agricultu
ra județului Olt, pentru aplica
rea celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii in toate unitățile
agricole, pentru generalizarea
experienței înaintate din C.A.P,
Scornicești. Recoltele mari ob
ținute aici pe întreaga supra
față cultivată cu cereale păioa
se nu sint un dar al naturii, nu
s-au obținut numai în acest an,
ci ani in șir. Ele se explică prin
grija deosebită a specialiștilor
agricoli pentru ridicarea consi
derabilă a potențialului produc
tiv al solurilor prin subsolaj, afinare și scarificare, prin corec
tarea acidității cu amendamen
te calcaroase, prin fertilizarea
sistematică
cu
îngrășăminte
naturale, asigurarea unui raport
echilibrat între fosforul și azotul
administrat plantelor, prin rea
lizarea unei densități optime de
plante recoltabile pe metrul pă
trat etc. Aplicarea cu discernămint, diferențiat, a tehnologiei
în unitățile din județul Olt de
monstrează cu putere că. în
România, pe toate solurile podzolice pot fi obținute producții
mări, eficiente din punct de ve
dere economic.
Aceste producții constituie
rezultatul firesc al muncii me
canizatorilor și cooperatorilor,
al specialiștilor care au lucrat
organizat, cu spirit de răspun
dere. devotament, pasiune re
voluționară, disciplină și dă
ruire personală pentru a realiza

remedierea defecțiunilor tehni
ce. implicării și răspunderii
insuficiente a mecanizatorilor
pentru rezolvarea operativă,
temeinică a problemelor ivite in
procesul de producție.
Raportul prezintă in continua
re sarcinile și măsurile privind
executarea lucrărilor agricole
din campania agricolă de toam
nă. în legătură cu aceasta s-a
arătat că. pe baza indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a
fost elaborat Programul de mă
suri cu privire la pregătirea și
desfășurarea campaniei de re
coltare a culturilor de toamnă,
insămințarea cerealelor păioa
se, executarea ogoarelor de
toamnă și a altor acțiuni de
creștere a capacității de pro
ducție a solului ; Programul
special pentru recoltarea, trans
portul și depozitarea porumbu
lui ; Programul de măsuri pri
vind asigurarea densității la
hectar la cerealele păioase de
toamnă și pentru prevenirea
pierderilor Ia recoltarea meca
nizată a culturilor și Programul
special privind asigurarea udă
rilor de răsărire a griului, or
zului și a altor culturi care se
insămințează in toamna anului
1986.
Programele cuprind volumul
de lucrări și principalele ac
țiuni ce trebuie întreprinse, me
nite să asigure efectuarea la
timp și de calitate a însămințării culturilor de toamnă, pre
cum și a recoltării, transportu
lui. livrării și depozitării pro
ducției, cît și efectuarea celor
lalte
lucrări
agricole
de
toamnă.
In dontinuare, în raport se
face o analiză amănunțită a
modului în care au fost reali
zate sarcinile de plan în horti
cultura. In perioada care a tre

Text prescurtat
exemplar sarcinile puse de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind înfăptuirea noii revo
luții agrare în patria noastră.
In continuare, in raport se
face o analiză amănunțită a
cauzelor care au determinat ca
în numeroase județe și unități
agricole planul fixat pentru
producția de cereale să nu fie
îndeplinit integral. Sint indi
cate diferențele mari de pro
ducție intre județe vecine, cu
condiții pedoclimatice asemă
nătoare, ca și intre unități în
vecinate în cadrul aceluiași ju
deț.
Diferențele mari de produc
ție între județe și chiar unități
agricole vecine — se sublinia
ză în raport — ca și conclu
ziile reieșite din controalele
efectuate în zonele din sud și
est ale țării, evidențiază că
acolo unde cadrele de condu
cere. șefii de ferme, toți oame
nii muncii au acționat cu în
treaga răspundere. într-un spi
rit de înaltă exigență, pentru
executarea corespunzătoare a
tuturor lucrărilor agricole, re
zultatele ce s-au obținut au
fost bupe și chiar foarte bune.
Producțiile mici de griu și orz
se datoresc unor grave neajun
suri în gospodărirea pămîntu
lui și a bazei tehnico-materiale, în organizarea muncii, lipsei
de responsabilitate din partea
unor conduceri de C.U.A.S.C.-nri
și unități, a specialiștilor agri
coli pentru executarea lucrări
lor la timp și de calitate, con
form normelor tehnice stabilite.
In continuare este scoasă in
evidență importanța deosebită â
asigurării amplasării judicioase
a culturilor păioase, a lucrări
lor pedoamelioratlve pe soluri
le grele și acide, a efectuării
la timp și de bună calitate a
arăturilor, a respectării tehno
logiilor de semănat și a date
lor fixate pentru această lu
crare. a folosirii mijloacelor
tehnice corespunzătoare, reali
zării densității stabilite a în
grășămintelor și irigațiilor.
Deficiențele semnalate — arată raportul — lipsa de disci
plină in respectarea tehnologii
lor și în executarea de calita
te a lucrărilor se datoresc ca
drelor de conducere și specialiș
tilor din unitățile agricole, din
consiliile unice agroindustriale
și organele agricole județene,
care nu au acționat cu fermi
tate pentru lichidarea neajun
surilor, trecînd cu superficiali
tate peste abaterile grave de la
respectarea întocmai a prevede
rilor din programele aprobate.
O mare răspundere in nerealizarea producțiilor planificate
revine stațiunilor de mecaniza
re a agriculturii, trusturilor
S.M.A. și Direcției generale economice pentru mecanizarea agriculturii. După cum se cu
noaște, Ia cerealele păioase toa
te lucrările se efectuează nu
mai cu mijloace mecanizate. Ca
litatea nesatisfăcătoare a lucră
rilor de pregătire a terenului,
de însămînțare, întreținere și
recoltare se datorează lipsurilor
existente in repararea tractoa
relor și mașinilor agricole, in
buna organizare a muncii, in

cut din acest an s-a acționat cu
multă fermitate. în lumina in
dicațiilor și orientărilor date de
secretarul general al partidului,
pentru realizarea sarcinilor din
programele speciale aprobate,
privind dezvoltarea legumicul
torii. pomiculturii și viticultu
rii. Astfel, s-a reușit ca insămințarea și plantarea suprar
fețelor prevăzute în plan, pe
total și pe sectoare, să fie
realizată în perioadele optime
recomandate și la nivelul cali
tativ superior. îndeplinindu-se
și sarcinile stabilite privind
creșterea suprafețelor la legu
me cu 15 000 hectare și la car
tofii de toamnă cu 30 000
hectare. De asemenea, ca re
zultat al activității în acest
sector, s-au preluat la fondul
de stat cu 85 mii tone legume
și, respectiv, cu 50 mii tone
fructe mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut, fapt care a contri
buit la o mai bună aprovizio
nare a populației și la crearea
unor disponibilități pentru ex
port.
Cu toate acestea s-a arătat
că și în activitatea desfășurată
în horticultura s-au înregistrat
unele deficiențe și neajunsuri,
care se referă în principal la
nerespectarea planului in struc
tura sortimentală, de recoltarea,
preluarea și valorificarea legu
melor, fructelor, cartofilor și
strugurilor.
Acțiunile șl măsurile ce tre
buie întreprinse în horticultura
în perioada care urmea’ză au in
vedere buna întreținere a cul
turilor în ogor, succesive și
duble, organizarea temeinică a
recoltărilor eșalonate a legume
lor, pregătirea și desfășurarea
campaniei de recoltare a carto
filor de toamnă, strugurilor și
fructelor, realizarea programu
lui de conserve, a rezervelor de
iarnă, precum și buna aprovi
zionare a populației. Organi
zarea la nivel corespunzător a
recoltării produselor horticole,
respectarea programelor întoc
mite, declanșarea și efectuarea
lucrărilor în termenele stabilite,
mobilizarea forțelor necesare
umane și mecanice trebuie să
constituie obiective principale
pentru toate unitățile cu profil
horticol.
Referindu-se, în continuare,
la ‘înfăptuirea programului de
îmbunătățiri funciare, raportul
reliefează că, potrivit prevede
rilor Programului național de
irigații și îmbunătățiri funciare,
în acest an trebuie să se pună
in funcțiune: 766 mii hectare amenajate pentru irigații, din
care 641 mii hectare în sisteme
și 125 mii hectare în amenajări
locale, 640 mii hectare desecări,
din care 598,5 mii hectare in sis
teme, 314,5 mii hectare lucrări
de combatere a eroziunii solu
lui.
In perioada care a mai ră
mas din acest an, sarcina prin
cipală a tuturor celor care lu
crează pe șantiere este de a-și
concentra eforturile pentru fo
losirea completă și eficientă a
utilajelor și mașinilor din dota
re, pentru a se realiza sarcina
stabilită prin planul de stat pe
anul 1986 de a se ajunge, la
sfirșitul anului, la 3 710 mii

hectare amenajate pentru iri
gații, 3 540 mii hectare amelio
rate prin lucrări de desecare și
2 410 mii hectare ameliorate
prin lucrări de combatere a eroziunii solului.
Unul din obiectivele impor
tante puse de conducerea de
partid și de stat in fața tuturor
lucrătorilor din agricultură este
creșterea suprafeței arabile, se
arată in raport. Față de supra
fața arabilă prevăzută prin
planul de stat a fi in cultură
in anul 1986, de 10 010 mii hec
tare. s-au realizat 9 970.6 mii
hectare, cu minus de 39,4 mii
hectare. Raportul subliniază că
nerealizarea suprafeței arabile
în cultură se datorește, in prin
cipal. faptului că Ministerul Agriculturii, organele agricole ju
dețene și unitățile agricole nu
au acționat energic pentru asi
gurarea tuturor condițiilor ne
cesare executării la termen a
lucrărilor de amenajare, trans
formării și luării în cultură
surselor identificate, precum ș
pentru lichidarea restanțelor 1
recuperarea și redarea în pro
ducție a terenurilor scoase di
circuitul agricol.
Referindu-se în continuare 1
un alt important sector de a<
tivitate din agricultura noash
— creșterea animalelor — ra
portul apreciază că in acest an
s-a reușit să se obțină unele
rezultate bune în ceea ce pri
vește producția de carne de
pasăre și de bovine. In jude
țele Timiș, Suceava. Neamț,
Vaslui, Iași, Sectorul agricol
Ilfov și altele, unde au fost
luate măsuri ferme pentru asi
gurarea furajelor și moderni
zarea adăposturilor, pentru intărirea ordinii și disciplinei,
s-au
înregistrat
importante
creșteri de efective și depășirea
livrărilor
la carhe și lapte
pentru fondul de stat. Dar în
activitatea desfășurată în sec
torul creșterii animalelor au
continuat să existe grave ne
ajunsuri, în primul rind in asi
gurarea furajelor necesare, in
aplicarea tehnologiilor. în acor
darea asistenței zooveterinare.
După ce se referă în mod
concret la situația nesatisfăcă
toare existentă in unele județe
și in unități agricole de stat și
cooperatiste, raportul conchide:
In lunile care au rămas din
acest an există posibilitatea de
a ‘se remedia multe din ne
ajunsurile existente. Este ne
cesar să se mobilizeze toate
forțele pentru asigurarea și fo
losirea rațională a bazei tehnico-materiale existente.
întreaga activitate din agri i
cultură — se arată în raport -c
trebuie să se desfășoare în con
dițiile aplicării ferme a princi-ț
piilor noului mecanism econo*
mico-financiar. Așa cum a ii
dicat conducerea de partid ;>l
de stat, fiecare unitate trebuie
să lucreze astfel incit să-și.
acopere, din veniturile realiza
te. cheltuielile de producție, să
aibă o activitate rentabilă. Demonstrind o înaltă responsabi
litate pentru gospodărirea ju
dicioasă a pămintului. a bazei
tehnico-mațeriale, a mijloacelor
materiale și financiare, multe
unități agricole reușesc să ob
țină venituri nete substanțiale.
După ce se referă la o serie
de fenomene negative ce se
mențin in situația economicofinanciară a unităților agricole,
raportul arată că pentru lichi
darea lor trebuie realizată
funcționarea riguroasă a fiecă
rei unități agricole pe princi
piile autoconducerii și autogestiunii economice. în scopul
realizării acestui obiectiv s-au
elaborat și aprobat normativele
financiare la produsele agri
cole vegetale și ‘animale din
unitățile agricole socialiste, pla
nul de finanțare a activității
economico-sociale pe baza auto
conducerii și autogestiunii, nor
marea stocurilor de materii pri
me și materiale, producție ne
terminată și producție finită.
Ministerul Agriculturii, Uniu
nea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție, or
ganele agricole județene, con
ducerile de unități, toți specia
liștii din agricultură au sarci
na de mare răspundere de a
acționa fiecare pentru sporirea
substanțială a producțiilor me
dii și totale, o dată cu reduce
rea cheltuielilor de producție,
astfel ca toate unitățile să-și
asigure finanțarea din venituri
proprii.
în încheiere, în raport se
arată : Acționind energic pen
tru înlăturarea deficiențelor
care au existat in activitatea
desfășurată pină în prezent, să
ne angajăm să facem totul
pentru a ne situa la nivelul
cerințelor noii revoluții agrare.
Realizind un salt calitativ in
întreaga activitate organizatori
că și tehnică, să acționăm toți,
permanent, cu conștiința lucru
lui temeinic făcut, cu răspun
dere maximă pentru soarta
producției agricole, in scopul
sporirii substanțiale a aportu
lui agriculturii la dezvoltarea
generală a țării, la creșterea
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului nostru popor.
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tală să o strîngem cu cîteva pro
cente în plus de umiditate, pen
tru a nu avea pierderile pe care
le-am avut acum un an.
Este necesar să organizăm co
mandamente speciale pentru stringerea acestor culturi. Toată comu
na. în frunte cu primarul, cu pre
ședintele cooperativei, cu directo
rul unității de stat, cu absolut toa
tă lumea trebuie să treacă la strînsul recoltei ! Strînsul recoltei re
prezintă o campanie care trebuie
tratată ca atare ! în această cam
panie, toată lumea. în frunte cu
primul secretar județean, cu direc
torul agricol, ou ministrul agricul
turii, cu președintele Consiliului
Național al Agriculturii trebuie să
treacă la strînsul recoltei.
în mod corespunzător trebuie să
procedăm și cu porumbul. Practic,
pînă cel tîrziu la 10 septembrie,
trebuie să avem strins un milion
de hectare de porumb. De fapt, po
rumbul din cultura întîi trebuie
să fie strâns în întregime pînă la 1
octombrie, urmînd ca numai su
prafața de aproape 400 000 de hec
tare. din cultura a doua, să fie
strinsă în octombrie. Acesta tre
buie să fie programul campaniei de
recoltare în toamna aceasta !
în mod corespunzător trebuie
luate în considerație viticultura,
pomicultura în județele care au
suprafețe mari ou vii și livezi. în
același fel trebuie să se acționeze
și în ce privește cartofii și sfecla.
Ceea ce am spus la fasole și floa
rea-soarelui este valabil și pentru
cartofi. Practic, la recoltatul carto
filor nu trebuie să depășim 10—12
zile. Trebuie organizate pe județ,
pe consiliile agroindustriale, pe
unități colective pentru strîngerea
în întregime a cartofilor. Și la car
tofi vom introduce din anul acesta
sistemul de formare a fondului de
retribuire ou 10 la sută din produc
ția realizată.
Este necesar să se stabilească ba
zele de depozitare a producției agricole, în raport de cultură ; nu
se pot. sub nici un motiv, depo
zita cerealele, produsele agricole,
decât în bazele stabilite pentru fie
care unitate. Ceea ce este posibil să
se ducă de la început la unitățile
de achiziții, iar pentru restul pro
duselor trebuie stabilite baze,
cu responsabili din partea uni
tăților de achiziții, chiar pen
tru ceea ce rămîne în unități
pentru acestea. în întregime, nu
se pot depozita culturile decît în
bazele anume stabilite ! Orice altă
depozitare va atrage după sine și
sancțiunile corespunzătoare ! Tre
buie să introducem o ordine desăvîrșită în depozitarea și păstrarea
recoltelor.
în mod corespunzător trebuie
să fie luate măsuri pentru a asi
gura livrarea la fondul de stat a
produselor agricole, a producției
de orz. de grîu care n-a fost li
vrată în întregime, a produselor
care se string acum — de fasole,
floarea-soarelui, soia, porumb, car
tofi, sfeclă și celelalte.
în același timp, conform celor
stabilite, întreaga producție pen
tru fondul de furajare, la porumb
și alte culturi, este în administra
rea directă a întreprinderilor de
stat, de achiziții. Indiferent dacă
unele produse le livrăm direct la
fabricile de furaje concentrate,
răspunderea pentru depozitare o
au întreprinderile de achiziții. în
tregul fond de stat și de furaje
este administrat de aceste unități
— pe țară și pe fiecare județ, la
cooperative și în I.A.S.-uri, în toa
te celelalte unități agricole, inclu
siv de cercetare, și așa mai de
parte.
Așa cum se prezintă culturile acum. sînt perspective să avem o
recoltă bună la toamnă. Practic,
de fapt, în afară de recolta a doua,
toate celelalte culturi nu mai pun
nici un fel de probleme, nu mai
necesită nici ploaie, nici irigații,
acum necesită măsuri de strîngere
la timp și depozitare corespunză
toare !
Am discutat cu primii-secretari
și am respins evaluările care s-au
prezentat. Le consider nesatisfă
cătoare și în neconcordanță cu
realitățile. Ați auzit ce recoltă ob
ține județul Olt; ați auzit o serie
de unități care au recolte de peste
20 de tone de porumb la hectar,
recolte bune la floarea-soarelui,
la cartofi, la sfeclă și așa mai de
parte. în medie, trebuie să obți
nem pe țară cel puțin 8 000 kg de
porumb la hectar, așa cum se prezintă recolta acum, mă refer la
cultura întîi.

Vreau să fie bine înțeles — și
spun asta pentru primii-secretari,
pentru toți conducătorii unităților,
și aici toți sînteți activiști de
partid și de stat din agricultură,
pentru cadrele de bază din agri
cultura județelor, din centrale —
că nu se poate să venim cu re
colte și cu densități mai mici decît
cele ce sînt stabilite și pe care
trebuie să le realizăm ! Am văzut
multe lanuri de porumb și
realmente recoltele sînt bune.
Iată de ce am ajuns Ia concluzia
că trebuie să avem o recoltă medie
la porumb de cel puțin 8 000 de
kg la hectar în acest an și, în mod
corespunzător, și retribuția la po
rumb va fi — aplicînd din acest
an principiul pe care l-am stabilit
— cu peste 50 la sută mai mare.
Nu vreau să mă mai refer la
restul culturilor.
La cartofi nu
trebuie să venim cu o recoltă sub
30 de tone la hectar. Este mică,
dar cel puțin în acest an trebuie
să avem 30 de tone la hectar.
Este necesar să înțelegem că
trebuie să punem ordine, discipli
nă în strângerea la timp, fără
pierderi, a recoltei în toate ju
dețele — și, pe această bază, să
asigurăm și fondiil de stat și pro
ducții corespunzătoare cooperato
rilor.

Stimați tovarăși,
A doua mare activitate este
campania de însămînțări de toam
nă. în mod conștient am spus
campania de însămînțări de toam
nă pentru că trebuie să o tratăm
ca atare, s-o organizăm așa cum
se organizează — repet — o cam
panie militară, pregătind totul
temeinic, și material, și toate for
țele, pentru a realiza obiectivele
în termenele stabilite.
Practic,
pînă la 15 septembrie trebuie să
se termine toate arăturile pentru
însămînțările din această toamnă,
începînd de anul viitor, din pri
măvară. Ministerul Agriculturii
trebuie să stabilească premer
gătoarele, în mod concret, pe ju
dețe, pe fiecare unitate, precum și
loturile care urmează să fie însămînțate cu grîu și orz. în raport
de aceasta, să asigurăm și strînsul
recoltelor și pregătirea terenurilor.
Trebuie să facem, în această pe
rioadă, toate pregătirile pentru în
sămînțări. cît mai temeinic. Ați
putut constata că județul Olt și
alte
unități
procedează
în
acest fel.

Este necesar să se pregătească
temeinic sămînta. Practic, pînă cel
mai tîrziu în 10 septembrie, să
mînta de orz și de grîu să fie toată
pregătită și depozitată în mod co
respunzător, cu buletinele ne
cesare.
Trebuie să pornim de la nece
sitatea asigurării densităților cores
punzătoare, de 6—8 cm între rînduri, în toate județele și în toate
unitățile.
Să asigurăm densitatea cores
punzătoare. de cel puțin 500 de
plante la recoltat pe metru pă
trat. Nu trebuie să mai avem orz
și griu sub 500 de plante la re
coltare, pe metru pătrat ! Și atunci
toti vor candida la titlul de „Erou
al noii revoluții agrare". Cantita
tea de 200—220 de kg de grîu care
o însămînțăm pe hectar asigură
inițial această densitate. Dar știți
cu totii că griul are posibilitatea
și vrea să aibă cît mai multi frați,
și fiecare bob poate avea 2—3
frați, chiar și mai mulți. Este deci
posibil ca, la cantitatea de sămîntă pe care o semănăm, să realizăm
cel puțin aceste 500 de plante. De
regulă. însă, trebuie să mergem de
Ia 600 pînă la 800 de plante pe
metru pătrat. Rezultatele obținu
te în județul Olt, în unitățile des
pre care s-a vorbit aici și în ceÎSlalte care n-au ajuns la 8 000 kg
Ia hectar, dar au 7 000 sau 6 000
kg la hectar — și avem un număr
mare de astfel de unități — sînt
rodul aplicării acestor lucrări și
densități. Sînt necesare măsuri ho
tărâte pentru realizarea însămînțărilor de toamnă, la orz, la griu,
în perioadele stabilite prin lege —
cel mai tîrziu pînă la 1 octombrie
în zonele în care iarna vine mai
timpuriu, iar pînă la 10 octombrie
să fie realizate în întregime toate
însămînțările. Avem tot ce ne tre
buie pentru a asigura terminarea
campaniei
de însămînțări. la
timpul stabilit, aceasta fiind un
factor hotărâtor pentru asigurarea
unei
bune
recolte
în # anul
viitor.
Sînt necesare. în continuare, mă
suri corespunzătoare de pregătire
temeinică și de realizare a arături
lor de toamnă. Va trebui să se
revadă planul lucrărilor de scarificare și îmbunătățit în raport cu
experiența pe care o avem, astfel
încît, practic, la 3—4 ani o dată, să
realizăm această lucrare foarte im
portantă pe o suprafață de circa 3
milioane de hectare. în raport de
aceasta să fie asigurate mașinile,
tractoarele și tot ce este necesar

pentru asemenea lucrări. Să ne
apucăm să lucrăm în mod cores
punzător pămîntul pentru ca să ob
ținem maximum de pe el.
Avem deja soiuri bune de sămân
ță. Recoltele pe care le obținem
demonstrează că. cu aceste soiuri
de sămîntă, putem obține, practic la
toate culturile, recolte foarte bune.
Desigur, nu vreau să înțeleagă
cumva tovarășii din cercetare că
nu trebuie să se mai preocupe să
realizeze cele ce am stabilit — noi
soiuri mai productive, mai timpu
rii. mai rezistente la ger și la se
cetă — pentru ca să avem perma
nent soiuri tot mai bune. Dar și
cu ceea ce avem acum — și vreau
să subliniez aceasta — putem să
obținem recoltele pe care le-am
stabilit sau pe care le-au realizat
județul Olt și alte unități.
Totul depinde de felul în care
se lucrează în fiecare unitate. în
fiecare județ- Aceasta în ce pri
vește campania lucrărilor de toam
nă. strînsul recoltei, arăturile. Cu
prind în aceasta și viticultura, și
pomicultura, și legumicultura ;
nu m-am referit în mod deo
sebit la ele. Dar. desigur, trebuie
să urmărim ca. la toate acestea,
incltțsiv la legume, să avem o
producție din belșug. Sînt condiții
să asigurăm o bună autoaprovizionare și aprovizionare a populației.
în ce privește zootehnia, pe pri
mele 6 luni rezultatele nu sînt prea
bune. Avem o anumită creștere,
dar nu conform planului. Unele ju
dețe au tăiat un număr mai mare
de bovine. Este adevărat, s-a dis
cutat și s-au luat măsurile cores
punzătoare. Cred că se vor îndrep
ta lucrurile.
Este necesar să realizăm în în
tregime efectivele și producțiile
stabilite. Sînt cîteva județe care au
oprit livrările de produse alimen
tare — carne, lapte mai cu seamă
— la fondul de stat și au consumat
paste prevederile planului. S-a dis
cutat cu aceste județe. Consider aceasta ca o gravă încălcare a le
gilor. a disciplinei de partid și de
stait, inadmisibilă pentru activitatea
unor organe de partid și de stgt.
Legile sînt foarte clare și posibili
tatea de a consuma suplimentar
este legată de realizarea de pro
ducții suplimentare. Atrag foarte
serios atentia atît în ce privește
efectivele, cît si producțiile de car
ne, de lapte și celelalte, care tre
buie să se livre’ze corespunzător
pentru fondul de stat, pentru fon
dul de autoaprovizionare.

