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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceausescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Miercuri, 2 septembrie a.c., 

avut loc ședința Consiliului 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

în cadrul problemelor înscrise 
pe ordinea de zi, Consiliul de Stat 
a examinat și adoptat propunerile 
privind reorganizarea unor minis
tere.

Pentru coordonarea unitară și 
perfecționarea activității în dome-

a 
de

în prezența tovarășului Nicolae Ceausescu, intr-un climat de exigență, de profundă analiză

a modului in care se înfăptuiesc obiectivele noii revoluții agrare, s-a desfășurat
ț

CONSFĂTUIREA CU ACTIVUL DE PARTID

niile chimiei și petrochimiei s-a 
hotărît înființarea Ministerului In
dustriei Chimice și Petrochimice, 
prin fuziunea Ministerului Indus
triei Chimice și Ministerului In
dustriei Petrochimice, care își în
cetează activitatea.

în scopul perfecționării activită
ții și îmbunătățirii organizării în 
domeniile minelor, petrolului și 
geologiei s-a hotărît înființarea 
Ministerului Minelor, Ministerului 
Petrolului 
ment 
zarea 
lului 
tează

în continuare, Consiliul de Stat 
a examinat și ratificat:

Convenția între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii India pentru 
evitarea dublei impuneri și pre
venirea evaziunii fiscale cu privi
re la impozitele pe venit, semna
tă Ia New Delhi la 10 martie 1987; 
Convenția între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Populare Bangladesh

și Centralei-departa- 
a geologiei, prin reorgani- 
Ministerului Minelor, Petro- 
și Geologiei, care își înce- 
activitatea.

pentru evitarea dublei impuneri șl 
prevenirea evaziunii fiscale cu pri
vire la impozitele pe venit, sem
nată la Dhaka la 13 martie 1987, 
și Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii'Populare Ban
gladesh privind promovarea șl ga
rantarea reciprocă a investițiilor 
de capital, semnat la Dhaka la 13 
martie 1987, precum și a schim
bului de scrisori efectuat la aceeași 
dată.

Consiliul de Stat a dezbătut șl 
aprobat Raportul Comisiei pentru 
analiza activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor mun
cii adresate Consiliului de Stat In 
semestrul I 1987 și Raportul Con
siliului de Miniștri privind activi
tatea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cereri
lor adresate organelor centrale ale 
administrației de stat în semestrul 
I 1987.

în continuare, Consiliul de Stat 
a soluționat unele probleme ale 
activității curente.

Șl CADRELE DE BAZĂ DIN AGRICULTURĂ REALIZĂRI DE PRESTIGIU lN ECONOMIE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a participat, miercuri, la consfătuirea cu activul de 
partid și cadrele de bază din agricultură.

Organizată din inițiativa secre
tarului general al partidului, con
sfătuirea. care s-a desfășurat în 
zilele de 1 și 2 septembrie, ă pri
lejuit o cuprinzătoare analiză a re
zultatelor obținute la culturile de 
cereale păioase in acest an. stabi
lirea căilor și modalităților concre
te de acțiune pentru desfășurarea, 
in cele mai bune condiții, a lucră
rilor agricole de toamnă, pregăti
rea corespunzătoare a producțiilor 
anului viitor, în concordanță cu 
hotăririle Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., cu obiectivele noii re
voluții agrare.

Tovarășul Nioolaa Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, a fost în
tâmpinat, Ia sosirea în sala Radio- 
televiziunii. unde a avut loc con
sfătuirea, cu multă căldură de 
participant!. S-a scandat îndelung 
pentru partid și secretarul său ge
neral. pentru harnicul și talentatul 
popor român, constructor al socia
lismului. pentru patria socialistă. 
Prin aceste manifestări entuziaste, 
oei prezent! au reafirmat vibrant 
sentimentele de profundă prețuire 
pe care oamenii muncii din a- 
gricultură le poartă, alături de 
toți fiii patriei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija 
permanentă ce o acordă dezvoltării 
acestei importante ramuri a eco
nomiei naționale, înfloririi necon
tenite a satului românesc, crește
rii nivelului de trai, material șl 
spiritual, al întregului popor.

în uralele participanților. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a luat loa 
In prezidiul consfătuirii.

împreună cu secretarul general 
al partidului. în prezidiu au luat 
Ioc membri si membri supleant! 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Comi
tetului Central al partidului, cadre 
din conducerea unor ministere și 
instituții oentrale.

Luînd euvîntul, tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Po

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a spus :

„Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președinte al 
Republicii,

In numele tuturor participanților 
la consfătuirea de lucru pe pro
blemele agriculturii, aducem cu 
profundă recunoștință un fierbinte 
și respectuos omagiu celui mai 
iubit fiu al poporului român, Erou 
între eroii neamului, care, de peste 
cinci decenii și jumătate, și-a de
dicat întreaga activitate revoluțio
nară cauzei partidului și poporului, 
independenței și suveranității pa
triei, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vă sintem profund recunoscători, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți pentru ca 
agricultura României socialiste să 
'se înscrie pe cele mai moderne co
ordonate, pentru creșterea neince- 
tată a contribuției acesteia la dez
voltarea economiei naționale, la 
înfăptuirea Programului partidului, 
a istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R.

'Prezența dumneavoastră perma
nentă, in toate județele țării, vizi
tele repetate de lucru și dialogul 
direct pe care îl purtați cu oamenii 
muncii din agricultură constituie 
un adevărat model de acțiune, un 
minunat exemplu pentru intregul 
activ de partid și de stat, pentru 
toate cadrele de conducere din 
agricultura țării noastre.

Participanții la consfătuire — 
primii secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, cadre cu munci 
de răspundere la nivelul organelor 
agricole centrale și locale, pre
ședinți de cooperative agricole de
(Continuare în pag. a II-a)

Ritmuri intense de lucru pe șantierul Canalului Poarta 
Albă — Midia — Năvodari

La kilometrul 15 
plus 300 de metri de 
pe traseul noului ca
nal Poarta Albă — Mi
dia — Năvodari, unde 
se află nodul hidro
tehnic si de navigație 
Ecluza Ovidiu. a fost 
introdusă apa în peri
metrul din aval, pînă 
la porțile metalice alo 
ecluzei. Momentul 
marchează încununa
rea unei activități 
desfășurate sub sem
nul răspunderii mun
citorești a colectivelor 
de constructori și mon- 
tori de a finaliza în 
oel mal scurt timp a-

cest important obiec
tiv de investiții. în 
prezent, din cei 30 ki
lometri ai noii arte
re de navigație ce se 
desprinde din Canalul 
Dunăre — Marea Nea
gră. pentru a pătrun
de in portul maritim 
Midia, s-au finalizat 
lucrările si s-a intro
dus ana pe două 
treimi din lungimea 
canalului. De aseme
nea. au fost date în 
exploatare toate cele 
7 noduri rutiere si de 
oale ferată oare îl 
traversează. Totodată, 
se află în fază avan
sată de montaj echi

pamentele si instala
țiile mecanioe si elec
trice cu care sînt pre
văzute cele două eclu
ze. de la Ovidiu și 
Năvodari.

Pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor. în 
ultima perioadă au 
fost concentrate ne 
șantier importante 
forte si mijloacele 
tehnice oare lucrează 
la executarea ultime
lor volume de excava- 
ții în zona cu rocă 
dură, precum si pen
tru execuția lucrărilor 
de protecții la maluri 
si ziduri de sprijin. 
(Agerpres).

Cărbune peste prevederi
Prin extinderea me

canizării si introdu
cerea tehnologiilor 
moderne, minerii din 
Valea Jiului au cres
cut In luna trecută 
ritmul lucrărilor de 
extragere a cărbunelui 
din subteran. Astfel, 
prin extinderea ex
ploatării cărbunelui

din abatajele mecani
zate cu front lung de 
lucru, a tavanului ar
tificial de rezistentă 
cu grinzi îngropate în 
vatră si creșterea ran
damentelor în sub
teran. minerii de la 
Lonea. Paroșeni. Live- 
zeni. Petrila-Sud si 
cariera Cimpu lui

Neag. au extras în 
luna august însemna
te cantități de cărbu
ne peste plan. Din 
Valea Jiului s-au ex
pediat peste prevederi 
in luna trecută ener
getici enilor mai mult 
de 19 000 tone cărbu
ne energetic. (Sabin 
Cerbul.

Succese ale constructorilor
Constructorii din ca

drul Trustului antre
priză generală de 
oonstructii industria
le din Iași, care iși 
desfășoară activitatea 
pe raza a patru ju
dețe din partea de 
nord si de mijloc a 
Moldovei, obțin, in 
cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, 
noi si importante 
euocese in muncă. 
Astfel, in perioada 
care a trecut de Ia 
începutul anului, ei 
au realizat o produc
ție suplimentară de 
oonstructii-montaj in

valoare de peste 12 
milioane lei. în con
dițiile creșterii pro
ductivități! muncii, 
prin accelerarea rit
mului de execuție Ia 
unele obiective in
dustriale. menținerea 
unui înalt grad de in
dustrializare a lucră
rilor. în această pe
rioadă. constructorii 
trustului Ieșean au 
finalizat si dat In 
funcțiune un mare 
număr de obiective și 
capacități de produc
ție din anul in curs si 
din programul de dez
voltare pentru actua
lul cincinal.

în același răstimp, 
lucrătorii trustului a- 
mintit au realizat si o 
productie-marfă su
plimentară lnsumînd 
aproape 30 milioane 
lei. spor ce a fost în
registrat ca urmare a 
bunei organizări a 
muncii, extinderii ca
pacităților din bazele 
proprii de obținere a 
materialelor de balas
tieră si a prefabrica
telor. introduoerii si 
generalizării de soluții 
si tehnologii de 
mane eficientă. (Ma- 
nole Corcaci).

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
A devenit o practică foarte bună 

ca, în fiecare an, la începutul lunii 
septembrie, să se organizeze Con
sfătuirea cu activul de partid și 
cadrele de bază din agricultură în 
vederea dezbaterii problemelor 
privind realizările din prima parte 
a anului și măsurile pentru strîn- 
gerea recoltei de toamnă și des
fășurarea în bune condiții a însă- 
mînțărilor care trebuie să asigure 
recolta anului viitor.

Se poate spune că, în acest an, 
consfătuirea pe problemele agri
culturii trebuie să tragă o serie 
de învățăminte privind activitatea 
din toamna trecută și prima parte 
a acestui an, felul cum s-a acțio
nat pentru realizarea în bune 
condiții a tuturor lucrărilor agri
cole, pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, a noii revoluții agrare, pentru 
creșterea puternică a producției 
agricole, în concordanță cu ne
cesitățile economiei naționale, cu 
dezvoltarea generală economico- 
socială a României. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Am ascultat cîțiva tova'răși care 
au vorbit astăzi aici, am fost infor
mat despre problemele care au fost 
dezbătute în secțiuni, despre dez
baterile care au avut loc ieri și as
tăzi dimineață. Am reținut că, în- 
tr-o măsură mai mare sau mai 
mică, toți tovarășii au analizat cri
tic, dar și autocritic activitatea din 
prima parte a acestui an, au pre
zentat o serie de realizări impor
tante, dar și unele minusuri care 
s-au manifestat în diferite sectoare 
de activitate, în unele județe și 
unități agricole.

Au trecut 8 luni din anul 1987 
— cel de-al doilea an al celui de-al 
8-lea cincinal. S-au strîns culturile 
de vară și se cunoaște evaluarea 
producției la recoltele de toamnă. 
Se poate deci face o apreciere ge
nerală a felului cum s-au desfășu

rat lucrările, a rezultatelor obținu
te în acest an. Pe această bază, 
trebuie să se tragă și concluziile cu 
privire la perfecționarea și îmbu
nătățirea activității în toate sec
toarele producției agricole, pornind 
de la faptul că agricultura, una din 
ramurile de bază ale economiei 
naționale, trebuie să-și aducă o 
contribuție mai însemnată la dez
voltarea generală a societății, la 
înfăptuirea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a noii re
voluții agrare în România. (Aplauze 
puternice, prelungite).

După cum este bine cunoscut, 
clima din acest an nu a fost prea 
darnică. Am avut o primăvară 
rece, cu geruri mari, care au afec
tat, fără îndoială, culturile de 
toamnă și au întîrziat, într-o anu
mită măsură, însămînțările de pri
măvară și vegetația. în vară, am 
avut o perioadă de secetă, într-o 
serie de județe, și căldurile mari 
din luna iulie. Toate acestea au 
influențat, fără îndoială, rezulta
tele obținute în producția agri
colă din acest an.

Dar trebuie să spunem deschis 
că producțiile mici din unele jude
țe și ain mai multe unități de stat 
și cooperatiste se datoresc și ne- 
realizării la timp și în condiții 
corespunzătoare, conform cerințe
lor științei agricole, a lucrărilor 
din agricultură.

Pierderile pe care le-am avut la 
grîu și orz sînt, în cea mai mare 
parte, rezultatul însămînțărilor ne
corespunzătoare, al nerespectării 
adîncimii de semănat și neefec- 
tuării lucrărilor care să asigure ca 
toate culturile să poată răsări la 
timp și să nu fie afectate de ger. 
în aceleași condiții de ger, griul 
semănat la adîncimea de 6—8 cm 
a rezistat și a avut densitate de 
700—800 de fire de plante pe me
trul pătrat, iar la griul semănat la 
suprafață plantele au pierit în pro
porție de 50—60 la sută, iar pe 

anumite suprafețe au fost distruse 
complet.

Deci nu gerul este de vină, ci 
felul în care mecanizatorii, ingi
nerii au efectuat lucrările agricole. 
Subliniez aceasta pentru că tre
buie să tragem toate concluziile ce 
se impun. De altfel, în programul 
de măsuri privind însămînțările în 
acest an, aceste probleme sînt sub
liniate și sînt stabilite norme mai 
ferme, mai precise, obligatorii.

Același lucru se poate spune și 
despre însămînțările de primăvară. 
Am vizitat multe județe, am con
statat că, intr-adevăr, sînt supra
fețe mari de porumb care au 
ajuns de abia în faza de lapte spre 
lapte-ceară, deși normal trebuia 
să fie în faza de maturizare com
pletă, dacă se însămința la timp, 
cel mai tîrziu pînă la 5—10 apri
lie. Culturile de porumb, în toate 
zonele, care s-au însămînțat ia 
timp, practic sînt la maturitate șl 
deja, . în primele zile ale acestei 
luni, se pot strînge. Acele culturi 
care s-au însămînțat cu o lună, și 
o lună jumătate mai tîrziu, sigur 
că au o întîrziere de o lună și o 
lună ,și jumătate !

Nu gerurile sînt de vină, tova
răși ! Nu vremea rece care a în
tîrziat puțin, dar nu a împiedicat 
însămînțările la timp — și o do
vadă în acest sens o constituie 
unitățile și județele care au înțe
les că nu se pot obține recolte 
bune însămînțînd la voia întîm- 
plării. Nu s-au respectat densită
țile, nu s-au făcut lucrările de 
scarificare și nu s-au făcut în 
toamnă arăturile adînci cu scor
monitorul. Aceasta a avut efecte 
negative în ce privește umiditatea 
și dezvoltarea plantelor, precum și 
alte lipsuri foarte serioase care — 
sper — au fost temeinic dezbătute 
în cadrul consfătuirii și se vor 
trage, pînă la capăt, toate conclu
ziile.

Anul acesta a fost un an — ca 
să spun așa — de examen pentru 
agricultori, pentru lucrătorii ogoa

relor. Toți lucrătorii din agricul
tură au fost supuși unui examen 
privind cunoștințele lor în dome
niul agriculturii, dar și privind 
disciplina, ordinea, executarea în 
bune condiții a lucrărilor agricole. 
Unii au luat examenul cu notă 
foarte bună — și e bine că avem 
multe unități și județe întregi 
care au luat acest examen cu nota 
foarte bine. Dar, din păcate, avem 
multe unități și județe întregi 
care au căzut Ia examenul din 
acest an — ca să mă exprim așa. 
Practic, acestea au demonstrat că 
nu și-au însușit și nu știu cum să 
lucreze în agricultură în condi
țiile existente de climă, așa cum 
sînt. Nu putem încă să modificăm 
clima, dar, în aceste condiții, tre
buie să lucrăm, să obținem recolte 
cit mai bune I

Unii sînt numai corigent! — șl 
sper că anul viitor să nu mai 
avem nici o unitate care Să ră- 
mînă repetentă în ce privește pro
ducția agricolă. Subliniez aceasta 
pentru că, în condițiile de climă 
din acest an, se poate afirma că 
pe ansamblu am realizat o pro
ducție agricolă satisfăcătoare, care, 
deși nu este ia nivelul prevederi
lor planului, este însă mai bună 
decît producția din 1986.

La cerealele de vară avem 6 ju
dețe care au realizat producții de 
grîu de peste 6 000 de kg Ia hec
tar și 5 județe care au realizat 
producții de peste 7 000 de kg de 
orz la hectar. Avem aproape 300 
de unități agricole — de stat și 
cooperatiste, mai mult cooperatis
te — care au realizat producții de 
grîu de 6 000 de kg Ia hectar și 
de orz de 7 000 de kg la hectar.

Așa cum am menționat, avem 
însă și cîteva județe, precum și 
multe unități cu producții foarte 
mici, nejustificat de mici. Pe an
samblu însă, producția de cereale 
de vară este cu aproape 25 la sută 
mai mare decît cea din 1986. 
Aceasta demonstrează că dacă în 
toate județele lucrările s-ar fi des
fășurat în bune condiții, nimeni nu 

ar fi avut situația de care am vor
bit; nu numai că realizam, dar pu
team să depășim prevederile .pla
nului la producția de cereale de 
vară.

în ce privește culturile de 
toamnă, pe baza evaluărilor de 
pînă acum — care mai trebuie îm
bunătățite — se poate spune că se 
va realiza o producție, în general, 
ceva mai bună față de 1986. La po
rumb avem 7 județe și circa 350 
unități de stat și cooperatiste cu 
producții de peste 20 de tone știu- 
leți la hectar.

Rezultate satisfăcătoare am ob
ținut și la celelalte produse agricole 
de vară, iar în multe județe și uni
tăți evaluarea prevede producții 
bune la floarea-soarelui, soia, 
sfeclă, cartofi, în legumicultură, 
pomicultură, viticultură, în general 
în toate sectoarele producției agri
cole vegetale.

S-au obținut, de asemenea, o se
rie de rezultate bune și în zooteh
nie, deși nu la nivelul prevederilor 
planului, atît în ce privește efec
tivele, cît și producția animalieră.

Mai avem 4 luni din acest an și 
va trebui să luăm toate măsurile 
pentru a asigura ca, în urmă
toarele luni, să strîngem la timp 
recoltele din acest an, să realizăm 
în bune condiții programele din 
zootehnie, astfel încît să încheiem 
anul cu rezultate cit mai bune în 
toate sectoarele de activitate.

Pe baza rezultatelor de pînă 
acum, precum și a prevederilor 
pînă la sfîrșitul anului, putem 
trage unele concluzii generale cu 
privire la agricultura din țara 
noastră. în primul rînd, trebuie să 
subliniem faptul că atît rezultatele 
din anul trecut, cît și rezultatele 
obținute în anul acesta, în condi
ții mai grele de climă, de
monstrează cu putere superiorita
tea agriculturii socialiste, justețea 
politicii partidului nostru, a hotărî
rilor Congresului al XIII-lea pri
vind agricultura, înfăptuirea noii 

revoluții agrare în România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

în al doilea rînd, unul din fac
torii importanți ai realizărilor ob
ținute constă în existența marii 
proprietăți socialiste — proprie
tatea de stat și proprietatea coo
peratistă — care asigură folosirea 
cu rezultate maxime a științei 
agricole, a mecanizării, a semin
țelor de bună calitate și a celor
lalte lucrări de bază din agricul
tură.

în al treilea rînd. realizările pe 
care le-am obținut în ultimii doi 
ani, îndeosebi în acest an, de
monstrează justețea măsurilor 
partidului și statului nostru pri
vind realizarea unor lucrări întin
se de irigații și a unui vast pro
gram de îmbunătățiri funciare. 
Recoltele mari de care am vorbit 
le-am obținut, în general, pe su
prafețele irigate. Trebuie să spu
nem deschis că, fără irigații, nu 
am fi putut obține producțiile de 
anul trecut și din acest an ! 
Dacă nu am fi realizat acest 
program vast de irigații și îmbu
nătățiri funciare nu am fi putut 
să asigurăm necesitățile poporului 
nostru cu produse agroalimenta- 
re ! După cum se știe, am făcut 
eforturi mari în domeniul agri
culturii, și mai avem încă de 
irigat, în acest cincinal, aproa
pe 2 milioane de hectare. Sub
liniez aceasta pentru că trebuie să 
fie luate toate măsurile, atît de 
organele centrale, de organizațiile 
care realizează irigațiile, dar și 
de toate județele, astfel încît, pînă 
la sfîrșitul acestui cincinal, să rea
lizăm cel puțin 5 milioane și ju
mătate de hectare irigate. în 
aceste condiții vom avea asigura
tă, în orice condiții, producția a- 
gricolă necesară bunei aprovizio
nări a poporului. în același timp, 
este necesar să luăm măsuri pen
tru terminarea lucrărilor de iriga
ții din acest an, pentru amena
jarea și punerea în stare de bună 
funcționare a sistemului de iriga

re, încît anul viitor să putem să 
irigăm aproape 4 milioane de hec
tare. Totodată, în fiecare județ, în 
conformitate cu planurile genera
le din acest domeniu, trebuie să 
se continue amenajările gospodă
rești mici de irigații.

La obținerea realizărilor din 
acest an, o mare contribuție au 
avut cercetarea științifică, se
mințele de înaltă productivitate 
pe care, practic, le-am asigurat la 
toate culturile. Cu aceste semin
țe am obținut în fiecare județ 
producțiile pe care le cunoașteți 
și despre care ați auzit vorbin- 
du-se aici.

Desigur, nu vreau să se înțelea
gă că nu mai avem de făcut nimic 
în cercetare. Am discutat însă a- 
ceste probleme cu tovarășii din cer
cetare — și trebuie să intensificăm 
activitatea de producere de soiuri 
mai productive, mai timpurii, mai 
rezistente Ja ger, dar și la tem
peraturi mari. în general, rezul
tatele sînt determinate de aplica
rea pe scară largă a tehnologiilor 
moderne, a cuceririlor științei în 
toate domeniile de activitate. Nu
mai pe această bază este posibil 
să obținem recolte mari, să în
făptuim noua revoluție agrară.

Un alt factor important l-au con
stituit mecanizarea lucrărilor a- 
gricole, eforturile mari pe care 
poporul, statul nostru le-au făcut 
pentru mecanizarea tuturor lucră
rilor agricole care să asigure lu
crări de bună calitate și strînge- 
rea la timp a recoltei.

Toate acestea și alți factori care 
au stat la baza realizărilor con
stituie garanția înfăptuirii pre
vederilor pentru anul viitor, pen
tru întregul cincinal !

Rezultatele din acest an, în con
dițiile cunoscute de climă, au de
monstrat încă o dată importanța 
realizării la timp și de bună cali
tate a tuturor lucrărilor agricole.

