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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu

ieri s-a încheiat

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NATIONAL

AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, 
SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al ■ Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, vineri au continuat lucră
rile Plenarei lărgite a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

La sosirea în Sala Palatului Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au

fost întîmpinati cu deosebită căldu
ră de participants la plenară, care 
au aplaudat și ovaționat îndelung, cu 
însuflețire pentru partid și secretarul 
sâu general.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în prezidiul 
plenarei au luat loc membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv af C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membrii Biroului Consiliului Național

al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

Luînd cuvîntul, tovarășul Cornel 
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimen
tare. Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, a spus :

„Vă rog să-mi îngăduiți ca, in nu

mele tuturor particlpanților, să sa
lutăm cu cele mai alese sentimente 
de stimă și respect, de nemărginită 
bucurie prezența la lucrările Plena
rei Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor a ce
lui mai iubit fiu al națiunii, genia
lul strateg și ctitor al României mo-

(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii și celorlalte sectoare 
a dezbătut rezultatele obținute in 
înfăptuirea planului și programe
lor pe anul 1987 și a stabilit mă
surile necesare în vederea realiză
rii planului și programelor pe 
1988, care să asigure creșterea măi 
puternică a contribuției agricultu
rii — ramură de bază a economiei 
noastre naționale — la înfăptuirea 
planului de dezvoltare economico- 
socială și de înaintare a României 
pe noi culmi de progres și ci
vilizație. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

în condițiile climatice complexe 
ale anului trecut s-a obținut o 
creștere importantă a producției 
agricole, alimentare și în celelalte 
sectoare. Așa cum s-a menționat 
în cursul lucrărilor plenarei Con
siliului Național al Agriculturii, 
un număr important de unități au 
obținut producții de peste 8 000 kg 
grîu și orz la hectar și de peste 
20 000 kg porumb știuleți la hec
tar. Producții importante s-au ob
ținut și în celelalte sectoare ale 
agriculturii.

Trebuie să spunem însă deschis 
că, pe ansamblu, producțiile obți
nute în anul 1987 nu sînt la nive- 4 
Iul planului. Am mai discutat în 
cursul anului trecut despre aceas
ta. S-a discutat în cadrul ple
narei, s-au analizat în spirit critic 
și autocritic lipsurile ce s-au ma
nifestat în diferite domenii, în- 
cepînd de la conducerea Ministe
rului Agriculturii pînă la multe 
unități agricole, de stat și coope
ratiste.

Este adevărat, am obținut o recol
tă bună, de circa 31 milioane tone 
cereale, ceea ce înseamnă un pas 
hotărît în direcția realizării obiec
tivelor revoluției agrare. S-au ob
ținut recolte mai bune la o serie 
de plante tehnice, îndeosebi floa- 
rea-soarelui, precum și în alte 
sectoare. Tocmai pe această bază, 
un număr de 88 unități agricole — 

întreprinderi de stat, cooperative 
agricole de producție, S.M.A. — 
au primit înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare". în di
mineața acestei zile am înmînat 
acest titlu unora din unitățile dis
tinse. în același timp, mai sînt și 
alte unități care au obținut pro
ducții mari, însă pe suprafețe ceva 
mai mici sau care nu îndeplinesc 
alte, condiții prevăzute de lege pri
vind obținerea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

Județul Olt a primit, a doua 
oară, înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" pentru produc
ția de grîu. Sectorul agricol Ilfov 
pentru producția de grîu, porumb 
și altele a primit înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

Aș dori să adresez cele mai cal
de felicitări tuturor unităților, ju
dețului Olt și Sectorului agricol 
Ilfov, care au primit înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agra
re", cu urarea de a face totul ca, 
și în acest an, să obțină producții 
cel puțin la nivelul celor de anul 
trecut și să ridice întreaga activi
tate la un nivel tot mai înalt, 
corespunzător obiectivelor noii re
voluții agrare, ale Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).

Adresez, totodată, felicitări tutu
ror unităților care au obținut pro
ducții mari în cadrul întrecerii so
cialiste și care vor fi, desigur, dis
tinse în mod corespunzător, con
form prevederilor și criteriilor 
stabilite.