Sînt necesare măsuri
hotărîte
pentru a asigura strîngerea și pre
gătirea temeinică pentru iarnă a
furajelor necesare. Trebuie strînse
toate furajele grosiere, care în
unele județe continuă să fie încă pe
cîmp ; trebuie, de asemenea, strân
se toate culturile din recolta a
doua. în general, cultura a doua se
prezintă bine; probabil o mare
suprafață de porumb din cultura a
doua va ajunge cu porumb știulet
în lapte sau chiar lapte-ceară. ceea
ce va asigura o bază bună furaje
ră. astfel încît să avem tot ce este
necesar pentru o iernare corespun
zătoare. pentru obținerea de pro
ducții la nivelul prevederilor pla
nului. Și în acest sector, anul
viitor trebuie să obținem recoltele
prevăzute în plan.
Consider că Ministerul Agricul
turii, organele județene trebuie
să
ia
măsuri pentru reali
zarea fătărilor pentru anul viitor,
asigurând monta necesară din acest
an, pentru a avea o natalitate la
bovine de cel puțin 85 la sută — și
în mod corespunzător la ovine, la
porcine si asa mai departe.
Preocupîndu-ne de toate pro
blemele, de strînsul recoltei și de
însămînțări, trebuie să acordăm
atenție corespunzătoare zootehniei,
ca pna ,din ramurile hotărâtoare
pentru realizarea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea, pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare.
în concluzie, tovarăși, va trebui
să se treacă imediat la realizarea
în viață a tuturor măsurilor ce
s-au discutat în consfătuire. Să
discutăm în consfătuiri scurte cu
întregul activ de partid din agri
cultură aceste măsuri, să închidem
birourile și să se treacă la apli
carea măsurilor în toate domeni
ile ! Va trebui să facem totul ca
să încheiem acest an cu rezultate
cît mai bune, să punem din primul
an al celui de-al 8-lea cincinal
bazele unor producții agricole
care să dea garanția înfăptuirii
pînă în 1990 a obiectivelor noii
revoluții agrare în toate sectoarele
de activitate ! Să facem astfel ca
încă anul viitor — an în care vom
avea și Conferința Națională a
partidului — să obținem cea mai
bună recoltă agricolă de pînă
acum în România și consider că
aceasta trebuie să fie la nivelul
producțiilor și obiectivelor pe care
le-am discutat în această consfă
tuire.
Sînt necesare măsuri hotărîte
pentru a asigura disciplina și

ordinea în sectorul de mecanizare,
pentru ca toate lucrările să se
desfășoare în condiții corespunză
toare. Nu trebuie admisă nici un
fel de arătură, pregătire de
însămînțări sau însămînțări care
să nu corespundă cerințelor sta
bilite !
Este necesar să folosim temeinic
îngrășămintele. dar să nu facem
abuz de ele. Să folosim în între
gime îngrășămintele naturale, să
combatem abuzul de pesticide. Am
discutat în cîteva rînduri cu to
varășii din conducerea Ministeru
lui Agriculturii, am și redus pen
tru anul viitor cantitatea de pes
ticide.
Cele mai bune erbicide sînt
cele cunoscute de sute de ani —
prașila ; patru prașile dau și re
coltă bună, înlocuiesc și lipsa de
ploaie și asigură și sănătatea oa
menilor. în general, abuzul mare
de chimicale este criticat pe plan
mondial pentru că devine un pe
ricol pentru sănătatea oamenilor,
pentru că duce la poluarea mediu
lui înconjurător. Folosirea chimi
calelor sub diferite forme se poa
te realiza numai aplicînd ferm
normele stabilite și reducînd la
maximum apelarea la acestea, înlăturînd cu desăvîrșire orice abuz,
orice folosire excesivă a lor.
Este necesar să trecem Ia o
bună organizare a muncii, la ge
neralizarea experienței pozitive în
toate domeniile — și, în acest ca
dru. si la îmbunătățirea sistemului
învățământului
agricol.
Acesta
trebuie să se bazeze nu pe niște
lecții de catedră, teoretice, ci pe
generalizarea experienței, pe folo
sirea schimbului de experiență în
cîmp, care să demonstreze și să
învețe oamenii cum trebuie să lu
creze și ce trebuie să facă.
Trebuie să fie întărită ordinea,
disciplina, să se lucreze peste tot
în spiritul exigențelor noii revo
luții agrare, în spiritul exigenței
revoluționare. în agricultură, a
acționa ca revoluționar înseamnă
a acționa pentru recolte mari, a
acționa pentru o agricultură de
mare randament !
Trebuie să ne ocupăm foarte se
rios de ridicarea nivelului de ca
lificare și pregătire a oamenilor
care lucrează în agricultură, înce
pînd cu specialiștii care au unele
lucruri de învățat și unele lucruri
de uitat — spun aceasta nu întîmplător !
Trebuie să se înțeleagă că agri
cultura cere o nouă concepție de
lucru în toate domeniile, așa cum

demonstrează
experiențele
pe
care le-am văzut — și care multe
nu corespund cu ceea ce s-a în
vățat și, din păcate, se mai învață
încă din manuale. Va trebui ca și
în acest domeniu să înlăturăm
ceea ce nu mai corespunde.
Cînd am discutat să obținem 10
mii de kg de porumb la hectar,
multi se uitau și ziceau : astea
sînt cerințe abstracte. Cînd am
vorbit de 20 mii de kg de porumb,
chiar cei de la Institutul Agrono
mic și de la Academia Agricolă
erau neîncrezători. Acum avem și
10 si 20 de mii. începem să vorbim
de 30 de mii de kg de porumb la
ha si acum oamenii au încredere
că se poate realiza această produc
ție. Cînd s-a vorbit de 8 000 de kg
de griu Ia hectar, multi erau neîn
crezători. Acum avem 8 000 și vom
ajunge să avem pe marea majori
tate a suprafețelor 8 000 kg grîu
la hectar și ne gîndim să ajungem
la 10 000 kg de grîu la hectar.
în mod corespunzător trebuie asigurată și pregătirea oamenilor
din agricultură, a țărănimii, a
mecanizatorilor ! învățămîntul agricol trebuie să se ocupe tocmai
de problemele acestea, de a învă
ța cum șă folosim și cum să ob
ținem maximum de producție pe
fiecare metru .pătrat. Aceasta tre
buie să învățăm și aceasta este
necesar să înțeleagă fiecare, înce
pînd cu activul de partid și de
stat ! Nu ne putem mulțumi cu
chemări generale. Trebuie să în
vățăm oamenii cum să obțină o
producție bună agricolă ! Aceasta
înseamnă a te ocupa de agricultu
ră, a fi revoluționar în agricul
tură ! Trebuie să schimbăm con
știința, felul de a gîndi al oame
nilor ! Aceasta înseamnă crearea
conștiinței revoluționare, socialis
te, începînd cu atitudinea față de
muncă ! Dacă vor ști să strige nu
mai lozinci, oricît de frumoase
vor fi acestea, nu înseamnă că
i-am învățat să fie buni revolu
ționari ! Numai cînd vor avea o
atitudine revoluționară față de
muncă, față de tot ce este nou,
atunci au devenit buni revoluțio
nari, au ajuns la conștiința nouă,
a omului nou, înaintat, constructor
al socialismului și comunismului !
Aceasta este valabil pentru acti
vul nostru de partid și de stat
pînă la ultimul țăran și muncitor
din agricultură. în această direc
ție trebuie să concentrăm activi
tatea de partid, de pregătire pro
fesională, dar și
politico-educativă !
Doresc să închei exprimînd spe
ranța că discuțiile din această
consfătuire — chiar dacă unele
au fost mai directe — trebuie să
ajute la o schimbare hotărâtoare a
felului de muncă, de gîndire al
organelor de partid și de stat, al
activului de partid și de stat, al
tuturor oamenilor muncii din
agricultură.
Trebuie să facem în așa fel în
cît. încă anul acesta, să realizăm,
totuși, o recoltă bună. Să facem
totul pentru a asigura fondul de
stat de produse agricole ! Să fie
luate toate măsurile pentru a asi
gura. anul viitor, o recoltă printre
cele mai bune, sau cea mai bună
recoltă din istoria României ! Cu
această hotărâre trebuie să pornim
de aici, tovarăși 1 (Aplauze și urale
puternice;
se
scandează:
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu
și poporul !“).
Vă rog să transmiteți tuturor
organizațiilor și organelor de
partid, organelor agricole. întregii
țărănimi și tuturor lucrătorilor din
agricultură cele mai bune urări și
speranța și convingerea mea că
cele petrecute în vara aceasta vor
aparține în scurt timp trecutului,
că în toate județele, în toate uni
tățile se va demonstra că avem
această posibilitate, că fiecare acti
vist. fiecare țăran și om al mun
cii este hotărât să facă totul pen
tru înfăptuirea hotărârilor Con
gresului al XIII-lea. a noii revo
luții agrare.
Vă doresc tuturor. întregii țărănimi succese în întreaga activita
te. multă sănătate și fericire!
(Aplauze, urale, ovații puternice,
prelungite. Se scandează îndelung:
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu
și poporul
„Ceaușescu. Româ
nia — stima noastră și mindria !“
Toți cei prezenți în sală se ridică
in picioare și, într-o puternică at
mosferă de angajare patriotică și
unitate, aclamă îndelung pentru
Partidul Comunist Român —
forța politică conducătoare a în
tregii națiuni — pentru secretarul
general al partidului, președin
tele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu).
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CONSFĂTUIREA CU ACTIVUL DE PARTID

SI DE STAT DIN AGRICULTURĂ
•

Din cuvîntul participanților la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE BĂRBULESCU
Caldele aprecieri, vibrantele
îndemnuri adresate de dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
la tribuna plenarei C.C. al
P.C.R. organizației de partid a
județului Olt, tuturor celor ce
trăiesc și muncesc pe ogoa
re, ne încălzesc inimile, dau
aripi faptelor. Vă aducem, și
cu acest prilej, profundele
noastre simțăminte de dragoste
fierbinte, de înaltă recunoștin
ță, cele mai alese și vii mul
țumiri, pornite din adincul su
fletelor și cugetelor noastre.
Lucrările consfătuirii, organi
zată din inițiativa și sub directa
conducere a tovarășul ui
Nicolae Ceaușescu, se desfă
șoară in climatul de muncă
avintată în care întregul nos
tru popor întîmpină marea
noastră sărbătoare națională de
la 23 August.
în continuare, referindu-se Ia
experiența acumulată de ju
dețul Olt în sporirea producției
de cereale, vorbitorul a spus :
Pornind de la ceea ce dumnea
voastră, mult iubite tovarășe
secretar general, ne-ați învățat
de fiecare dată la fața locului,
în centrul problemelor activită
ții organizației noastre județe
ne de partid au stat cele care
vizează ameliorarea și creșterea
fertilității solului. îmbunătăți
rea structurii și reducerea gra
dului său de aciditate, intro
ducerea de tehnologii noi și
respectarea acestora, pentru ca
pămîntul să devină intr-adevăr
mai darnic. Am administrat în
sol peste trei
milioane tone
îngrășăminte organice și un mi
lion tone
amendamente, am
scarificat șl afinat pămîntul pe
mai bine de un sfert din supra
fața arabilă a județului, trans
formed în multe locuri podzolurile in adevărate cernozio
muri. Am acționat cu mai mul
tă responsabilitate pentru pre
gătirea patului germinativ, am
asigurat semințe de înaltă pro
ductivitate, am însămînțat în
timp optim, am irigat unde am
avut posibilități, am luat mă
suri pentru a recolta și depo
zita producția fără pierderi. Ca
urmare,
astăzi,
cu legitimă
mîndrie patriotică, vă raportăm
că. în acest an, am smuls pămintului peste 7 000 kg orz la
hectar și 6 005 kg grîu. înde
plinind astfel prevederile pla
nului în proporție de 145 la
sută la orz și 136 la sută la
grîu. S-a dovedit încă o dată
că, la nivelul actual al dotării
agriculturii, dacă folosim ra
țional, cu mai multă răspunde
re baza tehnico-materială de
care dispunem putem să ridi
căm în mai mare măsură pro
ducția de cereale. de plante
tehnice, de legume și fructe,
producția animalieră, într-un
cuvînt, să contribuim substan
țial la creșterea bunăstării oa
menilor. Este grăitor în acest
sens faptul că, în acest an. din
cele 22 unități care au obținut
peste 8 000 kg orz Ia hectar. 10
sînt așezate în zona de centru
și nord a județului, acolo unde
generații de-a rîndul erau obiș
nuite să-și măsoare rodul mun
cii cu traista. Dacă în urmă cu
patru ani 102 unități realizau
sub 3 000 kg grîu la hectar și
nici o unitate agricolă din ju
deț nu obținea 8 000 kg grîu la
hectar, în anul acesta 9 uni
tăți au obținut peste 8 000 kg,
8 între 7—8 000 kg, 24 între
6 șl 7 000 kg și numai 10 sub
4 000 kg la hectar.

Informăm consfătuirea că, pe
baza producțiilor obținute, am
putut livra la fondul de stat și
la fondul de sămînță însemnate
cantități. Am reușit acest lucru
pentru că dumneavoastră, mult
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, ați fost și
v-am simțit permanent alături
de noi, în mijlocul nostru, in
fruntea noastră și a țării, conducîndu-ne pașii cu un înflăcă
rat spirit revoluționar.
Alături de dumneavoastră,
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, eminent om politic,
format la școala revoluționară
a partidului, cu înalte calități si
virtuți patriotice, pune în sluj
ba națiunii, a binelui și fericirii
poporului, cu pasiune comunis
tă, geniala sa capacitate de
muncă și gindire pentru ca pa
tria să urce pe treptele comu
nismului.
Inițiativa dumneavoastră de a
introduce ca formă de retribui
re in agricultură noul sistem de
acord global este o altă dovadă
grăitoare a grijii permanente ce
o purtați acestui sector de bază
al economiei, a atenției deose
bite pentru a așeza pe temeiu
rile eticii muncii viața și acti
vitatea tuturor oamenilor, de a
le da posibilitatea ca, muncind
mai mult și mai bine, să cîștige
mai mult, să fie mai bogați in
tr-o tară bogată și liberă.
Comitetul județean de partid
a acționat prin forme politice și
organizatorice mai suple, mai
dinamice, implicîndu-se în mie
zul problemelor în vederea mo
bilizării organizațiilor de partid,
a consiliilor populare și consi
liilor unice agroindustriale, a
conducerilor unităților pentru
îndeplinirea integrală a produc
ției marfă agricole, îndeosebi
realizarea și depășirea obiecti
velor care vizau exportul.
Condițiile din acest an au de
vansat timpul de ajungere la
maturitate al plantelor. Aceasta
ne-a determinat să trecem, încă
în urmă cu cîteva zile, la recol
tatul porumbului și al floriisoarelui. Vă raportăm, tovarășe
secretar general, că după eva
luările noastre, care au fost
confirmate pe suprafețele re
coltate, producția medie de po
rumb știuleți va depăși In acest
an 20 tone, mai mare cu circa
5 000 kg față de angajamentul
asumat De asemenea, la floarea-soarelui, la soia, la sfecla
de zahăr estimăm producții re
cord pentru aceste pămînturi.
După ce s-a referit la dome
niile în care sînt concentrate acum forțele mecanice și umane
pentru a asigura toate condiții
le obținerii, în anul viitor, a
unei recolte și mai mari,
vorbitorul a spus : Vă sintem profund recunoscători pen
tru măsura pe care ați in
dicat-o de a se organiza
schimbul de experiență in jude
țul nostru, ceea ce ne-a creat
posibilitatea de a prezenta participanților aspecte din munca,
priceperea și hărnicia lucrători
lor ogoarelor noastre, la rîndul
nostru avem de învățat din ac
tivitatea bună a celorlalte jude
țe ce ne-a fost împărtășită.
Ideile, indicațiile și orientări
le formulate de dumneavoastră,
mult iubite tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, la
această consfătuire vor repre
zenta un crez al muncii pentru
înfăptuirea căruia nu vom avea
odihnă, nu vom avea liniște.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE EFTIMIE
Consfătuirea la care partici
păm, organizată din inițiativa
secretarului general al partidu
lui, reprezintă o elocventă do
vadă a atenției ce o acordă
partidul și statul nostru dezvol
tării agriculturii românești.
Vă raportăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că,
aplicînd întocmai îndrumările
și indicațiile dumneavoastră cu
privire la respectarea tehnolo
giei agricole cerute de cultura
cerealelor păioase de toamnă,
noi, cei de la întreprinderea
agricolă de stat Jegălia. am
reușit în acest an să obținem
de pe suprafața de 1 950 ha cul
tivată cu grîu o producție me
die la ha de 8 123 kg.
în continuare, vorbitorul a
prezentat principalele măsuri
care au condus la realizarea
acestei producții. In toamna
anului trecut — a spus el — am
folosit sămînță de grîu numai
din categorii biologice superi
oare, verificată și produsă în
unitatea noastră, cit și în alte
unități agricole din județ. îna
inte de semănat, am aplicat pe
întreaga suprafață o udare de
aprovizionare de 500 mc apă pe
hectar. Solul avînd suficientă
umiditate, plantele au răsărit
uniform, asigurîndu-se densi
tatea stabilită. In perioada de
iarnă și în primăvară am ur
mărit îndeaproape starea de ve
getație a fiecărui soi și pe
fiecare solă, intervenind la timp
cu lucrări de combatere a dău
nătorilor, de fertilizare pe faze,
erbicidare și de aplicare a trei
udări. Ca urmare a măsurilor
întreprinse în întreprinderea
noastră, am asigurat recoltarea
griului în aproape opt zile și
fără pierderi.
Rezultatele pe care le-am ob
ținut la producția griului în acest an obligă colectivul de oa-

meni ai muncii .din I.A.S. iegălia la o preocupare mai atentă,
mai responsabilă pentru pro
ducția din anul viitor. Pentru
aceasta am asigurat. întreaga
cantitate de sămînță necesară și
lucrăm cu toate forțele la exe
cutarea arăturilor și fertiliza
rea suprafețelor eliberate de
culturile premergătoare.
Sîntem conștienți de faptul că
în întreprinderea agricolă de
stat Jegălia sînt încă multe po
sibilități, insuficient valorifica
te. Am în vedere puternica și
moderna bază materială de care
dispunem1; fertilitatea ridicată a
solului din Bărăgan, rezerve pe
care sîntem hotărîți să le va
lorificăm cît mai eficient pen
tru a obține recolte mari la toa
te culturile.
Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că
starea culturilor de toamnă este
bună, estimîndu-se o producție
medie Ia hectar de 10 000 kg po
rumb boabe, 3 000 kg floareasoarelui și peste 45 tone sfeclă
de zahăr. Am luat măsuri să ur
gentăm pregătirile pentru a re
colta la timp și fără pierderi
aceste culturi, pentru a nu se
pierde nimic din ce a rodit
cîmpul.
Vă rog să-mi permiteți, mult
Iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu
— a spus în încheiere vorbito
rul — ca. In numele comuniști
lor, al tuturor lucrătorilor din
întreprinderea noastră, să vă în
credințăm că vom face totul
pentru înfăptuirea mărețelor
obiective ale revoluției agrare,
contribuind activ și responsabil
la realizarea grandiosului Pro
gram de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre co
munism.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LIVIU GROZA
îngăduiți-mi ca la consfă
tuirea noastră să exprim, in
numele oamenilor muncii din
județului
Satu
agricultura
Mare, al cooperatorilor din co
muna Sanislău, sentimentele
noastre de aleasă recunoștință
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
care ne conduce cu fermitate și
consecvență revoluționară pe
calea edificării societății socia
liste. Vizita de lucru, mult iu
bite tovarășe secretar general,
pe care ați făcut-o in coopera
tiva noastră agricolă, împreună
cu stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, ne-a produs o mare
bucurie și ne-a dat un nou
imbold în întreaga activitate.
Mobilizați de îndemnurile și
indicațiile pe care dumneavoas
tră ni le-ați dat, vă raportăm
că, in acest an, am obținut,
pe o suprafață de 730 hectare
cultivate cu grîu, o producție de
8 021 kg la hectar, față de 6 400
kg planificate. Este cea mai
mare recoltă obținută în isto
ria cooperativei noastre. Ea a
fost obținută ca urmare a res
pectării cu strictețe a tehnolo
giei acestei culturi, tehnologie
pe care o stăpînim din ce in ce
mai bine.
Intrucît ne aflăm Intr-o
consfătuire care își propune să
evidențieze atît experiența bună,
cît și unele neajunsuri care
s-au manifestat în acest an la
producția de grîu, vreau să
evidențiez unele laturi ale teh
nologiei aplicate. Am pregătit
exemplar patul germinativ, am
folosit soiuri cu potențial mare
de producție, am respectat
densitatea stabilită și am folo
sit rațional îngrășămintele chi
mice și de combatere în timp
optim a bolilor și buruienilor.
Vreau să subliniez In mod deo
sebit importanta pe care o are
administrarea corectă a îngră
șămintelor, încadrarea în noile
reglementări privind folosirea
îngrășămintelor și celorlalte
substanțe chimice. Tocmai de
aceea la plantele premergătoare
griului noi administrăm canti
tăți mari de îngrășăminte natu
rale, ceea ce asigură un

agrofond bogat și reduce la
strictul necesar cantitățile de
îngrășăminte chimice. Tot in
acest scop amplasăm grîul după
cele mai bune culturi premer
gătoare, cum sînt leguminoa
sele anuale și perene, cînepa,
cartofii și porumbul. evitind
cultivarea griului după grîu.
După ce a enumerat soiurile
de griu folosite in C.A.P. Sa
nislău, care corespund cel mai
bine condițiilor pedoclimatice,
vorbitorul a subliniat că obți
nerea unor recolte de peste 8 000
kg la hectar impune respectarea
strictă a întregului ansamblu de
măsuri, o ordine și disciplină
desăvirșite manifestate de la
pregătirea terenului pentru se
mănat și pină la recoltare.
Culturile de toamnă — a ară
tat in continuare vorbitorul —
arată bine atît în cooperativa
noastră, cît și în întregul județ,
ceea ce ne dă speranța că vom
obține, in medie la hectar, 15
tone porumb și 50 tone sfeclă.
Vă raportăm, stimate tovarășe
secretar general, că am luat
toate măsurile și sîntem pregă
tiți pentru a realiza in cele mai
bune condiții lucrările de re
coltare și de insămintare a
culturilor cerealiere.
Sîntem însă conștienți că în
unitatea noastră sînt încă mari
rezerve de creștere a produc
ției de cereale, îndeosebi la
păioase. După vizita dumnea
voastră în comuna Sanislău, noi
am analizat cu exigență revolu
ționară, în spirit critic și auto
critic activitatea desfășurată, am
stabilit direcțiile în care tre
buie să acționăm pentru valori
ficarea la maximum a tuturor
resurselor de care dispunem în
vederea creșterii continue a pro
ducției vegetale și animale. Vă
asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general al partidului,
că vom folosi din plin, cu toa
tă răspunderea, condițiile pe
care le avem în vederea sporirii
continue a producției și vom aplica ferm în viată măsurile ce
se vor stabili și la această con
sfătuire, a spus în încheiere
vorbitorul.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE DAVID
Consfătuirea noastră are o
semnificație politică și econo
mică deosebită, intrucît are loc
în anul cînd am sărbătorit ani
versarea a 65 de ani de la
făurirea gloriosului Partid Co
munist Român, 21 de ani de la
istoricul Congres al IX-lea al
partidului și împlinirea a 50
de ani de la memorabilul pro
ces al luptătorilor comuniști și
antifasciști de la Brașov, în care
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
dovedit calități de strălucit re
voluționar, devotat trup și
suflet cauzei partidului, inte
reselor patriei și poporului.
Vă rog să-mi permiteți, mult
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, ca și cu acest pri
lej, în numele tuturor lucrăto
rilor din agricultura țării, să vă
aduc cele mai calde mulțumiri
și adînca noastră recunoștință
pentru activitatea prodigioasă
în fruntea partidului și statului,
pentru dăruirea revoluționară
cu care încă din cei mai tineri
ani ai vieții slujiți cauza po
porului, a păcii, libertății și co
laborării intre națiuni, pentru
grija deosebită și sprijinul per
manent ce-l acordați dezvoltării
continue a agriculturii, înfăp
tuirii noii revoluții agrare.
Experiența unor județe și a
multor unități agricole fruntașe
demonstrează convingător, și in
acest an, că acolo unde a
existat o grijă deosebită din
partea cadrelor tehnice pentru
aplicarea celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, a între
gului complex de măsuri agro
tehnice, ținind seamă de spe
cificul zonei respective, s-au
obținut recolte mari, stabile,
eficiente. Exemplul cel mai
concludent ni-1 oferă județul
Olt. In acest an, aici s-a reali
zat o producție medie de 7 051
kg pe hectar la orz și de 6 005
kg pe hectar la grîu. Cu ocazia
schimbului de experiență am
avut posibilitatea să constatăm
cu toții, la fața locului, că pro
ducțiile obținute de județul Olt
nu sînt întîmplătoare, nu numai
la păioase, ci și la culturile de
toamnă. Acestea sînt rezultatul
unei activități organizatorice și
tehnice cu adevărat revoluțio
nare, în care s-au pus pe pri
mul plan ridicarea continuă a
fertilității solului, respectarea
cu strictețe a normelor tehnolo
gice pentru fiecare cultură In
parte.
Și in alte județe sînt unități
agricole care au obținut în acest
an producții de peste 8 000 kg la
hectar de grîu și orz. Aceasta
dovedește, incă o dată, ce multă
dreptate ați avut dumneavoas
tră, tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, cînd ne-ați
atras atenția asupra marilor re
zerve de care dispune agricul
tura noastră socialistă.
După ce s-a referit la rezul
tatele nesatisfăcătoare obținute
de unele județe și unități în
producția de cereale păioase, la
cauzele care au generat aceste
situații, vorbitorul a subli-

niat necesitatea creșterii res
ponsabilității, întăririi ordinii și
disciplinei a conducerii unități
lor, a cadrelor tehnice, a exi
genței și fermității in munca de
îndrumare și control a cadrelor
din minister și din organele agricole județene.
Vă
asigurăm,
mult
sti
mate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu — a spus
vorbitorul — că am tras toate
învățămintele ce se impun, atît
din rezultatele deosebit de bune
obținute de județul Olt, cît și
de unități agricole fruntașe din
celelalte județe, dar mai ales
din lipsurile manifestate în ac
tivitatea noastră. Orientările și
indicațiile date recerit de dum
neavoastră privind măsurile de
îmbunătățire a acordului glo
bal in natură, astfel ca retribui
rea să fie mai strîns legată >de
nivelul producțiilor obținute,
vor constitui un stimulent și o
mobilizare exemplare a oame
nilor muncii din agricultură
pentru realizarea unor produc
ții record în anul viitor, precum
și pentru strîngerea la timp, fără
risipă, a întregii recolte din această toamnă.
In anul viitor trebuie să obți
nem la grîu, în zona I, o pro
ducție de minimum 5 500 kg la
hectar, în zona a 11-a de 4 500
kg la hectar, iar în zona a III-a
de 4 000 kg la hectar. Realiza
rea acestor niveluri impune ca
toate cadrele tehnice — de la
minister pînă la unitate și fermă
— toți mecanizatorii, acționînd
în spiritul indicațiilor și orien
tărilor date de dumneavoastră,
tovarășe secretar general, să acorde o deosebită atenție pre
gătirii patului germinativ, fo
losirii unor semințe din soiuri
de înaltă productivitate și asi
gurării densității optime de
plante recoltabile pe metrul pă
trat. Vă raportăm că, potrivit
indicațiilor date de dumnea
voastră, la data de 1 septembrie
toate semănătorile vor fi echi
pate pentru a însămînța
în
treaga suprafață de grîu și orz
In rînduri dese și la adîncimea
necesară.
Pe baza orientărilor și Indi
cațiilor dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral — a spus în încheiere vor
bitorul — ne angajăm să acțio
năm cu fermitate și exigență
sporită pentru perfecționarea
stilului și metodelor de muncă
ale cadrelor din minister, ale
organelor agricole județene,
consiliilor unice agroindustria
le, pentru soluționarea opera
tivă a problemelor pe care le
ridică producția, astfel ca, incepînd cu această consfătuire, să
dovedim prin fapte că în activi
tatea noastră a intervenit cu
adevărat o schimbare radicală
care va contribui la dezvoltarea
continuă pe baze intensive a agriculturii șt creșterii substan
țiale a contribuției acesteia la
înflorirea patriei noastre socia
liste.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI MARINA
In aceste zile din pragul ma
rii noastre sărbători naționale,
rememorăm, cu poporul întreg.