(Continuare in pag. a II-a)
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în programele prezentate s-au 
prevăzut ori s-au reluat prevede
rile din lege privind perioada op
timă de însămînțare — și trebuie 
luate toate măsurile pentru ca a- 
ceastă perioadă să nu se mai de
pășească. Din păcate, și anul tre
cut am avut unități care au însă- 
mînțat griul în luna noiembrie. 
Avem unități care au semănat po
rumbul în mai. în asemenea con
diții nu se pot obține nici produc
ții corespunzătoare !

La toate aceste rezultate însă — 
mai presus de toate condițiile de 
care am vorbit — rolul determi
nant l-au avut cooperatorii, mun
citorii agricoli, mecanizatorii, in
ginerii și specialiștii, întreaga ță
rănime, care, prin munca lor, au 
asigurat înfăptuirea în bune con
diții, la timp, pe ansamblu, a 
lucrărilor — cu minusurile de care 
am vorbit — și obținerea unei 
recolte satisfăcătoare care în acest 
an asigură în bune condiții apro
vizionarea populației și satisface
rea altor necesități ale economiei 
naționale.

Iată de ce doresc ca, la această 
consfătuire, să adresez tuturor co
operatorilor, muncitorilor din agri
cultură, specialiștilor, întregii ță- 
rănimi, felicitări pentru rezultate
le-obținute, dar și urarea de a 
lucra mai bine, de a obține recol
te și mai bune ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite),

în spiritul principiilor socialiste 
de retribuție, atît în întreprinderi
le de stat, cit și în cooperative 
veniturile cooperatorilor și ale tu
turor oamenilor muncii cresc 
o dată cu producția agricolă, în 
toate sectoarele de activitate. Pe 
această bază, pornind de la rezul
tatele Ia producția de cereale de 
vară și de la evaluările pentru 
producția de porumb, cooperatorii 
vor primi o cantitate mai mare de 
grîu cu aproape 2Q la sută față de , 
acum un an și, probabil, cu peste 
25 la sută mai mult la porumb, 
în condițiile realizării producției 
agricole. Totodată, vor crește, de
sigur, și veniturile în bani, ca re
zultat al predării produselor agri
cole la fondul de stat sau fondul 
de furajare a animalelor. în ace
lași timp, în acest an am stabilit 
ca și din producția de orz și ovăz 
să se repartizeze unităților și co
operatorilor 5 la sută din produc
ție.

Fără îndoială că veniturile sînt 
însă diferențiate — inclusiv cerea
lele pe care le primesc cooperato
rii în raport de producțiile pe 
care le-au obținut. O cantitate de 
grîu vor primi cei care au avut, 
spre exemplu, o producție de 8 000 
de kg Ia hectar, sau 20 000 de kg 
porumb știuleți la hectar, și altă 
cantitate vor primi cei care au 
avut o producție de 3 000, de 2 000 
sau mai puține kilograme la hec
tar. Se poate spune că aplicăm 
poate cel mai corect în agricultu
ră principiul socialist al retribui
rii după muncă, după producția 
realizată, că aici este cel mai ușor 
de văzut cît grîu s-a obținut, cît 
porumb și alte produse. De aici 
însă decurge și necesitatea ca toți 

cooperatorii, toți oamenii muncii 
din agricultură să acționeze pen
tru a obține o recoltă cit mai 
mare, în toate sectoarele de activi
tate ! Toți au posibilitatea să ob
țină recolte bune și foarte bune, 
dar aceasta depinde de munca fie
căruia ! Trebuie să facem să fie 
bine înțeles, în toate cooperativele, 
dar și în unitățile agricole de stat,

de toți oamenii muncii, inclusiv de 
toți specialiștii din cooperative și 
din întreprinderile agricole de stat 
că au obligația și răspunderea de 
a face totul pentru a obține recol
te cît mai bune, atît pentru a-și 
asigura venituri bune — inclusiv 
în cereale și pentru creșterea ve
niturilor bănești — eît și pentru 
a asigura participarea mai puter
nică a agriculturii la dezvoltarea 
generală a patriei, la înfăptuirea 
obiectivelor trasate de Congresul 
al XHI-lea, de Programul partidu
lui. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,
Mă voi referi acum la cîteva 

probleme care stau în fața oame
nilor muncii din agricultură în pe

rioada următoare, pînă la sfîrșitul 
anului.

In primul rînd, doresc să sub
liniez necesitatea luării tuturor 
măsurilor privind asigurarea 
strîngerii la timp și fără pierderi 
a recoltei din acest an, precum și 
pentru depozitarea ei în mod co
respunzător. în acest sens, consi
der că, in multe județe și în mul

te unități, este necesar să fie re
văzută evaluarea la porumb, floa- 
rea-soarelui, soia, sfecla de zahăr, 
cartofi, legume, fructe, struguri și 
la toate celelalte produse.

Sînt inacceptabile evaluările 
care le-au prezentat unele județe. 
De aceea, consider că ele trebuie 
revăzute în cel mai scurt timp și 
prezentată o evaluare corectă, con
formă cu producțiile care există 
realmente. Pe această bază să se 
stabilească ordinul de strîngere a 
recoltei și obligația comisiilor con
stituite de a asigura strîngerea 
producțiilor conform evaluărilor 
care s-au stabilit.

în conformitate cu prevederile 
legii, organele de contractare și 
achiziții trebuie să ia în evidență 

și să răspundă de depozitarea în 
bune condiții a întregii producții 
agricole. Aceasta e valabil pentru 
toate culturile. Avem bune baze 
de depozitare și se pot constitui și 
baze volante, provizorii ; însă toate 
să fie organizate sub controlul co
respunzător pentru a asigura buna 
depozitare și păstrare a întregii 
recolte.

Trebuie să funcționeze în mod 
corespunzător comisiile de recol
tare și depozitare a recoltei. Coo
peratorii și oamenii muncii trebuie 
să participe direct nu numai la 
realizarea lucrărilor, dar și la con
trolul și asigurarea desfășurării în 
bune condiții a întregii activități. 
Este o îndatorire a lor, în calitate 
de proprietari și producători, o ne
cesitate pentru a-și îndeplini rolul 
în cadrul democrației noastre mun
citorești revoluționare, dar și în a 
asigura recolte cît mai bune, deci 
și venituri cît mai mari, atît în 
natură, cît și în bani.

Este necesar, de asemenea, să 
fie luate măsuri corespunzătoare 
pentru încheierea, în această lună, 

a tuturor lucrărilor de pregătire 
a .iernării animalelor, să se inten
sifice strîngerea furajelor și depo
zitarea lor. Trebuie să se treacă 
la soluționarea problemelor pri
vind furajele în cooperativele sau 
unitățile unde acestea nu sînt asi
gurate în mod corespunzător, astfel 
ca în toate unitățile să avem con
diții corespunzătoare de furajare, 

de lernare a tuturor animalelor. 
Desigur, trebuie urmărită aplicarea 
măsurilor privind realizarea efec
tivelor de animale, a produselor 
agricole, predarea lor la fondul de 
stat, asigurarea, în mod corespun
zător, a condițiilor pentru auto- 
aprovizionare, în conformitate cu 
prevederile legii.

Aceasta este valabil și pentru le
gumicultura, viticultură și pomi
cultură, ca să nu mai insist asupra 
acestora.

Deci, prima problemă care tre
buie să stea în fața tuturor unită
ților și județelor este strîngerea la 
timp, în perioadele stabilite, a re
coltei, depozitarea ei în mod co
respunzător, așa cum este stabilit.

In al doilea rînd, sînt însămînță- 

rile de toamnă — de grîu, orz și 
altele. Practic, mai sînt doar 10 
zile pînă la începerea însămințări- 
lor. Arăturile pentru însămînțările 
de toamnă sînt întîrziate. Trebuie 
trecut cu toată hotărîrea — așa 
cum s-a dezbătut în consfătuire și 
cum s-a atras atenția mai de mult 
— la strîngerea recoltei, cu 
prioritate de pe terenurile stabi

lite pentru însămînțări, Ia efec
tuarea arăturilor în conformitate 
cu cerințele și normele stabilite.

Practic, nu trebuie să se însă
mânțeze decît la cel puțin două 
săptămîni după arături. Ținînd 
seama că pînă la 10 octombrie 
trebuie să terminăm total însămîn
țările în întreaga țară, iar în zo
nele de deal pînă la 1 octombrie, 
aceasta presupune că și arăturile 
trebuie să fie, practic, încheiate în 
întregime pînă la 25 septembrie în 
zonele de șes, iar în celelalte zone 
pînă la 15 ale acestei luni. Timpul 
este foarte scurt, dar dispunem de 
suficiente tractoare și mijloace 
pentru a realiza lucrările. Trebuie 
să organizăm temeinic întreaga 
activitate pentru a realiza lucrările 
la timp.

Trebuie să mai revedem proble
ma amplasării culturilor de grîu și 
orz pe terenuri cît mai corespun
zătoare. în general, trebuie să cobo- 
rim de pe pantă și grîul, și or
zul, și porumbul, cu atît mai mult 
soia, floarea-soarelui, și să le așe
zăm în terenurile de șes.

Să efectuăm lucrările — repet 
— în conformitate cu cerințele și 
să asigurăm și folosirea scormoni
torului la adincimea maximă și 
nu 'minimă cum am găsit în unele 
locuri. Nu este un cîștig nici pen
tru mecanizatori, nici pentru co
operativă și întreprinderea de stat 
dacă lucrează pămîntul la supra
față ; dimpotrivă, este o pierdere, 
pentru că. și veniturile lor sînt le
gate de aceasta, este o pierdere 
pentru întreaga țară !

Este necesar să se înțeleagă bine 
că trebuie să fie respectate peste 
tot cerințele și normele stabilite 
privind adîncimea arăturilor, pre
gătirea temeinică a terenului. Nu 
putem să însămînțăm în orice 
condiții !

Știu că s-au discutat aceste pro
bleme în consfătuire. în fiecare 
județ sînt multe exemple, unde 
s-a însămînțat bine și unde s-a 
însămînțat prost ; dar trebuie să 
punem capăt oricăror stări de lu
cruri negative ! Conducerea, comi
sia de însămînțări, inginerii nu 
trebuie, sub nici un motiv, să ac
cepte realizarea însămînțărilor 
dacă terenul nu este pregătit cores
punzător ! Trebuie să verifice cu 
cîteva zile înainte și unde se con
stată că terenul nu este bine pre
gătit, să oblige să se treacă din 
nou la pregătirea temeinică a în
tregii suprafețe.

Trebuie să însămînțăm la adîn
cimea stabilită. Anul viitor să 
nu mai avem nici o fermă, 
nici o brigadă care să aibă, la 
recoltare, mai puțin de 600 de 
plante pe metrul pătrat! în mod 
normal trebuie să . gjungem la 
800—900 de plante pe metrul pă
trat. Să însămînțăm 000 de boabe 
și să asigurăm mjnimum 600 de 
plante, chiar dacă grîul n-ar 
avea nici un frate 1 Dar can
titatea de sămînță pe care o dăm 
asigură și o pierdere de 10 la sută 
și tot trebuie să rămînă 600 de 
plante răsărite, care să meargă 
pînă la capăt, chiar dacă n-ar avea 
nici un frate. Dar, toți sînteți agri
cultori, știți bine că griului îi 
place să aibă frați, nu vrea să fie 
singur! Cu aceasta, practic, fie
care unitate poate obține minimum 
6 000 kg de grîu la hectar.

în conformitate cu prevederile 
programului pentru anul viitor, în 
1988 nu trebuie să avem unități 
agricole — nici de stat și nici co
operatiste — cu producții de grîu 
mai mici de 5 000 kg la hectar 
și de orz de cel puțin 5 500 kg 
la hectar! Dar, normal, lucrind 
bine, n-ar trebui să avem unități 
sub 6 000 kg de grîu la hectar, nu
mai în cazuri cu totul deosebite, 
de calamități — Insă acestea se 
judecă în mod separat. Normal 
nu trebuie să avem recolta mai

(Continuare in pag. a IlI-a)
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producție, directori de întreprinderi 
agricole de stat și alte cadre din 
agricultură — ist îndreaptă cu 
profundă recunoștință sentimen
tele lor de înaltă gratitudine către 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija deosebită ce o acor
dați dezvoltării armonioase a agri- 
culturii în toate zonele țării și se 
angajează să facă totul pentru a 
pune, încă din acest an, bazele 
anului agricol viitor, astfel Incit un 
număr cît mai mare de unități, de 
stat și cooperatiste, precum și tot 
mai multe județe să obțină înal
tul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

In cadrul dezbaterilor ce au avut 
loc au luat cuvîntul un număr 
însemnat de participant!, care, 
subliniind rezultatele obținute in 
acest an, au arătat, în spirit critic 
și autocritic, că și în anul 1987 
s-au înregistrat serioase neajunsuri 
privind folosirea fondului funciar, 
efectuarea la timp și de calitate a 
arăturilor și însămînțărilor, res
pectarea cu strictețe a tehnologii
lor de lucru și densităților la hec
tar, evaluarea corectă, conform 
normelor stabilite, a producțiilor 
medii la hectar și recoltarea fără 
pierderi a culturilor.

Toți participanta la dezbateri în 
plen, precum și pe grupe de ju
dețe, recunoscînd deschis lipsurile 
grave manifestate, cauzele care 
le-au determinat, s-au angajat, in 
spiritul indicațiilor și orientărilor 
date de dumneavoastră, să acțio
neze in așa fel incit să asigure în
deplinirea integrală a sarcinilor 
stabilite și a obiectivelor noii re
voluții agrare. Totodată, au fost sta
bilite noi măsuri care să determi- 

inlăturarea neajunsurilor mani

festate in acest an la producția de 
cereale păioase, precum și desfă
șurarea in condiții corespunzătoa
re, așa cum dumneavoastră ați in
dicat, a campaniei agricole de 
toamnă".

Consfătuirea a avut următoarea 
ordine de zi :

1. Analiza rezultatelor obținute 
în anul 1987 la cultura griului, pre
cum și la celelalte culturi care au 
fost recoltate în vară ; livrarea 
producției la toate culturile con
form programelor stabilite.

2. Evaluarea si programul de mă
suri privind recoltarea si livrarea 
producției la culturile de toamnă.

3. Programul privind însămînță
rile de toamnă si efectuarea ogoa
relor.

4. Rezultatele obținute- si măsu
rile ce se impun a fi luate pen
tru realizarea sarcinilor de plan 
din zootehnie.

Raportul de la primul punct de 
pe ordinea de zi a fost prezentat 
de ministrul agriculturii. Gheorghe 
David.

Pe marginea problemelor înscri
se pe ordinea de zi au luat cuvîn
tul tovarășii : Mihai Marina, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanta al P.C.R. ; Constantin 
Alexe. director general al Direcției 
agricole a județului Călărași ; Ion 
Constantin, președintele Cooperati
vei agricole de producție Gherghi- 
ța. județul Prahova ; Ștefan Bogar, 
director al întreprinderii agricole 
de stat Nădlac. județul Arad ; Eli- 
sabeta Marina, director general al 
Direcției agricole a județului 
Neamț ; Gheorghe Guli. președin
tele Cooperativei agricole de pro
ducție Cataloi. județul Tulcea. Ște
fan Marin, director al întreprin

derii agricole de stat Stelnica. ju
dețul Ialomița ; Gheorghe Antochi, 
secretar cu probleme de agricul
tură al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R. ; Gheorghe Nițu. di
rector al întreprinderii agricole de 
stat Mihăilești. județul Giurgiu ; 
Viorel Vizureanu. prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectoru
lui agricol Ilfov : Ileana Giurgiu, 
președintele Consiliului unic agro
industrial de stat și cooperatist 
..! Mai", județul Brăila ; Petrache 
Botezatu. președintele Cooperativei 
agricole de producție Schela, jude
țul Galați ; Mihăilă Drăghiciu, pre
ședintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție 
Alba ; Marcel Urechescu. director 
general al Direcției agricole a .ju
dețului Timiș ; Ion Popescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Giurgiu al P.C.R. ; Tănase Pitu, 
director al întreprinderii agricole 
de stat Amzacea. județul Con
stanta ; Maria Mitrică. organizator 
de partid, președinte al Consiliului 
unic agroindustrial de stat și Coo
peratist Ianca, județul Olt ; Vasile 
Zglobiu, președintele Cooperativei 
agricole de producție Valea Argo- 
vei, județul Călărași ; Doina Vasi- 
lescu, secretar cu probleme de agri
cultură al Comitetului județean 
Arad al P.C.R. ; Gheorghe Duma, 
președinte al Cooperativei agricole 
de producție Seulia die Cîmpie, 
județul Mureș ; Cristian Hera, 
director al Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea.

Participanții Ia dezbateri au dat 
cea mai înaltă apreciere activi
tății neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate, cu 
totală dăruire și abnegație revolu

ționară, progresului multilateral 
al țării, binelui și fericirii poporu
lui, creșterii prestigiului Româ
niei socialiste in lume. A fost subli
niată contribuția remarcabilă a 
secretarului general al partidului 
la dezvoltarea și modernizarea 
continuă a agriculturii, la elabo
rarea și fundamentarea concepției, 
profund științifice, privind trans
formarea revoluționară a modului 
de gîndire, de muncă și de viață al 
întregii țărănimi.

în cadrul consfătuirii s-a dat ex
presie stimei și profundului respect 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de 
largă recunoaștere internațională, 
pentru aportul de însemnătate 
deosebită la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, la puternica dez
voltare a științei, învățămîntului și 
culturii.

în cadrul dezbaterilor, caracteri
zate printr-un pronunțat spirit 
de lucru, au fost puse în evidență 
realizările dobîndite la cultura de 
cereale păioase, experiența valo
roasă acumulată de o serie de uni
tăți agricole fruntașe, de stat și 
cooperatiste, care se înscriu cu 
producții superioare celor prevă
zute. Totodată, au fost examinate, 
în spirit critic și autocritic, 
principalele cauze care au gene
rat obținerea unor rezultate 
nesatisfăcătoare de către unele 
unități și s-au făcut propuneri 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
manifestate, pentru Îmbunătățirea 
întregii activități, astfel incit să se 
asigure realizarea unor recolte tot 
mai mari, corespunzător puternicei 
baze tehnico-materiale de care dis
pune agricultura.

în spiritul indicațiilor secretaru
lui general al partidului, vorbitorii 

au înfățișat măsurile luate pentru 
strîngerea și depozitarei, la timp 
și fără pierderi, a culturilor de 
toamnă, pentru însămințarea. in 
limitele perioadei optime, a ce
realelor. pentru pregătirea te
meinică a recoltei viitoare.

Cei care au luat cuvintul s-au 
referit la rezultatele obținute în 
zootehnie, la acțiunile întreprinse 
pentru realizarea integrală a sar
cinilor ce revin acestui important 
sector al agriculturii. S-a sub
liniat că o atenție deosebită se a- 
cordâ sporirii efectivelor de ani
male la toate speciile, asigurării 
necesarului de furaje și. pe această 
bază, creșterii producțiilor anima
liere.

A fost relevată necesitatea apli
cării ferme. în fiecare unitate agri
colă. a principiilor autooonducerii 
și autogestiunii, prin mai buna 
gospodărire a mijloacelor materiale 
și financiare, in vederea realiză
rii. cu cheltuieli cit mal reduse, 
a producțiilor vegetale și animalie
re prevăzute.

în timpul dezbaterilor au fost 
prezentate măsurile luate în ju
dețe, în fiecare unitate agricolă, la 
fiecare loc de muncă pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în res
pectarea programelor stabilite, 
utilizarea deplină a timpului de 
lucru și folosirea cu randament su
perior a mijloacelor mecanice, apli
carea cu strictețe a tehnologiei 
specifice fiecărei culturi, pentru 
îndeplinirea importantelor sarcini 
ce revin agriculturii în acest an și 
pe întregul cincinal, pentru crește
rea continuă a producțiilor agri
cole in concordanță cu necesități
le economiei naționale, cu obiec
tivele noii revoluții agrare.

în numele participanților la 
consfătuire, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost adre
sată, cu înaltă stimă, cu deosebit 
respect și aleasă recunoștință, ru

gămintea de a lua cuvintul Ia în
cheierea consfătuirii.

Intîmpinat cu puterni
ce aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
viu interes și deplină aprobare, 
fiind subliniată, în repetate rînduri, 
cu îndelungi ovații și urale. S-a 
aclamat, cu Însuflețire, pentru glo
riosul nostru partid comunist și 
încercatul său conducător.

Dînd expresie acestor calde șl 
entuziaste manifestări, tovarășul 
Emil Bobu a spus :

„Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Am ascultat cu toții, cu nemărgi
nită mândrie patriotică, magistrala 
dumneavoastră cuvintare rostită la 
încheierea consfătuirii de lucru pe 
problemele agriculturii.

Sarcinile, ideile și orientările de 
inestimabilă valoare cuprinse in 
cuvîntarea dumneavoastră, analiza 
temeinică, profund științifică, pe 
care ați făcut-o tuturor sectoarelor 
agriculturii, spiritul revoluționar, 
înnoitor, pătruns de înaltă respon
sabilitate, in vederea asigurării în
deplinirii tuturor planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economică 
a țării, vor determina un nou și 
puternic climat revoluționar de 
muncă în toate unitățile agricole.

Ne angajăm* ferm, mult iubite șt 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că întregul activ de partid și de 
stat din agricultură, toate cadrele 
și lucrătorii ogoarelor vor acționa 
cu înaltă răspundere și exigență, 
intr-un climat de ordine și disci
plină, pentru folosirea cu eficien
tă sporită a puternicei baze teh
nico-materiale de care dispune as
tăzi agricultura, pentru îndeplini
rea cerințelor noii revoluții agra
re, înfăptuirea întocmai a indica
țiilor și orientărilor date și cu 
această ocazie de dumneavoastră, 
pentru întimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului cu noi și 
însemnate realizări în toate dome
niile și sectoarele de activitate, 
pentru obținerea in anul 1988 a ce
lei mai mari producții agricole din 
istoria patriei noastre, astfel incit 
agricultura să-și aducă o contribu
ție și mai mare la edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate Și înaintarea României 
spre comunism.
Trăiască Partidul Comunist Român, 

în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Consfătuirea cu activul de partid 
și cadrele de bază din agricultură 
s-a încheiat într-o atmosferă de 
puternică angajare patriotică, par
ticipanții reafirmind hotărirea tu
turor oamenilor muncii de la sate 
de a acționa, cu înaltă răspundere 
și exigență, pentru transpunerea 
neabătută în viață a indicațiilor și 
orientărilor secretarului general al 
partidului, pentru realizarea exem
plară a prevederilor de plan pe 
1987 și pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare, pentru creșterea con
tribuției acestei importante ramuri 
a economiei la dezvoltarea gene
rală a tării.

(Agerpres)
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(Urmare din pag. a Il-a)
mici ! Anul viitor trebuie să creas
că considerabil numărul județe
lor — și am dori să avem, în toa
te zonele țării, județe care să ob
țină titlul de „Erou al Noii Re- i 
voluții Agrare", precum și un 
număr incomparabil mai mare da 
unități de stat și cooperatiste care 
să obțină acest înalt»titlu. Nu mă 
refer la culturile de primăvară, 
pentru că le vom discuta în con
sfătuirea din decembrie.