De asemenea, adresez felicitări 
întregii noastre țărănimi, tuturor 
oamenilor muiftii din agricultură, 
care, prin activitatea lor, au con
tribuit la obținerea recoltelor bune 
pe întreaga țară și au creat con
diții pentru înaintarea fermă a 
agriculturii noastre pe calea noii 
revoluții agrare, a creșterii con
tribuției sale la dezvoltarea gene
rală a patriei. Tuturor le adresez 
cele mai bune urări de succes și 

chemarea de a acționa în așa fel 
încît, la sfîrșitul anului, să avem 
un număr mai mare de uni
tăți și un număr mult mai mare 
de județe' care să poată primi 
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" ! (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul I", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria!“).

Stimați tovarăși,
Dezbaterile care au avut loc în 

cadrul înaltului forum democratic 
al țărănimii si oamenilor muncii 
din agricultură au permis să se 
trșgă toate concluziile atît din 
ceea ce a fost bun, dar și din mi
nusurile și lipsurile care s-au 
manifestat în anul 1987. Acum 
este necesar ca — pe baza acestor 
dezbateri 'aprofundate, democrati
ce, în care activul și cadrele de 
bază, împreună cu cooperatorii și 
oamenii muncii din agricultură, au 
discutat problemele — să se trea
că la activitatea practică, în ve
derea înfăptuirii în cele mai bune 
condiții a planului și programelor 
pentru anul 1988.

Sînt bine cunoscute obiectivele 
anului în care am intrat ! Și în 
domeniul agriculturii, în anul 1988 
trebuie să se obțină cele mai bune 
rezultate. Dar aș dori să subli
niez că trebuie să acționăm în așa 
fel ’încît producțiile din acest an 
să fie cele mai bune pe care le-a 
obținut, pînă acum, agricultura 
noastră. (Aplauze puternice). Să 
se acționeze cu întreaga răspunde
re, astfel încît acest an să fie ho- 
tărîtor în înfăptuirea noii revo
luții agrare, în obținerea unor pro
ducții mari la toate culturile, în 
transformarea generală a stilului 
și metodelor de muncă, a conști
inței și a felului de a acționa al ță
rănimii, al tuturor oamenilor mun
cii din agricultură ! (Aplauze pu
ternice).

Este necesar să se pornească cu 
toată fermitatea de la folosirea 
rațională și în întregime a fondu
lui funciar — aceasta constituind 
baza pentru înfăptuirea tuturor 
obiectivelor din agricultură.

în acest an trebuie să se însă- 
mînțeze, în total, cel puțin 
10 500 000 de-hectare.
>Să se asigure ca întreaga supra

față, de 4 500 000 hectare, pășuni și 
finețe, să fie cultivată și amena
jată conform programelor stabilite.

De asemenea, suprafața cu vii și 
pomi, de circa 600 000 hectare, să 
fie gospodărită cu mai mare răs- 
'pundere; prin completarea goluri
lor și asigurarea unor plantații 
raționale.

Trebuie, deci, să asigurăm des
fășurarea lucrărilor agricole pe 
15 600 000 hectare.

în același timp, trebuie să se asi
gure pregătirea, în mod corespun
zător, pentru pășunat a. oel puțin 
3 500 000 hectare pădure.

La toate acestea, trebuie adău
gată realizarea de culturi intercala
te, în culturi de prășitoare, în vii 
și pomicultură, de cel puțin 500 000 
hectare.

Conform programului stabilit, 
trebuie să se însămînțeze cel puțin 
2 milioane hectare cu culturi 
duble, inclusiv cel puțin 400 000 
hectare porumb pentru boabe.

Pe ansamblu, lucrările agricole 
în acest an trebuie să se desfă
șoare pe 18 milioane de hectare.

Subliniez aceasta pentru că, 
cîteodată, se uită tot acest complex 
de lucrări și se pornește de la cele 
10 500 000 de hectare arabile. Toate 
lucrările pe aceste 18 000 000 de 
hectare sînt hotărîtoare pentru 
obținerea producțiilor prevăzute 
în acest an, pentru asigurarea în
făptuirii programului de creștere 
a animalelor.