cu adîncă admirație și fierbinte
recunoștință, eroica activitate
revoluționară
a
tovarășului

Nicolae Ceaușescu, lupta des
fășurată , în numele idealurilor
luminoase ale țării, împotriva
fascismului și războiului.
Vă rog să-mi îngăduiți, mult
stimate și iubite tovarășe se
cretar general, să folosesc și acest prilej pentru a vă adresa
cele mai vii mulțumiri, întreaga
noastră recunoștință pentru vi
zitele de lucru pe care le-ați
întreprins in acest an, împreu
nă cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, în județul
Constanța, și vă asigurăm că
vom munci fără preget pentru
a da viață prețioaselor indicații
și orientări pe care ni le-ați
dat, obiectivelor și sarcinilor ce
ne revin din hotăririle Con
gresului al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român.
Pornind de la învățămintele
desprinse din analiza activității
desfășurate în anul 1985, am ac
ționat pentru mai buna folosire
a fondului funciar, exploatarea
rațională a parcului de mașini
și tractoare, întărirea ordinii,
disciplinei și responsabilității,
în respectarea normelor tehnice
și tehnologice în procesul pro
ducției agricole. Ca urmare, a
crescut simțitor numărul Între
prinderilor agricole de stat și al
cooperativelor agricole de pro
ducție care au obținut peste
5 000 kg griu și, respectiv, orz
la hectar, unele ajungînd la
7—8 mii kg la hectar. Ne-am
convins că unul din factorii de
cisivi in obținerea de producții
mari la grîu și orz, în anii secetoși, specifici Dobrogei, îl con
stituie aplicarea udărilor de ră
sărire. precedate de executarea
de calitate și în epoca optimă
a însămînțărilor.
Dar In acest ăn nu am reușit
să organizăm peste tot aplica
rea udărilor cu întreaga capa
citate, iar uneori
calitatea
udărilor a lăsat de dorit. Insu
ficient s-a acționat pentru men
ținerea în bună stare de func
ționare a stațiilor și agregate
lor de pompare și mai ales
pentru eliminarea operativă a
defecțiunilor și avariilor din

unele sisteme de irigații. Tre
buie să recunoaștem, de ase
menea, că unele lanuri de grîu
au avut o densitate redusă, go
luri, și unele lucrări, cum sint
fertilizarea fazială, erbicidarea
și recoltarea, s-au prelungit
peste epoca optjmă.
Vă asigur, mult stimate to
varășe secretar general, că am
tras învățămintele necesare din
activitatea desfășurată în acest
an și ne angajăm să stabilim
cele mai corespunzătoare mă
suri pentru a nu se mai repeta
greșelile și abaterile la care
m-am referit. Vom acorda, in
primul rind, o atenție deosebită
extinderii in cultură a soiuri
lor valoroase de grîu și orz de
la care am obținut cele mai
bune producții și am luat mă
suri pentru asigurarea întregu
lui necesar de sămînță din ve
rigi biologice superioare ; am
grăbit efectuarea reparațiilor la
combinele și utilajele ce vor fi
folosite, în această toamnă, la
recoltări, arături și insămințări ; s-a realizat o amplasare
mai bună a păioaselor și este
în curs de finalizare acțiunea
de echipare a tuturor semănă
torilor cu brăzdare pentru rinduri dese ; acționăm acum pen
tru aprovizionarea cu cantită
țile necesare de îngrășăminte
chimice și transportul îngrășă
mintelor organice. La realizarea
producțiilor prevăzute va con
tribui cu certitudine și noul
sistem de retribuire care este
cu adevărat stimulativ și pen
tru care vă aducem respectuoa
se mulțumiri, mult stimate și
iubite tovarășe secretar ge
neral.
Vă asigurăm, mult stimate și
Iubite tovarășe secretar ge
neral — a spus In încheiere
vorbitorul — că lucrătorii
ogoarelor din județul Constan
ta vor înfăptui neabătut in
dicațiile primite, că nu vom
precupeți nici un efort pentru
organizarea in cele mai bune
condiții a lucrărilor de recol
tare la culturile de toamnă șl
efectuarea însămînțărilor la ni
velul exigentelor actuale.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ION POPESCU
Inscriindu-se in practica tntîlnirilor permanente și nemijloci
te pe care tovarășul secretar
general Nicolae Ceaușescu le
are cu activul de partid și ca
drele de bază din agricultură in
vederea dezvoltării continue a
acesteia, consfătuirea la care
participăm constituie o ilustrare
vie a stilului și metodelor noi
de muncă, a spiritului revolu
ționar, de înaltă responsabilita
te socială, de angajare comu
nistă față de destinele tării,
care marchează întreaga activi
tate desfășurată de partidul și
statul nostru In cei 21 de ani
ce au trecut de la Congresul al
IX-lea, cind în fruntea parti
dului a fost ales tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Raportăm tovarășului secretar
general al partidului că, pu
ternic mobilizați de sarcinile și
orientările pe care ni le-a dat
cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate in județul nostru la în
ceputul acestei veri, comitetul
județean de partid, comuniștii,
ceilalți oameni ai muncii din agricultura județului Giurghi au
acționat cu responsabilitate și
dăruire pentru obținerea unor
recolte de cereale cît mai bune.
In continuare, după ce a men
ționat unele rezultate obținute
în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor; vorbitorul s-a referit la
o serie de nerealizări, îndeosebi
privind producțiile mai mici la
unele culturi cerealiere, la ac
țiunile întreprinse, în spiritul
indicațiilor date de secretarul
general al partidului.
Pentru ca asemenea deficiente
să nu se mai repete — a spus
vorbitorul — am stabilit un
complex de măsuri pe care le
vom pune cu toată fermitatea în
practică. în acest sens, am ana
lizat in fiecare unitate, cu spe
cialiștii și organizațiile de
partid, modul în care este folo
sit pămintul, nivelul producții
lor obținute și cauzele care au
dus la diminuarea lor, elaborînd,
pe baza concluziilor desprinse,
un program complex de măsuri.
Așa cum a stabilit tovarășul
secretar general și așa cum am
reținut din experiența județului
Olt, important este să acordăm
toată atenția problemei semin
țelor. In prezent, specialiștii din
consiliile agroindustriale și uni
tăți, împreună cu cercetătorii
din județ, sub conducerea co
mitetului județean de partid și
a direcției agricole, analizează
soiurile de grîu și orz care au

dat, in decursul anilor, cele mai
mari producții. Ne preocupăm
ca, pentru recolta anului 1987,
să asigurăm întregul necesar de
sămință din categorii biologice
superioare, din care 20 la sută
elită și super elită.
iUrmărim, de asemenea, asigu
rarea unui pat germinativ cores
punzător pentru ca toate semin
țele să fie încorporate în sol la
aceeași adincime și la distanța
recomandată de tehnologii. Am
organizat activitatea de repara
re și reglare a semănătorilor, în
așa fel încît să răspundă nor
melor de calitate.
Vorbitorul a prezentat apoi
măsurile care au fost luate pen
tru folosirea întregului teren
agricol, a întregii cantități de
îngrășăminte naturale, pregăti
rea in condiții optime a campa
niei recoltării și insămințărilor
de toamnă, folosirea intensivă a
întregului sistem pentru udările
de răsărire.
Asigurăm consfătuirea — a
spus in incheiere vorbitorul —
pe secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
că, îmbunătățind continuu mun
ca de partid din unitățile agri
cole, vom acționa în așa fel in
cit toți lucrătorii satelor să
participe cu dăruire patriotică
la efectuarea corespunzătoare a
tuturor lucrărilor agricole din
perioada următoare, la reali
zarea exemplară a obiectivelor
înscrise in programul campaniei
agricole de toamnă.
Principala concluzie pe care
am desprins-o din observațiile
și sarcinile date de secretarul
general al partidului este aceea
că înlăturarea deficiențelor exis
tente depinde de noi, de comite
tul județean, de organele și or
ganizațiile de partid din unită
țile agricole. Stă în puterea
noastră ca, prin măsuri organi
zatorice și politico-educative, să
determinăm sporirea spiritului
de răspundere a cadrelor de
conducere, specialiștilor, a tu
turor lucrătorilor din agricultură
fată de modul cum își îndepli
nesc atribuțiile pe care le au.
Prin mobilizarea comuniștilor și
creșterea combativității și fer
mității organizațiilor de partid
fată de stările de lucruri neco
respunzătoare putem determina
întronarea in toate unitățile a
ordinii și disciplinei in muncă,
respectarea neabătută a legilor
referitoare la agricultură, apli
carea consecventă a noului me
canism economico-financiar.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DORU RĂDULESCU
Vă rog să-mi permiteți ca de
la această înaltă tribună să
dau glas sentimentelor de ne
țărmurită dragoste,
profundă
recunoștință și înaltă prețuire
pe care toți oamenii muncii din
întreprinderea agricolă de stat
Studina, județul Olt, asemenea
întregului nostru popor, le nu
tresc față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al națiunii române, pentru
vasta sa activitate revoluționa
ră pe care, cu exemplară dărui
re patriotică, o desfășoară în
fruntea partidului și statului,
pentru contribuția inestimabilă
la progresul multilateral al
României, la ridicarea neconte
nită a nivelului de trai material
și spiritual al poporului.
Din adincul inimilor noastre
adresăm deosebita gratitudine
și cele mai respectuoase mul
țumiri tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
activist și militant de frunte al
vieții noastre politice, savant
de renume mondial, care, prin
strălucita sa activitate, are o

contribuție excepțională la as
censiunea generală a țării, pe
baza promovării largi a științei
și tehnicii avansate, a cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice
contemporane.
Relevind eforturile depuse
pentru înfăptuirea importante
lor sarcini și obiective stabilite
pentru agricultură de Congresul
al XlII-lea al partidului, a pre
țioaselor orientări, indicații și
îndemnuri date de secretarul
general al partidului în vederea
sporirii producțiilor, consolidă
rii economico-financiare a uni
tății, dezvoltării puternice a averii obștești, vorbitorul a ară
tat : In anul 1986, I.A.S. Studi
na a realizat pe terenurile cul
tivate cu orz o producție medie
de 8 426 kg la ha, iar la grîu —
de 8 180 kg la ha ; în zootehnie
depunem
eforturi
susținute
pentru ca, pînă la sfîrșitul anu
lui, să obținem o producție de
peste 5 000 litri lapte de la fie
care vacă furajată, iar natali
tatea să se realizeze în proporție
de cel puțin 86 la sută.

în continuare, referindu-se la
o serie de aspecte legate de
cultura griului și orzului, vor
bitorul a arătat că în toamna
anului trecut au amplasat aceste culturi după mazăre, fa
sole, seminceri legumicoli, floarea-soarelui și alte culturi, acordind atenție deosebită tutu
ror verigilor tehnologice. La
realizarea unei producții bune
de griu, a subliniat vorbitorul,
hotărîtoare a fost și folosirea
soiurilor care s-au dovedit mult
mai productive in zona noas
tră — Fundulea 133, Flamura
80, Ceres, Lovrin 34, Fundulea
29. Pe fiecare hectar s-a asi
gurat o bună densitate, plante
le avind o rezistență puternică
la iernare. In toamnă s-a aplicat o udare de răsărire de
400—500 mc apă pe hectar, ceea
ce a permis o răsărire unifor
mă, iar în primăvară — alte
două udări de cite 500—600 mc
apă pe hectar. De asemenea, re
coltarea a fost pregătită din
vreme și in mod amănunțit,
combinele, mijloacele de trans
port fiind reparate in timp op
tim. etanșeizate, reușind să di
minuăm la maximum pierderile.
In munca noastră au existat

și anumite neajunsuri și defi
ciențe, a arătat vorbitorul, care
au fost analizate, cu toată răs
punderea, la nivelul formațiilor
de lucru și al unității, luîndu-se
măsurile corespunzătoare pen
tru eliminarea tuturor cauzelor
care au generat asemenea si
tuații. în prezent ne preocupăm
susținut pentru pregătirea pe
baze solide a producției anului
viitor pe cele 1 000 hectare ce
vor fi cultivate cu griu și 300
ha cu orz,
arăturile urmind
a fi încheiate pină cel mai tîrziu pe data de 5 septembrie.
Ne angajăm — a spus in in
cheiere vorbitorul — că nu
vom precupeți nici un efort
pentru transpunerea neabătută
în viață a politicii interne și ex
terne a partidului și statului
nostru, a valoroaselor indicații,
orientări și îndemnuri pe care le
vom primi aici în vederea reali
zării noii revoluții agrare, fiind
ferm hotărîți ca in anul 1987
să obținem producții cerealie
re, legumicole, animaliere și de
plante tehnice superioare tutu
ror celor de pină acum, inscriindu-ne printre unitățile
fruntașe ale agriculturii jude
țului Olt și ale intregii țări.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU ANGHELINA
Prin importanța deosebită a
problematicii pe care o abor
dează, consfătuirea se înscrie în
rîndul evenimentelor de refe
rință în activitatea de înfăp
tuire a unei noi și profunde
revoluții in agricultura româ
nească. De aceea, mă simt ono
rat că am posibilitatea să vor
besc de la această Înaltă tri
bună și vă rog să-mi permiteți
să adresez în numele tuturor
lucrătorilor din agricultura ju
dețului Constanța cele mai ale
se sentimente de stimă, dra
goste și prețuire tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului, un fier
binte omagiu pentru prodigioa
sa activitate ce o desfășoară in
fruntea partidului și a țării.
Referindu-se la rezultatele
obținute
de
întreprinderea
agricolă de stat Mihail Kogălniceanu, vorbitorul a arătat că,
deși această unitate se numără
printre unitățile fruntașe din
județ, rezultatele nu satisfac
pe deplin intrucît, în compara
ție cu realizările unităților
fruntașe din ■ țară, și mai ales
din județul Olt, ele par mici.
La culturile însămințate în
toamnă, care dețin circa 39 la
sută din suprafața arabilă a
unității, s-a realizat, în condiții
de irigat, producții medii la
hectar de 8 084 kg la orz și
5 200 kg la griu, iar pe unele
sole, unde au fost respectate cu
strictețe toate verigile din teh
nologie, rezultatele au fost cu
mult mai bune. Aceasta ne-a
dovedit, încă o dată, cît de im
portantă este respectarea dis
ciplinei tehnologice, influența
mare pe care o are asupra pro
ducției categoria biologică a
semințelor și calitatea acestora.
In prezent acționăm cu toate
forțele pentru pregătirea condi
țiilor necesare
realizării în
timpul optim și Ia un înalt ni
vel calitativ a campaniei de
toamnă. Acordăm o atenție

deosebită pregătirii semințelor
de griu și orz din categoriile
biologice superioare, din soiu
rile care s-au dovedit cele mai
productive in unitatea noastră,
punerii la punct a tractoarelor
și recepționării mașinilor care
vor lucra la pregătirea patului
germinativ, fertilizat și la se
mănat, organizării cît mai te
meinice a aplicării udărilor de
răsărire. Totodată, sintem preo
cupați .de pregătirea și desfășu
rarea în cele mai bune condi
ții a recoltării la timp și
fără pierderi a culturilor de
toamnă.
In zootehnie, sector cu pon
dere importantă in activitatea
întreprinderii, am obținut și
vom obține in continuare re
zultate superioare prevederi
lor de plan.
Sîntem conștienți că în acti
vitatea noastră se manifestă
încă multe neajunsuri legate
de folosirea fondului funciar, a
mijloacelor fixe din dotare, de
respectarea tehnologiilor, de
urmărirea și organizarea pro
cesului de producție, de folo
sirea timpului de lucru. De
aceea, în cadrul organizat sub
conducerea comitetului de par
tid. am analizat și ne-am sta
bilit precis modul în care tre
buie să acționăm, astfel încît să
obținem în anul viitor peste
9 000 kg orz la hectar, 8 000 kg
griu, 3 500 kg floarea-soarelui,
4 000 kg soia, iar la porumb 25
tone pe întreaga suprafață iri
gată.
Este angajamentul pe care îl
iau in numele oamenilor mun
cii — a spus în încheiere vorbi
torul — acum, la puțină vreme
de la vizita de lucru în între
prinderea noastră a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, și a to
varășei Elena Ceaușescu. vizită
care va rămine ca unul din mo
mentele de referință în istoria
I.A.S. Mihail Kogălniceanu;

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
IULIANA DRĂGULINESCU
Doresc să exprim, de la
început, aprobarea deplină a
conținutului raportului și pro
gramelor prezentate. Schimbul
de experiență organizat in ju
dețul Olt este cu atît mai util,
cu cît noi, cei din vecinătatea
Oltului, nici in acest an nu am
reușit să obținem producții de
grîu și orz satisfăcătoare. să
punem în valoare potențialul
real al agriculturii județului.
Deși cooperativa agricolă de
producție Lita, In care lucrez,
se numără
printre unitățile
fruntașe, iar recoltele în acest
an la grîu sint cu 400 kg la
hectar peste prevederi și Ia
nivelul planului la orz, nu ne
putem declara mulțumiți cu
aceste rezultate.
La încheierea recoltatului și
calculelor privind producția
obținută, am făcut o minuțioasă
analiză a cauzelor nerealizărilor, stabilind ceea ce a fost bine
și ceea ce nu a fost bine. Acum
știm unde, cind și de ce s-a
greșit.
învățind din aceste greșeli,
luînd cu toată atenția în consi
derație experiența pozitivă a
județului Olt, cu care unitatea
noastră este limitrofă, vom
asigura condiții superioare re
coltei viitoare de griu, cu hotărîrea fermă de a fi primii în
județ în 1987 la producția de
griu și de orz, cum arh mai fost
de altfel.
Pentru anul viitor
am trecut la executarea arătu
rilor, acordind o mare atenție
calității ’ lucrărilor. Condiționăm
sămînță și ne aprovizionăm cu
substanțele de tratament ne

cesare, intenționînd ca în anul
următor să efectuăm tratamen
te foliare pe toată suprafața
ocupată cu griu, ele fiind deo
sebit de eficiente. In același
timp, ne pregătim intens pentru
campania de recoltare a cultu
rilor de toamnă, cu atît mai
mult cu cit acestea, conform
evaluărilor, promit producții
bune, chiar peste plan, cum este
cazul porumbului pentru boabe.
Ia care am estimat o recoltă de
13 000 kg știuleți la hectar pe
suprafața de 1 200 ha.
Avem convingerea, pe care
ne-o exprimăm și cu această
ocazie, că. împletind strîns
munca politică de masă cu
activitatea tehnică și organiza
torică. prin acțiuni bine gîndite,
operative și eficiente, vom
putea raporta la sfîrșitul anu
lui depășirea sarcinilor de
plan, îndeplinirea angajamente
lor asumate in întrecerea so
cialistă.
>
In incheiere, în numele tu
turor celor ce muncesc pe
ogoarele teleormănene, permiteți-mi să mulțumesc conducerii
de partid și de stat, personal
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru grija deosebită pe care
o poartă dezvoltării agriculturii
românești, asigurării condițiilor
de sporire necontenită a pro
ducțiilor vegetale și animaliere
și să asigur că mecanizatorii și
cooperatorii din Lita vor face
totul pentru a contribui din
plin la obținerea în 1987 a unei
recolte-record de grîu și de orz.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

VIRGIL NICOLESCU
în numele colectivelor de oa
meni ai muncii din agricultura
județului Dîmbovița
exprim
cele mai alese sentimente de
stimă și considerație, de pro
fundă recunoștință pentru pro
digioasa și neobosita activitate
revoluționară pe care secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. o
desfășoară spre binele și feri
cirea întregului popor, pentru
mărețele ctitorii Înălțate în cei
21 de ani care au trecut de la
Congresul al IX-lea al parti
dului, de cînd în fruntea parti
dului și statului se află cel mai
iubit fiu al națiunii noastre, de

numele căruia se leagă cea
mai glorioasă epocă din multi
milenara istorie a patriei, pe
care cu nețărmurită dragoste și
mîndrie patriotică o numim
„Epoca Ceaușescu“.
Raportez consfătuirii că, acor
dind pămintului importanta și
prețuirea ce i se cuvin, lu
crătorii ogoarelor dîmbovițene
au realizat importante lucrări
de combatere a eroziunii solu
lui, desecări, irigații, scarificări,
afînări, amendamente. Trebuie
să spunem însă că nu am fă
cut totul în această privință,

(Continuare în pag. a V-a)
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intrucît în județul nostru con
tinuă să existe suprafețe de
teren agricol cu un potențial re
dus, de pe care 'se obțin încă
producții scăzute.
Prezentînd un sugestiv tablou
al producțiilor obținute de uni
tățile fruntașe și de cele răma
se în urmă, vorbitorul a spus :
Experiența unităților fruntașe
din județul nostru și din ju
dețul Olt ne determină să luăm
măsurile corespunzătoare în
toate unitățile cultivatoare de
grîu și orz. Va trebui să ac
ționăm în fiecare unitate cu
toată fermitatea pentru ca pro
ducțiile anului 1987 la aceste
culturi să nu fie sub nivelul
planificat in nici o unitate cul
tivatoare de grîu și orz.
In horticultura se prelțmlnă,
!n acest an, o producție bună.
Principala noastră sarcină este
strîngerea la timp si fără pier
deri a întregii producții de le
gume, cartofi și fructe. Vom
acorda o atentie deosebită va
lorificării producției, asigurînd
destinațiile prevăzute în plan,
atit la legume, cit și la fructe,
pentru aprovizionarea curentă a
populației, constituirea rezerve
lor de toamnă-iarnă, indus
trializare.
Referindu-se la sectorul zoo
tehnic. vorbitorul a subliniat că
se acționează cu hotărîre pen
tru realizarea producțiilor pla
nificate și pentru modernizarea
fermelor.