Toate acestea impun măsuri ho- 
tărîte, organizarea temeinică a în
tregii activități de însămînțări. 
Comisiile constituite trebuie să le 
permanentizăm și să-și păstreze 
răspunderea asupra dezvoltării 
culturilor — răsăritul, îngrijirea 
lor, pînă la recoltare. Comisiile 
pentru grîu, pentru orz trebuie să 
fie comisii care răspund pînă la 
strîngerea griului și orzului și nu 
va mai trebui să constituim alte
le. Comisiile pe care le constituim 
acum pentru însămînțări sînt co
misii care răspund de această cul- 
iură, urmăresc felul cum se dez
voltă culturile, tot ce trebuie făcut 
pentru a asigura recoltele și strîn
gerea lor pînă la sfîrșitul anului.

O altă lucrare care trebuie rea
lizată în continuare în acest an 
sînt arăturile adînci de toamnă 
pentru însămînțările de primă
vară. Cred că nu este necesar să 
mai subliniez că va trebui ca a- 
ceste arături să se realizeze în 
bune condiții, la ad'incimile stabi
lite, să se realizeze scarificarea 
pe suprafețele stabilite, pe întrea
ga suprafață prevăzută. Sînt 
multe județe care, anul trecut, 
au raportat că au terminat arătu
rile, dar, de fapt, au continuat și 
în primăvară să mai facă arături 
pentru însămînțări. Consider că 
această stare de lucruri este inad
misibilă — și trebuie lichidată 
pentru totdeauna ! Nu mai trebuie 
să avem o asemenea situație și eu 
vă rog să luați toate măsurile ne
cesare ! Poate e bine ca, de acum, 
din toamnă, să stabilim unde vom 
amplasa porumbul și celelalte 
culturi. Să stabilim de pe acum și 
comisiile responsabile de arăturile 
pentru porumb, pentru soia, floa- 
rea-soarelui, pentru fiecare cul
tură. Aceste comisii să răspundă 
de la arături pînă la însămînțări 
și strîngerea în întregime a re
coltei anului viitor.

In general, sînt necesare măsurî 
foarte serioase privind controlul 
însămînțărilor și arăturilor, întoc
mirea proceselor verbale, înscrie
rea lor în registrul agricol, atît al 
unității, cît și în registrul agricol 
comunal. Să procedăm în confor
mitate cu prevederile legilor țării, 
care obligă consiliile populare să 
urmărească și să asigure reali
zarea la timp și în bune condiții 
a lucrărilor agricole de către toa
te unitățile și de fiecare țăran, de 
fiecare cetățean care deține o anu
mită suprafață de pămînt.

S-a vorbit aici despre împrăș- 
tierea la timp a îngrășămintelor 
organice, normal, înainte de ară
turi, pentru că altfel efectele lor 
se reduc mult de tot. Cunoașteți 
foarte bine și toate celelalte lu
crări care trebuie făcute. Desi
gur, prima răspundere o au con
siliile de conducere din coopera
tive, din unitățile de stat, dar și 

poate face nimic fără cooperator 
și mecanizator ! Conducerea uni
tății, oricît ar dori, fără a lucra 
și a angaja, alături de ea, toți coo
peratorii, toți muncitorii, toți me
canizatorii, nu poate face nimic ! 
Putem realiza producții bune nu
mai unind toate aceste forțe —

cooperatorii, țăranii, toți oamenii 
muncii din agricultură, în calita
tea lor de proprietari, de producă- ' 
tori și beneficiari. Trebuie să ac
tivizăm consiliile de conducere, 
participarea efectivă a cooperato
rilor nu numai la lucrările agri
cole— care este un lucru foarte 
imș^gtant — mwitoiiul, inginerul cu coopera-
tișitate de. eonriiuyre ,gi ..de dpsțătorul, cu țăranul. împreună, ei pot, 
știrare a lucrărilor. Acesta este' un într-ădevăr, să realizeze orica 
lucru de importanță deosebită și 
vreau să atrag atenția organelor 
de partid și uniunilor cooperative
lor agricole de producție că am 
constatat în multe locuri că nu 
se acordă atenția necesară antre
nării și participării cooperatorilor, 
a oamenilor muncii din întreprin
derile de stat la întreaga activi
tate din unitățile respective.

în spiritul prevederilor legilor, 
al statutului cooperativelor, al de
mocrației noastre muncitorești re
voluționare, trebuie să înțelegem 
bine că participarea cooperatori
lor, a oamenilor muncii, a țără
nimii la întreaga activitate de 
conducere și de bună desfășurare 
a întregii activități este un factor 
hotăritor și pentru înfăptuirea re
voluției agrare, și pentru produc
ții bune, și pentru dezvoltarea în 
general a satelor, a agriculturii 
noastre ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Avem un număr mare de ingi
neri și alți specialiști agricoli în 
toate unitățile de stat și coopera
tiste. Trebuie să spun că, în mul
te din aceste unități, se simte pre
zența inginerilor și specialiștilor. 
Dar printre cei care au căzut la 
examen în acest an sînt mulți in
gineri și specialiști care au de
monstrat că nu știu să organizeze 
și să aplice cuceririle științei în 
agricultură. Știu că nu e plăcut 
să auzi asemenea lucruri, dar a- 
ceasta este realitatea, tovarăși ! 
Nu mai vorbesc de unii — puțini 
la număr — care s-âu dovedit cu 
totul iresponsabili în ce privește 
felul cum au strîns recolta. Stările 
de lucruri negative manifestate 
obligă pe ingineri, pe specialiști 
să acționeze cu mai mare răspun
dere în îndeplinirea rolului de 
mare însemnătate pe care îl au.

Am menționat și mai înainte că 
nu putem să obținem recolte mari, 
să înfăptuim revoluția agrară fără 
aplicarea celor mai noi cuceriri 
ale științei agricole. în toate do
meniile. Aceasta presupune însă 
ca inginerii, specialiștii să-și înde
plinească în bune condiții rolul 
pe care îl au în aplicarea cuceri
rilor științei, în buna organizare a 
întregii activități, în desfășurarea 
lucrărilor agricole, în aplicarea 
tehnologiilor noi, moderne în 
agricultură.

Mă simt însă obligat să mai 
atrag atenția — și activului de 
partid, începînd cu primii secre
tari județeni, și organelor agricole, 
și conducerilor unităților — asu
pra unui lucru. Există o anumită 
tendință de a subaprecia și de a 
neglija rolul cooperatorilor, al 
muncitorilor în desfășurarea lu
crărilor agricole. De aceea am și 
început să atrag atenția în legă
tură cu rolul cooperatorilor și am 
și pus problema constituirii aces
tor comisii permanente, prin care 
să găsim o formă să angajăm per
manent pp cooperatori. Inginerul, 
oricît de bun ar fi, singur nu

mecanizatorii, stațiunile de

obiectiv !
Este necesar să se îmbunătă

țească activitatea stațiunilor de 
mașini agricole, a mecanizatorilor. 
Nu vreau să vorbesc în procente, 
dar un rol determinant in realiza
rea produselor agricole vegetale îl 
au 
mașini și mecanizare. Dacă aceste 
stațiuni, mecanizatorii nu reali
zează lucrările cum trebuie de la 
început, nu avem gargnția obține
rii unor recolte corespunzătoare. 
După cum știți, aproape 90 la sută 
din lucrările de bază din agricul
tură, în special la cerealele de 
vară și la multe culturi, le reali
zează mecanizatorii. Am impresia 
că nu în suficientă măsură stațiu
nile de mașini sînt pe deplin anga
jate, alături de cooperative și de 
oamenii muncii, chiar în I.A.S.-uri, 
în desfășurarea corespunzătoare a 
lucrărilor. Legile noastre sînt foar
te clare în ce privește răspunde
rea mecanizatorilor, inclusiv re
tribuirea lor în raport de muncă. 
Dar am impresia că încă se mai 
practică sistemul de a retribui 
după suprafața arată și nu după 
producția care s-a obținut. De 
fapt, tovarăși, secția de mecani
zare este o parte integrantă a coo
perativei agricole. Ea trebuie să se 
încadreze strict în activitatea coo
perativei, în desfășurarea tuturor 
lucrărilor agricole, împreună și 
sub conducerea consiliului de con
ducere al cooperativei, a ingineru- 
lui-șef și a celorlalți specialiști. 
Trebuie neapărat să punem mai 
multă ordine, să perfecționăm și 
să îmbunătățim rolul stațiunilor 
de mașini și mecanizare în execu
tarea lucrărilor agricole. în confor
mitate cu aceasta, se 
analiză mai temeinică a 
de lucruri negative din 
derile agricole de stat.
aceste întreprinderi au recolte mai 
mici decît cooperativele agricole 
de producție, deși dispun de mai 
mulți ingineri, de condiții mai 
bune pentru a-și desfășura activi
tatea. Trebuie să facem astfel incit 
încă începînd din acest an, de la 
strînșul recoltei și de la lucrările 
de însămînțări și celelalte lucrări 
de toamnă, întreprinderile agricole 
de stat să-și îmbunătățească com
plet activitatea. Anul viitor ele 
trebuie să se afle printre unitățile 
cu rezultatele cele mai bune. Nu 
vreau să se înțeleagă că nu vor 
mai fi cooperative cu rezultate 
mai bune decît ale întreprinderi
lor agricole de stat. Eu aș dori să 
avem cît mai multe cooperative cu 
rezultate mai mari decît ale între
prinderilor de stat! Dar, în același 
timp, nu se pot admite diferențe 
mari în minus la întreprinderile 
de stat față de cooperativele agri
cole.

Există un departament, dar șl 
direcțiile agricole județene, consi
liile populare, comitetele județene 
de partid poartă o răspundere 
directă pentru felul cum se desfă

impune o 
unor stări 
întreprin- 
Unele din

șoară activitatea în întreprinderile 
agricole de stat — și trebuie să 
luăm toate măsurile în această 
privință !

Este necesar să crească răspun
derea consiliilor populare comu
nale, orășenești, județene în buna 
desfășurare a lucrărilor agricole. 
De aceea am și reintrbdus regis
trul agricol. Consiliul popular 
comunal răspunde de efectuarea 
însămînțărilor și lucrărilor la 
timp, de bună calitate. Indiferent 
că e întreprindere de stat sau coo
peratistă, acestea sînt pe teritoriul 
consiliului popular comunal — or
ganul de stat care poartă răs
punderea ca toți să respecte legea, 
toți să însămînțeze la timp și în 
bune condiții. El are răspun
derea să raporteze unde se încalcă 
normele și legile țării. Cu atît mai 
mult trebuie să facă acest lucru 
consiliile orășenești și consiliile 
populare județene. Trebuie să se 
înțeleagă clar că direcțiile gene
rale agricole sînt organe de spe
cialitate subordonate consiliului, 
popular și ca ele răspund de ac
tivitatea lor în fața consiliului 
popular, iar consiliul popular poar
tă răspunderea să controleze ac
tivitatea tuturor organelor agri
cole și efectuarea lucrărilor în 
bune condiții în toate domeniile.

Este necesar, desigur, să îmbu
nătățim activitatea direcțiilor agri
cole și a trusturilor județene. Eu 
personal nu sînt pe deplin mulțu
mit de felul cum direcțiile agricole 
își desfășoară activitatea, de felul 
cum mulți din directorii direcțiilor 
agricole sau alte cadre de răspun
dere din direcții își îndeplinesc 
rolul lor și răspunderile încredin
țate.

Se impun măsuri hotărîte pri
vind activitatea Consiliului Națio
nal al Agriculturii, însă despre 
aceasta am discutat mult în ulti
mele săptămîni, încît nu vreau să 
mai repet acum. Trebuie, de ase
menea, să îmbunătățim activitatea 
Ministerului Agriculturii, care nu 
își îndeplinește așa cum trebuie 
răspunderea încredințată de partid 
și de stat.

în acest cadru, doresc numai să 
menționez marea răspundere care 
revine cercetării științifice, Acade
miei agricole, institutelor care nu 
toate — mă refer la unele institute 
și Ia multe din stațiunile județene 
•— își îndeplinesc în mod corespun
zător rolul pe care îl au în acest 
domeniu. Am menționat că avem 
rezultate bune ; dar dacă toate uni
tățile de cercetare, unite cu unită
țile de învățămînt, ar acționa așa 
cum trebuie am obține rezultate 
incomparabil mai bune. Este nece
sar ca realmente cercetarea, tnvă- 
țămîntul să se ocupe nu numai de 
noi soiuri, dar să urmărească și 
aplicarea în producție a rezultate
lor cercetărilor lor.

In fine, doresc să mă refer la ac
tivitatea organizațiilor de partid, a 
organelor de partid comunale, oră
șenești și județene. In aceste săp
tămîni am discutat mult despre 
activitatea organizațiilor de partid 
și organelor de partid din domeniul 
agriculturii. Mă refer acum numai 
la acest domeniu.

S-au constatat multe lucruri 
bune, dar și multe lipsuri. De alt
fel, și ceea ce este bun în diferite 

județe și unități reprezintă, fără 
îndoială, și rezultatul activității 
organelor și organizațiilor de 
partid, este, de fapt, o apreciere a 
muncii acestora. Dar și ceea ce 
este rău, stările negative oglindesc 
lipsurile din activitatea organiza
țiilor de partid, a organelor de 
partid comunale, orășenești, a co
mitetelor județene de partid.

Am avut multe discuții pe pro
blemele agriculturii în aceste a- 
proape două luni de zile — și sper 
că s-au tras concluziile necesare. 
Am fost obligați însă în Comite
tul Politic Executiv să destituim 
pe primul-secretar al Comitetului 
județean de partid Dolj, pe se
cretarul cu problemele agriculturii 
și pe directorul direcției agricole 
pentru activitatea nesatisfăcătoa
re din domeniul agriculturii, pen
tru atitudinea iresponsabilă față 
de producția agricolă, față de in
teresele oamenilor muncii, ale sta
tului nostru. Ne-am gîndit mult, 
le-am dat chiar un anumit timp 
de gîndire, dar în loc să înțeleagă 
aceasta ca un sprijin ap înțeles 
că pot să continue să lucreze ires
ponsabil, să nu-și îndeplinească 
răspunderea pe care o au.

în consfătuire s-au discutat 
multe probleme în legătură cu ce 
trebuie să facem pentru a obține 
anul viitor producții bune la toa
te culturile, în toate sectoarele. 
Aceasta presupune însă o îmbu
nătățire radicală a activității or
ganizațiilor de partid din agricul
tură, a consiliilor uniunilor jude
țene ale cooperativelor agricole de 
producție, care nici pe departe 
nu-și îndeplinesc rolul pe care îl 
au în organizarea activității din 
cooperative. Dar și aceasta este o 
latură a activității comitetelor ju
dețene de partid, pentru că, în
cepînd de la Comitetul Central 
pînă jos, aceste consilii ale uniu
nilor județene, precum și Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție își desfă
șoară activitatea sub controlul și 
îndrumarea directă a organelor de 
partid.

Trebuie să obținem o îmbunătă
țire generală a conducerii activi
tății de partid, a conducerii ge
nerale a agriculturii, pornind de la 
principiile autoconducerii, auto- 
gestiunii, a răspunderii adunărilor 
generale, a consiliilor de condu
cere. Trebuie să întărim controlul 
și îndrumarea, să ajutăm coope
rativele și întreprinderile de stat 
în activitatea lor pentru a-și în
deplini în bune condiții sarcinile 
mari pe care le au în toate do
meniile 1

In general, este necesar să creas
că răspunderea, să fie întărite or
dinea, disciplina la toate organele 
de partid și de stat și — aș sub
linia, în mod deosebit — la direc
țiile agricole, la conducerile între
prinderilor de stat și S.M.A.-urilor, 
la organele agricole centrale, în 
direcțiile ministerului, începînd 
de la conducerea ministerului. 
Fără ordine, fără disciplină, fără 
o bună organizare, fără un înalt 
spirit revoluționar nu se poate 
înfăptui revoluția agrară, nu se 
pot obține producțiile pe care le 
avem în vedere în toate județele 
și în toate unitățile ! Aceasta pre
supune să intensificăm și activi
tatea de ridicare a cunoștințelor 
profesionale și tehnice ale coope
ratorilor, ale țărănimii, ale tu

turor muncitorilor agricoli, inclu
siv să asigurăm reciclarea și per
fecționarea cunoștințelor specia
liștilor. Cerințele noii revoluții 
agrare, cuceririle științei agrico
le, ale științei în general — dar 
acum vorbim de agricultură — 
noile probleme din biologie, din ge
netică, noHe tehn&Sbgii — din-eare 

rinele sînt-eu tutu l-deosebi te ta(ă-d& 
acum 20 de anii dar chiar față de 
acum 10 sau chiar 5 ani — nece
sită o perfecționare continuă a 
cunoștințelor. Nimeni să nu crea
dă că e suficient ce a învățat a- 
cum cîțiva ani 1 Oricine. în orice 
domeniu, dacă hu se preocupă să 
fie permanent la curent, să-și per
fecționeze și să-și ridice gradul da 
cunoștințe profesionale și tehnice, 
rămîne in urmă și nu-și poate în

deplini în bune condiții sarci
nile încredințate, oricît de multă 
bunăvoință ar avea 1 Numai cu 
bunăvoință nu se poate face ni
mic. Este un lucru important 
bunăvoința, dar fără știință nu se 
pot rezolva lucrurile 1 De aceea, 
problema ridicării nivelului pro
fesional, a cunoștințelor generale 
ale tuturor celor din agricultură 
trebuie să constituie o preocupare 
mult mai temeinică decît pînă 
acum.

Este necesar, totodată, să dez
voltăm activitatea politico-educa- 
tivă, de ridicare a conștiinței re
voluționare a cooperatorilor, a oa
menilor muncii, a întregii țără- 
nimi. Așa cum am menționat la 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, noua revoluție agrară presu
pune nu numai o revoluție în do
meniul producției agricole ca ata
re ; ea presupune o revoluție în 
felul de muncă, de gîndire, de ac
țiune al oamenilor! Revoluția 
agrară, ca și în alte domenii, nu se 
poate realiza fără oameni cu o 
înaltă conștiință revoluționară, cu 
un spirit revoluționar, cu atitudine 
nouă față de muncă, cu oameni care 
înțeleg că tot ceea ce se realizează 
în țară constituie o necesitate pen
tru dezvoltarea generală a patriei, 
că bunăstarea fiecăruia este strîns 
legată de dezvoltarea și de bună
starea generală a țării, că fără 
aceasta nu se poate realiza nici 
bunăstarea fiecăruia 1 Noi con
struim o societate nouă, în care 
nimeni nu poate să-și asigure 
bunăstarea prin asuprirea și ex
ploatarea altuia. (Aplauze puter
nice). în societatea noastră socia
listă, bunăstarea personală este 
strîns legată de creșterea avuției 
generale, de bunăstarea generală a 
întregii națiuni. Diferențierea ve
niturilor și retribuțiilor după 
muncă nu schimbă principiul de 
bază al socialismului, pentru că 
aceste diferențieri sînt strîns le
gate numai de munca și de felul 
cum fiecare își îndeplinește sarci
nile. Nimeni, sub nici, o, formă, nu 
poate să-și asigure venituri fără 
muncă sau pe seama muncii 
altora 1 Aceasta presupune că nu
mai în măsura în care se dezvoltă 
avuția generală se asigură și creș
terea veniturilor, și bunăstarea fie
căruia în parte. Există o legătură, 
o condiționare dialectică între 
aceste două laturi, pe care tre
buie să le avem permanent în ve
dere. Pe primul plan .trebuie să 
punem bunăstarea generală a na
țiunii — și aceasta va duce la 
creșterea bunăstării fiecăruia!

(Aplauze și urale prelungite; se 
scandează îndelung . „Ceaușescu și 
poporul !“).

Stimați tovarăși,
Este necesar ca toate județele, 

toate organele de partid și de stat. 
agricole, dar ,și , consiliile populare, 
de sus pînă. jos, să tragă toate cqn- 
cluziile din consfătuire, din discu
țiile care au avut loc, din proble
mele legate de lichidarea stărilor 
negative care s-au manifestat și în 
acest an, din generalizarea expe
rienței bune pe care o avem în 
multe unități și în județele de care 
am vorbit. Acum, realmente, putem 
spune că avem nu numai un județ, 
ci avem mai multe județe — și 
deci putem să renunțăm la zicala 
după care „cu o floare nu se poate 
face primăvară". Acum avem mai 
multe județe, „mai multe flori" și 
putem să vorbim de perspectivele 
înfăptuirii primăverii noii revo
luții agrare în România 1 (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").

Cei care au obținut rezultate 
bune nu trebuie să plece au tomdl - 
țumiți și să considere că nu mai au 
nimic de făcut pentru perfecțio
narea și îmbunătățirea activității 
în județele respective, iar cei care 
au obținut rezultate slabe trebuie 
să plece cu hotărirea fermă de a-și 
organiza în așa fel activitatea încît 
să demonstreze prin fapte că 
ceea ce s-a întîmplat în acest an nu 
caracterizează activitatea județe
lor sau unităților respective și că, 
anul viitor, se vor prezenta cu re
zultate cît mai bune, demonstrînd 
că, într-adevăr, pot — și eu am 
convingerea că toate județele pot 
— și trebuie să obțină recolte 
bune la toate culturile, să obțină 
dezvoltarea generală a întregii a- 
griculturi 1 (Aplauze puternice, 
prelungite).

Să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului 1 Să întîmpinăm Con
ferința Națională a partidului de 
la sfîrșitul acestui an cu rezul
tate cît mai bune în toate dome
niile, cu realizarea în bune con
diții a tuturor lucrărilor agricole ! 
Să facem astfel încît și agricultu
ra, oamenii muncii din agricultu
ră să poată raporta Conferinței 
Naționale că au acționat cu toa
tă răspunderea și că garantează 
că au lucrat în așa fel încît anul 
viitor să avem recolte în confor
mitate cu cerințele noii revoluții 
agrare, cu cerințele planului de 
dezvoltare economico-socială !

Cu această convingere, urez tu
turor județelor, tuturor unităților 
agricole de stat și cooperatiste, tu
turor cooperatorilor, oamenilor 
muncii, țărănimii, specialiștilor, 
tuturor celor care lucrează în a- 
gricultură. succese cît mai mari in 
toate domeniile 1 Multă sănătate și 
fericire, tovarăși ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire și strinsă unitate, toți cei 
prezenți în sală se ridică in 
picioare și ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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Raport privind analiza rezultatelor obținute in anul 1987 
la cultura griului, precum și la celelalte culturi care au fost recoltate 
în vară; livrarea producției la toate culturile conform programelor stabilite

Expresia a grijii permanente 
și atenției deosebite acordate de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pentru 
înfăptuirea obiectivelor pro
gramului de dezvoltare a agri
culturii. consfătuirea este che
mată să analizeze temeinic, în 
spirit de Înaltă răspundere, cri
tic și autocritic, rezultatele ob
ținute în acest an la culturile 
de cereale păioase. să eviden
țieze modul în care multe uni
tăți fruntașe dintr-un număr 
mare de județe ale tării au 
acționat pentru obținerea de 
producții la nivelul cerințelor și 
obiectivelor noii revoluții agra
re. Totodată, în cadrul consfă
tuirii trebuie arătate deschis 
cauzele ce au condus la obți
nerea de recolte necorespunză
toare in unele județe, unități și 
ferme, să se desprindă toate 
concluziile de care trebuie ținut 
seama în activitatea viitoare. în 
stabilirea măsurilor pentru des
fășurarea in cele mai bune con
diții a lucrărilor din campania 
agricolă de toamnă pentru ob
ținerea unor producții superioa
re în anul viitor, an hotărîtor 
în realizarea prevederilor cin
cinalului 1986—1990.