în general, sînt necesare măsuri 
hotărîte în vederea realizării tutu
ror programelor, pe sectoare și 
subramuri de activitate. Știu că 
S-au discutat toate aceste proble
me și cred că s-a reținut că avem, 
la o serie din aceste programe, în
semnate rămîneri în urmă. Deci, în 
întreaga activitate din agricultură 
trebuie să facem astfel încît anul 
acesta să determine o schimbare 
radicală a activității și a atitudinii 
față de înfăptuirea tuturor lucră
rilor și programelor din agricul
tură ! Numai așa vom asigura — 
repet — realizarea prevederilor 

planului pe acest an, yom crea 
condițiile ca anul 1988 să fie un 
an cu cele mai bune rezultate de 
pînă acum. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Sînt necesare măsuri mal hotărî
te în vederea realizării lucrărilor 
de irigații și îmbunătățiri funciare! 
Cunoașteți programele și planurile 
în .această privință. Doresc să 
menționez numai că, în acest an, 
suprafața irigată trebuie să depă
șească 4 milioane de hectare. De 
asemenea, se impun măsuri hotă
rîte pentru folosirea corespunză
toare și irigarea întregii suprafețe 
pe care o avem prevăzută în 
acest an.

Pe această bază, am și stabilit, 
de altfel, creșterile puternice ale 
producției, pentru că nu se poate 
gîndi să obținem producții mai 
mici de cel puțin 20 de mii kg de 
porumb știuleți la hectar, de circa 
8 000 kg la grîu și orz, de 4 000 la 
floarea-soarelui și soia, și, în mod 
corespunzător, la celelalte culturi.

Practic, în sectorul socialist 
avem irigată aproape 50 la sută 
din suprafața cu porumb, circa 40 
Ia sută din cea cu grîu și, în mod 
corespunzător, la orz și la celelalte 
culturi, precum și în întregime su
prafața cultivată cu legume. Pe 
această bază — repet — trebuie să 
desfășurăm o asemenea activitate 
încît să obținem producțiile stabi
lite !

Se impun măsuri mai ferme în 
vederea folosirii cu eficiență ma
ximă a tractoarelor și celorlalte 
mijloace mecanice, precum și a în
grășămintelor chimice și organice.

în același timp, este necesar să 
se asigure executarea tuturor lu
crărilor agricole în conformitate cu 
cele mai noi cuceriri ale științei 
agricole, avînd în vedere și rezul
tatele foarte bune obținute în 
multe unități agricole. Aceasta 
presupune să se respecte și teh
nologiile, și densitatea, și pe
rioada de însămînțat. Nu tre
buie să mai avem vreo uni- 
tâte care să însămînțeze porum
bul la începutul lui iunie, mă re
fer la cultura I. Trebuie neapă
rat — mai cu seamă în condițiile 
acestui an — să terminăm cel mai 
tîrziu la 15 aprilie însămînțarea 

tuturor culturilor ! Voi reveni însă 
ceva mai tîrziu, pentru că, prac
tic, începînd de luni, trebuie să 
trecem, în masă, la însămînțarea 
și executarea lucrărilor din primă
vara acestui an.

M-am referit numai la unele 
cerințe esențiale pentru realizarea 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal. Ați discutat pe larg în 
aceste zile toate acește probleme. 
Sper că s-au clarificat bine toate 
problemele și nu vom mai găsi 
nici județe, nici direcții agricole, 
nici președinți de cooperative sau 
directori de stat, nici directori de 
S.M.A., nici ingineri-șefi și nici 
un fel de ingineri care să mai fie 
prizonierii vechilor concepții con
servatoare, retrograde din agricul
tură, privind perioadele de însă
mînțat, densitățile și toate lucră
rile și cerințele tehnologice și teh
nice pentru o recoltă bună.

Pornind de la toate aceste mă
suri, și în acest an, în centrul ac
tivității se află realizarea unei 
producții de cereale conform ce
rințelor noji revoluții agrare. 
Avem toate condițiile ca, în acest 
an, să realizăm producția de ce
reale prevăzută pentru toate sec
toarele ! Este necesar să se asigu
re realizarea în cele mai bune 
condiții a producției de plante teh
nice și oleaginoase. Nu trebuie, 
sub nici un motiv, să se mai re
pete situația de acum un an. Sînt, 
de asemenea, cunoscute măsurile 
luate în privința inului, a cînepii 
și nu mai doresc să mă refer 
acum la ele.