O atenție deosebită se acordă
aplicării ferme a principiilor
noului mecanism economicofinanciar, care impune crește
rea rentabilității producției agricole nu numai pe ansamblul
unităților agricole, cit și pe fie
care sector și activitate în parte.
Vorbitorul a înfățișat pregăti
rile pentru semănatul culturilor
de toamnă, pentru recoltatul
roadelor acestei toamne, subli
niind că se prevăd producțiile
la nivelul celor planificate, atit
la porumb, cît și la sfeclă, legu
me și fructe.
încheierea în condiții optime
a actualului an agricol și pu
nerea bazelor unor rezultate și
mai bune în cel viitor vor în
semna pentru oamenii ogoare
lor dimbovițene un exigent exa
men al capacității profesionale,
al conștiinței revoluționare în
îndeplinirea înaltelor obligații
ce le avem față de societate.
Asigurăm consfătuirea, pe
scumpul
șl
iubitul
nos
tru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. că oamenii
muncii din agricultura județului
Dîmbovița vor acționa cu abne
gație și dăruire patriotică pen
tru realizarea sarcinilor de
plan pe acest an și întregul
cincinal, pentru obținerea unor
recolte cît mai ridicate, sigure
și stabile, în condiții de eficien
astfel
ță sporită, aducindu-și
contribuția la înflorirea Româ
niei socialiste.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MARIN TUPANGIU
Vizita de lucru efectuată de
tovarășul
secretar
general
Nicolae Ceaușescu în luna iunie
la Băilești — Dolj
a rămas
profund incrustată în memoria
noastră. Indicațiile și orientările
Je inestimabilă valoare formu
late atunci reprezintă pentru
noi toți uri vast și însuflețitor
program de înfăptuire a obiec
tivelor noii revoluții agrare.
Din fructuosul dialog cu cel
mai iubit și stimat fiu al po
porului am înțeles că este de
datoria noastră să ne amplifi
căm și mai mult eforturile, să
ne însușim și să aplicăm teh
nologiile moderne de înalt ran
dament, să folosim cit mai efi
cient puternica bază materială
de care dispunem, să întronăm
pretutindeni spiritul de răspun
dere, de ordine și disciplină, ca
o condiție de bază pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare.
Ne-am angajat în fața secre
tarului general al partidului că
vom obține producții record în
acest an. Acum sîntem în
măsură să raportăm că la cul
tura orzului am realizat de pe
550 ha o producție medie de
8 925 kg la ha, iar la grîu, de
pe 1 750 ha o producție de peste
6 500 kg la ha.
Producțiile
realizate. fără
precedent pină acum la Băi
lești, sint rezultatul aplicării cu
strictețe a tehnologiilor.
Am
dat o deosebită atenție admi
nistrării îngrășămintelor natu
rale pe o suprafață de peste
200 ha,
amplasării culturilor
după cele mai bune premergă
toare, pregătirii grădinărește a
terenului, realizării unei den
sități corespunzătoare, de 720—
800 ' plante
pe metru pătrat,
administrării
îngrășămintelor
complexe o dată cu semănatul,
cit ș!i in timpul vegetației.
Printr-un riguros și perma
nent control exercitat cu exi
gență și răspundere, am pus
un accent cu totul deosebit pe
respectarea tuturor indicilor de

calitate prevăzuți în tehnologii.
Cea mai mare atenție am
acordat-o calității arăturilor,
valorii biologice a semințelor,
aplicării corecte a erbicidării și,
mai mult ca oricînd, recoltării.
O atenție cu totul aparte am
acordat și celorlalte culturi.
Modul cum se prezintă acum
porumbul ne dă garanția că vom
putea obține 20 tone știuleți la
hectar de pe toate cele 2 570 ha
cultivate.
Deși mult mai bune față de
anii trecuți, producțiile nu ne
pot mulțumi pe deplin. Sîntem
conștient! că, dacă urmăream
mult mai exigent respectarea
riguroasă
a
tehnologiilor,
puteam să raportăm acum pro
ducții mult mai mari.
Dezvoltînd experiența acumu
lată, trăgînd învățămintele din
deficiențele din activitatea de
pină acum, ne angajăm să ne
amplificăm eforturile, să acțio
năm mult mai organizat, in cli
matul unei desăvirșite ordini și
discipline pentru a pune cît mai
eficient in valoare inepuizabile
le rezerve de care dispunem.
Nu vom avea odihnă pină
cînd nu vom răspunde așa cum
se cuvine vibrantului îndemn
care ne-a fost adresat de iubitul
și stimatul nostru conducător
de partid și de țară, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. de a situa
cooperativa agricolă de produc
ție din Băilești pe un loc frun
taș pe țară, a spus în încheiere
vorbitorul. Acesta este țelul
nostru spre care îndreptăm
toate energiile. întreaga noastră
capacitate.
afirmîndu-ne ca
adevărați patrioți, probînd de
votamentul fără margini față
de politica internă și externă a
partidului nostru, față de
marele comunist de omenie, de
cel mai mare erou al națiunii
noastre, care ne conduce pe
culmile înalte ale progresului și
civilizației, spre viitorul de aur
al omenirii — comunismul.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

TRAIAN GlRBA
Vă rog să-mi îngăduiți ca, in
acest cadru, să exprim stator
nica și profunda recunoștință a
tuturor sucevenilor, cele mai
vii sentimente de dragoste și
aleasă prețuire tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu
pentru activitatea neobosită,
contribuția hotăritoare și grija
permanentă pe care o poartă agriculturii, creșterii aportului
acestei ramuri de bază la dez
voltarea intregii economii na
ționale, la ridicarea bunăstării
generale a poporului nostru.
Consfătuirea cu activul de
partid și de stat din agri
cultură organizată din ini
țiativa iubitului conducător al
partidului și statului nostru de
monstrează incă o dată grija
deosebită pe care partidul nos
tru, secretarul său general le
manifestă față de sporirea pro
ducției de cereale ca obiectiv
prioritar al noii revoluții agrare
din patria noastră.
Informăm consfătuirea că am
aplicat cu consecvență si spi
rit revoluționar indicațiile date
de tovarășul secretar general
privitoare la creșterea continuă
a producției. încă din toamna
anului trecut, pe baza Progra
mului național al culturii ce
realelor, am stabilit un ansam
blu de măsuri politice și tehnico-organizatorice în vederea
realizării și depășirii sarcinilor
de plan. Pentru a fi cunoscu
te, însușite și aplicate, măsuri
le inițiate au fost larg dezbă
tute cu activul de partid, con
ducerile unităților, specialiștii
din agricultură, mecanizatorii.
Amplasarea griului s-a făcut
după cele mai bune premergă
toare, lucrările de pregătire a
patului germinativ, insămințarea marii majorități a suprafe
țelor s-au executat in epoca
optimă, realizindu-se o structu
ră a solurilor adecvată condi
țiilor destul de variate din ju
dețul nostru. Am folosit soiuri
intensive de mare productivita
te. așa cum sint Fundulea 29,
Bucovina, Suceava 81, ce se ca
racterizează printr-o precocita
te pronunțată și rezistență la
cădere. Am acordat o atenție
deosebită lucrărilor de pregă
tire a terenului și de insămin-

țare, am efectuat un număr su
plimentar de prașile mecanice
și manuale la culturile prăsi
toare, pentru a menține un
strat de sol protector, afînat, prin care s-a redus
substanțial efectul negativ al
secetei. Ca urmare, la cartofi
apreciem că vom obține o pro
ducție medie de 20 200 kg la
hectar, la porumb de 4 030 kg
boabe și la sfecla de zahăr
25 540 kg. Se prelimină și o pro
ducție bună de legume, mal ales
la ceapă, ardei, rădăcinoase,
fructe.
Vorbitorul a prezentat, de asemenea, măsurile luate pentru
creșterea numărului de anima
le și a producției animaliere,
reliefînd că rezultatele nu sint
pe măsura condițiilor deosebit
de bune pe care le oferă jude
țul Suceava dezvoltării acestui
sector.
Am tras maximum de învă
țăminte din desfășurarea lucră
rilor acestei consfătuiri — a
spus el — și, ținind seama de
orientările și indicațiile formu
late cu diverse prilejuri de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
sintem hotărîți să nu precupe
țim nici un efort pentru execu
tarea la timp și de cea mai
bună calitate a întregului vo
lum de lucrări din campania
agricolă de toamnă, asigurind
punerea la adăpost, fără pier
deri, a tuturor producțiilor agricole ale acestui an și crea
rea condițiilor necesare obține
rii unor producții superioare în
anul 1987.
Doresc
să
exprim
cele
mai
alese
mulțumiri
to
varășului
secretar
general
Nicoiae Ceaușescu pentru po
sibilitatea de a participa la
schimbul de experiență din ju
dețul Olt, care constituie, după
părerea mea, încă o tribună
înaintată de înfăptuire a revo
luției agrare în țara noastră,
pentru că acest județ a dove
dit, an de an, prin producții re
cord, și dovedește capacitatea
deosebită a agriculturii socialis
te de a se ridica la cele mai
înalte valori ale cuceririlor
științei.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE SĂULESCU
Anul agricol 1985—1986 a fost
și pentru noi, cei care lucrăm in
domeniul creării de noi soiuri
de griu, un an de muncă inten
să, un an cu probleme deosebi
te, dar plin de învățăminte
pentru activitatea noastră vii
toare. Toate rezultatele noastre
dovedesc că elementul de bază
în obținerea de producții mari
la toate soiurile este asigurarea
densității optime de spice, care
depinde de modul în care se
realizează un întreg șir de ve
rigi tehnologice — de la pregă
tirea patului germinativ,1 la
uniformitatea semănatului și
asigurarea răsăririi în epoca
optimă și pină la asigurarea
unei nutriții echilibrate a plan
telor, corespunzătoare produc
țiilor prevăzute. Deși între so
iuri există diferențe în capaci
tatea de a tolera o densitate
mai scăzută a plantelor, nici
unul din soiurile de grîu exis
tente pe plan mondial nu poate
compensa
suficient
efectele
negative ale unui semănat
în pat germinativ bulgăros, la
adîncimi prea mici sau prea
mari, ale unei răsăriri întîrziate și neuniforme, ale unei nu
triții neechilibrate. Rezultatele
acestui an au. dovedit, încă o
dată, că nici unul din soiurile
de grîu disponibile in prezent
nu este perfect, nu poate fi
„cel mai bun“ în toate condi
țiile de mediu, atit de variate,
care pot surveni de Ia un an la
altul. Aceasta impune cultiva
rea în fiecare județ, în fiecare
unitate, a mai multor soiuri
deosebite ca precocitate, carac
teristici fiziologice și gene de
rezistentă la boli, care să se
completeze reciproc, asigurînd
astfel o mai bună stabilitate a
recoltelor. Spre deosebire de
situația de acum 15 ani, cind se
cultiva practic un singur soi de
grîu, in prezent dispunem de
un rțumăr suficient de mare de
soiuri suficient de diversificate,
cu ajutorul cărora se poate al
cătui in fiecare zonă o struc
tură echilibrată a soiurilor de
grîu.
Mobilizați de indicațiile date
cu ocazia vizitei efectuate de
tovarășul
secretar
general
Nicolae Ceaușescu in luna iu-

nie la institutul nostru, cerce
tătorii din domeniul ameliorării
și producerii semințelor la griu
au depus eforturi deosebite
pentru a grăbi extinderea su
prafețelor in producție a noilor
creații. Continuînd tradiția din
ultimii ani, ca fiecare soi nou
de grîu lansat de institutul
nostru' să reprezinte un nou
.record în viteza de extindere
în producție,, colectivul nostru
poate raporta că, pentru noua
linie de perspectivă denumită
provizoriu Fundulea 4, s-a reu
șit ca, pornind de la circa 150 kg
sămință, să se producă în nu
mai doi ani de înmulțire peste
700 tone sămință din categorii
superioare, care vor permite
extinderea sa rapidă in unită
țile agricole. în acest an, două
unități agricole din județul Olt,
C.A.P. Scornicești și C.A.P. Colonești, au comunicat obținerea
unor rezultate deosebite la spe
cia triticale. Faptul că aceste
rezultate, superioare chiar ce
lor obținute de noi pe parcele
experimentale, au fost obținute
utilizînd sămință produsă la
Stațiunea de cercetări agricole
Caracal din soiul TR 2, creat
de colectivul nostru prin lucrări
începute încă din anul 1972 și
promovat în producție ca ur
mare a indicațiilor primite cu
ocazia vizitei efectuate de
tovarășul
secretar
general
Nicolae Ceaușescu la institutul
nostru în anul 1981, constituie
pentru noi un prilej de bucurie
și un îndemn pentru conti
nuarea pe un plan superior a
preocupărilor privind această
specie. De aceea, s-au luat mă
suri pentru extinderea rapidă
a soiului de triticale TF 2 în
zonele unde acesta dă rezultate
superioare altor cereale și, în
același timp, s-au intensificat
lucrările de ameliorare pentru
corectarea defectelor pe care
această specie, încă nouă, le
are fată de grîu, orz sau secară.
în încheiere, permiteți-mi ca.
în numele colectivului pe care
il reprezint, să vă asigur că și
in continuare vom face tot
ceea ce depinde de noi ca uni
tățile de producție să poată dis
pune curind de soiuri de griu
și triticale mai. bune.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
TEODOR ISAILĂ
Organizarea actualei consfă
tuiri pe 6 temă atit de impor
tantă cum este cea legată de
sporirea producției de cereale
ilustrează cu pregnanță preo
cuparea statornică a condu
cerii partidului, personal a
tovarășului secretar general
Nicolae Ceaușescu pentru în
făptuirea noii revoluții agrare
— obiectiv strategic fundamen
tal în dezvoltarea multilaterală
a societății noastre. Este incă
un prilej de a exprima, în nu
mele tuturor cooperatorilor din
Salonta, simțămintele calde și
profunde de dragoste și recu
noștință
față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit fiu al națiunii,. luptătorul
neobosit care de peste două de
cenii imprimă un suflu nou
prefacerilor înnoitoare din această epocă, ce poartă cu mîndrie însemnul unui popor unit,
al unui partid puternic, al
unui conducător strălucit.
Raportăm consfătuirii că, prin
folosirea superioară a bazei
materiale, prin creșterea spiri
tului de răspundere al fiecărui
membru cooperator și promo
varea disciplinei ferme la fie
care loc de muncă, am reușit
să obținem 8 073 kg griu la
hectar față de numai 4 707 kg
cit realizam în urmă cu cinci
ani.
Experiența proprie a unității
noastre evidențiază cu puterea
faptelor că recolte mari nu se
pot obține fără un sector zoo
tehnic dezvoltat, care să asigu
re și îngrășămintele naturale
necesare fertilizării ogoarelor.
Anual, noi aplicăm pe 26—28 la
sută din terenul arabil în
grășăminte organice în doze de
60 tone la hectar.
Referindu-mă strict la cul
tura griului, aș menționa că
s-au aplicat îngrășăminte na-

turale — la plantele premergă
toare — pe 60 la sută din su
prafața cultivată. Fertilizarea
chimică a constat în adminis
trarea a 360 kg/ha îngrășăminte
substanță activă, din care 80 la
sută toamna și 20 la șută pri
măvara. De asemenea, avînd în
vedere aciditatea ridicată a so
lurilor, pe 80 la sută din su
prafață s-au administrat amen
damente calcaroase în doze de
3—5 tone la hectar.
Analizîndu-ne critic și auto
critic activitatea, mai ales după
cele văzute in județul Olt, tre
buie să recunoaștem că nu am
întreprins tot ce depinde de noi
pentru a valorifica la maximum
potențialul solului. Faptul că
între parcele cu același poten
țial de producție au apărut di
ferențe de recolte este un
exemplu convingător pentru re
zervele de care dispunem și ne
este limpede acest lucru, înțelegind că această diferență de
producție înseamnă de fapt pa
gubă, beneficiu mai puțin in
fondul unității. In prezent,
eforturile noastre sint concen
trate la recoltarea legumelor,
întreținerea exemplară a cul
turilor duble, strîngerea și de
pozitarea tuturor resurselor de
furaje, pregătirea temeinică a
campaniei agricole de toamnă.
Asigurăm
consfătuirea
că
toți cei ce lucrăm în unitatea
noastră vom acționa cu răspun
dere sporită, în spirit revolu
ționar pentru aplicarea neabă
tută în viață a sarcinilor tra
sate, a programelor pe care
le-am dezbătut, avind convin
gerea nestrămutată că faptele
de muncă spornică sint cel mai
ales omagiu pe care il putem
aduce partidului nostru glo
rios, tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF DEMETER
Cu toate că anul agricol
Consfătuirea de față consti
1985—1986 n-a fost dintre cei
tuie un bun prilej de a trece
în revistă rezultatele obținute mai favorabili, rezultatele dola producția de grîu și orz și • bîndite își găsesc explicația în
respectarea strictă a agrotehni
de a analiza, in spirit critic și
cii specifice culturii griului și
autocritic, modul cum am mun
orzului, orice abatere de la nor
cit la aceste culturi agricole de
mele tehnice de lucru fiind
bază, de mare însemnătate
plătite cu pierderi de producție.
pentru economia țării.
Eforturile noastre au fost
Devenită o practică curentă
concentrate în direcția eliberă
în activitatea partidului și sta
rii neîntirziate a suprafețelor
tului nostru, astfel de consfă
destinate culturii griului de
tuiri, de certă însemnătate și
plantele premergătoare tîrzil
valoare, fac parte din stilul de
pentru a putea trece imediat la
muncă propriu al secretarului
pregătirea terenului. Intervalul
general al partidului, tovarășul
dintre recoltarea acestor plante
Nicolae Ceaușescu, ele avînd
și semănatul griului fiind foar
darul să stimuleze generali
te scurt, ne obligă să asigurăm
zarea tehnologiilor .moderne de
o temeinică organizare a mun
lucru, cunoașterea largă și in
cii.
Reușim să facem arături
troducerea rapidă în producția
cu 8—10 zile înainte de semă
agricolă a experienței unităților
nat, timp în care solul se așafruntașe, unități aflate în nu
ză, acordînd totodată cea mai
măr mare în județul Olt.
mare atenție calității lucrării,
O experiență bună in ce pri
cit și pregătirii patului germi
vește cultura cerealelor păioase
nativ.
există și în agricultura județu
Imediat după recoltarea cul
lui Timiș. în acest an. coopera
turilor tîrzii, terenul se discutiva agricolă Nerău a realizat,
iește de două ori cu discut greu
pe o suprafață de 420 hectare,
și urmează apoi arătura. Toate
o producție medie de 8 205 kg
aceste lucrări au ca scop afinagriu pe hectar, recolta medie
rea și mărunțirea solului, ast
fiind de 2 205 kg, superioară
fel îneît să se asigure condiții
prevederilor din plan. Aceasta
optime germinării seminței și
ne-a permis să livrăm supli
răsăririi plantelor.
mentar Ia fondul de stat o can
titate de 500 tone grîu. Preve
Ne desparte puțin timp de
data începerii tnsămînțărilor de
derile contractuale au fost de
toamnă, campanie pe care o
pășite și la orz, livrînd in plus
pregătim cu cea mai mare a
406 tone de orz.

tenție, începînd cu asigurarea
seminței din soiurile cele mai
valoroase, care valorifică supe
rior solurile din zonă. Pregăti
rile pe care le facem au în ve
dere punerea în sprijinul pro
ducției a experienței deja dobindite, înlăturarea cu desăvîrșire a lipsurilor și neajunsuri
lor manifestate anterior. Pen
tru viitorul an agricol am re
zervat păioaselor aceleași su
prafețe ca și în anul anterior,
îmbunătățirile pe care le adu
cem constînd într-o și mai ra
țională alegere a suprafețelor
destinate griului și orzului și,
respectiv. în promovarea aces
tor soiuri care au dat produc
țiile cele mai ridicate.
Avem asigurate cantitățile
necesare de îngrășăminte chi
mice, iar arăturile pentru însâ-

continue a producției agricole.
mînțare se află în stadiu avan
Pornind de la cunoașterea
sat. Asigurînd la toate acestea
neimplinirilor noastre, am sta
folosirea deplină a bazei tehni
bilit, împreună cu organizația
ce existente, priceperea și des
de partid, măsuri politico-orgatoinicia specialiștilor, mecaniza
nizatorice și tehnico-economice
torilor și cooperatorilor noștri,
care să asigure folosirea cu
avem certitudinea că recoltele
înaltă răspundere a întregii
de grîu și orz ale anului viitor
suprafețe agricole, întărirea or
vor fi și mai bune.
dinii și disciplinei la toate locuVă asigurăm — a spus vorbi
torul in încheiere — că nu vom , rile de muncă, respectarea teh
nologiilor de cultură. îmbună
precupeți nici un efort pentru
tățirea asistentei sanitar-veteâ face ca pămîntul timisean să
rinare, utilizarea mai chibzuită
rodească cu tot mai mult spor.
a bazei tehnico-materiale și a
Reîntorși acasă vom face larg
mijloacelor circulante. încadra
cunoscute învățămintele ce se
rea strictă în haremurile finan
desprind din această consfă
ciare. in vederea reducerii
tuire și vom aplica in practică
cheltuielilor de producție, și
cele cunoscute și însușite de
creșterea eficienței economice.
noi din experiența unităților aCu convingerea fermă că
gricole fruntașe din județul Olt
și din alte zone, ale patriei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
DOINA VASILESCU
Permiteți-mi să dau glas și
cu acest prilej
celor mai
profunde sentimente de stimă
și respect pe care le nutresc
toți cei ce lucrează în agricul
tura județului Arad fată de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru contribuția inestimabilă
adusă lă dezvoltarea agricultu
rii românești, la fundamentarea
căilor și mijloacelor obținerii
unor producții ridicate.
Actuala consfătuire, prin in
dicațiile și orientările date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
va avea un rol deosebit in pro
movarea curajoasă a spiritului
revoluționar, va contribui la
creșterea răspunderii și dărui
rii pentru realizarea sarcinilor
ce ne revin în acest an și pe
întregul cincinal, în concordan
tă cu exigențele impuse de
obiectivele noii revoluții agrare.
Ceea ce am văzut
intr-un
mare număr de unităti din ju
dețul Olt ne-a demonstrat că
prin munca concretă, prin disci
plină și dăruire, prin cunoaș
terea și aplicarea tehnologiilor,
prin dorința fierbinte de autodepășire se poate realiza într-adevăr revoluția agrară.
Doresc să relev și cu acest
prilej că. acționînd pe baza
orientărilor date de secretarul
general al partidului, benefi
ciind de directa îndrumare și
coordonare
a
tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, cercetarea
științifică agricolă a reușit să
pună in valoare noi rezerve
menite să contribuie la creș
terea substanțială a producțiilor
agricole. Beneficiind țle. aseme
nea îndrumări și orientări de
înaltă competență, de condiții
tehnico-materiale dintre cele
mai bune, de cuceririle agro
tehnicii moderne, și rezultatele
trebuie să fie pe măsura aștep
tărilor.

Cu toate rezultatele înregis
trate — a spus vorbitoarea —
in ultimii ani de agricultura
județului, trebuie să recunoaș
tem deschis că recoltele obținu
te nu reflectă potențialul pro
ductiv al pămintului, baza tehnico-materială de care dispu
nem, capacitatea și experiența
celor care lucrează în
acest
domeniu.
Comitetul județean de partid
a stabilit măsuri ferme și va
acționa în continuare pentru a
întări la toate nivelurile spiritul
de ordine și disciplină, de răs
pundere în îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin.
Am luat măsuri de asigurare
a intregii cantități de sămînță din categorii biologice supe
rioare, din soiuri productive,
testate la condițiile specifice
județului. A fost definitivată
amplasarea culturilor ce se insămînțează în această toamnă.
Vom urmări și vom asigura pe
toată suprafața o densitate de
600 plante Ia metru pătrat, ast
fel ca la recoltare să avem
900—1000 spice pe metru pătrat.
Raportăm că lanurile de po
rumb se prezintă bine.
Am
acordat
atenție
intreținerii
culturii și menținerii unei den
sități optime, ia condiții de te
ren neirigat. Avem o producție
bună la sfecla de zahăr și sîn
tem pregătiți pentru începerea
recoltării. Sintem in plină cam
panie de strîngere a legumelor,
unde estimăm producții peste
nivelul planului, realizînd sar
cinile la export și la fondul de
...stat.
Vă asigurăm de hotărîrea
noastră ferm^'. de a .nu precu
peți nici un efort de a acționa
cu abnegație pentru realizarea
tuturor sarcinilor ce ne revin,
pentru crearea tuturor condi
țiilor necesare obținerii unor
producții înalte, sigure și
stabile.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
NASTASIA SAVIN
Consfătuirea de astăzi consti
tuie o nouă mărturie a grijii pe
care secretarul general al parti
dului o poartă cu consecventă
dezvoltării și modernizării agriculturii.
Acționînd pentru înfăptuirea
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului,
a sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind creșterea producțiilor și
îmbunătățirea activității, am în
treprins, sub directa îndrumare
a organelor și organizațiilor de
partid, o serie de măsuri politico-organizâtorice pe linia aplicării uniforme a tehnologii
lor, in vederea asigurării ca
drului favorabil valorificării
eficiente a resurselor și po
tențialului de care dispunem.
Am acționat cu mai multă
răspundere pentru realizarea
programelor speciale in scopul
creșterii producțiilor vegetale și
zootehnice, al recoltării Ia timp
și fără pierderi a culturilor,
transportului, depozitării și li
vrării Ia fondul de stat a can
tităților prevăzute. Sîntem pe
deplin conștienți că producțiile
obținute sint inferioare preve
derilor de plan, ca urmare a
lipsurilor manifestate in activi
tatea noastră atit pe linie orga
nizatorică,
cît și tehnologică.
Principala cauză a nerealizării
producțiilor planificate a fost
determinată de neasigurarea
densităților de plante la hectar,
ca urmare a executării pe
unele suprafețe a lucrărilor de
arat, pregătit terenul și se
mănat în condiții necorespun
zătoare.
Trăgind învățăminte din lip
surile manifestate, am acțio-

nat pentru punerea unor baze
temeinice producției anului vi
itor. In acest scop am făcut o
amplasare mai bună a culturi
lor ce le vom insămînța in
toamnă. De această dată am
încheiat arăturile pe intreaga
suprafață amplasată după pre
mergătoarele timpurii.
Fiind unitate producătoare de
semințe, ne-am asigurat din
producție proprie întregul ne
cesar de semințe din categorii
biologice superioare, care au
fost condiționate și verificate în
laborator.
Am studiat cu mare atenție
programele care ne-au fost
prezentate și vom acționa cu
toată hotărirea pentru transpu
nerea lor în fapte.
Situîndu-ne în cea mai sece
toasă zonă a țării, vom lua
toate măsurile ca pe întreaga
suprafață de griu și orz ampla
sată pe terenuri amenajate
pentru irigații să aplicăm udări
la răsărire, condiție obligatorie
pentru
asigurarea
densității
plantelor la hectar.
Vizita efectuată la unele uni
tăți agricole din județul Olt
reprezintă pentru noi un va
loros schimb de experiență și
vom căuta ca toate lucrurile
văzute să le aplicăm și în uni
tatea noastră.
Asigur consfătuirea că, șub
îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, vom munci
fără preget pentru realizarea
sarcinilor ce ne revin, pentru
obținerea unor recolte bune,
sigure și stabile, adueîndu-ne
astfel o contribuție tot mai im
portantă la ridicarea scumpei
noastre patrii pe noi culmi de
progres și civilizație.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN ONCI
In lumina istoricelor hotărîri
adoptate
la ' Congresul
al
XIII-lea, a orientărilor și indi
cațiilor prețioase date de to
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al partidului,
oamenii muncii din I.A.S. Că
rei au obținut în acest an în
semnate succese in producție.
Astfel, Ia cultura orzului am
realizat, pe 900 ha. o producție
medie de 4 707 kg/ha, iar la
cultura griului, pe o suprafață
de 1 085 ha s-a realizat în me
die o producție de 5 658 kg/ha,
aceasta fiind cea mai mare
producție de cereale pe teren
neirigat din istoria întreprinde
rii. Obținerea acestor producții
a fost posibilă datorită faptu
lui că am executat toate lu
crările agricole la . timp. respectind cu strictețe verigile
tehnologice. S-a asigurat inte
gral necesarul de îngrășămin
te chimice, amendamente și
substanțe chimice pentru erbicidare. Trebuie să arăt că s-au
întărit ordinea și disciplina în
unitatea noastră, rigori in care

fundamentările strategice prin
care este definită noua revolu
ție agrară vor asigura afir
marea tot mai puternică a
agriculturii noastre in actualul
cincinal și in perspectivă — a
spus in încheiere vorbitorul —
lucrătorii din unitatea noastră,
in frunte cu comuniștii, se an
gajează să muncească fără
preget
pentru
îndeplinirea
sarcinilor ce le revin. asigu
rind sporirea producțiilor agricole pe măsura condiții
lor create, a grijii perma
nente pe care partidul și- sta
tul nostru, personal tovarășul
Nicolae Ceaușescu. o acordă
dezvoltării
agriculturii țării,
creșterii nivelului de viață, și
civilizație al întregului popor.