Lucrările consfătuirii au loc 
in climatul de puternică mobi
lizare a energiilor creatoare ale 
întregului nostru popor pentru 
întimpinarea apropiatei Confe
rințe Naționale a partidului și 
a celei de-a 40-a aniversări a 
proclamării Republicii cu rea
lizări deosebite in toate dome
niile de activitate, pentru în
făptuirea neabătută a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul 
al XlII-lea al partidului, de 
ridicare a patriei noastre socia
liste pe noi culmi de civiliza
ție și progres.

Aducem, și cu acest prilej, 
cele mai vii mulțumiri, profunda 
recunoștință conducerii de 
partid și de stat, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care în mod permanent acordă 
un sprijin multilateral, com
plex dezvoltării agriculturii 
noastre socialiste.. înfăptuirii 
exemplare a obiectivelor noii 
revoluții agrare. Datorăm se- 

’ cretarului general al partidului 
definirea locului șl rolului agri
culturii ca ramură de bază a 

. economiei oare a cunoscut pro- 
j funde transformări structurale, 
: o puternică dezvoltare a bazei 
f tehnico-materiale prin alocarea 
f unor însemnata fonduri da in- 
1 veștiții.
ț După ca sa menționează 
v faptul că și fn condițiile agro- 
i meteorologice din anul agricol 
! 1986—1987 s-a obținut o creș- 

tere a producției medii și to- 
' tale la culturile de cereale pă

ioase. în raport se arată că 
recoltele record obținute în 
unitățile fruntașe demonstrează 
din plin justețea politicii agrare 
a partidului nostru, a concep
ției novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, privind 
dezvoltarea continuă a agricul
turii pe baze moderne, inten
sive.

La obținerea acestor rezultate 
superioare, ce relevă marile po
sibilități de care dispune agri
cultura noastră socialistă, o con
tribuție de seamă o are cerce
tarea științifică agricolă, care a 
pus la dispoziția producției 
Agricole soiuri și hibrizi de 
înaltă productivitate, tehnologii 
perfecționate, metode noi de 
lucru, tot mal eficiente.

Cu deosebită stimă și respect 
se exprimă cele mai calde mul
țumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de stat, 
savant de largă recunoaștere 
mondială, sub a cărei directă 
conducere și îndrumare cerce
tarea științifică promovează 
continuu progresul tehnico-ști- 
ințific, de oare beneficiază în 
mod direct și agricultura.

Recoltele1 mari realizate In 
unitățile fruntașe, pe întreaga 
suprafață cultivată cu cereale 
păioase, se datoresc, de aseme
nea, preocupării pline de răs
pundere a mecanizatorilor șl 
cooperatorilor, a cadrelor tehni
ce pentru aplicarea cuceririlor 
științei șl tehnicii avansate, gri
jii deosebite pentru ridicarea 
potențialului productiv al solu
rilor, amplasarea judicioasă a 
culturilor, pregătirea exempla
ră a patului germinativ, asigu
rarea unui raport echilibrat in
tre ingrășămintele cu azot și 
fosfor, însămînțarea la timp și 
de calitate, realizarea unor 
densități optime de plante re- 

• coltabile la unitatea de supra
față. combaterea eficace a boli
lor și dăunătorilor și stringerea 
operativă, fără pierderi, a re
coltei.

Rezultatele deosebite si expe
riența înaintată a unităților ce 
au fost distinse și cele care 
candidează la înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare"

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAI MARINA
în numele comuniștilor, al 

tuturor oamenilor muncii din 
județul Constanta exprimăm 
cele mai alese sentimente de 
prețuire si recunoștință tova
rășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, 
pentru tot oe a întreprins si în
treprinde cu neasemuită dărui
re. putere de muncă si de crea
ție în scopul edificării socialis
mului si comunismului în 
România, asigurării indepen
dentei. suveranității si demni
tății poporului român. într-o 
lume a păcii si colaborării libe

demonstrează elocvent că In 
toate județele, in toate unități
le pot fi obținute recolte mari, 
eficiente din punct de vedere 
economic, dacă se aplică judi
cios tehnologiile specifice pro
ducțiilor intensive, dacă se lu
crează într-un climat de depli
nă ordine și. disciplină în toate 
campaniile agricole, începind 
cu semănatul și terminînd cu 
stringerea și depozitarea în 
oondiții optime a recoltei.

Analiza exigentă a rezultate
lor obținute la cerealele păioa
se pe județe și pe întreaga 
țară arată că acestea puteau fi 
cu mult superioare dacă în toa
te unitățile agricole s-ar fi pus 
pe deplin In valoare potenția
lul productiv al fondului fun
ciar și soiurilor pe care le cul
tivăm.

în continuare, în raport slnt 
analizate detaliat cauzele care 
au determinat neîndeplinirea 
prevederilor de plan la produc
ția de cereale păioase în unele 
județe și unități agricole. Se 
subliniază că producțiile mici 
nu pot fi puse pe seama condi
țiilor nefavorabile, ele fiind 
consecința directă a slabei 
preocupări a organelor agrico
le județene, a cadrelor de con
ducere și tehnice din unități 
pentru aplicarea tuturor verigi
lor tehnologice la timp și de 
calitate. în acest context, exis
tența unor mari posibilități de 
creștere a producțiilor medii pe 
hectar o demonstrează convin
gător comnararea rezultatelor 
obținute de unitățile agricole 

TEXT PRESCURTAT

din județe vecine, cu condiții 
pedoclimatice asemănătoare, dac 
cu deosebire sint revelatoare 
diferențele dintre recoltele rea
lizate în fermele aceleiași uni
tăți, situație in care nu mai pot 
fi invocate condițiile agrome- 
teorologice diferite, ci doar de
ficiențele in organizarea și con
ducerea activității.

Controalele efectuate la uni
tățile agricole, se arată în ra
port, au scos In evidență faptul 
că producțiile mici se datorează 
deficiențelor în folosirea bazei 
tehnico-materiale, in gospodă
rirea pămîntului, în organiza
rea muncii, insuficienta res-* 
ponsabilitate manifestată de 
conducerile unităților. si a ca
drelor tehnice pentru execu
tarea lucrărilor agricole la timp 
și de calitate, conform norme
lor agrotehnice.

Producțiile nesatisfăcătoare se 
datoresc faptului că nici con
ducerea ministerului ți organe
le agricole județene, nu au ac
ționat cu toată fermitatea pen
tru înlăturarea atitudinii neco
respunzătoare din rîndul unor 
cadre tehnice, a practicilor de
pășite, ineficiente, pentru însu
șirea și promovarea hotărîtă în 
practică a cuceririlor științei și 
practicii agricole avansate și 
generalizarea operativă a expe
rienței valoroase din unitățile 
fruntașe distinse cu înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Una din principalele cauze a 
recoltelor nesatisfăcâtoare este 
nerespectarea rotației culturilor 
în asolament. De aceea este ne
cesar ca Ministerul Agriculturii 
și Academia de Științe Agricole 
și Silvice, organele agricole ju
dețene să acționeze cu toată 
fermitatea pentru introducerea 
în practică a asolamentelor sta
bile. iar proiectanții împreună 
cu. conducerile consiliilor unice 
agroindustriale și unitățile agri
cole să răspundă direct pentru, 
aplicarea întocmai a acestora. 
De asemenea, trebuie înfăptuit 
programul special privind ridi
carea potențialului productiv al 
solurilor. Așa cum arată expe
riența unităților agricole din 
județul Olt, scarificarea și afi- 
narea solurilor, corectarea aci
dității cu amendamente calca- 
roase și fertilizarea cu Îngră
șăminte naturale determină o 
creștere substanțială a produc
țiilor la hectar. Dar această 
mare rezervă de creștere si
gură a producțiilor pe hectar 
nu este pusă în valoare în toa
te județele și unitățile agri
cole.

In perioada următoare, orga
nelor agricole județene, cadre
lor de conducere și tehnice din 
unități Ie revine răspunderea 
de a lua toate măsurile pentru 
recuperarea tuturor restanțelor 
și Îndeplinirea integrală a pro
gramelor stabilite.

Raportul s-a referit, tn con
tinuare, la deficiențele manifes
tate în activitatea conducerilor 
și cadrelor tehnice din unele 
unități privind aplicarea corec
tă a tehnologiilor in gospodă
rirea și folosirea corectă a în
grășămintelor, pregătirea și con
diționarea semințelor, asigura

re a tuturor națiunilor, pentru 
indicațiile si orientările de o 
deosebită importantă pe care ni 
le-a dat cu prilejul vizitelor de 
lucru întreprinse intr-un număr 
mare de întreprinderi industria
le. șantiere si unități agricole 
ale județului.

Cu deosebită stimă si Înaltă 
prețuire adresăm mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu cele 
mai vii mulțumiri. întreaga 
noastră gratitudine pentru neo
bosita si rodnioa activitate ce 
o dedică elaborării si înfăptui
rii mărețelor programe de dez

rea calității patului germinativ 
și a insămințărilor, In utilizarea 
rațională a sistemelor de iri
gații și protecția fitosanitară a 
culturilor, de asemenea, fiind 
nominalizate neajunsurile din 
timpul lucrărilor de strîngere 
a recoltei.

Importante pierderi din pro
ducție au fost generate, în une
le unități, de prelungirea cu to
tul nejustificată a campaniei de 
recoltare. Prelungirea recolta
tului a determinat diminuarea 
producției prin scuturare și 
afectarea calității producției.

Lipsurile semnalate, indisci
plina In respectarea tehnologii
lor șl In executarea de calitate 
a lucrărilor se datoresc slabei 
exigențe manifestate de unele 
cadre de conducere din unitățile 
agricole, din consiliile unice 
agroindustriale și din direcțiile 
agricole județene.

în continuare, In raport slnt 
prezentate sarcinile și măsurile 
privind executarea lucrărilor 
din campania agricolă de 
toamnă.

Se arată că pentru campania 
de toamnă, pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, au fost 
elaborate programe speciale, su
puse dezbaterii consfătuirii, pro
grame care se caracterizează 
prin măsuri concrete cu privi
re la pregătirea și desfășurarea 
lucrărilor de recoltare a cultu
rilor, însămînțarea cerealelor 
păioase, executarea ogoarelor și 
a altor acțiuni de creștere a ca
pacității de producție a solului.

Academia de Științe Agricole 
și Silvice, Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea. stațiunile 
de cercetări agricole vor acțio
na pentru perfecționarea actua
lelor tehnologii de cultură si 
diferențierea lor potrivit con
dițiilor pedoclimatice specifice 
fiecărei zone. în vederea obți
nerii unor producții sporite, cu 
un număr redus de lucrări si 
consumuri energetice cît mai 
mici. De asemenea, cercetarea 
Isi va intensifica activitatea de 
creare a unor noi soiuri cu 
productivitate sporită, mai re
zistente la secetă, ger si boli, 
care să de* producții sigure si 
stabile In toate zonele tării.

Insămîntarea.. in ^poca op
timă și de calitate, asigurarea 
cantităților prevăzute de se
mințe si încorporarea corectă a 
acestora sînt cerințe obligatorii, 
a căror îndeplinire riguroasă 
trebuie urmărită cu perseve
rentă de către toate cadrele 
tehnice din direcțiile agricole, 
C.U.A.S.C,-uri și unități agri
cole. în condițiile acestui an. 
campania de însămîntări va 
începe la 10 septembrie cu se
mănatul orzului în zonele din 
nordul tării și se va încheia cu 
semănatul griului, pînă la data 
de 1 octombrie, în nord, și pînă 
la 10 octombrie în sudul tării. 
Semănatul corect. în epoca op
timă. va asigura răsărirea uni
formă a plantelor, formarea 
unui număr mare de frați fer
tili. obținerea unor recolte su
perioare.

Programul de măsuri prevede 
acțiuni complexe pentru strin
gerea la timp și fără pierderi a 
recoltei obținute, pentru trans
portul si' depozitarea corespun
zătoare a acesteia. Conducerile 
tuturor unităților agricole, con
siliile unice agroindustriale de 
stat si cooperatiste, organele 
agricole județene vor mobiliza 
toate forțele umane șl mijloa
cele mecanice pentru ca recol
tarea să se efectueze în maxi
mum 20 zile lucrătoare la po
rumb. în 6—8 zile la soi*. în 
15 zile la sfeclă de zahăr. în 
12 zile la cartofi șl tn 15 zile 
la orez. întreaga acțiune în- 
cheindu-se cel mal tîrziu pînă 
la 30 octombrie. în vede
rea evitării pierderilor sau 
deprecierii produselor care se 
recoltează tn această toam
nă, organele șl unitățile agri
cole. împreună cu cele de con
tractare, vor organiza și asigura 
transportul produselor direct 
la bazele de recepție, concomi
tent cu recoltarea.

O atenție deosebită trebuie 
acordată livrării produselor la 
indici da calitate superiori, în 
principal prin alegerea momen
tului optim de recoltare pe fie
care parcelă și reglarea cores
punzătoare a combinelor.

Raportul cuprinde, de aseme
nea. măsurile privind reali
zarea tn cele mal bune condiții 
a sarcinilor ce revin sectoare
lor viticol, pomicol și legumicol.

O atenție deosebită se va *- 
corda asigurării condițiilor de 
realizare în toamnă a plantări
lor de vii și a celor de pomi.

voltare « patriei, pentru contri
buția excepțională pe oare o a- 
duce la dezvoltarea științei, in- 
vătămîntului si culturii, pentru 
ajutorul deosebit de prețios ce 
îl acordă în permanenta orga
nizației județene de partid.

în acest an. a spus vorbito
rul. cînd se aniversează trei de
cenii de la încheierea coopera
tivizării agriculturii în Dobro- 
gea, în județul nostru s-au 
obținut cele mai mari pro
ducții de pînă acum la ce
realele păioase si se preconi
zează rezultate bune la celelal
te culturi. Un număr de peste 
30 unități agricole au realizat 
producții medii la hectar de 
peste 8 000 kg grîu sau orz. iar 
ne baza evaluării culturilor de 
porumb, floarea-soarelui. soia si 
sfeclă de zahăr, precum si a re

conform prevederilor din pro
gramul special, cu respectarea 
sortimentului si a distantelor de 
plantare prevăzute în proiectele 
de execuție. De asemenea, se 
vor impulsiona lucrările de a- 
menajare complexă, desfundare 
si pregătire pe suprafețele pre
văzute la plantare în primăvara 
anului 1988. astfel încît aceste 
lucrări să fie încheiate pînă la 
sfîrsitul lunii decembrie. în 
plantațiile existente se vor exe
cuta din toamnă arături adinei 
în livezi si în vii. concomitent 
cu administrarea îngrășăminte
lor necesare.

Un alt important sector al a* 
griculturîi la care se referă ra
portul este creșterea animale
lor. Analiza îndeplinirii planu
lui în zootehnie pe primele 7 luni 
ale anului 1987 arată o creștere 
a .efectivelor de bovine, față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut. în întreprinderile agricole 
de stat si cooperativele agricole 
de producție, precum si a celor 
de porcine în cadrul întreprin
derilor agricole de stat. Sînt 
multe unități oare au îndeplinit 
prevederile de creștere a efec
tivelor la nivelul oifrelor de 
plan. realizînd totodată și 
obligațiile contractuale la fon
dul de stat de produse ani
maliere. Cu toate acestea, pe 
ansamblu nu s-a realizat planul 
la efectivele de bovine și ovine.

în continuare, după ce sînt 
analizate amănunțit cauzele care 
au condus la nerealizarea pla
nului la producțiile animaliere 
și livrările la fondul de stat, 
precum și deficiențele care incă 
mai persistă în asigurarea unei 
puternice baze furajere in fie
care unitate agricolă, în raport 
se subliniază :

în scopul realizării prevede
rilor de plan din zootehnie este 
neoesar să se asigure schimba
rea stilului de muncă și crește
rea răspunderii cadrelor din mi
nister, din unitățile agricole, 
care au datoria să acționeze cu 
perseverență pentru crearea 
condițiilor de întreținere și în
grijire a tuturor efectivelor și în 
toate sectoarele.

în ce privește situația econo
mi co-financdară a unităților din 
agricultură pe primele șapte 
luni ale acestui an, raportul 
menționează că față de aceeași 
perioadă a anului 1986 au fost 
obținute unele rezultate pozi
tive, care constau în creșterea 
beneficiilor. Cu toate acestea, 
există încă unități care nu reu
șesc să-și acopere cheltuielile 
din veniturile obținute, să reali- 
zeae-un-echilibru-financiar care 
să le permită desfășurarea acti
vității de producție în condiții 
normale,, să constituie fondurile 
prevăzute de lege și, pe această 
cale, să se încadreze în prin
cipiile autoconducerii și auto- 
gestiunii prevăzute de mecanis
mul economico-financiar.

De aici decurge oerința impe
rioasă de a se acționa in toate 
unitățile cu maximă răspundere 
și exigentă pentru gospodărirea 
judicioasă a mijloacelor mate
riale și financiare, pentru reali
zarea necondiționată a produc
țiilor vegetale și animale plani
ficate, în condițiile nedepășirii 
costurilor prevăzute, aceasta 
fiind singura cale pentru deveă- 
șurarea unei activități eficiente 
în toate unitățile.

în Încheiere, in raport se 
evidențiază angajamentul de a 
înlătura cu hotărîre lipsurile 
care s-au manifestat, de a ac
ționa ferm pentru organizarea 
exemplară a muncii în fiecare 
unitate, pentru introducerea 
unei discipline riguroase în 
toate sectoarele de producție, 
în acest scop, organele agricole 
județene, conducerile consiliilor 
unice agroindustriale și ale 
unităților agricole, șefii de fer
me vor acționa pe baza unor 
programe concrete de lucru, 
asigurînd mobilizarea si par
ticiparea tuturor forțelor exis
tente ia sate la efectuarea lu
crărilor agricole în timpul 
optim, îndrumarea permanentă 
și un control exigent, eficient, 
asupra activității fiecărei for
mații de lucru.

Muncind cu toată răspun
derea pentru îmbunătățirea ra
dicală a întregii activități a oa
menilor muncii de pe ogoarele 
țării, ne angajăm să facem to
tul pentru a ne șitua la nivelul 
cerințelor noii revoluții agra
re, al sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile Congresului al 
XIII-Iea al partidului, răspun- 
zind prin fapte indicațiilor și 
orientărilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Perfecțio- 
r.înd activitatea organizatorică 
și tehnică, vom acționa animați 
permanent de cea mai înaltă 
răspundere pentru soarta pro
ducției agricole. în scopul spo
ririi substanțiale a contribuției 
agriculturii la ridicarea bună
stării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor, la pro
gresul general al patriei.

zultatelor înregistrate oînă tn 
prezent In zootehnie, apreciem 
că un număr însemnat de în
treprinderi agricole de stat și 
cooperative agricole de produc
ție au posibilități reale de a 
îndeplini tn acest an conâ'ții- 
le pentru obținerea inaltulu' ti
tlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

După ce a făcut referiri cri
tice asupra activității desfășu
rate tn unele sectoare din agri
cultura județului, vorbitorul a 
arătat că experiența acestui an 
agricol a demonstrat incă r» 
dată rolul hotărîtor pe care il 
ere asupra nivelului producții
lor aplicarea corectă a tuturor 
verigilor tehnologiilor, efectua
rea la timp și la un înalt nivel 
calitativ a lucrărilor agricole, 
asigurarea In fiecare zonă și 

unitate agricolă a unei struc
turi optime de soiuri și hibrizi 
care să valorifice cu eficiență 
sporită condițiile de climă și 
sol, baza tehnico-materială de 
care dispun. Considerăm insă 
că punerea deplină in valoare 
a puternicei baze tehnico-mate- 
riaie de care beneficiază jude
țul nostru și realizarea unor 
producții mari, sigure și stabile 
necesită dezvoltarea mai pu
ternică a conlucrării dintre or
ganele locale și institutele de 
cercetare și invățămînt supe
rior, îndeosebi in ce privește 
zonarea soiurilor și hibrizilor, 
elaborarea unor tehnologii spe
cifice condițiilor locale.

Vorbitorul a asigurat condu
cerea de partid că, pe baza in
dicațiilor și orientărilor primite 
din partea secretarului general 
al partidului cu prilejul vizite
lor de lucru întreprinse în Uni
tățile agricole din județ și la 
întîlnirea cu membrii biroului 
comitetului județean, se va ac
ționa pentru organizarea temei
nică și buna desfășurare a lu
crărilor de strîngere și depozi
tare a întregii recolte din acest

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN ALEXE

Ne facem o datorie de conștiin
ță, ca și de la această tribună, 
in numele agricultorilor ju
dețului Călărași, să dăm ex
presie sentimentelor de înal
tă prețuire și profundă gra
titudine față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. strălucit 
conducător al destinelor națiu
nii, Erou intre eroii neamului, 
ctitorul României socialiste 
moderne, proeminentă persona
litate a lumii contemporane.

Aducem, totodată, vibrantul 
nostru omagiu tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere 
mondială, pentru contribuția 
deosebită adusă în Înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru, la dezvoltarea și afirma
rea științei românești, la ridi
carea țării noastre pe noi culmi 
ale civilizației și progresului.

Raportăm că, acționind in spi
ritul indicațiilor secretarului 
general al partidului, sub direc
ta îndrumare a biroului comi
tetului județean de partid, am 
orientat și condus activitatea 
unităților, a specialiștilor in 
direcția executării în bune con
diții a lucrărilor agricole, a res
pectării întocmai a verigilor 
tehnologice, în scopul realizării 
in acest an a unor producții ve
getale și animale la nivelul 
sarcinilor stabilite de Congre
sul al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român.

Vorbitorul a subliniat că re
coltele obținute la cerealele 
păioase. cu mult superioare ce
lor din anul 1986, se datoresc, 
in principal, sprijinului concret 
primit de.. cătr$.^agricultura ju
dețului.' Călărași din partea 
partidului și statului. Ca urma
re, în acest an. cu toate condi
țiile climatice mai puțin favo
rabile, agricultura județului a 
reușit să realizeze o producție 
totală de grîu cu 178 000 tone

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION CONSTANTIN

Acționind tn spiritul orientă
rilor și indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
mecanizatorii, cooperatorii și 
specialiștii din Cooperativa 
agricolă de producție Gherghl- 
ța, județul Prahova, au execu
tat lucrările agricole in timp 
optim și la nivel calitativ supe
rior, ceea ce le-a permis — in 
condițiile climatice specifice 
acestui an — să obțină produc
ții bune la majoritatea culturi
lor. în fiecare an. în cadrul 
cooperativei cultivăm loturi 
comparative și facem experien
țe cu mai multe soiuri de grîu 
cultivate in zonă, cît și cu doze 
diferite de îngrășăminte, ceea 
ce ne-a ajutat mult la stabili
rea celor mai adecvate tehnolo
gii de cultură. Un accent deo
sebit punem pe pregătirea de 
bună calitate a patului germi
nativ, asigurînd în felul acesta 
o repartizare uniformă a semin
țelor atit la unitatea de supra
față, cît și în adîncime. De ase
menea, densitatea bună a plan
telor, ca și erbicidarea corectă și 
la momentul optim au permis 
ca lanurile de grîu să se men
țină curate de buruieni pină la 
recoltare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN BOGAR

Consfătuirea la care partici
păm — expresie a grijii stator
nice și a preocupării susținute 
pe care le manifestă secretarjl 
general al partidului pentru mo
dernizarea agriculturii, pentru 
creșterea contribuției acesteia , la 
dezvoltarea economiei naționale 
— va stabili noi căi ți modali
tăți de acțiune pentru înfăp
tuirea planului pe 1987, pe În
tregul cincinal, a obiectivelor 
noii revoluții agrare.