în horticultura va trebui să se 
acționeze în așa fel încît să se 
asigure atît creșterea, conform 
prevederilor planului, a produc
ției, dar și diversificarea corespun
zătoare a acesteia. Trebuie să ob
ținem cel puțin 12 milioane tone 
legume în sortimente diversificate 
și corespunzătoare cerințelor bu
nei aprovizionăfi a populației. De 
asemenea, trebuie să asigurăm 
creșterea mai puternică a produc
ției de struguri și fructe, dar și 
îmbunătățirea întregii activități 
din acest important sector de ac
tivitate !

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde creșterii animalelor. Rezul

tatele recensămîntulul animalelor 
din acest an sînt — îndeosebi la 
bovine și ovine — nesatisfăcătoare. 
Sînt județe care nu numai că nu 
au realizat nici o creștere, dar au 
înregistrat o scădere mare a efec
tivelor de bovine și ovine, în com
parație cu situația din anul pre
cedent.

Am discutat cp tovarășii din 
conducerea agriculturii și am sta
bilit ca toate problemele și progra
mele de măsuri să fie dezbătute 
pe grupe de județe și în consilii. 
Am fost informat că s-a realizat 
această dezbatere, dar cu aceasta 
nu arp recuperat pierderile înre
gistrate anul trecut în zootehnie 
cauzate de lipsurile serioase din 
acest sector în ce privește natali
tatea, buna îngrijire a animalelor 
și existența unei mortalități mai 
mari la tineret, prin așa-zisele 
tăieri de necesitate, inclusiv prin- 
tr-o furajare necorespunzătoare. 
Atrag serios atenția în această 
privință. Chiar în aceste zile 
noi am avut o informare că 
într-o cooperativă agricolă, prin 
consumul unor furaje cu insec
ticide mai multe, au murit un 
număr mare de bovine. Nu e 
singurul caz ! Atrag atenția că, în 
general, trebuie să fim foarte 
atenți cu administrarea erbicide- 
lor, a diferitelor produse chimice 
de combatere a diverselor boli. 
Am exagerat mult și anul «trecut 
în această privință. Trebuie să se 
renunțe la abuzul de insectofungi- 
cide și să se acționeze pe cale na
turală, așa cum se făcea și în tre
cut ! Trebuie să se aplice regulile 
științei agricole, care diminuează 
mult și, —în multe cazuri — ex
clud consumul de insectofungicide. 
Pentru că, dacă au murit animale 
din cauza abuzului de insectofun
gicide, acestea rămîn și în po
rumb, și în grîu, și în roșii, și în 
alte produse — ceea ce ar putea 
afecta grav sănătatea oamenilor. 
Conducerea Ministerului Agricul
turii, a Ministerului Sănătății 
■*- care are șl el răspundere 
în această privință — precum 
și fiecare județ trebuie să în
țeleagă că problema abuzului de 
insectofungicide constituie un pe-
(Continuare In pag. a III-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a inminal inaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a Inmî- 
nat, vineri, 19 februarie, inaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" județului Olt, Sectorului 
agricol Ilfov — municipiul Bucu
rești și unor unități agricole so
cialiste pentru rezultatele deosebi
te obținute în înfăptuirea politicii 
partidului și statului de făurire a 
unei agriculturi intensive, moder
ne, de înaltă productivitate și pen
tru realizarea în anul 1987 a unor 
recolte mari pe întinse suprafețe 
de teren, în concordanță cu cerin
țele noii revoluții agrare.

Solemnitatea a avut loc în pre
zența participanților la Plenara 
lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.

Conferirea înaltului titlu de 
„Erou al' Noii Revoluții Agrare" 
reprezintă o nouă și elocventă 
mărturie a prețuirii deosebite 
pe care conducerea partidului 
și statului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă mun

cii pline de dăruire și abnegație 
revoluționară a oamenilor muncii 
din agricultură pentru obținerea 
unor recolte cît mai bogate, pen
tru îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului privind dezvoltarea 
generală a patriei noastre în noua 
etapă, în care agriculturii îi revine 
un rol de deosebită însemnătate.