s-au încadrat întregul personal
muncitor, cadrele de conducere
de la ferme.
In celelalte sectoare de acti
vitate avem, de asemenea, re
zultate bune, fapt ce a asigurat
realizarea, și depășirea indica
torilor producției fizice, pro
ducției nete, producției-marfă,
au sporit beneficiile și am reu
șit să reducem cheltuielile ma
teriale cu 7 milioane lei.
In prezent, toți lucrătorii în
treprinderii noastre sint antre
nați pentru pregătirea campa
niei agricole de toamnă. Se
execută reparațiile la combi
nele de recoltat soia, porumb,
cartofi, furaje, la mașinile de
semănat. Pină in prezent, pen
tru însămințările de toamnă, pe
terenurile libere, am îngunoiat
600 ha și am aplicat amenda
mente pe 500 fia, și au fost scarificate 250 ha.
Sintem conștienți că. pe lingă
rezultatele bune obținute în
sectorul vegetal și animal, mal
avem incă multe rezerve și po
sibilități în vederea
creșterii

MIHAI PETRESCU
împreună cu toți locuitorii
județului Buzău, mecanizatorii,
specialiștii, toți oamenii muncii
din acest important sector al
agriculturii, exprimîndu-și to
tala lor adeziune față de po
litica internă și externă a
partidului și statului, aduc
mult iubitului și stimatului
nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cele mai
calde mulțumiri și cea mai vie
recunoștință pentru grija deo
sebită pe care o poartă dezvol
tării și modernizării agricultu
rii socialiste, sporirii contribu
ției acestei ramuri la progresul
patriei noastre.
Am văzut in județul Olt pro
ducții deosebit de bune obținute
ca urmare a respectării cu
strictețe a tehnologiilor. Am
văzut că aceste producții nu
sint intimplătoare. Acolo unde
se muncește, unde există ordine
și disciplină, așa cum ne-a în
vățat tovarășul secretar general,
se obțin producții mari.
în ultimii ani, și în județul
nostru s-au înregistrat creșteri
importante ale producțiilor ve
getale și animale, ca urmare a
puternicului sprijin acordat de
partid și de stat pentru dezvol
tarea și modernizarea bazei teh
nico-materiale a agriculturii,
perfecționarea organizării pro
ducției.
Cu . toate acestea, trebuie să
arătăm că producțiile obținute
Ia cereale păioase sint. în acest
an, sub posibilitățile pe care le
avem. Este adevărat că ne-am
confruntat cu condițiile grele de
climă ale acestui an — seceta
prelungită, afectînd in, bună
măsură producția — dar trebuie
să recunoaștem deschis că nici
noi, mecanizatorii, nu am făcut
tot ce era posibil.
Trăgînd toate învățămintele
din experiența de pină acum,
sintem hotărîți ca, in spiritul

chemărilor ce ne sint adresate,
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să acționăm cu fermitate pen
tru îmbunătățirea radicală a
activității tuturor stațiunilor și
secțiilor de mecanizare astfel
incit acestea să-și asume răs
punderile ce le revin pentru
obținerea unor producții vege
tale și animale tot mai mari. în
acest scop, pentru realizarea
unor lucrări de calitate superi
oară și in timpul optim, vom
situa în centrul preocupărilor
noastre identificarea și valorifi
carea neîntîrziată a rezervelor
de sporire a producțiilor, prin
menținerea în stare de funcțio
nare a utilajelor, folosirea ju
dicioasă a carburanților, lubrifianților, energiei electrice și
pieselor de schimb.
Sîntem în fața unui examen
deosebit de complex : recolta
rea culturilor de toamnă, recol
tarea furajelor,
însămințarea
cerealelor păioase și executarea
ogoarelor. Ne-am pregătit pen
tru a putea acționa cu toate
forțele la strîngerea recoltei,
eliberarea terenului și insămințarea păioaselor.
Conștienți de complexitatea
sarcinilor ce ne revin — a spus
în încheiere vorbitorul — avînd
la bază măsurile ce vor fi adop
tate de prezenta consfătuire
și, în mod deosebit, indicațiile
și sarcinile trasate de secretarul
general al partidului, mecani
zatorii din județul Buzău se
angajează să-și perfecționeze zi
de zi activitatea, să se implice
direct și cu toată răspunderea
în toate acțiunile de creștere a
producțiilor agricole, dovedind,
prin muncă de calitate, prin
ordine si d:scip’,ină. vă pot și
trebuie să fie unul din eșaloa
nele de bază ale noului proces
revoluționar care se desfășoară
/ în agricultura țării.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ION RADU
Actuala Consfătuire cu ac
tivul de partid și de stat
din agricultura țării are loc
intr-un moment politic mar
cant, în preajma aniversă
rii a 42 de ani de la revoluția
de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă și la puțin timp de la îm
plinirea a 21 de ani de cind,
prin vrerea și voința întregu
lui partid și popor, Congresul al
IX-lea al partidului a ales in
fruntea sa pentru a-1 conduce,
pe drumul luminos al construc
ției socialiste, pe cel mai brav
dintre eroii neamului, pe revo
luționarul care s-a distins
încă din anii cei mai ti
neri ai vieții în procesul
politic al luptătorilor comu
niști și antifasciști desfășu
rat in urmă cu peste 50 de ani
la Brașov, pe mult iubitul și
stimatul nostru secretar gene
ral al partidului, președinte al
Republicii Socialiste România,
ctitorul României moderne, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Cu profund respect și fier
binte recunoștință, vă rog
să-mi permiteți să adresez, din
partea Comitetului județean de
partid Brașov, a comuniștilor,
a tuturor locuitorilor județului,
cele mai călduroase mulțumiri
tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru inițiativa de a organiza
această consfătuire intr-un mod
practic nou, deosebit de in
structiv, dovedind și de aceas
tă dată grija pe care o poartă
dezvoltării și modernizării agri
culturii, îndeplinirii obiective
lor strategice de esență revo
luționară stabilite de Congresul
al XIII-lea al partidului.
Am văzut cu toții în jude
țul Olt ce înseamnă transpu
nerea in practica a conceptu
lui secretarului general al
partidului — noua revoluție agrară. Am primit la Olt o lec
ție de organizare, de muncă, nu
greșim dacă îi spunem eroică,
muncă a unor oameni ce nu
se mulțumesc cu puțin, care, acționind cu adevărat in spirit re
voluționar, cu dăruire și răs
pundere comunistă, în deplină
ordine și disciplină — așa cum
de fapt ne-o cere de fiecare
dată secretarul general al parti
dului.— au obținut la toate cul
turile și pe întregul județ pro
ducții cu adevărat revoluționa
re, demonstrînd țării întregi po
sibilitățile mari de care dispu
nem in agricultură. In fața
unei asemenea realități nu
îți rămine decît, așa cum spune
românul, să iți scoți pălăria, să
iți pleci capul, să le mulțumești,
să îi feliciți și să ai tăria ca,
învățînd din experiența lor spre
binele partidului, al țării, al
poporului, să te angajezi, dar nu
formal, că vei face la fel.
In raportul prezentat astăzi in
consfătuire ne-am regăsit și noi,
cei ce trăim și muncim in jude
țul Brașov. Aprecierile făcute,
cît și criticile primite vizează și
unele minusuri din activitatea
organizației județene de partid,
a consiliului popular, a cadre
lor ce lucrează în agricultură, a
mea personal.
Ca unnare a realizării unei

producții medii de 3 534 kg de
orz la hectar, de 3 190 kg griu
la hectar, a modului in care se
prezintă culturile prăsitoare, asigurăm conducerea partidului
că vom îndeplini in acest an
planul la fondul <fe stat la orz,
orzoaica de primăvară, griu,
porumb, sfeclă de zahăr, precum
și la legume, unde organizarea
in 19 ferme specializate dotate
cu baza materială necesară își
dovedește eficienta.
Cu toate aceste realizări, ne
dăm seama și sintem pe deplin
conștienți că ele nu corespund
nici pe departe condițiilor pe
care je avem, bazei tehnico-ma
teriale de care dispunem, că pă
lesc pe lingă ceea ce a obținut
județul Olt și de aceea criticile
adresate de tovarășul secretar
general Nicolae Ceaușescu cu
prilejul ultimei vizite de lucru
efectuate în județul nostru sint
pe deplin justificate. Sarcina
dată de a face din zona agricolă
din jurul municipiului Brașov
— zona Bîrsei — ceea ce este Bă
răganul pentru Cîmpia Română
este posibilă, acest lucru fiind
demonstrat de cele 7 unități
cooperatiste ce au obținut o
producție medie de peste 5 000
kg griu Ia hectar, de cele 12
unități cu producții de 5 000—
8 000 kg și chiar peste 8 000 kg
orz Ia hectar, de cele aproape
57 tone de cartofi Ia hectar ob
ținute anul trecut de I.A.S.
Prejmer.
în prezent, și județul nostru
se pregătește temeinic pentru
recoltarea culturilor de toamnă
pe baza unui program detaliat
privind modul de recoltare, vi
teza zilnică, capacitățile de
transport și condițiile de livrare
a produselor.
Am luat cunoștință cu deo
sebită satisfacție de noua ini
țiativă a secretarului general
al partidului privind introduce
rea unui nou sistem de retri
buire a muncii membrilor coo
peratori, cadrelor de conducere
prin .plata in natură în funcție
de producțiile stabilite. Ca și
ceilalți tovarăși ce au luat cuvintul, adresez în numele oa
menilor muncii din județul Bra
șov cele mai sincere mulțumiri
tovarășului secretar general
Nicolae Ceaușescu, susțin din
toată
inima
noile
măsuri
preconizate, convins fiind că
acestea vor cointeresa și mai
mult oamenii muncii din agri
cultură pentru creșterea pro
ducțiilor agricole, in consens cu
hotăririle Congresului al XIIIlea al partidului.
în încheiere, permiteti-mi să
exprim angajamentul ferm al
comitetului județean de partid,
al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din agricultură
de a obține, incepind de anul
viitor, așa cum ne-a indicat se
cretarul general al partidului,
producții agricole la nivelul ce
rut de înfăptuirea noii revoluții
agrare, ceea ce asigură crește
rea contribuției județului Bra
șov Ia fondul centralizat al sta
tului, la progresul continuu al
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.
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PROPRIETAR, PRODUCĂTOR, BENEFICIAR
-ipostaze fundamentale ale omului în societatea noastră,
care-i garantează libertatea, egalitatea, demnitatea

A fi producător, azi, in România — ipostaza decurgînd dialectic din triada
calităților fundamentale ale muncitorului, țăranului, intelectualului societâții noastre —
înseamnă a trâi conștient, profund și firesc complexul proces al mutațiilor de adincime din conștiința ta de proprietar al mijloacelor de producție, creator de bunuri
materiale și spirituale.
A fi producâtor, azi, în România te obligă să-ți gîndești și să-ți exerciți răs
punderile la nivelul mereu nou, superior al calității muncii, al eficienței ei, sporind
permanent avuția națională, apărînd-o ca pe ochii din cap. Pentru că, ea, gvuția
națională, este izvorul de bunăstare și civilizație al tuturor și al fiecăruia dintre noi.
A fi producâtor, azi, în România" înseamnă a te dărui total, cu întreaga ta
capacitate de creație și de vis făuririi visului de aur — comunismul pe pămîntul
românesc.
Sint cîteva concluzii conturate în discuția purtată cu invitații Ia prezenta in
vestigație.

Demnitatea de a fi stăpin
al propriului destin
Pentru știința cititorilor, discuția cu
maistrul sondor Gheorghe Holdun s-a des
fășurat la sonda de. cercetare 5 565 — Bulbuceni, din zona Stoina — Gorj.
— Maistre Gheorghe Holdun, cum intră
un om în viață ? De pildă, dumneavoastră,
bărbat cu timplele albite acum, cum v-ați
început drumul de muncă atunci, în tine
rețe, îndată după eliberarea din august
1944 ? Sîntem in pragul celei de-a 42-a
sărbătoriri a acelui eveniment istoric de
covirșitoare importanță pentru destinul în
tregului nostru popor. Ați trăit, cum se
spune, pe viu acel început al revoluției
noastre și mărturia dumneavoastră e parte
din uriașa mărturie a milioanelor de oa
meni ai muncii participant la transfor
marea structurală a propriei lor vieți, a
vieții țării întregi.
— Vă spun cu sinceritate că am meditat
deseori la acest fapt, eu, copilul pornit
atunci dintr-o casă de țărani din Țiclenii
Gorjului, plină cu 11 copii. Cum am intrat
în viață ? Ca măturător de stradă la celă
lalt capăt al țării, la Constanța. Le poves
tesc tinerilor, uneori, în momente de ră
gaz, despre vremurile de atunci. Citesc pe
fața lor surpriză și nedumerire. Ei cunosc,
desigur, istoria din manuale. Dar în ma
nuale istoria este o sinteză a evenimen
telor : întîlnesc acolo concluzii și nu des
tine individuale din care să deslușească
amănuntele biografiilor umane — materia
primă a istoriei.
— Ce le-ar putea spune lor aceste amă
nunte, de exemplu ?
— Multe 1 Că erarrt săraci lipiți pămintului și exploatați la singe. Că nu era
drum de viitor in fața noastră. Că eram
la cheremul patronului care te arunca in
stradă cî-nd avea chef. Deci, că o mină de
proprietari pe care munca noastră îi Îm
bogățea, ei neproducind nimic, decidea
asupra vieții tuturor. Acestea pot fi poves
tite, pot fi citite, dar numai dacă le-ai
trăit le poți înțelege în adevărata lor am
ploare. Și nici nu poate fi altfel pentru că
intre acel timp și timpul nostru s-a des
fășurat o revoluție -- proprietatea capita
listă a fost desființată, s-a creat proprieta
tea socialistă, avuție a tuturor celor ce
muncesc, lichidindu-se exploatarea omu
lui de către om. S-a lichidat, prin urmare,
în felul acesta, separarea calității de pro
prietar de cea de producător. Aceasta este
esențiala cucerire a revoluției socialiste.
Oamenii muncii au devenit stăpini în țara
lor, ai destinului lor. Sigur, tinerilor li se
pare că așa stau lucrurile de cînd lumea.
Ei au acest sentiment de stăpini adine în
rădăcinat in sufletul lor. Și e firesc, și e
normal așa. Dar, vedeți dumneavoastră.

pentru cei mai vîrstnici acest firesc a în
semnat un proces foarte complex de trans
formare umană. Revoluția a clădit în con
știința lor de-a lungul acestor 42 de ani de
libertate o anumită demnitate, demnitatea
omului care fiind stăpînul mijloacelor de
producție știe că numai prin munca lui se
poate afirma, că munca lui e izvor de
bunăstare pentru toți, pentru țară, că are
în față toate șansele și că numai de el de
pinde să-și pună în valoare capacitatea de
creație. Cum s-au întîmplat lucrurile și cu
mine, de pildă. Măturătorului de stradă de
atunci i s-au deschis toate drumurile de
afirmare. Și am ales. Tinerii văd în mine
pe unul dintre cei care au participat la
epopeea Țiclenilor — valorificarea bogății
lor subsolului gorjan — dar Țiclenii au
însemnat pentru mine o adevărată forjă,
de o factură deosebită, care m-a modelat
ca un muncitor cu înaltă calificare, che
mat, în dubla lui calitate de proprietar și
producător, să sporească avuția națională,
proprietatea socialistă, participind din tot
sufletul lui la înflorirea țării.
— Participarea, ea însăși, în condițiile
socialismului, mai ales după 1965 încoace
— își exprimă părerea și inginerul tiecanic Elekes Carol de la întreprinderea de
mașini-unelte din Arad — a evoluat, cali
tativ și dinamic, impresionant. Dincolo de
meseria mea, m-a preocupat în mod deose
bit acest fenomen, politic, l-aș numi, pe care
l-am observat deslușindu-1 din atitudinile
atît de diverse și de semnificative ale tova
rășilor mei de muncă. Participarea în tot
acest .răstimp a căpătat un înalt grad de
conștientizare. Muncitori, ingineri, tehni
cieni, înțelegînd profund îndemnurile,
tovarășului Nicolae Ceausescu de a-și
spori necontenit competența profesională,
de a aplica îndrăzneț cuceririle revoluției
tehnico-științifice la domeniul lor de ac
tivitate, își gîndesc cu totul altfel munca,
își impun permanent exigențe tot mai ri
dicate. Produsele noi pe care le proiec
tează, apelind puternic la forța lor crea
tivă, poartă, o încărcătură superioară de
inteligență tehnică. Iar calitatea lor de pro
ducători, decurgînd din calitatea de pro
prietari ai mijloacelor de producție, nu mai
îngăduie doar acea participare de la sine
înțeleasă la care-i ojjligă contractul lor de
angajare obișnuit : participarea lor, a
noastră de fapt, la toată activitatea are un
dinamism deosebit, pătruns de conștiința
că sîntem egali în fața mijloacelor de pro
ducție, că trebuie să depunem întreaga
noastră capacitate și ceva în plus pentru
a' rezolva problemele producției la cerin
țele nivelului producției mondiale.

Un nou mod de a ne concepe
munca și viața
Tripla calitate de proprietar-producătorbeneficiar iși are istoria ei pasionantă. O
istorie care se confundă intim, organic cu
glorioasa luptă a partidului nostru pentru
victoria socialismului pe pămintul româ
nesc. Investigînd in spațiul temei pe care
ne-am propus-o, dincolo de argumentele
de ordin teoretic și practic ale conturării
acestei realități, ne intilnim inevitabil și
cu datele ei de ordin istoric. Cu pregnanță
ni se impun atenției constatările din dis
cuția purtată cu tovarășul Liță Stoica, pre
ședintele C.A.P. din comuna Colelia, județul
Ialomița.
— Țăranul care e țăran, care nu a ex
ploatat, ci a ținut, generație de generație,
coarnele plugului, prin însăși natura acti
vității lui a fost producător — ne spunea
interlocutorul nostru. Ca și muncitorul.
Situația lui din trecut ca mic proprietar —
atunci cînd a avut un lot de pe urma că
ruia de-abia putea să-și ducă zilele, sau
ca simplu pălmaș, a fost situația de pro
ducător. Aici lucrurile sint însă foarte
complicate. Sînt greu de explicat. Eu nu
sint economist și nici istoric. De aceea nu
mă incumet să intru în amănunte. Dar
știu că singurul partid care a atacat fron
tal problema agrară avind profund simțul
echității sociale, rezolvînd-o radical prin
reforma agrară din 1945, care a dus la des
ființarea moșierimii și prin înfăptuirea, pe
baza liberului consimțămînt, a cooperati
vizării agriculturii, a fost Partidul Comu
nist Român. Se detașează luminos din is
torie acest măreț proces revoluționar de
soluționare a unei probleme care de
veacuri greva viața noastră. Această
originală formă de proprietate socialistă,

/

proprietatea cooperatistă, a redat țăranu
lui adevărata lui calitate de producător,
conferindu-i o ipostază nouă, transformîndu-1, ca om, profund, din punct de ve
dere psihologic. Agricultura a trăit deci o
revoluție cind s-ă făcut reforma agrară ;
a trăit a doua revoluție cind s-a înfăptuit
cooperativizarea, ocupindu-și în economia
țării loc ca ramură de bază, modernizindu-se, beneficiind multilateral de cuceri
rile industriei, ale științei ; agricultura
trăiește acum timpul celei de-a treia re
voluții — timpul noii revoluții agrare, ale
cărei complexe trăsături le-a caracterizat
cu genială previziune științifică tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Să-mi fie îngăduite
spusele de pînă acum pe care le-am soco
tit necesare pentru a înțelege mai bine
convingerea mea că producătorul din agri
cultura noastră socialistă iși va îmbogăți
și mai mult profilul uman, fiind el chemat
să-și gîndească într-un mod nou, superior
și munca, și viața, fiind el chemat să-și
însușească și să aplice ferm modernele
tehnologii agricole, cuceririle științei și
tehnicii celei mai înaintate. împreună cu
muncitorii și specialiștii, el se află acum
la ora în care își concepe această nouă ca
litate de producător la nivelul amplelor
acțiuni de fortificare a potentelor creative
ale pămintului — prețioasă avuție națio
nală — participind la vastele lucrări de
îmbunătățiri funciare și de irigații care
schimbă, în fond, geografia țării. Un nou
mod de a ne gîndi și a ne concepe viața 1
O nouă treaptă pe spirala istoriei în con
strucția omului nou, cea mai complexă,
mai fină, mai gingașă construcție a parti
dului.

Obligația de a fi un creator,
de a-ți spori competența
— Am în urma mea zece ani de activi
tate în producție — ne mărturisea Aurica
Cîrstea, muncitoare la întreprinderea
de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău.
Eram mîndră că am pășit pe una din cele
mai tinere și mai moderne platforme indus
triale ale țării, ctitorie a celei mai presti
gioase epoci din întreaga existență a țării
— Epoca Nicolae Ceaușescu. Fără îndoială,
prima mea calificare ca trefilator mi-a
dat siguranță în forțele mele. Lucram in
cea mai modernă secție — trăgătoria de
oțel moale. Ne confruntam însă atunci cu
mari greutăți în ce privește atît asigurarea
pieselor de schimb, cît și a utilajelor care,
in marea lor majoritate, se importau. Vă
povestesc toate aceste lucruri pentru ca să
puteți înțelege mai bine că tot ce s-a în
tâmplat mai pe urmă — rezolvarea fericită
a problemelor prin efortul nostru propriu
— își găsește explicația în acțiunea noastră
de a nu aștepta răspunsuri din altă parte,
ci de la propria noastră competență, care
trebuie mereu sporită, depășită, așa cum
mi-am depășit și eu limitele primei cali
ficări. Am avut înalta cinste să-l primim
atunci în mijlocul nostru de două
ori ca oaspete drag pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Ne-a ascultat, s-a con
sultat cu noi, am căutat împreună soluții.
Unele, socoteam noi. ne erau la îndemînă :
să apelăm la importuri. Dar secretarul ge
neral al partidului ne-a atras atenția că
avem datoria să scutim țara de eforturi
costisitoare, că noi, ca adevărați proprie
tari, producători și beneficiari, avem capa
citatea. mai ales obligația să facem inves
tiții de gîndire tehnică proprie și să trecem
la asimilarea unor piese de schimb si uti
laje de concepție românească. Așa am și
procedat. Am izbutit. Atunci am înțeles
cît de largă, cît de semnificativă este no
țiunea de producător. Nu ești producător în
sine — om care stăpînește o mașină la
care se fabrică un produs oarecare — ești
un creator, ai obligația să fii un creator cu
spirit revoluționar, doar de aceea ești pro

prietar și beneficiar. Deci, zic eu, ca produ
cător trebuie să ai in vedere creșterea
permanentă a competenței tale profesio
nale, a răspunderii tale ca muncitor. Și
competenta, siguranța pe care ți-o dă ea,
izvorăște din acest uriaș laborator al mun
cii în care își dau mîna toate capacitățile
creatoare ale uzinei, cum s-a întîmplat in
cazul nostru, cum se întimplă în oricare co
lectiv muncitoresc din țara asta. Este un
sentiment al unității de creație la nivel
național al tuturor celor care sint pro
prietari ai avuției naționale, producători ai
ei și in același timp beneficiari.
— Poate că acest tulburător sentiment al
unității de creație a producătorilor la ni
velul- întregii țări îl trăim cu deosebire in
toată amploarea lui noi, constructorii navaliști, aprecia Constantin Ciubotaru,
lăcătuș constructor naval al șantierului de
profil din Constanța. La noi se concen
trează, pentru complexa fabricare a navelor
maritime de pînă la 150 000 de tone, efortul
creativ atît de complex, atît de divers al
întregii industrii socialiste. Metalurgia,
electronica, electrotehnica, mecanica fină,
construcția de mașini cu aproape toată
gama ei de produse, industria chimică etc.
Nu se poate să nu te gîndești la măreția
acestei forțe materiale create atît de judi
cios și de echilibrat de partid, purtind pe
cetea inconfundabilă a gîndirii geniale a
secretarului general al partidului, menită
să asigure României loc de frunte în
actualul cincinal în rîndul țărilor cu dez
voltare medie. Ca producător conștient,
deci, de responsabilitatea ta de proprietar
al întregii avuții naționale, respiri adine și
liber în climatul siguranței de viitor, al
certitudinii că în mîinile tale, în mîinile
noastre, ale producătorilor, animați de so
lidaritatea de idealuri comuniste, se con
centrează forța de înaintare și mai verti
ginoasă spre noi culmi de progres și civi
lizație. Așa gîndesc muncitorii, țăranii, in
telectualii României socialiste, ei, producă
torii. stăpinii unei țări cu vocația păcii și
a colaborării.
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Democrația socialistă — școală
cu luminile mereu aprinse
Conștientizarea, înțelegerea profundă a
complexității triplei calități a oamenilor
muncii de proprietari, producători și bene
ficiari nu s-a produs șl nu se produce
automat, de la sine. Traducerea în viață a
îndatoririlor care decurg de aici pentru fie
care dintre noi reprezintă un proces edu
cativ de mare finețe și de durată, care se
desâvîrșește în colectivul de muncă prin
confruntarea cu greutățile, cu problemele
de amănunt sau de ansamblu mereu ridi
cate de construcția noastră socialistă. Ne
spunea tovarășul Florea Crăciun, inginerșef al întreprinderii de rulmenți din Ale
xandria :
— Nu e de-ajuns să-i atragi atenția unui
coleg de-al tău, care se dovedește, la un
moment dat, mai neglijent cu muhea lui :
„Vezi, omule, nu proceda așa, doar si tu
ești stăpin în uzina aceasta.,. Ai interesul
să produci la cea mai înaltă calitate !“. El
știe, toate acestea, teoretic, ca un co
proprietar ce este, dar socotește că aportul
Iui poate fi și mai slab, că nu ar avea im
portanță capitală operația simplă executată
de el, într-un ansamblu care prevede alte
cîteva sute de operații. Nu a ajuns ință la
înțelegerea deplină a rolului de producător
socialist.
— V-ați întîlnit cu un astfel de caz ?
— Cum să nu. Viața are fațetele ei ne
numărate. Noțiunea de producător e veche.