Cu cele mai profunde senti
mente de stimă și respect, de 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tribuția decisiva pe care o a- 
duce la făurirea destinelor so
cialiste și comuniste ale scum
pei noastre patrii, noi, lucră
torii ogoarelor din I.A.S. 
Nădlac, județul Arad, alături de 
toți oamenii muncii din patria 
noastră, exprimăm hotărirea 
de a intimpina cu rezultate tot 
mai bune sfatul comuniștilor 
români — Conferința Națională 
a partidului.

Urmînd permanent orientă
rile și indicațiile secretarului 
general al partidului, tnvățind 
din observațiile făcute cu pri
lejul vizitelor de lucru efec
tuate periodic în unități agrico
le. comuniștii, toți cei ce lucrăm 
tn I.A.S. Nădlac am făcut o 
profundă analiză a propriei ac
tivități, hotărîți să muncim cu 
dăruire și răspundere, într-o 
atmosferă de ordine și discipli
nă, pentru a fi Ia înălțimea sar
cinilor încredințate de partid si 
de stat, a investiției de răspun
dere ce ni s-a acordat. 

an, pentru întărirea ordinii șl 
disciplinei la toate nivelurile și 
în toate unitățile, pentru creș
terea răspunderii organelor ju
dețene de partid și de stat, a ca
drelor pentru lichidarea auto- 
mulțumirii și suficienței in 
muncă.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprimind încă o dată 
cele mai vii mulțumiri, sti
ma și recunoștința tutu
ror locuitorilor din județ tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru contribuția inestimabilă, ho
tărî toare la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului 
și statului nostru de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
ne angajăm prin legămint 
solemn că vom face totul pen
tru a intimpina Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a Republicii cj 
noi și importante realizări în 
toate domeniile vieții economi
ce șl sociale, pentru aplicarea 
în viață a hotărîrilor celui 
de-al XIII-Iea Congres al P.C.R.

mai mare față de anul trecut, o 
recoltă de orz mai mare cu 
63 000 tone, asemenea creșteri 
înregistrîndu-se și la orzoaică.

Cu toate acestea, producția 
medie de grîu obținută nu este 
pe măsura bazei tehnico-mate
riale de care dispunem, a fer
tilității ridicate a solului din 
Bărăgan.

Și în acest an s-au înregis
trat diferente mari de produc
ție între consilii agroindustria
le, între unități agricole și între 
ferme care dispun de aceleași 
condiții materiale și pedocli
matice, oeea ce demonstrează 
că nu am reușit să imprimăm 
in rîndul tuturor colectivelor de 
muncă un climat de răspundere 
revoluționară, pentru aplicarea 
întocmai a tuturor verigilor 
tehnologi oe.

In ceea ce privește sectorul 
creșterii animalelor, rezultatele 
nu sint pe măsura posibilități
lor de care dispunem, a sarci
nilor pe care le avem tn cadrul 
programului de autoaprovizio- 
nare. Pentru Înlăturarea nea
junsurilor, acționăm pe lima 
asigurării unei baze furajere 
corespunzătoare, a respectării 
tehnologiilor de Îngrijire și 
creștere specifice fiecărei cate
gorii și specii de animale, pen
tru reducerea cheltuielilor și 
creșterea eficientei economice.

In acest an — a spus In în
cheiere vorbitorul — în care în
treaga noastră națiune Intîmpi- 
nă prin remarcabile fapte de 
muncă Conferința Națională a 
partidului, ne exprimăm Înaltul 
nostru omagiu muncii și vieții 
secretarului general *1 partidu
lui dedicate cu exemplar patrio
tism propășirii patriei socialiste 
și asigurăm că. sub conducerea 
organizațiilor de partid, oame
nii muncii din agricultura jude
țului nu vor precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea cu 
succes a obiectivelor noii revo
luții agrare.

Cu toate acestea, producția de 
griu obținută nu a fost la nive
lul posibilităților unității noas
tre. al potențialului real al tere
nurilor de care dispunem.

Vorbitorul a evidențiat, în 
acest cadru, neajunsurile care 
s-au înregistrat, precum si mă
surile întreprinse pentru imbu- 
nătățirea întregii activități, pen
tru buna organizare și desfă
șurare a lucrărilor din campa
nia de toamnă.

îngăduiți-mi ca de la această 
tribună — a spus vorbitorul — 
eă adresez, cu profund respect 
și înaltă stimă, in numele tutu
ror lucrătorilor din C.A.P. 
Gherghița, cele mai calde urări 
de sănătate, fericire si multă 
putere de muncă secretarului 
Reneral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a ne 
conduce cu aceeași clarviziune 
și cutezanță revoluționară pe 
drumul glorios al socialismului 
și comunismului. Vom acționa 
cu înaltă răspundere revoluțio
nară pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin 
din programele adoptate de 
consfătuire, din hotărârile Con
gresului al XIII-Iea al parti
dului.

Sîntem în măsură să rapor
tăm că am realizat o producție 
medie la orz de 8 660 kg la ha 
pe întreaga suprafață cultivată, 
iar la cultura griului am obți
nut 8 849 kg la ha pe cele 500 
ha prevăzute in plan. Aceste re
zultate ne-au permis să ne asi
gurăm integral fondul de se
mințe necesar pentru această 
toamnă și să livrăm suplimen
tar Ia fondul de stat peste 2 000 
tone de orz și grîu. In conti
nuare, vorbitorul * spus : O a- 
tenție deosebită acordăm pro
ducțiilor anului viitor, urmărind 
efectuarea unor arături de ca
litate, fertilizarea cu gunoi de 
grajd a celor 600 ha prevăzute 
pentru acest an. mobilizînd în
treaga capacitate de transport 
la încheierea acestei impor
tante acțiuni. Am amplasat 
culturile cerealiere, fiind pre
gătiți pentru terminarea însă- 
mînțărilor în perioada optimă. 
La culturile de toamnă am eva
luat producții bune de aproape 
22 500 kg porumb știuleți și 
2 765 kg soia la hectar. De ase
menea, în zootehnie, sector im
portant tn întreprinderea noas
tră. acționind pentru ridicarea 
calității muncii, am realizat și 
depășit sarcinile prevăzuta Ia 
fondul de stat.

Cunoscînd neajunsurile din 
activitatea noastră, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
em stabilit măsuri politico-or- 
aanizatorice și tehnico-econo- 
mlce care să conducă la înlătu
rarea acestora, la înfăptuirea 
cu maximă răspundere a obiec
tivelor noii revoluții agrare.

Asigurăm conducerea partidu
lui. pe mult stimatul și iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu hotărâre, desfășurtn-

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ELISABETA MARINA

Actuala consfătuire de lucru 
atestă preocuparea statornică a 
conducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru examinarea periodică și 
soluționarea problemelor ce le 
ridică dezvoltarea intensivă a 
agriculțurii, pentru cunoașterea 
experienței înaintate a unități
lor fruntașe din țară și apli
carea a tot ceea ce este nou și 
bun la locurile noastre de mun
că. in vederea înfăptuirii noii 
revoluții agrare, in cadrul că
reia creșterea producției de ce
reale constituie un obiectiv 
esențial.

Doresc să raportez că, acțio- 
nînd în spiritul orientărilor și 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, al pro
gramelor proprii adoptate, oa
menii muncii din agricultura 
județului Neamț. sub condu
cerea permanentă a organiza
țiilor de partid, depun eforturi 
susținute pentru a folosi mai 
judicios pămintul și baza teh
nico-materială în vederea spo
ririi producției vegetale și ani
male. creșterii contribuției Ia 
constituirea fondului de stat. 
Preocupările noastre au fost 
axate pe cultivarea întregii su
prafețe și ridicarea fertilității 
solului, aplicarea tehnologiilor 
avansate, folosirea semințelor 
din soiuri și hibrizi productivi, 
creșterea și îmbunătățirea cali
tativă a efectivelor.

Cu toate acestea, deși în 
toamna trecută și primăvara a- 
cestui an am acționat mai ferm 
In vederea lnsămînțării la timp 
și de calitate a suprafețelor

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GULI

Problematica supusă dezbate
rii oonsfătuirii noastre se în
scrie tn preocupările statornice 
ale secretarului general al 
partidului, tovară sul 
Nicolae Ceaușescu. de a ana
liza tn mod critic rezultatele 
obținute, de * fundamenta ști
ințific măsurile si acțiunile ce 
trebuie întreprinse pentru înde
plinirea neabătută a nrogramu- 
lui de înfăptuire a noii revo
luții agrare.

Acționind pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului, 
a orientărilor si indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitelor de 
lucru si tn județul nostru, 
membrii cooperatori din C.A.P. 
CataloL jlidetul Tuleeâ. *U' în
treprins o serie de măsuri pen
tru aplicarea fermă a tehnolo
giilor de cultură In vederea va
lorificării eficiente a resurselor 
si potențialului de care dispu
nem. pentru creșterea neconte
nită a producției agricole.

Deși recoltele ce le vom ob
ține in acest an depășesc sar
cinile de Plan, sîntem conștient! 
că nivelul acestora este sub ce
rințele noii revoluții agrare, că 
noi nu am făcut totul pentru 
aplicarea la timp si de calita
te a tuturor lucrărilor prevăzu
te în tehnologii, nu am folo
sit din plin sistemul de iriga
ții si nu am luat toate măsu
rile pentru eliminarea în tota

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN MARIN

Actuala consfătuire se înscrie 
ca o nouă și grăitoare dovadă a 
grijii permanente pe care con
ducerea de partid și de 
stat, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă 
dezvoltării agriculturii româ
nești ca ramură de bază a eco
nomiei naționale, îndeplinirii 
obiectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-Iea al partidului, al* 
noii revoluții agrare.

Ne sînt proaspete indicațiile 
date de secretarul general al 
partidului în unitățile agricole 
vizitate recent în județul nos
tru și in alte județe ale țării. 
Pe bună dreptate, am fost criti
cați pentru unele neajunsuri in 
producția vegetală și dorim să 
asigurăm pe secretarul general 
al partidului că noi, lucrătorii 
ogoarelor ialomitene. am avut 
multe de învățat și am desprins 
concluziile necesare pentru îm
bunătățirea întregii noastre ac
tivități.

Ne-am convins încă o dată 
că nu există terenuri bune sau 
terenuri rele, ci numai pămin- 
turi bine lucrate *au rău lucra
te, și că, acționind eu perseve
rență pentru creșterea rodni
ciei ogoarelor, reușim să obți
nem an de an recolte tot mai 
mari.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE ANTOCHI

Consfătuirea de lucru la care 
participăm reprezintă o nouă și 
elocventă dovadă a preocupă
rilor permanente ale conduce
rii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe linia 
consultării sistematice cu acti
vul de partid, cu cadrele de 
conducere și specialiștii din 
agricultură în scopul cunoaște
rii nemijlocite a realităților și 
stabilirii celor mai bune măsuri 
de perfecționare a activității, 
care să conducă la înfăptuirea 
programelor adoptate de partid 
în acest important sector al 
economiei naționale.

Raportez că, acționind cu 
răspundere pentru traduce
rea tn viață a indicațiilor și 
orientărilor tovarășul ul 
Nicolae Ceaușescu, comitetul 
județean de partid a luat mă
suri pentru însămînțarea griu
lui și orzului în perioada opti
mă și la nivel calitativ supe
rior, pentru stringerea la timp 
* recoltei. Prin mobilizarea ge
nerală a tuturor mijloacelor 
mecanice și forțelor manuale, 
recoltarea griului și orzului s-a 

du-ne activitatea la cotele unei 
inalte răspunderi revoluționare, 
pentru a intimpina Conferința 
Națională a partidului cu sarci
nile îndeplinite exemplar.

planificate și întreținerii cultu
rilor, rezultatele pe care le-am 
obținut nu ne mulțumesc, ele 
r.efiind pe măsura posibilități
lor materiale de care am dis
pus, nu reflectă întreaga capa
citate tehnică și organizatori
că a cadrelor noastre.

Examinind cu exigență mo
dul cum s-a muncit în fiecare 
unitate și fermă, pe fiecare 
solă, concluziile ce le-am des
prins ne-au dovedit și in acest 
an că acolo unde s-a lucrat mai 
bine și s-au aplicat diferen
țiat măsurile agrotehnice s-au 
obținut rezultate mai bune.

In continuare, vorbitoare* 
s-a referit la măsurile între
prinse pentru recoltare* la timp 
a culturilor de toamnă și efec
tuarea insămințărilor 1* un 
înalt nivel calitativ.

Ea a relevat, de asemenea, 
rezultatele obținute In zooteh
nie, măsurile întreprinse pen
tru eliminarea neajunsurilor 
care se manifestă încă in acest 
important sector.

In încheiere — a spus vorbi
toarea — doresc să vă asigur 
că sarcinile și indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul recentei vizite de 
lucru în județul nostru au fost 
dezbătute cu toți factorii de 
'răspundere de la nivelul jude
țului și pînă la ultimul loc de 
muncă, stabilindu-se măsuri 
concrete pe fiecare fermă, bri
gadă. sector și unitate agricolă 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor stabilite, pentru asi
gurarea creșterii continue a 

•producțiilor în concordanță cu 
cerințele noii revoluții agrare.

litate a pierderilor de produc
ție. f

Pornind de la neajunsurile 
manifestate si de la concluzii
le desprinse din analiza rezul
tatelor obținute, am acționat 
pentru o amplasare mal bună * 
culturilor ce le însămîntăm In 
această toamnă, pentru execu
tarea la timp si de calitate a 
arăturilor, a patului germinativ, 
pentru fertilizarea diferențiată a 
terenurilor. De asemenea, eU 
fost pregătite mașinile si uti
lajele agricole care vor fi fo
losite pentru efectuarea la timp 
si de calitate a insămințărilor. 
stringerii și depozitării fără 
pierderi a întregii producții de 
toamnă.

în sectoral zootehnic am 
realizat întregul efectiv planifi
cat de animale, obtinind pro
ducții care ne-au permis să 
onorăm integral contractele la 
fondul de stat.

Vă rog să-mi permiteți să *- 
sigur consfătuirea — a spus vor
bitorul — că lucrătorii din co
operativa agricolă Cataloi. în 
frunte cu comuniștii, nu vor i 
precupeți nici un efort, pentru 
îndeplinirea in mod exemplar a 
sarcinilor ce ne revin din do- . 
cumentele Congresului al XIII- 
Iea al partidului, pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare. întîmpinind. astfel, 
cu rezultate tot mai bune Con
ferința Națională a partidului.

In acest context, vorbitorul a 
spus : Hotărîți să onorăm prin 
fapte exemplare înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" cu care am fost distinși 
In 1986, vă raportăm că și anul 
acesta am realizat la griu cea 
mai mare producție — 8 747 kg 
de pe 1 650 hectare, iar la orz — 
7 701 kg pe o suprafață de 1 850 
hectare. Pe această bază am li
vrat Ia fondul de stat, de pe 
cele 3 500 hectare cultivate cu 
aceste cereale, peste 6 000 tone, 
mai mult decît prevederile pla
nului.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit Ia unele neajunsuri care 
mai persistă in unele ferme, la 
măsurile întreprinse pentru 
realizarea exemplară a tuturor 
lucrărilor agricole de toamnă.

în încheiere, încredințez con
sfătuirea — a spus vorbitorul 
— că, urmînd neabătut orientă
rile și indicațiile secretarului 
general al partidului, vom face 
totul pentru a depăși și tn acest 
an planul in toate sectoarele de 
activitate, întîmpinînd Confe
rința Națională a partidului prin 
noi și exemplare fapte de mun
că. sporind astfel contribuția 
unității noastre Ia creșterea 
avuției naționale.

făcut în perioada optimă, în
treaga producție fiind adunată 
și depozitată corespunzător, 
fără a inregistra pierderi.

Cu toate măsurile luate, tre
buie să arăt că nu am realizat 
nivelurile de producție plani
ficate la griu și orz și datori
tă nu atit condițiilor agrome- 
teorologioe, cit unor neajunsuri 
care s-au manifestat tn respec
tarea tehnologiilor.

Așa se explică diferențele de 
producție care se înregistrează 
intre unități vecine, între unele 
ferme din aceeași unitate, care, 
practic, au dispus de aceleași 
condiții pedoclimatice, de a- 
ceeași bază tehnico-materială.

Am analizat cu toată răspun
derea cauzele care au condus I* 
nerealizarea producțiilor plani
ficate. am evaluat mai bine 
posibilitățile de care dispunem 
și am stabilit măsuri corespun
zătoare care să conducă la ob
ținerea unor producții supe
rioare la griu și orz. S-* defi
nitivat amplasarea culturilor
(Continuare in pag. a V-a)
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de toamnă, s-au întreprins ac
țiuni hotărite în vederea elibe
rării operative a terenurilor de 
premergătoarele timpurii, pen
tru efectuarea arăturilor și pre
gătirea patului germinativ.

Raportez că, prin măsurile 
luate, am reușit să pregătim 
condițiile necesare pentru re
coltarea la timp și fără pier
deri a culturilor de toamnă.

în sectorul creșterii animale
lor, care deține o pondere de 
52 la' sută din producția agri
colă a județului, acțiunile în
treprinse au condus la întro
narea ordinii si disciplinei.. în 
fermele și unitățile zootehnice, 
respectarea tehnologiilor de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE NITU

Pentru oamenii muncii din 
întreprinderea agricolă de stat 
Mihăilești, județul Giurgiu, in- 
tîlnirea cu secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul 
vizitei de lucru efectuate în 
unitatea noastră, la începutul 
campaniei de recoltare a cerea
lelor păioase. indicațiile si 
orientările date cu acest Prilej 
s-au constituit într-un mobili
zator program de muncă privind 
organizarea și efectuarea în cel 
mai scurt timp a lucrărilor de 
recoltare fără pierderi, trans
portului si livrării producției la 
fondul de stat.

îndeplinind neabătut sarcinile 
încredințate, a arătat vorbitorul, 
am pregătit cu responsabilitate 
politică această importantă cam
panie. reușind ca în termen de 
trei zile să recoltăm întreaga 
suprafață cultivată cu orz — de 
900 hectare — si să obținem o 
producție medie de 8 520 kg la 
hectar. La cultura de grîu am 
obtinut o producție medie de 
8 560 kg Ja hectar pe întreaga 
suprafață cultivată. Acum, pen
tru lucrările de toamnă am asi
gurat sămință din soiurile care 
s-au dovedit cede mai productive 
în cadrul întreprinderii noastre, 
din categorii biologice superioa
re. am pregătit mașinile pentru 
a realiza semănatul în rînduri 
dese, la 6 cm, pe suprafața de 
2 100 ha și am încheiat arături

/

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VIOREL VIZUREANU

Vă rajjortăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar ge
neral, că in acest an am 
acționat cu mai multă exi
gență pentru efectuarea în 
condiții superioare a. lucră
rilor în toate unitățile fiind 
ferm hotărîți să transpunem 
neabătut in viață indicațiile si 
orientările ție'care hi le-ați dat 
eu prilejul numeroaselor vizite 
de lucru în unitățile sectorului 
agricol Ilfov, pentru creșterea 
continuă a producțiilor și spo
rirea contribuției lor la aprovi
zionarea populației Capitalei. 

I Vorbitorul a arătat că, urma
re a unei preocupări sporite 
pentru respectarea tehnologiilor 
și normelor de lucru specifice 
.culturilor, a aplicării unor im
portante măsuri rezultate din 
experiența județului Olt, în a- 
oest an a fost obținută ceajnai 
mai1® recoltă de oereale păioa- 
se de la înființarea sectorului. 
Astfel, la cultura orzului a fost 
realizată o producție medie de 
7 210 kg la hectar, iar la cultu
ra griului o producție de 6 525 
kg la hectar. De asemenea, 
s-au obținut producții superioa
re prevederilor planului la or
zoaica de toamnă, ovăz, mază- 

- re boabe. Prevederile planului 
de livrare la fondul de stat au 

i fost depășite la toate aceste 
culturi. Un rol deosebit în ob
ținerea acestor rezultate l-a 
avut faptul că întreaga supra
față de păioase a fost însămîn- 

i țață fdosindu-se numai semin- 
! țe din soiurile cu valoare pro- 
i ductivă de vîrf. De asemenea, 

menționăm că mai mult de ju- 
■ mătate din suprafața cultivată 
I cu păioase a fost însămînțată 
' în rînduri dese, asigurîndu-se 
• o densitate de 600—700 plante la 
! mp, care, împreună cu lucrările

CUVlNTUL 
ILEANA

Consfătuirea de lucru pe pro
blemele din agricultură, la care 
participăm, organizată din ini
țiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, își desfă
șoară lucrările în atmosfera de 
puternică angajare patriotică și 
revoluționară cu care întregul 
nostru popor acționează pentru 
traducerea în viață a hotărlrilor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, în vederea întîmpinării 
cu noi și semnificative succese 
a Conferinței Naționale a parti
dului st a celei de-a 40-« ani
versări a prodLamăril Republicii.

în consens deplin cu gindurile 
ți sentimentele Întregului nos
tru popor, doresc să exprim șl 
la această consfătuire, în nume
le mecanizatorilor și cooperato
rilor, al tuturor oamenilor mun
cii din cadrul consiliului unic 

1 agroindustrial de stat și coope
ratist „1 Mai", județul Brăila, 
calda noastră recunoștință față 
de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
deosebită ce o acordă dezvoltării 
și modernizării agriculturii, 
creșterii aportului acesteia la 
progresul neîntrerupt al patriei, 
la ridicarea bunăstării întregului 
popor.

în ansamblul activității noas
tre am situat pe prim plan or
ganizarea mai bună a produc
ției și a muncii, ridicarea nive
lului de pregătire profesională a 
lucrătorilor noștri, întărirea or
dinii, disciplinei și creșterea 
responsabilității comuniste, re
voluționare în muncă, utilizarea 
corespunzătoare a parcului de 
mașini șl tractoare, respectarea 
tehnologiilor de lucru. Raportez 
că, prin executarea însămînță- 

producție și, o dată cu acestea, 
la îmbunătățirea calității efec
tivelor, a indicilor de reproduc
ție. Totodată, acordăm o aten
ție deosebită stringerii și de
pozitării tuturor resurselor fu
rajere.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți ca, în numele lucrăto
rilor din agricultura județului, să 
încredințez consfătuirea, pe se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toate eforturile 
j5ent.ru transpunerea în practică 
a tuturor sarcinilor ce ne vor 
fi încredințate, pentru a intîm- 
pina cu rezultate deosebite a 
40-a aniversare a Republicii și 
Conferința Națională a parti
dului.

le și pregătirea terenului după 
premergătoarele timpurii.

Raportăm consfătuirii că sta
rea de vegetație la culturile 
prăsitoare de porumb boabe, 
floarea-soarelui și soia se pre
zintă bine si chiar foarte bine, 
în prezent am început recoltatul 
la floarea-soarelui, producția ob
ținută fiind de peste 4 500 kg la 
hectar. La porumb boabe, pro
ducția evaluată ne baza .probe
lor efectuate este de peste 22 
tone știuleti la hectar.