în același timp, aceste distincții, 
care încununează o amplă între
cere patriotică între lucrătorii 
ogoarelor țării, constituie un pu
ternic imbold pentru mobilizarea 
și stimularea tuturor forțelor crea
toare ale celor ce lucrează în agri
cultură, pentru realizarea unor 
producții și mai mari în anul 1988, 
pentru sporirea contribuției aces
tei ramuri de bază a economiei 
naționale la dezvoltarea generală 
a țării, la creșterea nivelului de 
trai al întregului popor, pentru în
făptuirea exemplară a Programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare fermă a patriei noastre spre 
comunism.

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare" județului Olt, 

Sectorului agricol Ilfov - municipiul București și unor unități agricole socialiste
Pentru rezultatele deosebite 

obținute in înfăptuirea politicii 
partidului și statului de dezvol
tare și modernizare a agriculturii 
și pentru realizarea în anul 1987 
a unor recolte mari pe întinse su
prafețe de teren, corespunzător 
cerințelor noii revoluții agrare,

Președintele Republicii Socia
liste România decretează :

Art. 1 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" județului Olt, care 
□ obținut pe întreaga suprafață cultivată 
o producție medie de 6 588 kg griu la 
hectar.

Art. 2 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" Sectorului agricol 
Ilfov - municipiul București, care a obți
nut pe întreaga suprafață cultivată o pro
ducție medie de 6 095 kg griu la hectar.

Art. 3 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" următoarelor unități 
agricole socialiste care au obținut la griu 
producții medii de peste 8 000 kg la hec
tar pe întreaga suprafață cultivată :

- Cooperativei agricole de producție 
Scorțaru Vechi, județul Brăila — 8 631 kg 
la hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
Berceni, Sectorul» agricol Ilfov — 8 450 kg 
la hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
Ghimpețeni, județul Olt - 8 429 kg la 
hectar.
- Cooperativei agricole de producție 

Tunari, Sectorul agricol Ilfov — 8 188 kg 
la hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
„Steagul Roșu" din comuna Pecica, jude
țul Arad - 8 179 kg la hectar.

- întreprinderii agricole de stat Brebenl, 
Județul Olt - 8 063 kg la hectar.

— Întreprinderii agricole de stat Piatra 
Olt, județul Olt — 8 045 kg la hectar.

- Cooperativei agricole de producție 
Mănăștur, județul Arad — 8 044 kg la 
hectar.
- Cooperativei acjrlcole de producție Pe- 

trești, județul Dîmbovița — 8 017 kg la 
hectar.

— întreprinderii agricole de stat Ciorogîr- 
la. Sectorul agricol Ilfov — 8 015 kg la 
hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
Crăciunei, județul Olt — 8 007 kg la hec
tar.

Art. 4 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare* următoarelor unități 
agricole socialiste care au obținut la orz 
producții medii de peste 8 000 kg la hectar 
pe intreaga suprafață cultivată :

— Cooperativei agricole de producție 
Topolovățu Mare, județul Timiș — 9 500 kg 
la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Prejmer, 
Județul Brașov — 8 896 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
„Ogoru" din comuna Pecica, județul Arad 
- 8 820 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Mircea 
Vodă, județul Călărași — 8 732 kg la 
hectar.

— întreprinderii agricole de stat Oltenița, 
Județul Călărași — 8 517 kg la hectar.

— întreprinderii de sere „30 Decembrie", 
Sectorul agricol Ilfov - 8 507 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Studina, 
Județul Olt - 8 506 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Chir- 
nogi, județul Călărași — 8 410 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Scorni- 
cești, județul Olt - 8 331 kg Ia hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
Mozăceni, județul Argeș — 8 114 kg la 
hectar.

Art. 5 — Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare* următoarelor unități 
agricole socialiste care au obținut o pro
ducție medie de peste 20 000 kg porumb 
știuleți la hectar pe intreaga suprafață 
cultivată :

— Cooperativei agricole de producție 
Scornicești, județul Olt — 27 120 kg la 
hectar.

— întreprinderii agricole de stat Călă
rași, județul Călărași — 26 420 kg la 
hectar.