Exista și in.capitalism. în socialism, fiind
însă unită organic cu cea de proprietar al
mijloacelor de producție, și-a restructurat
fundamental valoarea. Viziunea asupra
acestei calități depășește viziunea veche a
simplului loc de muncă, te obligă să gîn
dești la problemele întregii uzine, să par
ticipi direct la rezolvarea lor. avind con
știința că produsele ei sînt absolut nece
sare întregii țări, că trebuie să fie, in ace
lași timp, competitive pe piața externă.
Adică să produci nu cum producea vechiul
producător din întreprinderea capitalistă, ci
la cel mai înalt nivel calitativ, indiferent
de rolul tău concret în ansamblul produc
ției, care este colectivă. Adică, să gîndești
economic și politic, așa cum i se cere unui
veritabil proprietar al avuției naționale. în
acest sens, cadrul democrației noastre mun
citorești, revoluționare este o admirabilă
școală de educație și de acțiune, o școală cu
luminile mereu aprinse. în acest fel proce
dează întregul nostru colectiv muncitoresc,
dînd viață sarcinilor de modernizare a
uzinei, de dublare a productivității muncii,
așa cum prevăd hotărîrile celui de-al XIIIlea Congres. A fi producător, în condițiile
acestea, socotesc eu, presupune să fii
neapărat om politic capabil să gîndească și
să aplice politica economică a partidului.
Aceasta se învață temeinic la școala demo
crației socialiste.

*

Cimp larg de afirmare a responsabilității
Responsabilitatea nu este o noțiune
abstractă, ea își are cîmpul ei con
cret de manifestare, de acțiune. Cum se
înfăptuiește ea in practică și care-i este
cadrul esențial de desfășurare ? Cum prinde
ea chip pornind de la ingemănarea orga
nică între calitatea de proprietar și pro
ducător, care, așa cum pe bună dreptate s-a
subliniat în discuțiile purtate cu interlocu
torii noștri, imprimă puternic în conștiința
oamenilor muncii sentimentul de stăpîni ai
societății ? Iată cele citeva întrebări cu
care a debutat discuția noastră cu ingine
rul Vasile Bacalu, directorul întreprinderii
de vagoane din Drobeta-Turnu Severin,
deputat în Marea Adunare Națională.
— Am să încep și eu tot cu o întrebare :
Cine are dreptul de a hotărî asupra gospo
dăririi și valorificării obiectului proprietă
ții, cuprinzind aici și dreptul de a hotărî
asupra repartizării rezultatelor producției ?
— și-a început intervenția gazda noastră.
Normal, proprietarii mijloacelor de produc
ție. oamenii muncii, care sint și producă
tori. Ca producători, ei conduc, ei hotărăsc
în toate aceste privințe, adică ei își exercită
răspunderea în cadrul originalului nostru
mecanism economic instituționalizat din
inițiativa și cu contribuția determinantă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, mecanism
bazat pe autoconducerea muncitorească și

autogestiunea economico-financiară. A par
ticipa la conducere, în toate privințele, la
locul de muncă, in problemele ■ economice,
sociale și politice, care privesc destinul în
tregii țări, constituie un atribut esențial »l
calității de proprietar și producător al fie
cărui om al muncii. A conduce înseamnă a
răspunde !
— Cum își exercită, de pildă, oamenii
muncii acest atribut al conducerii in cadrul
concret al întreprinderii dumneavoastră ?
— Iată, de exemplu, tot ansamblul de
măsuri tehnico-organizatorice pe care l-am
pus în aplicare pentru a îndeplini sarcinile
de modernizare a producției, de dublare a
ei pină in anul 1990, a fost dezbătut și hotărît in toate- amănuntele sale în adunările
generale ale oamenilor muncii, in consfă
tuirile de producție. Comuniștii au fost su
fletul acestor dezbateri, ei au stimulat
participarea tuturor la aflarea de soluții
potrivite pentru rezolvarea tuturor proble
melor.
— Și rezultatele ? Cum se anunță ele ?
— Ceea ce am și realizat pină acum din
acest ansamblu de măsuri ne va permite,
după părerea mea, să dublăm productivi
tatea muncii cu mult inainte deț finalul
actualului cincinal. Acesta este răspunsul
producătorilor socialiști.

Dionisie SINCAN
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© Ca urmare a politicii
științific fundamentate a
partidului nostru de reparti
zare a venitului național pen
tru dezvoltare și consum,
producția industrială a cres
cut — comparativ cu anul
1945 - de 17 ori în anul
1965 și de 105 ori in anul
1985.
® în anul 1985, producția industrială a anului 1945
s-a realizat în numai 3,5 zile,
iar a anului 1965 în circa 60
de zile.
© în cel de-al 8-lea cin
cinal, producția-marfă indus
trială va crește cu 43,3-49
la sută față de 1985, într-un
ritm mediu anual de 7,5-8,3 *
la sută.
© 90-95 la sută din ne
cesarul actual de mașini, uti
laje, instalații și echipamen
te este asigurat din producția 1
internă.
© Producția industriei chi
mice — ramura cu cel mai
înalt dinamism, care valori
fică superior numeroase re
surse materiale ale țării —
a crescut față de anul 1945
de 117 ori în anul 1965 și
de circa 1 200 ori în anul
1985.
® Efect direct al înfăptuirii politicii de industrializare
a țării, pe baza căreia s-au
dezvoltat toate ramurile eco
nomiei naționale, în perioa
da 1945—1985 s-au creat
6,4 milioane noi locuri de
muncă, din care peste 3 mi
lioane numai în industrie.
® Populația ocupată în
industrie și în celelalte ra
muri neagricole a crescut de
la 1 864 mii în anul 1945 la
4 207 mii în 1965 și la circa
7 500 mii în 1985, ajungînd
să reprezinte mai mult de 71
la sută din totalul populației
ocupate.
• în perioada 1966—1985,
volumul schimburilor econo
mice ale României a crescut
de 8,2 ori, în ansamblul că
ruia exportul s-a majorat de
9,3 ori.
® în vederea realizării
programului de dezvoltare
economico-socială a țării, în
cincinalul 1986-1990 vor fi
abordate
8 296
obiective
principale de cercetare știin
țifică și tehnologică, din care
6 411 se vor încheia și apli
ca în practică pină in anul
1990 ; vor fi asimilate 2 642
produse noi, urmînd ca în
ramurile prelucrătoare ale
industriei republicane producția-marfă să fie realizată
în anul 1990 în proporție de
46 la sută pe baza produse
lor noi și modernizate în ac
tualul cincinal.
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în cinstea marii sărbători de la 23 August
La cluburile muncitorești și în
alte așezăminte de cultură din
CAPITALA, sub genericul „Lumini
de August", au continuat să se des
fășoare ample manifestări politicoeducative și cultural-artistice. de
dicate apropiatei aniversări a ma
rii sărbători naționale a poporu
lui român. Specialiști, tehnicieni și
cercetători de la Institutul de Stu
dii și Proiectări Ener^fetice Bucu
rești au luat parte la simpozionul
cu tema „Marile ctitorii ale Epo
cii Nicolae Ceaușescu — prezent
și perspective în municipiul Bucu
rești". desfășurat sub auspiciile Co
mitetului municipal de cultură și
educație socialistă. „Anul 42 al eliberării patriei — pagini de is
torie, pagini de glorie", s-a in
titulat expunerea audiată cu viu
interes de un mare număr de mun
citori. ingineri și tehnicieni, la
clubul Întreprinderii de mașini electrice București. In încheiere a
fost prezentat un bogat spectacol
de muzică și poezie patriotică, sus
ținut de artiști amatori, laureați ai
Festivalului național „Cintarea
României". La clubul întreprinde
rii „Vulcan", sub genericul „Pagini
de glorioasă istorie", a avut loc un
montaj, în care au fost prezen
tate mărturii literare ale actului de
la 23 August 1944.
în pavilionul A, din parcul
Herăstrău, a fost inaugurată o ex
poziție de pictură, sculptură și gra
fică. cu tema „Realizări ale epo
cii contemporane", iar la Galerii
le de artă ale municipiului Bucu
rești. o expoziție de artă plastică
de amatori, intitulată „România
socialistă — patria mea dragă'. La
cinematografele „Scala". „Lumina"
și „Capitol", au fost organizate in
aceste zile cicluri de filme, grupa
te sub genericele „Revoluția de eliberare
socială
și
națională,
antifascistă și antiimperialistă —
deschizătoarea unui drum nou in
istoria patriei", „23 August — mo
ment crucial in istoria poporului
român" și „Fapte de eroism in
imagini de film". (Agerpres).
Alături de o bogată activitate
economică stimulată de insuflețitoarea intrecere socialistă, marea
sărbătoare națională de la 23 Au
gust este omagiată și in județul
BIHOR prin organizarea unor
ample manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice. La clu
burile întreprinderii „Solidarita
tea" și Combinatului pentru pre
lucrarea lemnului din Oradea,
la Întreprinderea minieră Voivozi,
in Băile Felix, casele de cultură
din Aleșd, Marghita, Beiuș, Orașul
Dr. Petru Groza și căminele cul
turale din Dobrești, Ținea. Mădăras, Vadu Crișului, Borș. Biharia.
Săcueni, Diosig au fost prezentate
expunerile „Unitatea de voință și
acțiune a poporului român — te
melia istoricei victorii din august
1944", „P.C.R. — exponent fidel și
promotor consecvent al idealurilor
de libertate națională și dreptate
socială ale poporului nostru", „Epo
ca Nicolae Ceaușescu — epoca
de aur a României socialiste", relevînd aspecte semnificative ale
pregătirii și desfășurării istoricului
act de la 23 August 1944, marile
realizări obținute de poporul nos
tru în epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea, contribuția de
terminantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului,
perspectivele de dezvoltare economico-socială a țării deschise de
cel de-al XIII-lea forum al
partidului. Zilei de 23 August ii
sint dedicate, de asemenea, expo
ziții de artă plastică și fotografi
că, expoziții de carte, recitaluri de
poezie patriotică și revoluționară,
șezători literar-artistice sub gene
ricul „Aici e tara păcii și lumi, nil", realizate cu concursul ce
naclurilor literare. (loan Laza).
Și In județul GIURGIU conti
nuă să se desfășoare ample și bo
grite manifestări politico-educative
șl, cultural-artistice dedicate marii
noastre sărbători naționale de la
23 August. Astfel, la cluburile
muncitorești de la Șantierul naval.
Combinatul chimic. Centrala elec
trică și de termoficare, întreprin
derea textilă „Dunăreană", precum
șl la căminele culturale din comu
nele județului au fost prezentate
expuneri in care s-a subliniat în
semnătatea istorică a revoluției de
eliberare socială și națională, anti

fascistă și antiimperialistă de la
23 August 1944 și au fost eviden
țiate marile înfăptuiri obținute de
poporul român sub conducerea
Partidului Comunist Român în anii
construcției socialiste. - De aseme
nea, la bibliotecile din Giurgiu au
continuat manifestările din cadrul
„Zilelor cărții social-politice". La
rindul lor, oamenii' muncii din ca
drul Schelei de producție petro
lieră Clejani au participat la
simpozionul „21 de ani de mă
rețe
impliniri
ale
Epocii
Nicolae Ceaușescu". De asemenea,
la căminele culturale din Greaca,
Călugăreni, Putineiu, Vedea. Dala
și altele a fost prezentat montajul
literar-muzical „Un August fier
binte", s-au organizat expoziții de
artă plastică și foto-documentare.
(Ion Manea).
în întreprinderi șl instituții, la
cluburile muncitorești, căminele
culturale și casele de cultură din
județul TIMIȘ continuă suita ma
nifestărilor politico-ideologice și
cultural-educative dedicate marii
sărbători naționale de la 23
August. La întreprinderea de apa

rate electrice de măsurat Timișoa
ra a avut loc marți, 19 august,
simpozionul „Actul revoluționar de
la 23 August 1944 — încununarea
luptei de veacuri a poporului ro
mân pentru eliberare națională și
socială". O expunere-dezbatere pe
tema „Rolul Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru afirmarea României ca țară
liberă și independentă" a fost găz
duită la Casa de cultură din Buziaș. în aceeași zi, la Casa tine
retului din Timișoara s-a desfă
șurat spectacolul omagial: „August
de foc, August de lumină". La în
treprinderea mecanică, Institutul
județean de proiectări. în școli au
continuat întîlnirile uteciștilor și
pionierilor cu membri ai partidu
lui cu stagiu din ilegalitate. Au
fost vernisate mai multe expoziții
consacrate zilei de 23 August. La
Muzeul de istorie Timișoara a fost
'organizată expoziția de documente
și mărturii „Aspecte ale mișcării
de rezistență antifascistă a mase
lor populare timișene", iar la bi
blioteca județeană s-a deschis ex
poziția de carte social-politică și
beletristică „23 August 1944. pia
tră de hotar în istoria patriei".
(Cezar Ioana).
în Comandamentul Trupelor de
Grăniceri întimpinarea Zilei de 23
August constituie prilejul organi
zării unor bogate activități politi
co-educative și culturale menite să
prezinte militarilor grăniceri mari
le semnificații ale evenimentului
pe care il aniversăm in această
vară pentru a 42-a oară, impor
tantele realizări ale poporului ro
mân in anii socialismului și, îndeo
sebi, in cei 21 de ani de cind in
fruntea partidului și a țării se află
cel mai iubit fiu al națiunii române, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Au loc în aceste zile intîlniri ale
cadrelor militare cu oameni ai
muncii din unități economice și lo
calitățile de frontieră în care se
prezintă participarea armatei ro
mâne la zdrobirea rezistenței hitleriste, la eliberarea întregului teri
toriu național. In același context se
înscriu întîlnirile militarilor in ter
men cu veterani și foști luptători
in războiul ant'hitlerist.
O bogată paletă de acțiuni — ex
puneri. simpozioane,
vizite la
locuri și monumente istorice — se
desfășoară in cadrul ciclului tema

tic „Să cunoaștem și să continuăm
glorioasele tradiții de luptă ale
înaintașilor", urmate de bogate
programe artistice prezentate de
formații ostășești participante la
Festivalul
național
„Cintarea
României". în fiecare unitate se
prezintă, in această perioadă, con
ferința „23 August — marea săr
bătoare a poporului român". (Agerpres).
In toate localitățile rurale și
urbane din județul BUZĂU, in or
ganizarea secției de propagandă a
comitetului județean de partid se
desfășoară ample manifestări poli
tico-ideologice și cultural-educati
ve dedicate apropiatei aniversări a
eliberării patriei. Sub genericul
„Partidul Comunist Român — or
ganizatorul și conducătorul revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944. Contri
buția României la infringerea Ger
maniei naziste, la victoria popoare
lor asupra fascismului", propagan
diști ai comitetului județean de
partid au susținut simpozioane la
întreprinderea de contactoare, Di
recția comercială județeană, între
prinderea de tricotaje Nehoiu, în
treprinderea de organe de asam
blare, întreprinderea de garnituri
de frină și etanșare, Turnătoria de
fontă și Întreprinderea de confecții
Rimnicu Sărat, in comunele Pogoa
nele, Săhăteni și altele. Au fost
evocate, cu acest prilej, importanța
politică fundamentală a evenimen
tului istoric de la 23 August 1944,
făurit sub conducerea partidului,
participarea maselor populare din
județul Buzău la înfăptuirea actu
lui revoluționar de acum 42 de ani,
paginile de vitejie și eroism în
scrise de ostașii români în lupta
necurmată pentru alungarea cotro
pitorilor hitleriști și înfrîngerea
Germaniei naziste. (Stelian Chiper).
In suita de manifestări politicoideologice și cultural-educative ce
. au avut loc în aceste zile premer
gătoare marii noastre sărbători na
ționale de la 23 August, in județul
CARAȘ-SEVERIN de o largă au
diență s-au bucurat simpozionul
„Victoria revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă din August 1944 —
început de eră nouă în istoria po
porului român", desfășurat la Clu
bul Combinatului siderurgic din
Reșița, la care au participat acti
viști ai comitetelor județean și mu
nicipal de partid, metalurgiști și
constructori de mașini din munici
piul Reșița, dezbaterea „Profunde
transformări
economico-sociale
petrecute in țara noastră în anii
socialismului", la clubul muncito
resc din Oțelul Roșu, expunerea
„Lupta poporului nostru, condus
de Partidul Comunist Român, îm
potriva războiului hitlerist" — la
clubul minier Anina. Cu același
prilej, la Galeria de artă „Agora"
din Reșița a fost deschisa o expo
ziție, ,de pictură și grafică „Lumi
nile iții August", iar la biblioteca
județeană expoziția de carte „Sub
semnul lui August". (Ion D. Cucu).
In județul GALAȚI, în așezămintele de cultură, in întreprinderi și
instituții se desfășoară numeroase
manifestări politico-ideologice și
cultural-educative dedicate celei
de-a 42-a aniversări a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la
23 August 1944. In acest cadru bo
gat de manifestări se inscrie și ex
poziția de artă plastică deschisă
sub genericul „Culori pentru pace
— omagiu României socialiste",
expoziție care reunește lucrări re
prezentative de pictură, grafică și
sculptură, creații ale unor cunoscuți plâsticieni contemporani, lu
crări inspirate din marile înfăp
tuiri ale poporului nostru in anii
construcției socialiste, îndeosebi in
„Epoca Nicolae , Ceaușescu". Tot
odată, in organizarea cabinetului
județean pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă și a Co
mitetului județean de cultură și
educație socialistă Galați au avut
loc simpozioane, expuneri, mese
rotunde. In același cadru se în
scriu și simpozioanele de la intreprinderea „11 Iunie", căminul cultu
ral din Cerțești, expunerea de la
Casa științei și tehnicii pentru ti
neret și spectacolele de muzică și
poezie desfășurate în așezăminte de
cultură și întreprinderi. (Ștefan
Dimitriu).

Solemnitatea înălțării în grad a promoțiilor de ofițeri
si• subofițeri
Ministerului de Interne
« activi din școlile
•
In atmosfera de efervescentă emu
lație creatoare in care întregul nos
tru popor omagiază cu sentimente
de inaltă vibrație patriotică și aleasă
cinstire 65 de ani de Ia făurirea
Partidului Comunist Român, împli
nirea a 50 de ani de la procesul militanților comuniști șl antifasciști de
la Brașov și 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, in
școlile militare ale Ministerului de
Interne s-au desfășurat solemnită
țile prilejuite de înălțarea in grad a
unor noi promoții de. ofițeri și sub
ofițeri activi.
La festivități au participat cadre
din conducerea Ministerului de In
terne și Departamentului Securității
Statului, generali și ofițeri superi
ori, părinți ai elevilor, alțl invitați.
Solemnitatea acordării gradului de
ofițer și subofițer al Ministeru
lui de Interne s-a transformat intr-o
fierbinte manifestare de dragoste
nețărmurită față de patrie, partid și
popor, față de comandantul su
prem al forțelor armate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de omagiere a
celei de-a 42-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă.
în încheierea festivităților, cei mai
tineri ofițeri și subofițeri ai Minis
terului de Interne au adresat, intr-o

vibrantă unitate de voință, telegrame
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate.
Ei s-au angajat ca, in viitoarea
lor activitate, însuflețiți permanent
de luminosul exemplu de muncă
și viață, de dăruire și pasiu
ne revoluționară ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, să fie luptători
neinfrlcațl, vigilenți și combativi,
exigenți și drepți in cunoașterea și
aplicarea legilor țării.
Tinerii ofițeri și subofițeri âu în
credințat
conducerea
partidului,
personal pe secretarul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că iși vor
dărui, fără preget, intreaga capaci
tate de muncă și energie înfăptuirii
neabătute a ■ sarcinilor ce le revin
din - documentele Congresului al
XIII-lea al P.C.R., din ordinele și
indicațiile date de comandantul su
prem, slujind cu credință și abne
gație, cu dăruire patriotică, revolu
ționară cauza partidului, a libertății,
independentei și suveranității pa
triei, a idealurilor nobile de triumf
al socialismului și comunismului în
scumpa noastră patrie, Republica
Socialistă România.

TELEGRAMĂ
Primul ministru al guvernului, to
varășul Constantin Dăscălescu, a
primit o telegramă din partea tova
rășului D. Sodnom,
președintele
Consiliului de Miniștri al Republicii
Populare Mongole, in care sint adresate profunde mulțumiri pentru

felicitările transmise cu ocazia zilei
naționale a Mongoliei. In telegramă
se exprimă convingerea că guver
nele celor două țări vor acționa pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor
de prietenie și colaborare românomongole.

CRONICA
Prin decret prezidențial tovarășul
Gheorghe Dolgu a fost numit în ca
litate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Socia

tV
20,00 Telejurnal 0 în
întimpinarea
marii sărbători naționale
20,20 Actualitatea în economie 0 Fapte
de muncă în cinstea Zilei de 23
August
20,40 Epopeea libertății patriei noastre
(color) • La înălțimea faptelor
vitejești ale strămoșilor. Docu
mentar

liste România în Elveția in locul to
varășului Ion Datcu, care a fost re
chemat.
21,00 Film în serial. ,,Străinul'". Ecrani
zare după romanul cu același titlu
de Titus Popovici. Producție a
Studioului cinematografic „Bucu
rești". Cu : Ștefan Iordache, Irina
Petrescu,
Șerban
Cantacuzino,
George Calboreanu, Ștefan Ciubotărașu, Fory Etterle, George Mă
ruță, Gh. Dinică, Corina Constantlnescu, Costache Antoniu. Scena
riul : Titus Popovici. Partea a Il-a
21,50 Telejurnal
22, 00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
II. Selecționata Universității San
Juan din Argentina. Iată rezultate
le ultimelor partide : U.R.S.S. —
La Oslo se va desfășură azi, de la
România (tineret) 19—0 (4—0) ;
ora 20 (ora României), meciul amical
U.R.S.S. II — Selecționata Univer
de fotbal dintre echipele reprezen
sității San Juan (Argentina) 61—3
tativei ale,, României și Jtyțv.^jjei..
. (31—0).
Din Totul țării noastre fac parte
următorii 16 jucători :
Moraru,
BOX. Ediția a 15-a a turneului
Lung — Rednic, Belodedici, Movilă,
țnteruațiopal de box „Mănușa lito
Bumbescu, Al. Nicolae, Ungureanu
ralului" va avea loc in perioada
— Mateuț, Boloni, Klein, Hagi — Pi,26—31 august în Sala sporturilor din
țurcă, Cămătaru, Lăcătuș și DaConstanța. Alături de pugiliști frun
maschin I.
tași din țara noastră și-au anunțat
★
participarea boxeri din Bulgaria,
Tot astăzi selecționatele olimpice
R.D. Germană, Iugoslavia și Tur
și de tineret ale României vor sus
cia.
ține intîlniri amicale cu echipele si
milare ale Norvegiei. Partida forma
NATAȚIE. La campionatele mon
diale de natație de la Madrid, Sil
țiilor olimpice se va disputa în ora
șul Trondheim, iar cea dintre echi
ke Hoerner (R.D. Germană) a ciștigat proba feminină de 200 m bras,
pele de tineret va avea loc in loca
cu timpul de 2'27”40/100, rezultat ce
litatea Steinkjaer.
constituie un nou record mondial.
HANDBAL, Turneul internațional
Vechiul record (2’28”20/100) aparți
nea coechipierei sale Sylvia Gede handbal pentru junioare de la
rasch.
• înotătorul iugoslav Joze
Budapesta a revenit echipei U.R.S.S.,
urmată în clasamentul final de R.D.
Tanko a stabilit un nou record mon
dial de distanță, înotînd 105 km. în
Germană, România, Bulgaria, Ceho
slovacia, Ungaria, Polonia, R.P.D.tre Veneția (Italia) și Portoroz (Iu
goslavia), în 40h 20’. Performanța lui
Coreeană.
Tanko este superioară cu 9,600 km
ATLETISM. După ultimele con
vechiului record deținut de sporti
vul maltez, Niky Farugio.
cursuri, în clasamentul „Marelui
premiu I.A.A.F." conduce atleta
VOLEI. — In ziua a doua a cam
Maricica Puică (România) — cu 51
pionatelor europene de volei pentru
puncte, urmată de lordanka Donjuniori, ce se desfășoară in diferite
kova (Bulgaria) — 49 puncte. Pe
orașe din Bulgaria, selecționata mas
tra Felke (R.D.G.), Evelyn Ashford
culină a României a întrecut cu sco
(S.U.A.), Fatima Witbread (Anglia)
rul de 3—1 (16—18, 15—3, 15—9,
— cite 45 puncte.
15—10) formația Cehoslovaciei. Alte
RUGBI. In turneul internațional
rezultate : Bulgaria — Franța 3—0 ;
Olanda — Iugoslavia 3—0 ; U.R.S.S.
de rugbi de la Moscova, pe locul
— Polonia 3—1 ; Italia — Belgia
intii s-a clasat prima reprezentati
3—0 ; R. F. Germania — R. D. Ger
vă a U.R.S.S., urmată de România
mană 3—2.
(echipa de tineret), Polonia, U.R.S.S.
FOTBAL : Aii, meciul amical
Norvegia - România

-------- REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Prezentăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din intreprinderi industriale,
construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor.
Pe baza rezultatelor obținute in cele șapte luni care au trecut din acest
an și a punctajului general Stabilit in raport de realizarea indicatoriloî
prevăzuți in criteriile de organizare a intrecerii socialiste, la sfirșitul lunii
iulie, pe primele locuri se situează:
IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electrocentrale Arad, cu 621 puncte.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Galați, cu 593,3 puncte.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Timișoara, cu 544,5
puncte.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție pe
trolieră Drăgășani, județul Vilcea,
cu 708,7 puncte.
Locul II : Schela de producție
petrolieră Berea, județul Buzău, cu
697,8 puncte.
Locul III : Schela de producție
gaze naturale Ploiești, cu 687,2
puncte.
IN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : Întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice și
geofizice București, cu 618,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Suceava, cu 615.6 puncte.
Locul III : întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Hunedoara, cu 608,9 puncte.
IN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR
METALURGICE
Locul I : Uzina „Cablul Româ
nesc" — Ploiești, cu 570,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de țevi
Zalău, cu 214,2 puncte.