Conștienți că numai prin obți
nerea unor recolte-reoord, sigu
re și stabile de cereale con
tribuim la infăptuirea noii revo
luții agrare, ne exprimăm prin 
fapte sentimentele de devota
ment fată de patrie, partid si 
popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
iubit și stimat al națiunii noas
tre socialiste.

Sîntem ferm hotărîți — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
ca în acest an, marcat de im
portante evenimepte politice — 
Conferința Națională a partidu
lui și aniversarea a 40 de ani 
de la proclamarea Republicii — 
să acționăm cu înaltă fermitate 
comunistă, astfel încît produc
țiile agricole obținute de unita
tea noastră să fie pe măsura 
minunatelor condiții create de 
partid și de stat agriculturii 
noastre socialiste.

de Întreținere, a contribuit la 
realizarea unor producții mult 
sporite față de anii precedent!.

Pe' baza evaluărilor de piuă 
acum, estimăm că vom obține 
rezultate superioare planului la 
porumb, floarea-soarelui, sfe
cla de zahăr, furaje, legume 
și soia.

. Totodată, am adopta l.uaoro- 
gram. de . măsuri concret pentru 
a se cunoaște fiecare solă ce va 
fi însămînțată în toamnă cu 
grîu, orz și orzoaica in funcție 
de planta premergătoare și ce
rințele solului.

Comitetul de partid al secto
rului agricol Ilfov, a arătat 
vorbitorul, aoordă o atenție 
deosebită înfăptuirii programe
lor din zootehnie, urmărind atit 
realizarea efectivelor planifica
te, cît și creșterea producțiilor.

Cu toate rezultatele obținute, 
sîntem conștienți că în unitățile 
sectorului există numeroase re
zerve de creștere a producției 
încă insuficient puse in valoa
re, că în activitatea noastră se 
mai mențin unele deficiente 
privind folosirea deplină a su
prafețelor de teren, respectarea 
riguroasă a prevederilor tehno
logice.

Vă asigurăm că indicațiile și 
orientările dumneavoastră, mult 
iubite și stimate , tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. a spus in 
încheiere vorbitorul, vor repre
zenta pentru organizația de 
partid, pentru toți oamenii 
muncii din sectorul agricol Il
fov un mobilizator program de 
acțiune, angajîndu-ne cu în
tregul devotament, cu întreaga 
răspundere și cu toată energia 
de care dispunem în realizarea 
sarcinilor de plan, a obiective
lor noii revoluții agrare.

TOVARĂȘEI
GIURGIU

rilor în perioada optimă, asigu
rarea unor densități corespun
zătoare de boabe germinabile, 
respectînd toate verigile tehno
logice și organizind recoltatul 
păioaselor în perioada optimă și 
fără pierderi, am reușit să ob
ținem la nivelul consiliului unic 
o producție In medie la hectar 
de peste 7 000 kg grîu și 6 200 
kg orz.

Referfndu-se la rezultatele 
obținute, care, pe ansamblu sînt 
bune, vorbitoarea, a subliniat că 
ele nu reflectă încă adevăratul 
potențial existent, că sînt încă 
departe de producțiile cerute de 
noua revoluție agrară. Avem 
încă mari diferențe de recoltă 
de la o solă la alta, de la o fer
mă la alta, de la o unitate la 
alta.

Referitor la apropiata campa
nie de toamnă, raportez că sar
cinile care ne-au fost trasate de 
secretarul general al partidului 
cu prilejul recentei vizite de 
lucru în județul Brăila privind 
pregătirea temeinică a recolta
tului porumbului și al celorlalte 
culturi, efectuarea la timp și de 
cea mai bună calitate a tuturor 
lucrărilor agricole de sezon, re
prezintă pentru noi un program 
clar de acțiune.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a 
îndeplini exemplar indicațiile 
primite, să obținem în 1988 la 
nivelul consiliului unic agroin
dustrial producții medii la grîu 
și orz de peste 8 000 kg, 25 000 
kg porumb știuleți, 85 000 kg 
sfeclă de zahăr și 40 000 kg de 
legume și cartofi la hectar.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRACHE BOTEZATU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cînd ne-a vizitat recent, ne-a în
demnat să depunem eforturi 
stăruitoare pentru a înscrie 
cooperativa agricolă de produc
ție în rindul unităților frunta
șe, să facem evaluările concre
te la toate culturile pe care le 
avem de recoltat. Raportez că la 
porumb preconizăm să realizăm 
o producție de peste 18 000 kg 
știuleți la hectar, la floarea- 
soarelui peste 3 500—3 600 kg, 
urmind ca și la celelalte culturi 
să obținem producții bune.

Cooperativa agricolă de pro
ducție Schela a fost distinsă în 
1986 cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" la pro
ducția de lapte. Tovarășul 
secretar general ne-a indicat și 
în acest an să acționăm susți
nut pentru a realiza producții 
mai mari și să cîștigăm din nou 
acest titlu. Informez consfă
tuirea că producția de lapte 
pină in momentul de față pe 
fiecare vacă furajată este de 
3 300 litri, cu perspectiva de a 
realiza 5 000 de litri.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că. avînd în vedere 
faptul că o importantă suprafa
ță de teren este amplasată în 
sistem irigat, că unitățile agri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHĂILĂ DRĂGHICIU

Consfătuirea pe probleme de 
agricultură, organizată din ini
țiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, constituie o 
nouă și importantă dovadă a 
grijii deosebite pe care secre
tarul general ai partidului o 
acordă înfăptuirii sarcinilor din 
agricultură, a obiectivelor noii 
revoluții agrare, preocupare e- 
vidențiată și cu prilejul recen
telor vizite de lucru efectuate 
într-un mare număr de unități 
agricole din județele țării.

Raportăm consfătuirii că sar
cinile și indicațiile secretarului 
general al partidului au fost 
aplicate cu răspundere și în ju
dețul Alba, acționîndu-se peste 
tot cu forțe sporite pentru ca 
recoltatul orzului și griului să 
se desfășoare la timp și fără 
pierderi, punîndu-se la adăpost 
întreaga producție. în compa
rație cu anul trecut, producțiile 
medii la hectar la orz și griu 
au fost mai ridicate.

Se puteau obține însă recol
te și mai mari dacă am fi reușit 
să eliminăm în totalitate de
ficiențele bare s-au manifestat 
începînd cu organizarea muncit 
în unitățile agricole, respec
tarea tehnologiilor, mobilizarea 
tuturor forțelor la executarea 
lucrărilor.

Totodată. pentru campania 
‘• de toătnnă ăhi Stabilit măst’rile 
' tehnîcb-orgatiizătorice necesare 

pentru buna desfășurare a lu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARCEL URECHESCU

Vă rog să-mi permiteți să 
apreciez că, organizată din 
inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, actuala 
consfătuire ilustrează preo
cuparea statornică a conducerii 
partidului și statului pentru ca, 
pe măsura puternicei baze teh- 
nico-materiale de care dispu
nem, agricultura românească 
să-și sporească contribuția la 
înfăptuirea mărețelor obiective 
de dezvoltare economico-socială 
stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Folosim acest prilej pentru a 
exprima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai vi
brante și respectuoase mulțu
miri pentru sprijinul permanent 
și multilateral pe care îl acor
dă județului Timiș, pentru indi
cațiile și orientările de o excep
țională însemnătate date la 
fața locului, cu prilejul vizite
lor de lucru în unități agricole 
de producție, de cercetare șl de 
învățămînt, ceea ce a constituit 
un puternic factor mobilizator 
în promovarea și generalizarea 
metodelor de lucru avansate, în 
întronarea unui spirit de muncă 
revoluționar în întreaga noastră 
activitate.

Raportăm că. deși rezultatele 
obținute in acest an sînt mai 
bune decît în 1986, un număr 
de 35 unități la orz și 16 la 
grîu îndeplinind criteriile de 
acordare a înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare", 
sîntem conștienți că acestea nu 
sînt ne măsura posibilităților si 
a potențialului ridicat de care

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION POPESCU

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE ZGLOBIU

Vă rog să-mi permiteți să vă 
raportez că, mobilizați de sar
cinile și indicațiile dumnea
voastră, oamenii muncii din a- 
gricultura județului Giurgiu au 
obținut in acest an cele mai 
mari, producții de orz și griu 
realizate pină acum.

Aceste rezultate au fost posi
bile ca urmare a măsurilor teh
nice și organizatorice luate încă 
din toamna anului trecut pentru 
efectuarea tuturor lucrărilor — 
arat, pregătirea patului germi
nativ și semănat — la un nivel 
calitativ superior. Organele și 
organizațiile de partid din uni
tățile agricole au reușit să im
prime mai multă exigentă si 
răspundere în rîndul sepecia- 
liștilor și al mecanizatorilor fată 
de soarta recoltei.

La baza tuturor măsurilor 
luate au stat indicațiile pe care 

.. dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate în județul 
nostru, precum și în cadrul ac
țiunilor organizate pe plan cen
tral cu cadrele de răspundere 
din agricultură.

Raportind aceste realizări sîn
tem convinși că rezultatele 
muncii noastre puteau fi șî mai 
bune dacă în toate unitățile ar 
fi existat o preocupare mai 
susținută pentru obținerea unor 

cole de stat și cooperatiste ve
cine au obținut producții mai 
mari, recolta realizată la grîu 
nu este de natură să mulțu
mească cooperatorii din Schela, 
care în spirit critic și autocri
tic și-au analizat rezultatele, 
trăgind concluziile necesare 
pentru îmbunătățirea radicală a 
întregii activități. Avem condi
ții bune, am luat toate măsurile 
pentru pregătirea culturilor 
anului viitor. Din suprafața 
de 1 000 ha pe care o vom 
însămința cu griu în această 
toamnă avem pregătită 75 la 
sută. Vom asigura reali
zarea unor lucrări de înaltă ca
litate. respectind tehnologiile 
stabilite pentru această impor
tantă cultură. în ce priveș
te sectorul zootehnic, infor
mez consfătuirea că am asigu
rat prin acțiunile desfășurate 
baza furajeră necesară hrănirii 
corespunzătoare a animalelor, 
obținerii producțiilor stabilite 
pentru acest sector.

Ne angajăm în fața consfă
tuirii ca în anul 1988 coopera
tiva agricolă de producție Schela 
să realizeze producții-record. să 
ducă la îndeplinire toate sarci
nile trasate de tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

crărilor și pentru încadrarea a- 
cestora in termenele stabilite, 
astfel incit pină la 1 octombrie 
însămințările să se încheie pe 
întreaga suprafață.

în ceea ce privește strîngerea 
recoltei de toamnă, vom acțio
na operativ, cu toate forțele, 
sub coordonarea comisiilor care 
au fost formate din indicația 
secretarului general al partidu
lui și sub conducerea nemijlo
cită a membrilor biroului comi
tetului județean de partid, ast
fel încît această importantă lu
crare să se desfășoare în peri
oadele stabilite, într-un climat 
de responsabilitate, ordine și 
disciplină.

în zootehnie am stabilit noi 
măsuri pentru creșterea efecti
velor de animale în cooperati
vele agricole de producție, a- 
tenție deosebită acordindu-se 
creșterii natalității. în același 
timp, acționăm pentru a conso
lida bază furajeră, utilizînd toa
te resursele,

în încheiere, vorbitorul a ex
primat angajamentul coopera
torilor, al tuturor oamenilor 
muncii din agricultura județu
lui Alba, de a acționa cu însu
flețire și răspundere pentru a 
obține în acest an realizări de 
seamă, pentru a întîmpina Con
ferința Națională k' partidului 
cu importante succese în în
treaga activitate.

dispunem și nu corespund exi
gențelor pe care secretarul ge
neral al partidului le-a formu
lat pehtru agricultura județului 
Timiș.

Nu vrem și nu putem justifica 
unele nerealizări prin condițiile 
de climă ale anului agricol, de
oarece în aceleași împrejurări, 
așa cum a reieșit din analizele 
efectuate, unele unități au obți
nut producții medii de peste 
8 000 kg la hectar, iar altele, în 
imediata lor vecinătate, s-ău si
tuat cu mult sub aceste ni
veluri. Aceasta denotă că au con
tinuat să se manifeste serioase 
deficiențe în munca specialiști
lor, a cadrelor de conducere din 
unități, a organelor agricole ju
dețene.

In acest context, vorbitorul a 
arătat că au fost luate măsuri 
pentru înlăturarea neajunsuri
lor înregistrate, pentru ridi
carea întregii activități la înalte 
cote de calitate, astfel încît să 
se obțină în toate unitățile pro
ducțiile prevăzute.

în încheiere, vorbitorul a 
subliniat că. în toate unitățile 
agricole din județul Timiș re 
acționează cu răspundere pentru 
urgentarea recoltării la produse
le de toamnă.

Angajamentul nostru ferm — 
a spus vorbitorul — este de a 
munci cu toată abnegația pentru 
transpunerea în viață a obiecti
velor noii revoluții agrare, pen
tru creșterea continuă a produc
țiilor, a eficienței economice, 
sporind contribuția județului Ti
miș la dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste, a economiei 
naționale.

producții la nivelul cerin
țelor noii revoluții agrare. A- 
vem 9 unități care au realizat 
producții de peste 8 000 kg orz 
Ia hectar și 7 care au peste 
8 000 kg griu la hectar. Dar în 
același timp, avem din păcate, 
unele unități cu condiții ase
mănătoare care au obținut atit 
la griu cit și la orz rezultate 
sub media pe județ și chiar sub 
sarcina de plan.

Principalele cauze care au 
determinat producții sub posi
bilități în aoeste unități au fost 
slaba organizare a producției și 
a muncii, insuficientul sprijin și 
control din partea organelor a- 
gricole județene și lipsa de fer
mitate a organelor si organi
zațiilor de partid față de stă
rile de lucruri negative ce s-au 
manifestat in diferite locuri de 
muncă. Astfel, pe unele tere
nuri destinate însămințării pă
ioaselor au fost efectuate ară
turi de slabă calitate, la o adîn- 
cime mai mică decit oea nor
mală, La aceste deficiente s-a 
adăugat și faptul că recoltatul 
griului a înoeput cu intirziere 
ps unele sole, pierzîndu-se ast
fel zile prețioase.

Sintem conștienți că Înlătu
rarea aoestor neajunsuri impu
ne . îmbunătățirea continuă a 
stilului și metodelor noastre de 
muncă, o Îndrumare maî siste

matică și un control permanent, 
un sprijin mai eficient pentru 
ca toate organizațiile de partid 
din agricultură să-și întărească 
rolul lor conducător în întreaga 
activitate.

Principala concluzie pe care 
o desprindem pentru viitor este 
aceea că înlăturarea neajunsu
rilor depinde de noi, de comi
tetul județean, de organele și 
organizațiile de partid din uni
tățile agrioole. Stă în puterea 
noastră ca, prin măsuri organi
zatorice și politico-educative să 
determinăm sporirea răspunde
rii cadrelor de conduoere, a 
specialiștilor, a tuturor oame
nilor muncii din agricultură fată 
de modul cum își îndeplinesc 
atribuțiile pe care le au.

Pe baza concluziilor desprinse 
din consfătuirea de azi, a indi
cațiilor dumneavoastră, vom re- 
analiza în fiecare unitate, mo
dul în care este folosit pămîn- 
tul, nivelul producțiilor obținu
te și vom lua măsuri corespun
zătoare care să ne dea garanția 
că anul viitor vom obține re
colte mult mai bune.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TĂNASE PITU

Importanța problematicii su
puse dezbaterii actualei consfă
tuiri evidențiază, încă o dată, 
grija statornică ce o poartă 
conducerea partidului și statu
lui, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, realizării 
marelui program adoptat de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului cu privire la înfăptuirea 
noii revoluții agrare.

In numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii de la 
întreprinderea agricolă de stat 
Amzacea. vă rog să-mi în
găduiți să adresez și in acest 
cadru, cele mai vii mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să exprim sentimentele noastre 
de aleasă prețuire și profundă 
recunoștință pentru modul stră
lucit în care conduce destinele 
poporului român pe calea socia
lismului și comunismului, pen
tru contribuția inestimabilă la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru.

Exprimăm cele mai alese 
sentimente de stimă și de 
profund respect tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru activitatea 
neobosită și rodnică (pe care o 
desfășoară pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului, 
pentru progresul continuu al 
științei și învățămintului în 
patria noastră, pentru triumful 
păcii în Întreaga lume.

Aplicind în viață prețioasele 
indicații și orientări pe care ni 
le-a dat secretarul general al 
partidului chiar in condițiile 
anului 1987, mai puțin favora
bile pentru unitatea noastră, 
am realizat cea mai mare pro
ducție din istoria unității de

CUVlNTUL
MARIA

Vă rog să-mi îngăduiți ca în 
numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce-și desfășoară activita
tea în agricultura județului Olt, 
să vă exprimăm, stimate tova
rășe secretar general, un 
fierbinte omagiu pentru ener
gia, devotamentul și dăruirea 
cu care acționați in vederea în
floririi continue a patriei, creș
terii bunăstării întregului po
por, ridicării țării, pe culmile 
luminoase ale socialismului și 
comunismului, sporirii presti
giului și rolului României în 
lume.

Aplicând în viață orientările, 
indicațiile și îndemnurile pe 
care ni le-ați adresat cu ocazia 
numeroaselor vizite de lucru 
efectuate în județul nostru, or
ganizația județeană de partid, 
lucrătorii ogoarelor și-au am
plificat eforturile pentru reali
zarea unor producții sporite în 
toate sectoarele agriculturii. 
Conștienți că înaltul titlul de 
județ „Erou al Noii Revoluții A- 
grare" care ne-a fost acordat 
pentru producțiile obținute în 
anul 1986 ne onorează, dar ne 
și obligă la mai mult, am acțio
nat cu abnegație și spirit re
voluționar, aplicînd consecvent, 
cu toată exigenta, cele mai a- 
vansate tehnologii. Vă raportăm 
că în anul 1987 județul Olt a 
obtinut pe întreaga suprafață 
cultivată reoolte medii la hec
tar de 6 608 kg griu, 7178 kg 
orz și 4 500 kg orzoaica.

Cu rezultate, bune se Înscriu 
si unitățile agricole din Con
siliul unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Ianca, în cadrul 
căruia îmi desfășor activitatea. 
Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că așa cum ne-ati 
indicat dumneavoastră am pus

Consfătuirea de astăzi se în
scrie în practica permanentă a 
partidului, a dumneavoastră, to
varășe secretar general, de a 
analiza în spirit critic si auto
critic rezultatele obținute pină 
în prezent, de a stabili oele mai 
eficiente căi și metode pentru 
a realiza în oontinuare produc
ții agricole mari, sigure și sta
bile, în deplină concordantă cu 
baza tehnico-materială de care 
dispunem.

Vă rog să-mi permi
teți să adresez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în numele 
țăranilor cooperatori, al specia
liștilor. al celorlalți locuitori ai 
comunei Valea Argovei, profun
da mulțumire și întreaga noas
tră recunoștință pentru grija 
permanentă pe care o acordă 
dezvoltării agriculturii, pentru 
contribuția hotărîtoare pe care 
o aduce la modernizarea conti
nuă a acestei importante ra
muri a economiei naționale, 
pentru clarviziunea cu care a 
elaborat conceptul si căile prac
tice de înfăptuire a noii revo
luții agrare în patria noastră.

Producția bună de griu — 
peste 8 500 kg la hectar — si de 
— orz 8 661 kg la hectar — obți
nută in acest an în cooperativa 
noastră a confirmat încă o dată 
aprecierile secretarului general 
al partidului că, indiferent de

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la modul de desfășurare 
ă campaniei de toamnă arătind 
că în prezent se acționează 
pentru recoltatul florii-soarelui 
și soiei.

Referindu-se la problemele 
zootehniei, vorbitorul a subli
niat faptul că se va acționa, in 
continuare, pentru creșterea e- 
fectivelor și a potențialului 
productiv al animalelor pe sea
ma îmbunătățirii furajării și a- 
șistanței zooveterinare, a asigu
rării unor adăposturi cores
punzătoare, dotate cu toate uti
litățile necesare.

Ne angajăm cu toată răspun
derea — a spus in încheiere 
vorbitorul — să transpunem 
neabătut în viată indicațiile 
dumneavoastră, sarcinile pe 
care ni le veți trasa la această 
consfătuire de lucru, mult- sti
mate tovarășe secretar general, 
să nu precupețim nici un efort 
pentru infăptuirea noii revolu
ții agrare, pentru a întîmpina 
Conferința Națională a partidu
lui cu rezultate cit mai bune în 
toate domeniile de activitate.

8 881 kg de orz la hectar pe 810 
hectare, iar la cultura griului 
de 7 020 kg la hectar pe 1 950 
hectare.

Aceste rezultate au Ia bază 
aplicarea cu strictețe a tehnolo
giilor specifice, realizarea unei 
structuri de soiuri corespunză
toare zonei de cultură, ampla
sării orzului și griului după 
bune premergătoare.

Rezultatele obținute nu sint, 
însă, în măsură să ne mulțu
mească. Producțiile la culturile 
păioase puteau fi mai bune 
dacă realizam o densitate mai 
mare și asiguram uniformitate 
culturii.

De asemenea, trebuie să ară
tăm că wi ne-am organizat 
bine munca, ceea ce a dus Ia 
prelungirea cu mult a perioa
dei de recoltare cu efecte din 
cele mai negative privind pier
derile de producție.

Am analizat temeinic în or
ganizația de partid si în consi
liul oamenilor muncii lipsurile 
și neajunsurile cu care ne-am 
confruntat în campania de vară 
și am stabilit măsuri și acțiuni 
care să asigure efectuarea, la 
un înalt nivel calitativ și la 
timp, a tuturor lucrărilor din 
perioada care urmează acordînd 
o deosebită atenție stringerii 
fără pierderi, depozitării și va
lorificării corespunzătoare a în
tregii producții de floarea-soa
relui. porumb, soia și furaje.

Totodată, acționăm susținut 
pentru adunatul tuturor furaje
lor, al tuturor resurselor vege
tale ce not fi folosite în br-ma 
animalelor. în vederea asigură
rii stocurilor pentru perioada 
de stabulație.

TOVARĂȘEI 
MITRICĂ

un accent deosebit pe folosi
rea eficientă- a fondului funciar 
și aplicarea unui amplu pro
gram de creștere a fertilității 
solului, un rol important in 
sporirea producției de griu l-a 
avut, de asemenea, amplasarea 
judicioasă a culturilor, folosind 
cele mai favorabile premergă
toare. Un rol important in rea
lizarea producției l-a avut și 
faptul că am pregătit din vre
me campania de recoltare, res
pectiv revizia și reparatul ma
șinilor. organizarea lor pe for
mații de lucru.

Vă raportăm mult stimate to
varășe secretar general că și 
la culturile de toamnă precum 
si în horticulture avem o serie 
de rezultate bune.

Din evaluările în lan rezultă 
că la cultura porumbului vom 
obține o producție medie de 
peste 20 tone știuleti la hectar, 
la soia estimăm o producție de 
3 500 kg la hectar iar la sfecla 
de zahăr de 64 500 kg la hectar.