— întreprinderii agricole de stat Lehliu, 
Județul Călărași — 26 388 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Ivănești, 
Județul Călărași — 26 152 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție
Tia Mare, județul Olt — 26 120 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
Cezieni, județul Olt — 26 000 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Draga- 
lina, județul Călărași - 25 917 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
Gostinu, județul Giurgiu - 25 750 kg la 
hectar.

— Unității agroindustriale Constanța, Ju
dețul Constanța - 25 720 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Poarta 
Albă, județul Constanța - 25 670 kg la 
hectar.

— Cooperativei agricole de producție
Rimnicu, județul Constanța - 25 670 kg la 
hectar,... .- ..

— întreprinderii agricole de stat Urleas- 
ca, județul Brăila — 25 657 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
Malu, județul Giurgiu — 25 300 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție Pu- 
tineiu, județul Giurgiu - 25 250 kg la hec
tar.

— Cooperativei agricole de producție Bă
noasa, județul Giurgiu — 25 250 kg la hec
tar.

— Cooperativei agricole de producție Dor 
Mărunt, județul Călărași - 25 210 kg la
hectar.

— Unității agroindustriale Brăila, județul 
Brăila - 25 020 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție Ro
șiori, județul Brăila — 24 809 kg Ia hectar.

— întreprinderii agricole de stat Slobozia, 
Județul Ialomița — 24 342 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție Co- 
lonești, județul Olt — 23 306 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Nădlac, 
județul Arad — 23 250 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Mogo- 
șoaia. Sectorul agricol Ilfov — 22 683 kg la 
hectar.

— întreprinderii agricole de stat JimboUa, 
Județul Timiș — 22135 kg la hectar.

— Întreprinderii agricole de stat Tomnatic, 
județul Timiș — 21 728 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de* stat Sărulești, 
Județul Călărași — 21 515 kg la hectar.

— întreprinderii agricole de stat Variaș, 
Județul Timiș — 20 945 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție Că- 
lugăreni, județul Giurgiu - 20 250 kg la 
hectar.

Art. 6 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" următoarelor unități 
agricole socialiste care au obținut la floa- 
rea-soqrelui producții medii de peste 3 600

kg la hectar pe întreaga suprafață culti
vată :
- întreprinderii agricole de stat Jegălia, 

județul Călărași — 3 870 kg Ia hectar.
- Cooperativei agricole de producție 

Joița, județul Giurgiu — 3 675 kg la hectar.
- Cooperativei agricole de producție 

Schitu, județul Giurgiu — 3 630 kg la hectar.

Art 7 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" Cooperativei agri
cole de producție Bodești, județul Neamț, 
care a obținut la cartofi o producție me
die de 55 312 kg la hectar pe întreaga 
suprafață cultivată. ,

Art. 8 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" următoarelor uni
tăți agricole socialiste care au obținut 
la culturile de legume In cimp producții 
medii de peste 35 000 kg la hectar pe in
treaga suprafață cultivata :

- Stațiunii de cercetări șl producție 
pentru legumicultura Tudor Vladimlrescu, 
județul Brăila — 45 018 kg la hectar.

— Asociației economice de stat șl coo
peratiste Izvoarele, județul Giurgiu — 
41 563 kg la hectar.

— Cooperativei agricole de producție 
Fierbinți, județul Ialomița — 38 581 kg la 
hectar.

- Cooperativei agricole de producție 
Maia, județul Ialomița — 35130 kg la 
hectar.

Art. 9 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare* următoarelor unități 
agricole socialiste care au obținut, la în
tregul efectiv planificat, o producție me
die de peste 4 600 litri lapte pe cap de 
vacă furajată :

- Institutului de cercetare șl producție 
pentru creșterea bovinelor Baloteștl, Sec
torul agricol Ilfov - 6 016 litri.

- întreprinderii agricole de stat Tere- 
mia Mare, județul Timiș — 5 830 litri.

— Stațiunii de cercetare șl producție 
pentru creșterea bovinelor Dancu, Județul 
lași — 5 804 litri.
- întreprinderii agricole de stat Murfa- 

tlar, județul Constanța - 5 780 litri.
- întreprinderii agricole de stat Pecica, 

Județul Arad — 5 651 litri.