IN INDUSTRIA DE UTILAJ
ENERGETIC, PETROLIER
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE, CHIMIE
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 912,8
puncte.
Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița Roșie" — Bucu
rești, cu 906 puncte.
Locul III : întreprinderea „Ar
mătura" — Cluj-Napoca, cu 657,1
puncte.

In industria electronica

ȘI TEHNICA DE CALCUL,
ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII
ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Steaua
electrică" — Fieni, județul Dîmbo
vița, cu 898,9 puncte.
Locul II : întreprinderea „Micro
electronica" — București, cu 850
puncte.
Locul III : întreprinderea de pie
se radio și semiconductori Băneasa
— București, cu 759 puncte.
IN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu-Mare — Minis
terul Industriei Chimice — cu
1 011.6 puncte.
Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești, județul Bacău
— Ministerul Industriei Petrochi
mice — cu 965,8 puncte.
Locul III : întreprinderea meca
nică de reparații auto și utilaje de
transport Baia-Mare — Ministerul
Transporturilor și Telecomunicații
lor — cu 917,6 puncte.

In industria

DE MEDICAMENTE, COSMETICE,
COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Farmec" — ClujNapoca, cu 908,3 puncte.
Locul II : întreprinderea „Pro
gresul" — Ploiești, cu 647,4 puncte.
Locul III : întreprinderea de me
dicamente București, cu 538,2
puncte.

In industria

PETROCHIMICA — SUBRAMURA
PRELUCRAREA CAUCIUCULUI
ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anve-

Panoul fruntașilor
pe 7 luni ale anului
lope Luduș, județul Mureș, cu 821,1
puncte.
Locul II : întreprinderea chimică
„Prodcomplex" — Tg. Mureș, cu
771,6 puncte.
Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov,
cu 750 puncte.

In industria cimentului,

MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII,
EXPLOATAREA AGREGATELOR
MINERALE
PENTRU CONSTRUCȚII
Locul I : Combinatul de lianți
și
azbociment
Bicaz, județul
Neamț, cu 898,2 puncte.
Locul II : întreprinderea de lianți
Brașov, cu 641,4 puncte.
Locul III : întreprinderea de
exploatare industrială a agregate
lor minerale pentru construcții
Focșani, cu 465,6 puncte.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico
taje „8 Martie" — Piatra Neamț,
cu 456,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul" — Suceava, cu
398,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Romanița" — Caracal, ju
dețul Olt, cu 231,3 puncte.
IN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele
și mănuși Timișoara, cu 809,6
puncte.
Locul II : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Flacăra roșie" —
București, cu 655,9 puncte.
Locul III : întreprinderea de
piele și încălțăminte „Pionierul" —
București, cu 650,4 puncte.
IN INDUSTRIA ALIMENTARA SUBRAMURA
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII
Locul I : întreprinderea de pre
parate și conserve din carne Bucu
rești, cu 1 256,9 puncte.
Locul II : întreprinderea de in
dustrializarea cărnii Bacău, cu 839,9
puncte.
Locul III: întreprinderea „Antrefrig" — București, cu 612,8 puncte.
IN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de in
dustrializarea laptelui Ialomița, cu
421,4 puncte.
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea agricolă
de stat Prejmer, județul Brașov,
cu 719,2 puncte.
Locul II : Întreprinderea agricolă
de stat Codlea, județul Brașov, cu
686,2 puncte.
Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Tirgu Frumos, județul
Iași, cu 481,8 puncte.
IN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
JUDEȚENE
Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Timiș,
cu 822,1 puncte.
Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Ba
cău, eu 723,8 puncte.

LocUl III : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Vilcea,
cu 619,9 puncte.
ÎN TRANSPORTURILE
FEROVIARE —
STAȚII DE CAI FERATE
Locul I : Stația de căi ferate Iași,
cu 512,8 puncte.
Locul II : Stația de căi ferate
București-Băneasa, cu 488 puncte.
Locul III : Stația de căi ferate
Barboși-Triaj, județul Galați, cu
411.9 puncte.
IN TRANSPORTUL AUTO
Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Mureș, cu 784,3 puncie.
Locul II : întreprinderea de
transporturi auto Dolj, cu 734,2
puncte.
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto Neamț, cu 700
puncte.

In domeniul

COMERȚULUI INTERIOR —

Întreprinderi

comerciale

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
alimentare Timișoara, cu 291,1
puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
metalo-chimice Timișoara, cu 259,3
puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
textile-incălțămlnte Galați, cu 248,1
puncte.
IN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea
nă de recuperare și valorificare a
materialelor refolosibile Ialomița,
cu 297 puncte.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile Me
hedinți, cu 178 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile Botoșani,
cu 170 puncte.
(Agerpres)

23 AUGUST 1944
- DESCHIZĂTOR DE ERĂ NOUĂ
(Urmare din pag. I)

țara a progresat rapid, devenind tot
mai puternică, tot mai înflori
toare.
Intr-un 'interval de timp relativ
scurt — din 23 August 1944 pină în
prezent — țara, noastră ă străbă
tut mai multe etape de dezvoltare.
Dintr-o țară agrară, cu o industrie
Slab -dezvoltată și o agricultură ră
masă în urmă — despre care cercu
rile conducătoare burghezo-moșierești spuneau că trebuie să rămină
o țară eminamente agricolă —
România s-a transformat intr-o țară
industrial-agrară, cu o industrie pu
ternică, modernă, dotată in cea mai
mare parte cu tehnica cea mai
avansată, cu o agricultură socialistă
în plin progres. In comparație cu
anul 1944, producția industrială este
astăzi de peste 100 de ori mai mare.
Producția agricolă a crescut de peste
4 ori, iar venitul național de peste
32 de ori.
O puternică dezvoltare au cunos
cut și cunosc știința, Invățămintul,
cultura, activitatea politico-educati
vă de formare a omului nou, con
structor conștient al viitorului său
liber, factor determinant pentru
progresul economico-social, pentru
victoria socialismului și comunismu
lui în patria noastră. în anii socia
lismului s-a realizat și se realizea
ză un vast program de construcții
industriale, agricole și social-culturale, s-a schimbat intreaga înfățișa
re a țării.
Peste 82 la sută din
populație s-a mutat in case noi. Ca
rezultat al puternicei dezvoltări eco
nomico-sociale au crescut veniturile
reale ale oamenilor muncii de circa
8 ori, s-a ridicat continuu nivelul
general de trai material și spiri
tual al poporului — aceasta consti
tuind țelul suprem al politicii parti
dului nostru, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate pe care
o edificăm in România.
Ritmul înaintării pe drumul des
chis la 23 August 1944 s-a accelerat
considerabil in perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea al partidului,
moment de importanță covirșitoare
în noua istorie a patriei, cind prin
voința unanimă a comuniștilor, a în
tregii națiuni, in fruntea partidului
și a țării a fost ales tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, strălucit
militant revoluționar, patriot înflă
cărat. personalitate proeminentă a
lumii contemporane, care s-a iden
tificat cu cele mai nobile aspirații
de dreptate, de independență și su
veranitate ale poporului român, consacrindu-și întreaga viață dezvoltării
și înfloririi patriei, cauzei socialis
mului și păcii in lume.
Evaluări profunde care s-au fă
cut cu prilejul celui de-al XIII-lea
Congres al partidului și, cu dată
recentă, la Sesiunea solemnă prile
juită de cea de-a 65-a aniversare
a făuririi partidului atestă — cu
forța de convingere a faptelor —
că multiplele mutații ce s-au pro
dus și se produc in toate domeniile
vieții noastre economice și socialpolitice, in sistemul relațiilor in
ternaționale ale României poârtă semnătura secretarului gene
ral al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, valoroasele sale
otientări aflîridu-se la temelia mari
lor salturi calitative produse în via
ța poporului român.
Cu satisfacția oferită de marile im
pliniri dobindit.e in anii socialismu
lui — și îndeosebi după cel de-al
IX-lea Congres al partidului — sim
țim cu toții, astăzi, impulsul ritmuri
lor înalte care — pe diverse coor
donate — ne-au propulsat și ne pro
pulsează spre un viitor luminos și si
gur, numărăm pe harta țării orașele
■ noi, platformele industriale, fabricile
și uzinele noi, satele smulse pentru
totdeauna din trista răminere in
urmă, numărăm școlile și facultățile
noi, instituțiile de cultură, știință și
artă noi, care au ridicat la viață infloritoare toate județele țării. La sca
ra istorică a zilelor noastre ne încli
năm cu respect în fața eroismului
constructorilor spectaculoasei Magis
trale albastre a țării, ai Metroului
bucureștean,
ai
hidrocentralelor
Porțile de Fier I șl II, ai
Transfăgărășanului și ai multor altor
obiective remarcabile care au fost și
sint abordate cu cutezanță revoluțio

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 20 august, ora 21 — 23 au
gust, ora 21. In țară : Vremea va fi
instabilă și se va răci în toate regiu
nile în primele zile, apoi se va ame
liora, iar cerul va fi temporar noros
în prima parte a intervalului și va
riabil la sfîrșit. Ploi locale sub formă
de averse, însoțite de descărcări elec
trice și, izolat, de grindină vor cădea
în primele zile, mai ales în nordul și
estul țării. La sfirșitul intervalului
aversele vor avea caracter izolat și
se vor semnala după-amiaza în zonele
deluroase și de munte. Vîntul va pre

cinema
• Porțile albastre ale orașului :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15
• Prin cenușa imperiului : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Evadarea : LUMINA (14 74 16) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Secretul cifrului : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Ringul: BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17,15; 19,15
• Aventuri Ia Marea Neagră : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 15; 18
• Cu miinile curate: UNION (13 49 04)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Mușchetarul român :
DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
0 Valurile Dunării :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17,15; 19,30
• Noi, cei din linia întii : COTROCENI (49 48 48) — 15: 18.30
• Al 41-lea : STUDIO (59 53 15) — 10;
12; 14; 16; 18; 19,30
• Actorul și sălbaticii : PACEA
(71 30 85) — 15; 18,30
0 Rîul care urcă muntele : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
0 Colierul de turcoaze — 14; 16, AIIo,
taxi ’ — 18; 20 : POPULAR (35 15 17)
• Un
comisar
acuză :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
• Conspirația : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30
• Norul alb, Carolina : DOINA — 9;
IT; 13
• Furtună în Pacific : COSMOS
(27 34 95) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20, DOINA (16 35 38) — 15; 17,15; 19,15
0 Șapte băieți și o ștrengăriță :
ARTA (213186) — 9;
11,15;
13,30;
15,43; 18; 20
0 Bătălia de pe Neretva : SCALA
(11 03 72) — 9; 12,15; 16; 19,15
0 Detașament cu misiune specială :
BUCUREȘTI
(15 61 54)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Glasul inimii : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,13; 13,30; 13,45; 18; 20

nară de harnicii făurari ai noii so
cietăți pe pămintul României.
Avem noi, cei de astăzi, marea
satisfacție că oricine vizitează Româ
nia. orice om de bună-credință poate
constata uriașele transformări petre
cute in patria noastră, innoirea ora
șelor și satelor, a țării în general. Exprimindu-se plastic — cu referire la
aceste realități românești impresio
nante — tovarășul Nicolae Ceaușescu
aprecia : „într-o perioadă scurtă,
România s-a transformat din teme
lii, devenind o țară socialistă moder
nă. Asemeni lui Fât-Frumos din po
veste care — după cum se spune —
creștea intr-o lună cit alții intr-un
an, țara noastră crește astăzi, din
punct de vedere al producției indus
triale, in numai trei zile și jumătate
cit creștea în 1945 intr-un an, iar din
punct de vedere al venitului națio
nal, realizează în prezent, în doar 12
zile, o creștere egală cu întregul ve
nit național din anul 1945. Iată, in
fapte, in realități, forța unui popor
stâpin pe destinele sale, forța Parti
dului nostru Comunist 1 Iată ceea ce
reprezintă socialismul pentru un po
por liber 1“
Toate aceste mărețe realizări au
fost și sint rodul muncii eroice a
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a tuturor oamenilor mun
cii. a întregului nostru popor, care,
acțtonind in strinsă unitate, sub
conducerea partidului comunist, stăpin pe destinele sale, iși făurește
— in mod liber — propriul său
viitor socialist și comunist.
Excepționalele realizări obținute
de poporul nostru demonstrează —
cu forța de convingere a faptelor —
justețea politicii partidului nostru,
care se bazează, in întreaga sa ac
tivitate, pe principiile socialismului
științific, pe concepția revoluționara
materiallst-dialectică și istorică. Ele
sint rezultatul aplicării creatoare a
adevărurilor obiective general-va"
labile la condițiile concrete din țara
noastră.
Pentru realizarea dezvoltării eco
nomico-sociale și făurirea socialis
mului in patria noastră a trebuit să
depunem — așa cum este bine cunos
cut — eforturi uriașe. Acestea toate
în condițiile in care nimic nu ne-a
căzut din cer, nimic nu am primit din
partea cuiva pe gratis. Pentru noi,
tot ceea ce am întreprins și între
prindem a însemnai și înseamnă
muncă, rodul muncii unui întreg po
por și al acțiunii unui intreg partid.
Iată pentru ce, cu depline satisfac
ții pentru ceea ce am realizat și
realizăm pe toate fronturile construc
ției socialiste in România. pentru
ceea ce reprezentăm in cel de-al
42-lea an care a trecut de la memo
rabilul 23 August 1944. intîmpinînd
in aceste zile marea noastră sărbă
toare națională, considerăm — cu
sentimente firești, de adine respect
— că fără 23-ul August de foc si de
glorie 1944 nu ar fi fost posibile infăptuirile epocale ale deceniilor .și
anilor care i-au urmat. Căci ziua de
23 August 1944 a deschis larg în is
toria noastră națională.: în viața po
porului român, calea unor mari
transformări revoluționare și demo
cratice. calea făuririi socialismului
și comunismului.
Cu astfel de sentimente aniver
sează poporul nostru istorica zi de
23 August 1944 în acest jubiliar an,
1986. cel de-al 65-lea an al existen
ței și activității revoluționare a
Partidului Comunist Român. Intr-o
atmosferă de puternic avint creator,
acționind strins unit in jurul parti
dului nostru, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, poporul român
desfășoară ample eforturi pentru
traducerea in viață a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului, pentru Înfăp
tuirea neabătută a politicii interne
și externe a partidului și statului
nostru.
Acesta este, în fond, omagiul cel
mai inalt pe care-1 poate aduce —
și-l aduce efectiv — strălucitorului
triumf de la 23 August 1944 și tutu
ror acelora care, invingind multiple
le obstacole și neezitind a face orice
sacrificii, inclusiv dovada jertfei
supreme, au deschis atunci. în Au
gust, un nou curs in istoria Româ
niei, in viața poporului român.

Prof. univ. dr. Gh. I. ION1ȚĂ
zenta intensificări în estul țării, cu
viteze între 40 și 70 kilometri la oră,
iar la munte peste 100 km, predominind
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 și 20
grade, iar cele maxime vor marca o
creștere ușoară spre sfirșitul interva
lului și vor fi cuprinse intre 20 și 30
de grade, izolat mai ridicate. în Bucu
rești : Vremea se va răci și va fi
instabilă în prima parte a intervalului,
cind cerul va prezenta înnorări mai
accentuate și vor cădea averse de
ploaie, însoțite de descărcări electri
ce, iar vîntul va prezenta intensificări
care vor avea șl aspect de vijelie. în
a doua parte a intervalului vremea se
va ameliora, însă cerul va deveni va
riabil. Temperaturile minime vor oscila
între 16 și 19 grade, iar cele maxime
între 25 și 28 de grade, mai ridicate in
ultima zi. în prima parte a intervalu
lui — condiții de grindină.

0 Vraciul:
18,30

LIRA

(317171) — 15;

0 Salamandra :

GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,30:
17,30; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20
0 Adolescenții
revoluției :
PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17,15: 19,30
0 Infernul din zgîrie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
0 Cu prețul vieții : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
0 Dispariția statuetei de jad : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20
0 Băiatul cu ricșa : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
0 Un comando pentru apa grea :
VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 16; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala
inică) ; Poveste din Hollywood — 19
0 Filarmonica
,.George
Enescu“
(15 68 75, la rotonda Ateneului Ro
mân) : Spectacol de sunet și lumină
„GEORGE ENESCU". Mihacla Zare —
violoncel. La pian : Elena Cosma —19,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Aventura unei arhive — 19,30
0 Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol
de sunet și lumină ..Ce-ți doresc eu
ție, dulce Românie" — 21
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Melodie varșoviană. Spec
tacol prezentat de Teatrul Național
din Cluj-Napoca — 19
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, sala Savoy) : Romeo șl
Julieta la Mizil — 19,30; (grădina
Boema) : Eu vă fac să rîdeți... la
Boema — 19,30
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe un picior de
plai — 18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Se caută o stea — 18,30

1
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Reluarea lucrărilor
Conferinței de la Stockholm
STOCKHOLM 19 (Agerpres). —
La 19 august au fost reluate lucră
rile Conferinței de lâ Stockholm
pentru măsuri de încredere și de
securitate și pentru dezarmare în
Europa» Cea de-a 12-a sesiune a
conferinței urmează să completeze
înțelegerile realizate pînă in pre
zent și să stabilească forma și struc
tura viitorului acord.
Rezultatele înregistrate în cursul
sesiunilor anterioare și. mai ales,
deschiderile făcute la sesiunea pre
cedentă, îndreptățesc speranțele că
se poate ajunge la. un acord pină
la 19 septembrie anul acesta, cînd
lucrările conferinței vor lua sfirșit.
în urma eforturilor conjugate ale
tuturor statelor participante la ne
gocieri s-a creat o bază comună de
abordare in problemele notificării și
observării
activităților militare,
schimbului de calendare anuale pri
vind desfășurarea acestora. nerecurgerii la forță și la amenințarea
cu forța.
Sînt necesare încă noi și sub
stanțiale eforturi din partea tutu
ror celor 35 de state în domeniile
limitării activităților militare și ve
rificării aplicării măsurilor de în
credere și de securitate convenite.
Problema verificării aplicări* măsu
rilor adoptate este considerată de
toate statele participante la confe
rință ca o chestiune de importanță
majoră pentru convenirea viitorului
acord. Stabilirea ținui regim propriu
de verificare este destinată să asi
gure încrederea necesară că acordu-.
rile realizate vor.fi respectate și să
creeze premise pentru convenirea
de noi înțelegeri in domeniul încre
derii. securității și dezarmării.
România consideră că verificarea
efectivă și adecvată constituie o ne
cesitate a respectării măsurilor con
venite la conferința de la Stockholm
în condițiile actuale ale situației in
ternaționale.
Cu numai cinci săptămîni înainte
de încheierea lucrărilor Conferinței
de la Stockholm nu mai pot fi
amînate deciziile care trebuie luate
pentru
soluționarea problemelor
rămase încă nerezolvate. România
acordă o importanță deosebită rea
lizării unui acord la Conferința de
la Stockholm și acționează pentru
încheierea lucrărilor sale cu rezul
tate pozitive. După părerea țării
noastre, în momentul actual al ne
gocierilor, acordarea de concesii re
ciproce și luarea corespunzătoare în
considerare a intereselor de secu
ritate ale tuturor statelor partici
pante reprezintă nu numai un fac
tor generator de încredere, ci însăși
cheia succesului conferinței, singura
cale posibilă de a se ajunge la un
acord pînă la încheierea lucrărilor.

ARTICOLE PUBLICATE 1N PRESA DE PESTE HOTARE 1N PREAJMA
MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMĂN
In preajma marii sărbători a poporului nostru, ziua de 23 August,
numeroase mijloace de informare in masă din diferite țări consacră ar
ticole dezvoltării multilaterale a României socialiste, reliefează rolul
determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii, in făurirea vieții noi a
poporului. Se evidențiază succesele istorice obținute de oamenii muncii
din țara noastră in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate,
cit și politica de pace, colaborare și înțelegere promovată consecvent
pe arena internațională.