în mod firesc, acum ne pre
ocupă pregătirea reooltei viitoa
re. Am definitivat amplasarea 
culturilor. stabilind plantele 
premergătoare si am asigurat 
integral necesarul de semințe 
din soiuri cu potențial produc
tiv ridicat.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general că vom 
face totul pentru a strînge la 
timp si fără pierderi rodul o- 
goarelor si vom pregăti în cele 
mai bune condiții recolta anului 
viitor, pentru a ne situa și de 
acum înainte între fruntașii în 
producția agricolă. înfăptuind 
ferm obiectivele noii revoluții 
agrare, importantele sarcini sta
bilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

condițiile climaterice existente, 
aoolo unde comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii acționează cu 
răspundere și dăruire revoluțio
nară, folosesc eficient baza teh- 
nico-materială și aplică cu 
strictețe soluțiile tehnologice, 
reooltele se situează la nivelul 
planului și peste plan. în a- 
ceastă direcție am beneficiat 
de sprijinul cercetării științi
fice, începind cu asigurarea de 
semințe din categorii biologice 
superioare și terminind cu asis
tenta tehnică la fața locului.

Raportăm că la această dată 
am încheiat marea majoritate 
a pregătirilor necesare bunei 
desfășurări a campaniei de in- 
sămințare, avem asigurată în
treaga cantitate de sămință ne
cesară, iar pină la data de 10 
septembrie vom încheia ferti
lizarea și executarea arăturilor 
jte întreaga suprafață destinată 
cultivării cerealelor păioase de 
toamnă. Executînd cu răspun
dere ultima evaluare la culturi
le de toamnă, a reieșit că se 
vor obține producții de peste 22 
tone porumb știuleți la ha, 
3 600 kg floarea-soarelui. 3 570 
kg soia, aproape 70 tone sfeclă 
de zahăr la hectar.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să exprim. în nume
le comuniștilor, el tuturor lu
crătorilor din agricultura jude

țului Călărași, oele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire 
față de întreaga activitate des
fășurată de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dedicată ri
dicării României socialiste pe

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
DOINA VASILESCU

In atmosfera de puternică 
efervescență creatoare, generată 
de apropiata Conferință Națio
nală a partidului, consfătuirea 
la care participăm se înscrie ca 
un moment important in efec
tuarea unei profunde analize, 
critice și autocritice, a rezulta
telor obținute pină în prezent, 
în stabilirea unor măsuri care 
să asigure înfăptuirea orientă
rilor și indicațiilor dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, cale sigură 
spre obținerea unor producții 
ridicate.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
prin măsurile luate, campania 
de recoltare a culturilor păioa
se s-a desfășurat în condiții 
mai bune decît în anul trecut, 
asigurând recoltarea și trans
portul fără pierderi a întregii 
recolte.

Vă raportăm că și în condi
țiile acestui an am realizat o 
producție medie Ia hectar de 
aproape 5 000 kg la orz și de 
5 016 kg la grîu, ceea ce ne-a 
permis să depășim sarcinile de 
livrare la fondul de stat.

O serie de unități au demon
strat că și în condițiile acestui 
an pot fi obținute producții- 
record dacă sînt promovate 
tehnologii specifice avansate și 
se muncește cu răspundere și 
dăruire revoluționară. Astfel, 
la orz 10 unități, iar la grîu 14 
unități au realizat peste 8 000 
kg la hectar. De asemenea, 
peste 30 unități au realizat pro
ducții între 5 500—7 500 kg la 
hectar.

Cu toate acestea, trebuie să 
recunoaștem deschis că rezul
tatele obținute pe ansamblul 
județului nu ne mulțumesc, 
dacă avem în vedere exigențele 
formulate de dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, condițiile asigurate agricul

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DUMA

Consfătuirea de lucru pe pro
blemele de agricultură repre
zintă o nouă dovadă grăitoare a 
preocupării constante a condu
cerii superioare de partid și de 
stat, personal a tovarășitlui 
Nicolae Ceaușescu. față de mo
dul cum se îndeplinesc hotă- 
ririle celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, obiectivele 

’noii revoluții agrare, privind 
realizarea unor producții agri
cole vegetale și animale sigure 
și stabile.

Folosind cu chibzuință pămîn- 
tul. aplicînd consecvent cu
ceririle noi ale științei a- 
gricole. am reușit să înre
gistrăm progrese Însemnate 
în sporirea producției agricole, 
producția medie de 8 011 kg 
grîu la hectar realizată în acest 
an pe întreaga suprafață de 
350 hectare reprezentînd un 
spor de aproape 3 000 kg față 
de media obținută în anul 
trecut.

Vă raportez, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral că o atenție deosebită am 
acordat culturilor însămînțate 
în primăvară. Cu toată despri- 
măvărarea tîrzie. prin buna 
pregătire și organizare a cam
paniei agricole, am reușit ca să 
însămînțăm în bune condiții 
agrotehnice și la timpul optim 
sfecla de zahăr. Grija si hărni
cia cooperatorilor față de aceste 
culturi la care am asigurat 
densități de 56 000—65 000 plan
te recoltabile la porumb pentru 
boabe și de peste 80 000 plante 
recoltabile la sfecla de zahăr, 
se materializează în producții

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CRISTIAN HERA

In lumina indicațiilor si ori
entărilor date de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceausescu, 
cu prilejul vizitelor de lucru e- 
fectuate la institutul nostru, am 
reușit să punem la dispoziția 
agriculturii soiuri de grîu si orz 
cu un înalt potențial de pro
ducție. adaptate condițiilor de 
climă si sol din tara noastră. 
Dintre acestea menționăm soiu
rile de griu Fundulea 29. Fla
mura 80. Fundulea 133, Transil
vania, Moldova 83. precum și 
soiul recent omologat Fundulea 
4. cu care in acest an s-au ob
tinut producții de peste 9 000 kg 
la hectar, iar la orz pe lingă 
soiurile Miraj si Productiv, 
soiul Precoce.

Pentru condițiile de muncă 
create, pentru îndrumarea per
manentă de care am beneficiat, 
pentru sprijinul acordat în dez
voltarea cercetărilor fundamen
tale. aducem calde mulțumiri si 
un vibrant omagiu tovarășei 
academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu. președintele 
Consiliului National al Științei 
și învățământului.

Sintem hotărîți. mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceausescu, să muncim 
mai mult si mal bine, să obți
nem noi organisme biologice 
care să fie mai rezistente la 
condiții mai puțin favorabile de 
mediu, la boli si dăunători să 
poată fi insămintate mai tim
puriu. să aibă un potential ri
dicat de producție.

Grija ne care o acordă tova
rășul secretar general al parti
dului semănatului culturilor si 
asigurării densității lor optime 
pornește de Ia recunoașterea 
rolului hotărâtor al acestor două 
elemente tehnologice în reali
zarea de producții mari si sta
bile. De aceea, a arătat vorbito
rul, pe baza rezultatelor obținu
te la institut si în stațiunile de 
cercetări agricole, considerăm 
că uniformitatea perfectă, atit 

noi culmi de progres și civili
zație și vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
obținerea de producții sigure 
și stabile la nivelul celor pre
văzute de Congresul al XIII- 
lea al partidului.

turii noastre socialiste. Trebuie 
să recunoaștem deschis că la 
nivelul organelor agricole ju
dețene, s-au manifestat greșeli 
în amplasarea cerealelor păioa
se. Nu s-a reușit să se imprime 
peste tot disciplină în aplicarea 
tehnologiilor, manifestîndu-se 
deficiențe la calitatea arături
lor, in pregătirea patului ger
minativ.

Vă raportăm că, în lumina 
orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră, am declanșat cam
pania de recoltare a culturilor 
de toamnă. Astfel, pentru buna 
desfășurare, am constituit co
misii formate din membri co
operatori și. specialiști pe fie
care cultură și în fiecare uni
tate. în spiritul democrației co
operatiste și muncitorești.

Cunoscind importanța pe care 
o acordați zootehniei, biroul 
comitetului județean de partid 
a inițiat o serie de acțiuni con
crete de aplicare a indicațiilor 
dumneavoastră cu privire la 
dezvoltarea și modernizarea a- 
cestui important sector. Ca ur
mare, a acțiunilor întreprinse,, 
efectivele la toate speciile sînt 
mai mari, comparativ cu ace
eași perioadă a anului trecut. 
Vă raportăm că biroul comi
tetului județean de partid a 
făcut o analiză profundă, exi
gentă a neajunsurilor constatate 
în zootehnia județului și a »ta- 
bilit măsuri politico-organizato- 
rice și tehnico-economice, care 
să conducă la eliminarea defi
ciențelor și obținerea unor re
zultate mai bune.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
lucrătorii din agricultura jude
țului Arad iși vor face datoria 
la cotele unei înalte exigențe, 
cu un pronunțat spirit revolu
ționar, pentru a vă putea ra
porta producții înalte, sigure și 
stabile.

evaluate în condiții de neiriga- 
re pe terenuri în pantă, mai 
puțin fertile, la peste 12 tone la 
ha la porumb și de peste 60 
tone la hectar la sfecla de 
zahăr.

In aceste zile atenția noastră 
este concentrată asupra pregă
tirii temeinice a campaniei 
agricole de toamnă. Am Jjțaț 
măsuri .și. vom efectua arăturile 
pină Ia 10 septembrie, urmind 
ca pină la 1 octombrie să în
cheiem semănatul pe întrea
ga suprafață. Sîntem hotă- 
rîți să organizăm o campa
nie agricolă model pentru strîn
gerea și depozitarea fără pier
deri a întregii producții, pentru 
punerea bazelor unei recolte 
mari și în anul viitor.

Ne preocupăm în același timp 
pentru strîngerea și depozita
rea tuturor resurselor de furaje 
și pregătirea în cele mai bune 
condiții a iernării animalelor.

Ca urmare a creșterii produc
țiilor se Întărește economic coo- 
jrerativa, rezultatele bune obți
nute în producția vegetală și 
animală creind posibilitatea să 
ne autofinanțăm.

Vă, raportez, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că. asemenea 
cooperatorilor din Saulia. sub 
conducerea comitetului jude
țean de partid, toți lucrătorii 
ogoarelor mureșene acționează 
ferm pentru strîngerea și depo
zitarea fără pierderi a produ
selor de toamnă, efectuarea lu
crărilor de pregătire a patului 
germinativ in bune condiții si 
în epoca optimă.

în ceea ce privește distanta 
între rînduri, cit și adin- 
cimea de încorporare a se
mințelor în sol. reprezintă un 
element esențial pentru realiza
rea densității optime a plante
lor și asigurarea unei distri
buiri uniforme a acestora pe 
întreaga suprafață.

Mult stimate tovarășe secretar 
general, sintem conștienți că 
mai avem multe de făcut. Așa 
cum ne-ati arătat dumneavoas
tră. un cercetător trebuie să fie 
curajos, să fie revoluționar, că, 
de fapt, nu poate fi considerat 
cercetător cel care declară că 
nu mai are nimic de făcut. In 
lumina indicațiilor date de dum
neavoastră. acționăm pentru ob
ținerea unor noi soiuri și hi
brizi. cu o perioadă mai scurtă 
de vegetație, dar cu potențial 
ridicat de producție, capabili să 
suporte densități sporite la uni
tatea de suprafață, să aibă con
ținuturi ridicate în principii ac
tive. să fie mai rezistent! la 
temperaturi mai scăzute, la fn- 
sămîntare. la temperaturi mal 
ridicate în cursul perioadei de 
vegetație.

Toți oamenii muncii din In
stitutul de oeroetări pentru ce
reale si plante tehnice Fun
dulea. din rețeaua de stațiuni 
de profil, se angajează în fața 
dumneavoastră, că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru ca 
împreună cu întreaga națiune 
să întimpine prin remarcabile 
fapte de muncă Conferința Na
țională a partidului.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
stimate tovarăș^ secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. președin
te al României socialiste ca în 
semn de aleasă prețuire să ex
prim de Ia această înaltă tri
bună întreaga noastră gratitu
dine pentru tot ce ati făcut pen
tru dezvoltarea cercetării știin
țifice. și dezvoltarea agriculturii 
țării noastre, să exprim hotărî- 
rea noastră că vom face totul 
pentru îndeplinirea cu succes a 
obiectivelor noii revoluții agrare.

j5ent.ru
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII SAN MARINO

Domnului RENZO RENZI
Domnului CARLO FRANCIOSI
Căpitani regenți ai Republicii San Marino

Aniversarea Zilei naționale a Republicii San Marino Îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări și urări de progres pentru 
poporul țării dumneavoastră. Sint convins că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă România și Republica San Marino se vor 
dezvolta continuu, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-sovietic

Cea mai mică și, In 
același timp, cea mai 
veche republică din 
Europa și din lume, 

■Republica San Marino, 
își celebrează astăzi 
ziua sa națională. Fon
dată, potrivit legendei. 
In anul 301, în centrul 
Peninsulei Italice, de 
către cioplitorul in 
piatră Marino, mica 
republică și-a păstrat, 
de-a lungul vremuri
lor. independenta. în 
pofida vicisitudinilor 
istoriei. Bastioanele 
vechii cetăți stau și 
acum mărturie curaju
lui și devotamentului 
cu care sanmarinezii 
au luptat pentru ca 
înscrisul de pe stema 
țării lor — ,.Libertas 
perpetua" (libertate 
veșnică) — să reflecte 
o realitate trainică. 
Sistemul politic-admi- 
nistrativ, durînd de 
șapte secole, este unic 
in felul său în lume. 
Șefii statului — doi 
căpitani regenți — sint

aleși din rindul depu- 
taților pe o durată de 
șase luni.

Grație așezării, fru
museții peisajului, tu
rismul și, legat de a- 
cesta, industria hote
lieră au luat o deose
bită amploare, deve
nind o ramură econo
mică de bază și o im
portantă sursă de ve
nituri. Specificul geo
grafic și-a pus am
prenta asupra ocupa
țiilor locuitorilor : cam 
jumătate dintre aceș
tia trăiesc în mediul 
rural și se îndeletni
cesc cu creșterea vite
lor și cultura viței de 
vie. Artizanatul, ex
ploatarea materiale
lor de construcție și 
a marmurii întregesc 
peisajul economic.

Vocația libertății și 
prieteniei este concre
tizată și în politica 
externă a țării, o po
litică a dialogului des
chis către toate azi- 
muturile, de participa

re activă la eforturile 
popoarelor europene, 
indiferent de mărimea 
lor, de a instaura un 
climat de conlucrare și 
securitate pe conti
nentul nostru.

In cadrul acestui 
dialog, un loc aparte îl 
ocupă România, date 
fiind aspirațiile și 
idealurile comune, ori
ginea latină comună, 
afinitățile de limbă și 
cultură. O contribuție 
de cea mai mare 
importanță la im
pulsionarea pe mul
tiple planuri a rapor
turilor dintre Româ
nia și Sân Marino 
au avut-o contactele la 
nivel înalt, convorbiri
le dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
căpitanii regenți, care, 
de fiecare dată, au 
evidențiat dorința co
mună de a adinei și 
diversifica relațiile bi
laterale, în interesul 
păcii, securității și co
laborării în Europa și 
în întreaga lume.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — S. 
Morcovescu transmite : Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
tovarășului M.- S. Gorbaciov. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. și to
varășei Raisa Gorbaciova. un căldu
ros mesaj de salut prietenesc. îm
preună cu cele mal bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar oa
menilor muncii din Uniunea Sovieti
că urări de noi si tot mai mari suc
cese în îndeplinirea hotărârilor oelui 
de-al 27-lea -Congres al P.C.U.S.. de 
pace, progres și prosperitate. Tot
odată au fost transmise un salut 
cordial si cele mai bune urări tova
rășului A. A. Gromiko. membru al
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l confruntare la apropiere — Pug- 
' wash la 30 ani", în localitatea

ZIUA NAȚIONALĂ A ȘȚAȚULU[ QATAR

Alteței Sale Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL TH ANI
Emirul Statului Qatar

DOHA'
Cea de-a XVI-a aniversare a proclamării independenței Statului Qatar 

îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare pentru poporul 
țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările și popoarele noastre se 
vor dezvolta și mai mult in viitor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul emiratului 
Qatar aniversează la 
3 septembrie împlini
rea a 16 ani de la pro
clamarea independen
ței naționale.

Stat situat în 
peninsula ou același 
nume. Qatarul are o 
suprafață de 22 000 
kmp și o populație de 
aproximativ 250 000 
locuitori, din care a- 
proape jumătate este 
concentrată în orașul 
Doha. Principala bo
găție a emiratului o 
constituie petrolul. Sub 
Întinderile sale de- 
sertioe se găsesc mari 
rezerve de ..aur ne
gru". a căror exploa
tare asigură Qatarului 
unul dintre cele mai 
ridicate venituri pe 
locuitor din țările O- 
rientului Mijlociu. Tî- 
nărul stat arab dispu
ne. de asemenea, de 
apreciabile rezerve de 
gaze naturale.

In perioada ce a ur
mat proclamării inde
pendentei. ca rezultat

al dorinței de a D.ine 
capăt înapoierii econo
mice moștenite d.n 
trecut și a-si făuri o 
viată nouă, poporul 
din Qatar a reușit să 
obțină o serie de suc
cese de seamă pe li
nia valorificării re
surselor naturale. Sta
tul a preluat controlul 
asupra companiilor 
petroliere străine. Pe 
întinsul unor regiuni 
străbătute altădată 
doar de pașii carava
nelor au fost înălțate 
o serie de importan
te obiective indus
triale. ca de exemplu 
întreprinderi de rafi
nare a. petrolului, un 
laminor de otel, un 
mare combinat chimic, 
o unitate de lichefie
re a gazelor s.a. Pen
tru a reduce depen
denta tării fată de im
porturile de produse 
alimentare. în ultimii 
ani o atenție deosebi
tă a fost acordată dez
voltării agriculturii.

Prieten sincer al 
popoarelor arabe, al 
tuturor popoarelor ca
re au pășit ne calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, ponorul ro
mân urmărește cu 
simpatie transformă
rile înnoitoare din 
viata Qatarului. între 
Republica Socialistă 
România si Statul 
Qatar s-au creat și s« 
dezvoltă relații de 
colaborare prieteneas
că. întemeiate pe 
stimă si respect re
ciproc. în fata cărora 
se deschid perspecti
ve de extindere pe 
multiple planuri. în 
special în sfera coope
rării economice și 
tehnice. Fără îndoială, 
cursul pozitiv al ra
porturilor dintre cele 
două tari si popoare 
corespunde interese
lor reciproce si. tot
odată. intereselor ge
nerale ale cauzei pă
cii. colaborării si în
țelegerii internațio
nale.

Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Mulțumindu-se pentru mesajul și 
urările adresate cu prilejul primirii 
de către tovarășul A. A. Gromîko a 
ambasadorului Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S.. Ion M. Nicolae, 
la încheierea misiunii sale, s-a ex
primat rugămintea de a fi transmise 
tovarășului Nioolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. din 
partea tovarășului M. S. Gorbaciov, 
a tovarășei Raisa Gorbaciova și a 
președintelui Prezidiului Sovietului 
Suprem, un cordial salut tovărășesc, 
urări sincere de sănătate si fericire 
personală, iar poporului român urări 
de noi suocese în activitatea de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, de pace si progres

Continuă eforturile de instaurare a păcii în America Centrală
CIUDAD DE GUATEMALA 2 

(Agerpres). — Ministrul de externe 
al Guatemalei. Alfonso Cabrera, a 
anuntat că șefii diplomațiilor din ță
rile Americii Centrale vor participa 
la o nouă rundă de convorbiri pri
vind instaurarea păcii în regiune. în- 
cepind de la 12 septembrie, la Ciu
dad de Guatemala. El a calificat 
aceste convorbiri drept o continuare 
a eforturilor de pace, inițiate de cei 
cinci președinți centro-americani, la 
reuniunea lor din august, transmite 
agenția Taniug.

Consfătuirea secretarilor comitetelor centrale
ale partidelor comuniste și muncitorești 

din tarile membre ale C.A.E.R.
1

Primire la tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 2 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
tovarășului. Todor Jivkov. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, un cald 
salut tovărășesc si cele mai bune 
urări.

Mulțumind. tovarășul Todor 
Jivkov a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sl tovarășei

Elena Ceaușescu un salut prietenesc 
și oele mai bune urări de sănătate 
și succes în întreaga activitate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Todor Jivkov a tovarășului Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co- 
munsit Român, și a celorlalți pertici- 
panti la oonsfătuirea secretarilor eu 
probleme economice ai comitetelor 
oentrale ale partidelor comuniste si 
muncitorești din țările membre ale 
C.A.E.R.. desfășurată la Sofia, în zi
lele de 1—2 septembrie.

★
ticii economice în domeniile legate 
de colaborarea reciprocă, a coordo
nării planurilor economice națio
nale, a perfecționării mecanismului 
colaborării, a instrumentelor sale de 
plan și marfă-bani, a relațiilor 
financiare valutare și de credit. S-a 
menționat, de asemenea, necesitatea 
sporirii substanțiale a rolului 
C.A.E.R. în organizarea dezvoltării 
colaborării economice dintre țările 
membre ale C.A.E.R., a îmbunătă
țirii structurii organelor consiliului 
și concentrării activității sale asupra 
soluționării problemelor strategice 
ale colaborării.

Secretarii cu problemele economice 
ai comitetelor centrale ale partidelor 
frățești s-au pronunțat pentru im
pulsionarea ne linie de partid a acti
vității viitoare privind perfecționarea 
mecanismului economic și organiza
toric al colaborării în vederea reali
zării mal rapide a reorganizării acti
vității C.A.E.R.

La consfătuire a avut Ioc un 
schimb de experiență cu privire la 
conducerea de către partid a per
fecționării conducerii economiei și 
activității economice externe în ță
rile membre ale C.A.E.R.

Reprezentanții partidelor comunis
te și muncitorești din țările membre 
ale C.A.E.R. au subliniat marea în
semnătate a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care a deschis 
o eră nouă în istoria omenirii și au 
menționat atenția deosebită pe care 
partidele și țările frățești o acordă 
întimpinării celei de-a 70-a aniver
sări a acestui eveniment memorabil.

Promovînd neabătut cursul spre 
menținerea și Întărirea păcii și secu
rității, pentru lichidarea focarelor 
de încordare de pe planetă, țările 
membre ale C.A.E.R. reafirmă pozi
ția lor fermă de a acționa pentru 
oprirea cursei înarmărilor, înfăptui
rea dezarmării, si Îndeosebi a dezar
mării nucleare, pentru ca uriașele 
resurse eliberate pe calea dezarmării 
să fie folosite pentru dezvoltare.

Participanții Ia consfătuire au 
subliniat importanța creării imul cli
mat internațional cît mai favorabil 
pentru dezvoltarea în continuare a 
economiei și colaborării reciproce ■ 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Ei au reafirmat hotărîrea țărilor 
lor de a extinde pe multiple planuri 
conlucrarea economică și tehnioo- 
științifică cu toate statele socialiste.

Țările membre ale C.A.E.R. s-au 
pronunțat și se pronunță întotdeau
na cu consecvență pentru colaborare 
economică, reciproc avantajoasă șî 
egală in drepturi, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orânduire 
socială, pentru eliminarea din rela
țiile internaționale a oricăror acte 
de discriminare și încercări de dictat 
economic — embargo, boicot, bloca
dă comercială, de credit și tehnolo
gică. Un exemplu al acestei politici 
imperialiste îl constituie măsurile 
discriminatorii împotriva țărilor so
cialiste, blocada îndelungată față de 
Republica Cuba.