- întreprinderii agricole de stat Slnnlco- 
lau Mare, județul Timiș — 5 524 litri.
- întreprinderii agricole de stat Fetești, 

Județul Ialomița — 5 512 litri..
- Asociației economice Intercooperatlste 

Găiănești, județul Suceava — 5 086 litri.
, - întreprinderii agricole de stat Alexan
dria, județul Teleorman — 5 051 litri.

— Cooperativei agricole de producție
Salonta, județul Bihor — 5 020 litri.
- Cooperativei agricole, de producție

Poarta Albă, JudețMl ConjtanJa .- 4 881 
litri. ’ , .
- Cooperativei agricole de producție Ar

bore, județul Suceava — 4 860 litri.
- întreprinderii agricole de stat Satu 

Mare, județul Satu Mare — 4 810 litri.
- Cooperativei agricole de producție 

Mitrești, județul Mureș — 4 802 litri.
- Cooperativei agricole de producție 

Someș Odorhei, Județul Sălaj - 4 657 litri.

Art. 10 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" următoarelor unități 
agricole socialiste care au obținut o pro
ducție medie de lină de peste 11 kg pe 
ovină tunsă :

- Institutului de cercetare șl producție 
pentru creșterea ovinelor și caprinelor 
Palas, Județul Constanța - 14,11 kg.
- întreprinderii agricole de stat Cotnari, 

Județul lași - 13,86 kg.
- întreprinderii agricole de stat Liebling, 

Județul Timiș — 13,80 kg.
- întreprinderii agricole de stat Cogea- 

lac, județul Constanța - 13,50 kg.
- întreprinderii bgricole de stat Mihail 

Kogălniceanu, județul Constanța — 13,45 kg.
- Cooperativei agricole de producție 

Ghilad, județul Timiș - 13,5 kg la rasa 
Polwarth și 11,1 kg la rasa Spancă.

Art 11 - Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" următoarelor sta
țiuni pentru mecanizarea agriculturii :

- Stațiunii pentru mecanizarea ..agricul
turii Pecica, județul Arad, pentru’lucrări- 
le efectuate la unitățile agricole socialis
te din cadrul consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist care au obți
nut o producție medie de 7 680 kg griu 
la hectar.

- Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Scornicești, județul Olt, pentru lucră
rile efectuate la unitățile agricole socia
liste din cadrul consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist care au ob
ținut o producție medie de 7 526 kg orz 
la hectar.

- Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Ștefănești, Sectorul agricol Ilfov, pen
tru lucrările efectuate la unitățile agrico
le socialiste din cadrul consiliului unic 
agroindustrial de stat șl cooperatist, care 
au obținut o producție medie de 7 461 kg 
orz la hectar. ’

Stațiunii pentru mecgnizjir^ș, agricul- ,, 
furii Radomirești, județul Olt, pentru lu
crările efectuate la unitățile agricole So
cialiste din cadrul consiliului unic agro
industrial de stat și cooperatist, care au 
obținut o producție medie de 7 123 kg orz 
la hectar. ■
- Stațiunii pentru mecanizarea agricul

turii „1 Mai" Brăila, județul Brăila, pen
tru lucrările efectuate la unitățile agrico
le socialiste din cadrul consiliului unic 
agroindustrial de stat și cooperatist, care 
au obținut o producție medie de 21 003 
kg porumb știuleți la hectar.

Art. 12 — Se conferă titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare* următoarelor unități 
agricole socialiste :

- Combinatului agroindustrial Timiș, Ju
dețul Timiș, care a realizat în medie 1 865 
purcei ințărcați de la 100 scroafe furajate, 
un spor mediu zilnic la porci la îngrășat 
de 526 grame și 1 893 kg carne livrată 
anual pe scroafă furajată.

— Unității agroindustriale Bala Mare, Ju
dețul Maramureș, care a realizat in me
die 1 803 purcei ințărcați la 100 scroafe 
furajate, un spor mediu zilnic la porci la 
îngrășat de 538 grame și 1 692 kg came 
livrată anual pe scroafă furajată.
- Asociației economice intercooperatiste 

Scînteia, județul Ialomița, care a livrat 1 480 
tone carne de taurine și a realizat un spor 
mediu zilnic de 1 006 grame pe cap de 
ta Urină.
- Asociației economice Intercooperatiste 

Sivița, județul Galați, care la un efectiv 
mediu de 65 041 găini a realizat o pro
ducție medie de 282 ouă pe găină.