INITIATIVE CONSTRUC
TIVE ÎN VIATA INTERNA

ȚIONALĂ, ACTIVITATE DI
NAMICĂ. PENTRU CREȘ
TEREA ROLULUI O.N.U.
PE ARENA MONDIALĂ.
Sub titlul grăitor „Concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind sporirea rolului O.N.U. —
initiative românești la O.N.U.",
publicația „CYPRUS MAIL" re
levă marele merit al țării noastre,
al președintelui Nicolae Ceaușescu
in promovarea cauzei păcii. în
acest context, scrie : „Analiza
profund științifică a tendințelor
principale, a fenomenelor și evo
luțiilor caracteristice vieții inter
naționale, pe care președintele
Nicolae Ceaușescu a făcut-o în
diverse etape ale perioadei de
cînd se află la conducerea statului
român, s-a închegat într-o concep
ție bine structurată și clar contu
rată asupra rolului și locului pe
care îl dețin organizațiile interna
ționale, și în primul rînd Organi
zația Națiunilor Unite, în viața in
ternațională actuală, îndeosebi in
ceea ce privește promovarea păcii
și colaborării între state, în con
cordanță cu principiile dreptului
internațional și în spiritul echi
tății.
Această concepție — se relevă —
pornește de la faptul că modifi
cările profunde ce s-au produs in
viața internațională postbelică au
avut impactul lor și asupra O.N.U.
Structura generală a componenței
sale s-a schimbat, îndeosebi începînd din anii ’60, noile state ce
și-au cîștigat independența națio
nală prin luptă — cărora le revine
o pondere substanțială în viața
internațională — devenind, de «semenea, membri ai Națiunilor
Unite. Din această cauză, aria de
preocupări a O.N.U. s-a modificat
profund, la fel ca și climatul dez
baterilor, iar în fața organizației
s-au ridicat noi cerințe, îndeosebi
în ceea ce privește adaptarea la
exigențele unei lumi aflate într-un
proces de puternică transformare".
„Făcînd o analiză profundă a
rolului și locului O.N.U. în relați
ile complexe din lumea actuală —
scrie «Cyprus Mail- — România
consideră că transformările nova
toare ce s-au produs in întreaga
Iunie duc la creșterea rolului
O.N.U. și al altor organisme inter
naționale, ca factori capabili să sti
muleze colaborarea între țări și
popoare, elaborarea de norme pri
vind relațiile între state și asigu
rarea traducerii lor în fapt. Reafirmind această poziție, Raportul
prezentat la al XIII-lea Congres
al P.C.R. de secretarul general,
Nicolae Ceaușescu, evidenția că
«România se pronunță cu hotărîre
pentru creșterea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite și al altor
organisme internaționale în solu
ționarea democratică, pe baza
dreptului internațional, a tuturor
problemelor
internaționale,
cu
participarea tuturor statelor lumii
și îndeosebi a țărilor mici sau mij
locii, a statelor nealiniate și a ce
lor în curs se dezvoltare, care
sint vital interesate în politica de
independență, libertate și pace.
întărirea rolului Organizației
Națiunilor Unite în viața interna
țională este deci mai mult decit
un deziderat moral și etic, ea este
în realitate o consecință firească,
o necesitate obiectivă derivînd din
transformările profunde care au
avut un puternic impact asupra
sistemului internațional în întrea
ga epocă postbelică.
Ca membru al O.N.U., România
a desfășurat o activitate vastă și
dinamică, marcată de numeroase
propuneri și inițiative, avînd în
principal ca scop întărirea rolului
și eficienței O.N.U. în rezolvarea
marilor probleme ale omenirii.
Toate aceste acțiuni s-au inspirat
din credința că orice progres înre
gistrat pe această linie, este subor
donat cauzei menținerii și întăririi
păcii și securității, a progresului,
eliminării forței și instrumentelor
sale din viața internațională, sta
bilirii de relații întemeiate pe coo
perare, înțelegere reciprocă și res
pect între toate statele".
„Cyprus Mail" evidențiază po
ziția României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu — expusă la se
siunea jubiliară a Adunării Genera
le cu ocazia celei de-a 40-a aniver
sări a O.N.U. — potrivit căreia, în
cele patru decenii care au trecut de
la crearea sa. organizația a jucat un
rol pozitiv în viața internațională,
in soluționarea problemelor cardi
nale ale lumii contemporane. Publi
cația cipriotă serie că. in 1972. la
Inițiativa României, a fost inclus
pe agenda celei de-a 27-a sesiuni
a Adunării Generale punctul inti
tulat „Creșterea rolului O.N.U. în
menținerea și întărirea păcii și
securității internaționale, în dez
voltarea colaborării între toate na
țiunile. în promovarea normelor
dreptului internațional în relațiile
dintre state", specificînd că am
plele dezbateri ce au fost prilejuite
„au constituit punctul de pornire,
al unui complex proces de îmbună
tățire a activității O.N.U., în gene
ral, de democratizare a organizației
si. pe această bază, de întărire a ro
lului ei în viața internațională. în
sesiunile ulterioare. Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat o. serie

de rezoluții, care, între altele, au
chemat statele să prezinte propu
neri concrete în acest sens, și, după
sistematizarea lor. să se treacă la
adoptarea de măsuri pertinente".
„Cea de-a 30-a sesiune a Adună
rii Generale, din 1975, reprezintă
un alt moment de referință al con
tribuției României la acțiunile me
nite să sporească rolul O.N.U. in
viața internațională. In urma unei
propuneri avansate de România,

............................................................ . ...........

la utilizarea forței și amenințării
cu forța și de a se renunța la
amestecul de orice fel în afacerile
interne ale altor state.
în condițiile intensificării, sub
diverse forme, a fenomenelor de
criză economică mondială, care afectează în măsură mal mare sau
mai mică toate statele, îndeosebi
țările în curs de dezvoltare, Româ
nia consideră că O.N.U. trebuie să
se implice mai direct în probleme
le economice internaționale, inclu
siv în soluționarea chestiunii dato
riei externe a țărilor lumii a treia,
în eforturile de eradicare a sub
dezvoltării și instaurare a unei
noi ordini economice internațio
nale".
Cotidianul
nigerian
„DAILY
TIMES", inserează articolul intitu
lat „România în slujba păcii", in
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ROMANIA’S ECONOMIC
DEVELOPMENT IN THE POST-WAR
PERIOD

împreună cu alte state. Adunarea
Generală a adoptat lă această se
siune- o rezoluție prin care a fost
creat un Comitet special asupra
Cartei O.N.U. și asupra întăririi
rolului organizației — organism din
care fac parte România. împreună
cu alte 47 de state. In documentul
intitulat «Poziția României cu pri
vire la îmbunătățirea și democrati
zarea activității O.N.U., la întări
rea rolului său în realizarea cola
borării între toate statele, fără
deosebire de orînduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a
unei păci trainice», pe care l-a pre
zentat în toamna lui 1975, Româ
nia a adus o contribuție deosebit
de semnificativă la lucrările comi
tetului. Idei și propuneri con
crete cuprinse în acest amplu
document privind poziția Româ
niei au fost incluse într-o listă de
20 de priorități, pe baza a 50 de
propuneri avansate de diverse sta
te, care a fost adoptată de comitet
în 1979, după o serie de dezbateri
profunde, multilaterale, desfășu
rate timp de mai multi ani. Să
reamintim — scrie publicația ci
priotă — două dintre aceste prio
rități : elaborarea unei Declarații
asupra soluționării pașnice a di
vergențelor dintre state, ca un prim
pas pe calea încheierii unui tratat
în acest sens : crearea unei Comi
sii a Adunării Generale pentru
mediere, bune oficii și conciliere.
Potrivit concepției cuprinzătoare
și constructive a României și a pre
ședintelui său,Nicolae Ceaușescu,
expusă de la înalta tribună a se
siunii jubiliare, în condițiile ex
trem de grave ale lumjl actuale,
statele și popoarele sint datoare
să-și urnească eforturile pentru în
făptuirea dezarmării, în primul
rînd a celei nucleare, pentru asi
gurarea păcii pe Pămînt și în Cos
mos.
Adoptarea de măsuri și prezenta
rea de inițiative hotărîte în vede
rea soluționării exclusiv pe cale
pașnică a conflictelor din diverse
zone ale globului sînt la fel de ur
gente, și România a propus, după
cum se știe, ca Adunarea Generală
a O.N.U. să adreseze un Apel so
lemn tuturor statelor
implicate
în conflicte militare, chemîndu-le
la încetarea imediată a luptelor și
la soluționarea negociata a pro
blemelor și, de asemenea, cerînd
ca O.N.U. să adopte un Angaja
ment solemn de a nu se recurge

care reliefează : „Pacea este un
obiectiv central al politicii exter
ne a României socialiste, inițiată și
promovată cu consecvență de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Ală
turi de toate națiunile lumii, po
porul român este un factor activ
în lupta pentru pace, cerînd. să se
acționeze pînă nu este prea târziu
pentru asigurarea dreptului funda
mental al popoarelor la viață, li
bertate și pace. Șeful statului ro
mân subliniază cu fiecare prilej că
problema fundamentală a epocii
noastre este oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare, și
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară. Pasul principal în această,
direcție este înghețarea imediată a
cheltuielilor militare și reducerea
lor".
„Daily Times", scriind că, in
acest
sens
președintele
Nicolae Ceaușescu a avansat un
program vast de măsuri concrete,
prezintă cîteva dintre propuneri,
între care cererea de „a se pune
capăt creșterii cheltuielilor milita
re și de a se trece la reducerea lor,
astfel încît să se poată realiza o
reducere a lor cu 25—30 la sută
pină în 1990, cu perspectiva unei
reduceri cu 50 la sută a acestor
cheltuieli pînă în anul 2000. Ac
țiunea ar urma să înceapă în sta
tele nucleare, în țările cu un . po
tențial militar ridicat, in timp ce
celelalte state vor trebui să dea
dovadă de cea mai mare reținere
atunci cind își stabilesc bugetele
militare". Relevind legătura pe
care țara noastră o face intre
dezarmare—dezvoltare, ziarul nige
rian evidențiază că România pro
pune ca „sumele astfel economi
site șă fie dirijate spre acțiuni de
dezvoltare economică și socială și
care să contribuie la creșterea ni
velului de trai în țările respective,
la crearea unui fond al O.N.U.
pentru sprijinirea eforturilor economico-sociale în țările mai puțin
dezvoltate", O altă propunere ro
mânească relevată de cotidianul
nigerian este și aceea privind „în
scrierea problemei reducerii buge
telor militare pe agenda Adunării
Generale a O.N.U.". propunere fi
nalizată prin aprobarea rezoluțiilor
pe această linie.
„Datorită caracterului lor realist,
constructiv și profund mobilizator
— scrie, în încheiere,
„Daily
Times" — propunerile României
socialiste sînt aprobate în întreaga

lume, cu atît mai mult în contex
tul acțiunilor care marchează Anul
Internațional al Păcii. După cum
sublinia recent președintele
Nicolae Ceaușescu, «Istoria, ge
nerațiile prezente și
viitoare
vor aprecia activitatea fiecărui
guvern, a fiecărui politician după
ceea ce a făcut efectiv pentru
dezarmare și pace — și nu după
vorbe sau declarații de principiu»".

PUTERNICA
DEZVOL
TARE
ECONOMICĂ
A
ROMÂNIEI IN ANII SO
CIALISMULUI. Publicația fin
landeză „RATAS", într-un amplu
articol consacrat „Dezvoltării eco
nomice a României", relevă :
..Înalta rată a dezvoltării indus
triale, schimbările esențiale aduse
de progresul tehnologic in structu
ra economiei au condus la trans
formarea României în ultimele trei
decenii, dintr-o țară agrară, slab
dezvoltată, intr-un stat industrialagrar, cu o industrie dinamică și
o agricultură în plin proces de
modernizare. în prezent, producția
industrială a
României este de
100 de ori mai mare decit în anul
1945. Noi
ramuri și subramuri,
care nu au existat odinioară, au
fost create și dezvoltate : echipa
ment petrolier, echipament minier,
utilaje siderurgice, chimice, indus
triile alimentară și ușoară, de con
strucții navale, mașini și unelte
pentru așchlerea metalelor, mașini
cu combustie internă, mașini elec
trice, transformatoare, mașini agri
cole și tractoare, remorci, autotu
risme, locomotive diesel și elec
trice, linii
tehnologice complete
pentru diferite ramuri ale econo
miei, aluminiu, îngrășăminte chi
mice, fire și fibre sintetice, mate
riale plastice, detergenți, medica
mente, coloranți sintetici, echipa
mente electronice
etc". „Pentru
asigurarea bazei proprii de ma
terii prime și energie — se
arată — România a făcut efor
turi
considerabile".
Publicația
scrie în acest sens : „în anul 1985
cantitatea de energie electrică a
fost de aproximativ 70 de ori
mai mare decit m 1945. Au
fost realizate mari
proiecte de
centrale electrice. De exemplu,
hidrocentrala de la Porțile d»
Fier, pe Dunăre,
construită, în
colaborare cu Iugoslavia, în pe
rioada 1964—1971. are o capacitate
de 2100 MW. Numai o singură
hidrocentrală este de . trei ori mai
mare decît întreaga capacitate
hidroelectrică a României în anul
1950. De asemenea, a fost construi
tă o hidrocentrală pe Lotru, cea
mai mare pe un rin interior al ță
rii și cel mai mare proiect reali
zat vreodată ia Europa în acest
domeniu, cu o putere de 510 MW“Î
Relevind că agricultura noastră
a trecut printr-un amplu proces
de modernizare. articolul arată :
în 1985 au fost folosite 184 000
tractoare, precum și 65 000 com
bine. alte mașini și echipamente
agricole.
Numai
în
perioada
1981—1985 au fost irigate 706 000
hectare, 520 000 hectare au fost
asanate și 611 000 au fost supuse
controlului eroziunii solului. în
treaga suprafață ț pregătită pentru
irigare a ajuns la 2 956 300 ha.
Planurile pentru anul 1990 arată că
60 la sută din întreaga suprafață
arabilă a țării va fi irigată.
Publicația arată că urmările im
petuoasei dezvoltări economice sînt
vizibile in creșterea nivelului de
trai al populației, scriind. în con
text : Construirea de locuințe și obiective civile a atins un nivel im
presionant. Nu există nici un oraș
în care să nu se fi construit un
centru civic, cartiere de locuit, case
de cultură, magazine, școli, spitale
etc. Peste 80 la sută din populația
țării locuiește in case noi. Blocuri
moderne, cu tot confortul urban,
sint construite, de asemenea, in
localitățile rurale.
înscrierea României in schimbul
mondial de valori este, de aseme
nea, relevată, specificîndu-se că ex
portul nostru a crescut o dată cu
dezvoltarea economică, în 1935.
„Exportul românesc înregistrea
ză o pondere mai mare a ma
șinilor, echipamentelor și mijloa
celor de transport, bunurilor de
consum de proveniență industria
lă și produselor chimice, care anul
trecut au însemnat 61 la sută din
volumul exportului.
„Ratas" arată, în încheiere, că
în anii următori accentul în eco
nomia românească se va pune in
special pe calitate, nivel tehnic,
productivitatea muncii, eficiența economică și o mai mare competi
tivitate a produselor pe piața mon
dială", evidențiind că. în ultimele
decenii. „România a înregistrat o
dezvoltare economică și socială im
presionantă, în primul rînd fiind
consecventă dezvoltării unei indus
trii moderne și complexe. Acest
proces amplu al extinderii econo
mice a menținut ratele saîe înal
te in condițiile generate de criza
mondială a energiei și de materii
prime".
Desigur — scrie „Ratas" — dez
voltarea economică a necesitat eforturi deosebite de inteligență și
creativitate din partea poporului
român, cît și m ceea ce privește
valuta liber convertibilă", dar „in
perioada 1981—1985, activul balan
ței comerciale a României a fost
de circa 8,2 miliarde de dolari, ceea
ce înseamnă o acoperire importan
ță a unei părți a datoriei externe
și a onorării obligațiilor financia
re. fără a mai apela la împrumu
turi externe".
(Agerpres)

0 declarație a premierului
Republicii Zimbabwe
HARARE 19 (Agerpres). — într-o
declarație făcută presei, premierul
Republicii Zimbabwe, Robert Muga
be, a apreciat .că în prezent a deve
nit posibilă o reconciliere intre
Uniunea Națională Africană din Zim
babwe (Z.A.N.U.) — formațiune de
guvernămînt, și Frontul Democratic
(fost Uniunea Poporului African din
Zimbabwe — Z.A.P.U.).
în context, premierul Zimbabwean
a arătat, după cum informează agen
ția Reuter, că în viitorul apropiat vor
fi revizuite toate cazurile de deten
ție ale membrilor Z.A.P.U. Totodată,
el a anunțat că 10 personalități aparținînd acestei formațiuni politice vor
fi puse în libertate.

Spre noi convorbiri
între guvernul salvadorian
și forțele insurgente
CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico se
desfășoară, miercuri. întîlnirea din
tre delegația autorităților salvadoriene și reprezentanții forțelor insur
gente din Salvador — informează agenția Salpress-Notisal, citată de
Prensa Latina. Această întîlnire se
înscrie în contextul eforturilor vizind soluționarea politică, pe calea
dialogului, a situației încordate din
Salvador. Reuniunea, cu un caracter
pregătitor, va stabili data, locul și
viitoarea agendă a celei de-a treia
runde a dialogului ce va 'avea loc,
ulterior. în Salvador intre autorități
și forțele insurgente.

Hotărirea Uniunii Sovietice de a prelungi
moratoriul unilateral privind încetarea
experiențelor nucleare
hotărîre în spiritul voinței de pace a popoarelor,
a cerinței de a se pune capăt cursei înarmărilor
MOSCOVA 19 (Agerpres). — După
cum am mai informat, la 18 august,
tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar
general al C.C. al P.C.U.S., a făcut o
declarație, la televiziunea sovietică,
privind una dintre problemele car
dinale ale vieții internaționale : ex
periențele nucleare.
Relevind că la 6 august a expirat
termenul moratoriului instituit uni
lateral de U.R.S.S. asupra experien
țelor nucleare, care, după cum se
știe, a fost respectat cu strictețe de
către Uniunea Sovietică timp de un
an. vorbitorul a arătat că această
hotărîre de o excepțională răspun
dere s-â bazat pe realitățile erei'
cosmice nucleare : acumularea unor
munți de arme nucleare, de alte
arme, o' cursă acerbă a înarmărilor
și apariția primejdiei transferării ei
în Cosmos, intensificarea militari
zării S.U.A. și a întregului bloc
N.A.T.O. Este important să subli
niem Că ritmul de dezvoltare a teh
nologiei militare este atît de înalt
— a arătat M. Gorbaciov — încît
popoarelor, statelor și oamenilor
politici le rămine tot mai puțin
timp pentru a-și da seama de pri
mejdia reală, încît se reduc posibi
litățile omenirii de a opri aluneca
rea spre abisul nuclear. Nu tre
buie să tărăgănăm lucrurile, întrucit vor apărea sisteme de arme atit
de sofisticate incit va fi, în general,
imposibil să se ajungă la o înțele
gere cu privire la controlul asu
pra lor.
El a evidențiat că, astăzi, sînt ne
cesare ample măsari practice ca
pabile să frineze militarismul și să
determine o cotitură spre mai bine
în evoluția evenimentelor. „Echili
brul terorii" încetează de a mai fi
un factor de reținere.
Hotărirea noastră — a spus secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S. —
privind moratoriul s-a bazat pe ata
șamentul socialismului, ca orinduire
socială, față de cauza păcii, pe înțe
legerea profundă a răspunderii lui
pentru destinele civilizației.
U.R.S.S. consideră că fiecare po
por, fiecare țară are dreptul să dis
pună de soarta sa, de resursele sale,
să-și stabilească în mod suveran
dezvoltarea socială, să-și apere pro
pria securitate și să participe la
organizarea unui sistem atotcuprin
zător de securitate internațională.
Trebuie să învățăm să privim cu
bărbăție faptele în față — a spus
vorbitorul, subliniind ■ că specialiștii
au calculat că explozia celei mai
mici încărcături nucleare este egală,
că forță de radiație, cu trei acci
dente de tip Cernobîl, astfel că dacă
lotuși cineva se va hotărî să dea pri
mul lovitura nucleară, el se va con-

★
Opinia publică din România salută
și sprijină această nouă hotărîre a
Uniunii Sovietice cuprinsă in decla
rația televizată a tovarășului Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., hotărîre menită să des
chidă o nouă perspectivă dezarmării
nucleare.
încetarea experiențelor nucleare
reprezintă o măsură importantă —
astfel cum subliniază numeroși oa
meni de știință, oameni de stat, acti
viști pe tărim obștesc — pe calea
opririi aberantei curse a înarmări
lor, un pas care ar demonstra voința
politică a puterilor, nucleare de a
contribui la reluarea. cursului spre
destindere, la crearea unui climat
care să conducă la dezarmarea nu
cleară.
Așa cum arăta secretarul general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
România „se pronunță ferm pentru
realizarea unui acord corespunzător
de incetare a experiențelor nucleare
și adresează încă o dată un apel că
tre Statele Unite ale Americii de a
pune capăt experiențelor nucleare și
de a se alătura moratoriului propus
de Uniunea Sovietică".
Apreciind că această problemă,
prin importanța ei, trece dincolo de
sfera relațiilor dintre două state,
conducătorul partidului și statului
nostru sublinia : „Ne adresăm, de
asemenea, și celorlalte state nucleare

damna singur la o moarte chinuitoa
re. Și nu de pe urma loviturii de răs
puns, ci ca urmare a exploziei pro
priilor- focoase de luptă. Apreciind
apoi că propunerile sovietice din 15
ianuarie anul acesta privind lichida
rea, armei nucleare in întreaga lume
pină în anul 2000 răspund pe deplin
cerințelor epocii, și că U.R.S.S. a
dat dovadă că este dispusă să caute
soluții de compromis la problemele
care generează disensiuni și suspi
ciuni, vorbitorul a spus vă Uniunea
Sovietică a prezentat un pachet de
propuneri constructive la tratativele
sovieto-americane privind armamen
tele nucleare și cosmice.
împreună cu aliații noștri din ca
drul Tratatului de la Varșovia — a
arătat el — am prezentat un com
plex de măsuri privind reducerea
forțelor armate și a armamentelor
convenționale în Europa, de la
Atlantic și pînă la Urali. Noi dorim
și în acest domeniu să progresăm —
în comun și in mod consecvent —
spre niveluri mai scăzute și mai pu
țin periculoase ale confruntării mi
litare. Au fost făcute noi propuneri
privind arma chimică și, după păre
rea noastră, ar fi posibil să sem
năm, chiar pînă la sfîrșitul anului
sau anul viitor, o convenție privind
interzicerea armei chimice și lichi
darea stocurilor și a bazei indus
triale pentru producerea ei.
Ținînd seama că oamenii de bunăcredința au salutat hotărirea sovie
tică privind moratoriul asupra expe
riențelor nucleare, că moratoriul so
vietic a fost aprobat de Adunarea
Generală a O.N.U. — reuniunea de
state cea mai reprezentativă din
lume — și că U.R.S.S. ar avea te
meiuri suficiente pentru a relua ex
periențele atomice, dată fiind politi
ca S.U.A. în acest domeniu, totuși,
U.R.S.S. este convinsă și in prezent
că încetarea experiențelor sale nu
cleare, dar și ale S.U.A., ar constitui
un proces real spre încetarea cursei
înarmărilor nucleare, spre accelera
rea lichidării lor. Biroul Politic ii
Comitetului Central al P.C.U.S. ' ș
Guvernul Uniunii Sovietice au ifotârit să prelungească moratoriul uni
lateral asupra exploziilor nucleare
pină la data de 1 ianuarie 1987.
Secretarul general al C.C. al
P.C.U.S. a arătat in încheiere : A
trecut mai bine de jumătate din
anul 1986, proclamat de către O.N.U.
drept an al păcii. Prelungindu-șî
moratoriul unilateral. Uniunea Sovie
tică aduce încă o contribuție consi
derabilă la năzuința generală ca acest an să rămină in istorie demn de
denumirea sa. Acesta este sensul
noii inițiative politice a Uniunii So
vietice.

★
cu chemarea de a se alătura propu
nerilor privind oprirea experiențe
lor nucleare".
Este foarte important ca în proble
ma încetării experiențelor cu arma
nucleară să se ajungă la o înțele
gere chiar la viitoarea întîlnire a
conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. ;
numai astfel se va da un răspuns
așteptării popoarelor lumii, care do
resc reluarea cursului spre destinde
re, crearea unui climat de colabora
re, edificarea păcii. Iată de ce nu
poate ti decît salutată aprecierea
Uniunii Sovietice că un acord pri
vind încetarea experiențelor nuclea 
re poate fi realizat rapid și semnat
încă în acest an cu prilejul intilnirii sovieto-americane la nivel înalt.
Convinsă că spiritul construfctiv
trebuie să caracterizeze abordarea
problemelor acute ale lumii contem
porane,^ opinia publică din Rârt'iânia
așteaptă ca Statele Unite ale Ante-*
ricii să răspundă în mod corespun
zător prelungirii moratoriului unila
teral al U.R.S.S. prin sistarea expe
riențelor lor nucleare, verigă efecti
vă în lanțul măsurilor menite să ducă
nu numai la oprirea perfecționării
acestor arme de nimicire în masă, ci,
in ultimă instanță, la interzicerea și
scoaterea lor definitivă din arsena
lele militare. Aceasta este calea pe
care se poate veni in întimpinarea
cerinței . popoarelor de a se înlătu
ra pentru totdeauna spectrul ame
nințător al războiului nuclear.
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CONTRACTE. La Alma Aia
s-au încheiat, prin semnarea mai
multor contracte, negocierile între
întreprinderi Și instituții din repu
blici ale Asiei Centrale sovietice,
Kazahstan și R.S.F.S.R, și compania de export-import din regiunea
autonomă Xinjiang Uygură din
R. P. Chineză, relatează agenția
T.A.S.S. Documentele prevăd spo
rirea schimburilor reciproce.

SEMINAR
INTERNATIONAL.
La Singapore se desfășoară lucră
rile unui seminar internațional cu
privire la viitorul energiei și ex
plorării resurselor minerale in ba
zinul Pacificului. La reuniune par
ticipă peste 400 de oameni de știință, specialiști in problemele dez
voltării.
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GUVERNUL AMERICAN a cerut Japoniei să-și sporească im
porturile din S.U.A., pentru a contribui mai susținut la înlăturarea
dezechilibrului balanței comercia
le. Primul demers oficial în asori
de secretarul
de scri
stat,
cest semnate
sens a luat
forma unei
George Shultz, și de ministrul de
finanțe, James Baker, adresată mi
nistrului nipon de externe, Tadashi
Kuranari, în care se arată că
S.U.A. așteaptă „o reacție condin partea Japoniei.

REMANIERE. La Paris s-a anunțat oficial efectuarea unei re
manieri in guvernul condus de
Jacques Chirac, care nu afectează
portofoliile principale. A fost creat
un post de ministru delegat pe lin
gă Ministerul de Externe, însăr
cinat cu afacerile europene,. în
care a fost numit Bernard Bosson.
Au fost numiți, de asemenea, alți
patru miniștri delegați și secretari
de stat.

DATORIA EXTERNA A ZÂM
BI EI a atins nivelul record de
cifici miliarde dolari (potrivit da
telor oficiale, la sfîrșitul anului
trecut ea se cifra la 4,7 miliar
de dolari). Minisțrul zambian de
externe. Luke Mwananshiku, a arătat că problema datoriilor cu
care este confruntată țara sa se
datorează reducerii masive a ex
porturilor. Se preconizează, în acest context, o serie de reforme economice vizind sporirea exportu
rilor nemineraliere, intensificarea
producției interne și îmbunătățirea
situației resurselor financiare.
DEVALORIZARE. Banca Cen
trală a Argentinei a anunțat o
nouă devalorizare a monedei na
ționale — australul — cu 1.55 la
sută în raport cu dolarul S.U.A.,
cea de-a treia măsură de acest fel
adoptată în ultimele 13 zile. Cele
3 devalorizări ’ succesive ale aus

tralului constituie un răspuns al
guvernului la creșterea cu 6,8 la
sută a ratei inflației in luna iulie
— cea mai ridicată creștere pe
parcursul acestui an — alături de
majorarea dobinzilor, reducerea
cheltuielilor publice și alte măsuri
de natură să redreseze economia
națională.
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COMEMORARE. In Spania pil
avut loc, marți, ample manifestări
in memoria poetului Federico Garcia Lorca, asasinat de franchiști in
urmă cu 50 de ani in localitatea
Viznar, din provincia Grenada. Ceremonii comemorative au avut loc
atit in orașul in care poetul a fost
împușcat, cit și in localitatea sa
natală, Fuente Vaqueros.

1

MARILE INUNDAȚII datorate
ploilor musonice care s-au abătut
în ultima vreme asupra statelor in
diene Andhra Pradesh și Maharashtra au provocat, pină acum,
moartea a 125 de persoane.

1

O PUTERNICA EXPLOZIE pro
vocată de o bombă ascunsă la
bordul unui automobil s-a produs
marți intr-o zonă comercială agiomerată din centrul Teheranului,
informează agenția iraniană de
știri I.R.N.A. Postul de radio Teheran a precizat că 20 de persoane
au fost ucise și mai multe au fost
rănite în acest atentat.
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