S-a subliniat necesitatea soluțio
nării globale a problemelor subdez
voltării, datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare, instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Participanții la consfătuire au 
reafirmat poziția consecventă a ță
rilor lor privind stabilirea de relații 
oficiale între Consiliul da Ajutor 
Economic Reciproc și Comunitatea 
Economică Europeană, între țările 
membre ale C.A.E.R. și C.E.E. 
Aceasta va contribui la consolidarea 
raporturilor politice și economice, la 
întărirea bazei materiale a destin
derii. a Încrederii reciproce în Eu
ropa și la însănătoșirea situației In
ternationale In ansamblu.

Consfătuirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă tovărășească de lucru, în 
spiritul prieteniei și Înțelegerii re
ciproce.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii Nicaragua 
cere Statelor Unite să pună imediat 
capăt războiului agresiv declanșat 
împotriva poporului nicaraguan și să 
se conformeze voinței statelor cen- 
tro-americane, consemnată în acordul 
semnat Ia Ciudad de Guatemala — 
se arată într-o scrisoare adresată 
secretarului general al O.N.U. de re
prezentantul permanent al Nicara- 
guei la Națiunile Unite.

Scrisoarea relevă că țările Ameri
cii Centrale, și în primul rînd Ni
caragua. depun eforturi susținute 
pentru înfăptuirea înțelegerilor Ia 
care s-a ajuns în vederea instaurării 
urgente a unei păci durabile în re
giune.

Acțiuni și luări de poziție

pentru încetarea cursei înarmărilor
„Armele nucleare nu trebuie folosite niciodată!"

Declarație cu ocazia celei de-a 30-a aniversări 
a îondării Mișcării Pugwash

oamenilor de știință în lntă- 
și salvgardarea păcii gene-

VIENA. Sub deviza „De la
; vvezon uu ani , xii lucautciica

ț Gmunden. din Austria, se desfâ- 
i șoară lucrările celei de-a 37 Con- 
1 ferințe a Mișcării Pugwash, oon- 
Ț sacrată aniversării aoestei mișcări, 
ț fondată în 1957 de un grup de 

reputați oameni de știință, între 
) care Bertrand Russel și Albert 

Einstein. După cum se știe, miș
carea își propune să unească e- 
forturile șl acțiunile oamenilor de 
știință pentru prevenirea unei 
catastrofe nucleare, pentru înțe
legere internațională, dezarmare și 
pace.

Participanții — aproximativ 200 
de oameni de știință și activiști pe 
tărîm obștesc din 40 de țări, in
clusiv România — examinează o 
gamă largă de probleme internațio
nale, între care oprirea cursei înar
mărilor, impulsionarea negocieri
lor din sfera dezarmării, relația 
dintre dezarmare și dezvoltare, și

rolul 
rirea

cadrul primei ședințe plena- 
fost adoptată o declarație cure a

ocazia celei de-a 30-a aniversări a 
fondării Mișcării Pugwash. con
sacrată problematicii păcii. In do
cument se relevă că astăzi 
mai numeroși oameni politici în
țeleg pericolul fără precedent ge
nerat de armele nucleare, faptul 
că acestea nu trebuie folosite 
niciodată, întrucît ele nu pot oferi 
nimănui superioritatea militară, ci 
pot duce numai la o catastrofă 
pentru întreaga omenire.

In document se relevă importan
ta încheierii unui acord sovieto- 
american privind eliminarea rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice. sub un 
control adecvat, și a adoptării altor 
măsuri care să conducă la lichida
rea tuturor armamentelor nucleare 
— strategice și tactice.

tot

Marș internațional al păcii
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BERLIN. — De pe teritoriul R.D. 
Germane a pornit „Marșul păcii 
Olof Palme" pentru un coridor li
ber de arme nucleare în Europa 
Centrală. Manifestarea a fost des
chisă printr-un miting în orașul 
Stralsund, la care au luat parte 
20 000 de persoane. în urmă cu trei 
ani, în acest oraș au avut loc con
vorbiri între Erich Honecker, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., și fostul prim-ministru sue
dez, Olof Palme, asupra măsurilor 
de natură să ducă la stabilirea 
unui coridor liber de arme nucleare 
în Europa centrală.

Marșul din R. D. Germană, care 
se va desfășura pînă la 19 sep
tembrie, va urma linia de est, de- 
limitînd propusa zonă pînă la
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Schmilka. de la frontiera de sud i 
cu Cehoslovacia.
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Marșuri similare se desfășoară 
’ simultan în Cehoslovacia și R. F. 

Germania.
BONN. — Participanții la Marșul 

internațional al păcii organizat in 
R.F.G. în memoria fostului prim- 
ministru al • Suediei, Olof Palme, 
au ajuns în orașul Flensburg. Vor
bitorii care au luat cuvintul la 
mitingul organizat în localitate au 
subliniat necesitatea de a se de
pune noi eforturi pentru dezvoltarea 
relațiilor Est-Vest, pentru elibera
rea Europei și a lumii de spectrul 
nuclear.

„„ _ ____ .pectrul i
pentru înfăptuirea dezar- ‘

mării și consolidarea păcii pe con- l 
tinentul nostru și pe întreaga pla-

A
netă.

R.F.G. Sesiune specială a Bundestagului consacrată 
problemei rachetelor nucleare „Pershing 1A“

BONN 2 (Agerpres). — La Bonn 
au început astăzi lucrările sesiunii 
speciale a Bundestagului vest-ger- 
man consacrate problemei rachetelor 
nucleare „Pershing IA" din dotarea 
forțelor armate ale R.F.G., ale că
ror focoase nucleare sint deținute 
de S.U.A.

Cercuri largi ale opiniei publice 
din R.F.G. se pronunță pentru lichi

darea focoaselor nucleare și înlătu
rarea. astfel, a unui obstacol esen
țial din calea încheierii între U.R.S.S. 
și S.U.A. a unui acord in problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice. Agenția EFE 
relevă că și între partenerii coaliției 
guvernamentale federale există pu
ternice disensiuni în această pro
blemă.

|AGENȚIILE DE PRESA, 
| TRANSMIT: |
I CONSULTĂRI ÎN LEGĂTURĂ 
CU SITUAȚIA DIN ZONA GOL
FULUI. Secretarul general al I 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
avut o nouă rundă de consultări se- [

I parate cu reprezentanții la Națiu- | 
nile Unite ai celor cinci state mem-

Ibre permanente ale Consiliului de . 
Securitate, cu care a trecut in re
vistă evoluția situației din zona 1 

. Golfului. în condițiile recrudescen
tei operațiunilor militare din ca-

I drul conflictului iraniano-irakian, | 
relatează agențiile KUNA și A.D.N.

IDe asemenea. Perez de Cuellar a i 
avut o convorbire pe aceeași temă 
cu președintele în exercițiu pe luna 1 

. septembrie al Consiliului de Secu
ritate (reprezentantul Ghanei).

CONVORBIRILE DE LA LUAN
DA. La Luanda s-au desfășurat i 

I convorbiri privind situația din 
Africa australă, in mod deosebit 

I actele de agresiune sud-africane si 
ale forțelor contrarevoluționare 
sprijinite de Africa de Sud impo- I 
triva Angolei, intre delegații repre- 
zentind Congresul S.U.A.. paria- l 

I men tele din unele țări africane și | 
autoritățile angoleze.

ÎN COREEA DE SUD, peste I 
16 000 de muncitori de la șantierele I 

Inavale Hyundai, din ULsan. au în
trerupt lucrul, protestînd împotri- I 
va blocării negocierilor cu patro- | 
natul pentru îmbunătățirea condi- 

I țiilor de viață și de muncă. De ase- i 
I menea, lucrătorii de la firma pro
ducătoare de automobile „Daewco" 1 

I ocupă fabrica de peste două săp- 
tămini. Au loc greve și la șase uni
tăți industriale din Inchon. în spri- | 
jinul revendicărilor muncitorilor

I greviști au avut loc la Seul ample | 
| demonstrații, la care au luat parte 
circa 10 000 de studenți. Manifes- 

| fanții au chemat toate forțele pa- 
triotice să se alăture acțiunilor 
muncitorilor sud-coreeni în fa- | 

Ivoarea îmbunătățirii condițiilor de 
muncă, a adoptării unor măsuri | 
pe linia democratizării vieții, poli- | 
tlce. Poliția a intervenit cu brutali- 

| tate și a operat numeroase arestări. ■
O EXPLOZIE ce a avut loc I 

, miercuri în zona Al Berbir, din 
sectorul de vest al Beirutului, a I 

I provocat rănirea a șapte persoane | 
— au anunțat surse din capitala 

I libaneză citate de agenția Kuna. i

„ZILELE CULTURII SOVIETICE"
Miercuri au Început „Zilele cul

turii sovietice" in Republica Socia
listă România, ce se vor desfășura 
între 2 și 12 septembrie, în cadrul 
manifestărilor dedicate celei de-a 
70-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Festivitatea de deschidere a avut 
loc la Opera Română din București. 
Au participat membri ai conducerii 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, adjuncți de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid și 
de stat, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și delegația culturală sovie
tică aflată cu acest prilej în țara 
noastră. _

In alocuțiunile rostite în deschi
dere de Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Vasili Zaharov, ministrul 
culturii al U.R.S.S., s-a subliniat că 
manifestările din cadrul „Zilelor 
culturii sovietice" reprezintă incă o 
expresie grăitoare a dezvoltării as
cendente a tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre, care au căpătat 
in anii socialismului un conținut 
nou, ridicindu-se pe o treaptă cali
tativ superioară în toate domeniile 
de activitate. întîlnirile la nivel 
înalt din ultimii ani și înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri între 
conducerile de partid și de stat ale 
celor două țări au conferit dimen
siuni largi colaborării pe multiple 
planuri intre România și U.R.S.S. 
Convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
cu ocazia recentei vizite în țara 
noastră, s-a relevat, au dat un nou 
impuls relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări, inclusiv 
in domeniile culturii și artei. 
Manifestările cultural-artistice care 
vor avea loc în cadrul „Zilelor cul
turii sovietice" în România, ca și „Zi

lele culturii românești" care vor avea 
loc în U.R.S.S. in 1989, vor contribui 
la lărgirea-legăturilor trainice dintre 
oamenii de artă și cultură din cele 
două țări, la întărirea relațiilor de 
prietenie ce leagă popoarele Româ
niei și Uniunii Sovietice.

Programul inaugural al „Zilelor 
culturii sovietice" în țara noastră a 
cuprins un concert susținut de An
samblul „V. V. Andreev" al Radio- 
televiziunii din Leningrad, orchestră 
ce și-a ciștigat în cei o sută de ani 
de activitate un binemeritat prestigiu 
în țară și peste hotare, și evoluția 
grupului de balet clasic de la Tea
trul de balet din Moscova.

★
în oadrul „Zilelor culturii sov.etl- 

oe“ vor avea loc în Capitală, precum 
și la Arad. Ouj-Napoca. Timișoara. 
Iași. Craiova. Rîmnicu Vîlcea. Plo
iești. Brăila. Galati. Giurgiu. Slobo-

zia. Satu Mare. Pitești. Buzău. Ba
cău. Tirgu Mures si pe litoral spec
tacole de balet, operă și estradă, 
concerte ale unor colective artistice, 
recitaluri instrumentale, expoziții de 
carte si artă plastică, decada discu
lui si o retrospectivă a filmului, sim
pozioane si dezbateri consacrate ci
nematografiei si muzicii sovietice 
contemporane. în zilele următoare 
vor mai evolua Orchestra de cameră 
„Virtuozii Moscovei". Ansamblul de 
estradă din capitala Uniunii Sovie
tice, valoroși artiști, reprezentanți de 
frunte ai culturii din tara vecină și 
prietenă. Prin multitudinea și va
rietatea acțiunilor înscrise in pro
gram. „Zilele culturii sovietice" vor 
permite publicului larg din România 
să cunoască opere reprezentative ale 
culturii si artei, ale muncii crea
toare a poporului sovietic.

(Agerpres)

CONFERINȚA DE PRESA
Cu prilejul deschiderii „Zilelor 

culturii sovietice" in țara noastră, 
miercuri dimineață a avut Ioc în 
Capitală o conferință de presă. în 
cadrul căreia ministrul culturii al
U. R.S.S., V. G. Zaharov, s-a întilnit 
cu ziariști români și străini.

Intrate in tradiția vieții cultural- 
artistice din România, a subliniat
V. G. Zaharov, „Zilele culturii so
vietice" marchează un moment de 
referință în evoluția ascendentă a 
raporturilor culturale dintre cele 
două țări, fiind puse sub semnul 
prieteniei și prețuirii reciproce oe 
caracterizează ansamblul relațiilor 
româno-sovietioe. Actualele „Zile 
ale culturii sovietice" în România 
sint dedicate relei de-a 70-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, fapt oe le conferă o sem
nificație cu totul deosebită. Minis
trul culturii al U.R.S.S. s-a referit 
la amplul proces de transformări ce 
se înregistrează în prezent în cul
tura și arta Uniunii Sovietice, sub
liniind preocuparea constantă pen-

tru valorificarea moștenirii culturale, 
pentru încurajarea talentelor noi. 
autentioe, expresie a spiritualității 
popoarelor sovietice.

Protocolul celei de-a 4-a Sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-sovietice de colaborare cul
turală, semnat la București — a spus 
vorbitorul — s-a străduit să împli
nească sarcinile trasate, in acest do
meniu, in luna mai a.c.. la întilnirea 
dintre tovarășul Mihail Gorbaciov. 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, întilnire ce a dat un 
nou impuls cooperării cultural-artis
tice reciproce.

în cadrul conferinței de presă au 
fost înfățișate direcțiile principale, 
actuale și de perspectivă ale cola
borării româno-sovietioe in sfera 
culturii și artei, subliniindu-se rolul 
important ce revine acestora la ex
tinderea și adîncirea legăturilor din
tre România și U.R.S.S.

Semnarea protocolului Sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-sovietice de colaborare culturală

In perioada 31 august—1 septem
brie a avut loc, la București, cea 
de-a IV-a Sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-sovietice de 
colaborare culturală, in cadrul căreia 
s-a analizat modul de îndeplinire a 
Programului de colaborare culturală 
dintre cele două țări pe anii 1986— 
1990. stadiul actual si perspectivele 
colaborării dintre România și U.R.S.S. 
în domeniul creației artistice, expe
riența celor două țări în pregătirea 
și asigurarea cadrelor de specialitate 
prin procesul de învățămînt.

Delegațiile celor două țări au fost 
conduse de Suzana Gâdea, președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, și V. G. Zaharov, minis-

Adunare festivă cu prilejul
La întreprinderea „Tehnofrig" din 

Cluj-Napoca a avut loc, miercuri, o 
adunare festivă dedicată celei de-a 
42-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Socialiste Viet
nam — Ziua națională a acestei țări.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Alexandru Cuc, 
directorul întreprinderii. După ce a 
evidențiat succesele înregistrate de 
poporul vietnamez in dezvoltarea 
economică și socială a patriei sale, 
vorbitorul s-a referit la evoluția po
zitivă a relațiilor de prietenie și co
laborare româno-vietnameze. sublini
ind că întîlnirile și convorbirile la 
nivel înalt de la București și Hanoi, 
documentele încheiate cu aceste pri
lejuri, înțelegerile la care s-a ajuns 
asigură un cadru fertil dezvoltării

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică

trul culturii al U.R.S.S., președinții 
părților în comisie.

La semnarea protocolului sesiunii 
au luat parte membri ai conducerii 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Educației și In- 
vătămintului. oameni de artă și 
cultură.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei 
U.R.S.S., precum și delegația sovie
tică de oameni de cultură și artă 
aflată în tara noastră cu prilejul „Zi
lelor culturii sovietice" in Republi
ca Socialistă România.

(Agerpres)

Zilei naționale a R. S. Vietnam 
legăturilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre cele două țări și 
popoare, in interesul reciproc, al cau
zei socialismului, independenței și 
păcii in lume.

In cuvintul său, ambasadorul Re
publicii Socialiste Vietnam la Bucu
rești, Pham Duy Toan, a înfățișat 
principalele momente ale luptei po
porului vietnamez pentru eliberarea 
și unificarea patriei, transformările 
înnoitoare înfăptuite sub conducerea 
Partidului Comunist din Vietnam in 
anii socialismului. Relevind cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
și colaborare vietnamezo-române, 
vorbitorul a evidențiat contribuția 
hotăritoare a întîlnirilor dintre con
ducătorii partidelor și statelor noas
tre la dezvoltarea acestora pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
în alte domenii.

(Agerpres)

20,30 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu © E- 
popeea Șiretului — reportaj

20,45 Invitație în studiourile Radiotele- 
viziunii (color)

21,10 Mari actori, mari regizori. Bourvil
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

★
în zilele de 1—2 septembrie 1987 

a avut loc. la Sofia consfătuirea se
cretarilor cu probleme economice ai 
comitetelor centrale ale partidelor 
oomunisțe si muncitorești din tarile 
membre ale C.A.E.R.

Din partea Partidului Comunist 
Român Ia consfătuire a participat o 
delegație condusă de tovarășul Stefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Pornind de la considerentele ex
puse la întilnirea de lucru de la 
Moscova, din noiembrie 1986. a con
ducătorilor partidelor frătesti. parti
cipant la consfătuire au discutat, 
în principiu, propunerile ce se exa
minează în organele C.A.E.R. cu pri
vire la reorganizarea mecanismului 
colaborării si integrării economice 
socialiste si a activității consiliului.

S-a relevat că. drept urmare a 
transpunerii în viată a hotărârilor 
partidelor lor ale consfătuirii eco
nomice la nivel înalt si a înțelegeri
lor bi si multilaterale, țările membre 
ale C.A.E.R. au înregistrat progrese 
în dezvoltarea lor economică si so
cială. Sporește eficienta producției 
sociale. Factorul hotărâtor în acest

creșterea pro- 
Capătă o am- 
aplicarea teh- 
mijloaoelor de

proces îl reprezintă 
ductivitătii muncii, 
ploare tot mai mare 
nologiilor avansate, a 
mecanizare si automatizare a pro
ducției. A crescut nivelul- de viață 
material si cultural 
frătesti. Colaborarea 
intensifică, sporește _ 
ciproc. Se află în curs de realizare 
Programul complex al progresului 
tehnico-știintific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă în anul 2000.

Participanții la consfătuire au sub
liniat că activitatea de colaborare 
dintre țările membre ale C.A.E.R. și 
perfecționarea mecanismului acesteia 
trebuie să aducă o contribuție mai 
mare la înfăptuirea obiectivelor stra
tegice ale dezvoltării lor economice 
și sociale, stabilite de partidele co
muniste și muncitorești 
frățești.

Cu sprijinul țărilor 
membre ale C.A.E.R., în 
Cuba, R. P. Mongolă și R. S. Viet
nam, în condițiile în care sint fo
losite intens resursele lor interne, 
se realizează acțiuni pentru dezvol
tarea economiilor acestor țări. In 
același timp, există posibilități pen
tru perfecționarea colaborării șl 
creșterea eficienței participării celor 
trei țări la integrarea economică so
cialistă. Această colaborare este me
nită să contribuie la accelerarea pro
cesului de egalizare treptată a nive
lurilor de dezvoltare economică ale 
Republicii Cuba, R. P. Mongole și 
R. S. Vietnam cu nivelurile țărilor 
europene membra ale C.A.E.R.

Măsurile propuse privind perfec
ționarea colaborării sint orientate ast
fel incit să aducă o contribuție maxi
mă la accelerarea și intensificarea 
dezvoltării economico-sociale a țări
lor frățești, la creșterea bunăstării 
popoarelor lor. la folosirea efectivă 
a avantajelor diviziunii internațio
nale socialiste a muncii și la întă
rirea pozițiilor lor in economia mon
dială. O însemnătate deosebită se 
acordă atragerii largi în sfera co
laborării a organizațiilor economice 
ale țărilor, inclusiv pe bază de legă
turi directe intre ele, creării în acest 
scop a condițiilor necesare. Toate 
acestea sint chemate să asigure 
aprofundarea conlucrării planice și 
complementarității reciproce ale eco
nomiilor naționale ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

A avut loc un schimb de păreri în 
problema privind elaborarea unei 
concepții colective a diviziunii inter
naționale socialiste a muncii pe pe
rioada 1991—2005. în scopul definirii 
direcțiilor convenite ale perfecțio
nării în continuare a colaborării. S-a 
subliniat importanta convenirii poli-

al popoarelor 
dintre ele se 
comerțul re-

din țările
europene

Republica

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN R. A. EGIPT
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan, s-a întilnit, 
miercuri, cu delegația parlamentară 
din R. A. Egipt, condusă de prof. dr. 
Rifaat El Mahgoub. președintele 
Adunării Poporului, care, la invita
ția M.A.N., face o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru bunele relații 
de prietenie statornicite între Româ- 
nia_ și Egipt, relevîndu-se rolul ho
tărâtor pe care l-au avut și îl au 
tradiționalele întîlniri și convorbiri 
la nivel înalt pentru adîncirea și 
diversificarea acestor relații. Proce- 
dindu-se la un schimb de informații 
cu privire la activitatea celor două 
foruri legislative, s-a subliniat rolul 
acestora in dezvoltarea colaborării și 
cooperării româno-egiptene în do
menii de interes comun. Au fost 
abordate, totodată, aspecte ale si
tuației din Orientul Mijlociu, evi-

dentiin'du-se contribuția pe oare o 
pot aduce parlamentele si parla
mentarii români și egipteni la gă
sirea unor soluții viabile pentru re
zolvarea pe cale politică a proble
melor complexe din această zonă. 
A fost exprimată dorința intensifi
cării conlucrării dintre cele două 
parlamente pentru solutionarea pro
blemelor cu care se confruntă ome
nirea, în vederea creării unui climat 
de destindere, pace și cooperare în 
întreaga lume.

★
In aceeași zi. membrii delegației 

parlamentare din Egipt au avut în
trevederi separate cu loan Totu. 
ministrul afacerilor externe, si Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale.

La întrevederi a fost de față 
Saad Abou El-Kheir. ambasadorul 
R. A. Egipt la București.

Cronica zilei
Miercuri a avut Ioc la București o 

conferință de presă, prilejuită de cea 
de-a 29-a ediție a Tirgului interna
țional de construcții de mașini de la 
Brno, care se va desfășura în peri
oada 16—23 septembrie 1987. Buhomir 
Boff, director la întreprinderea de 
tîrguri de mostre și expoziții Brno, 
a prezentat programul acestei ma
nifestări și a reliefat bunele relații de 
colaborare și cooperare statornicite 
între România și Cehoslovacia, pre
cum și posibilități de extindere și di
versificare a acestora, pe baze re
ciproc avantajoase. (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 septembrie, ora 21 — « 
septembrie, ora 21. în țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, iar cerul 
variabil, mai mult senin în sud. în 
regiunile nord-estice, izolat, sînt posi
bile ploi slabe. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat, prezentînd unele in
tensificări in regiunile estice, cu vi
teze de pînă la 50 km pe oră. Tempe
raturile minime vor oscila între 7 și 
17 grade, mai coborîte în depresiuni, 
iar cele maxime, în general, între 20 
și 30 de grade. Pe alocuri, se vă pro
duce ceață slabă.
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