- întreprinderii avicole de stat Bacău, 
Județul Bacău, care la un efectiv mediu 
de 400 000 găini a realizat o producție 
medie de 280 ouă pe găină.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI
(Urmare din pag. I) 
derne, omul de ale cărui gîndire, ac
țiune și faptă este legată edificarea 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră, ilustră personalitate a 
lumii contemporane, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Permiteți-ne să vă exprimăm, to
varășe secretar general, și cu acest 
prilej, sentimentele noastre de fier
binte dragoste și profundă recu
noștință pentru activitatea uriașă 
pe care o desfășurați in fruntea 
partidului și statului, pentru dă
ruirea revoluționară, devotamentul 
și energia cu care acționați pentru 
ridicarea României socialiste pe 
culmi tot mai înalte de civilizație și 

kprogres, pentru cauza socialismului,

pentru pace, prietenie șl colabo
rare intre toate națiunile lumii, pen
tru independența și neatimarea 
scumpei noastre patrii.

Vă mulțumim din adlncul Inimii 
pentru grija statornică ce o mani
festați permanent în vederea perfec
ționării și modernizării agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii șl 
sectorului de gospodărire a apelor, 
pentru înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor noii revoluții agrare.

Cu cele mai alese sentimente de 
stimă și recunoștință, salutăm, tot
odată, prezența la lucrările plenarei 
a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, căreia îi 
adresăm cu respect și prețuire, și 
cu acest prilej, cele mai vil mulțu
miri pentru contribuția remarcabilă 
pe care o aduce la activitatea parti
dului și statului nostru.

Vă raportăm, mult stimate si iubi
te tovarășe secretar general, că, por
nind de la indicațiile clare și deose
bit de prețioase pe care ni le-ați dat, 
de la orientările și sarcinile trasate, 
plenara Consiliului Național a dezDă- 
tut temeinic in plen, pe grupe de ju
dețe și pe consilii. cu răspundere 
comunistă, intr-un pronunțat spirit 
critic și autocritic, cu toată exigenta, 
activitatea și rezultatele obținute în 
anul 1987 și măsurile ce se impun 
pentru realizarea exemplară a pla
nului pe 1988, precum și celelalte 
probleme aflate pe ordinea de zi“.

Desfășurată în atmosfera de pu
ternică angajare patriotică în care 
lucrătorii ogoarelor. întregul nostru 
popor acționează pentru înfăptuirea 
hotărârilor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
plenara — care a avut loc in zilele 
de 17, 18 și 19 februarie — a eviden

țiat ampla dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste, procesul de- conti
nuă modernizare pe care-1 parcurge, 
realismul și justețea politicii parti
dului nostru.

în cadrul dezbaterilor In plen au 
luat cuvintul tovarășii Georgeta 
Oprea, secretar al Comitetului jude
țean Giurgiu al P.C.Rt. Marcel Ure- 
chescu, director general al Direcției 
generale a agriculturii a* județului 
Timiș, Rodica Vișan. președintele 
Consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Rusănești, județul 
Olt, Ilie Cheșa. președintele C.A.P. 
Mureșeni, județul Mureș. Vasile 
Pană, directorul I.A.S. Borăncști. ju
dețul Ialomița, Iosif Tutulea. direc
tor general al Direcției generale a 
agriculturii. a județului Sibiu, Nicu- 
lina Niță. președintele C.A.P. Valea 
Mare, județul Dîmbovița, Szekely 
Ladislau, directorul Asociației econo

mice Intercooperatiste Boroșneu 
Mare, județul Covasna, Victor 
Oprescu, directorul S.M.A. Urlați, 
județul Prahova, Dan Emil, pre
ședintele Consiliului industriei ali
mentare din județul Galați, Tudor 
Done, președintele U.J.C.A.P. Sucea
va. Eugen Tarhon, ministrul silvicul
turii, Macedon Hangan, director 
zooveterinar al Direcției generale a 
agriculturii a județului Bistrița-Nă- 
săud, Gheorghe Antochi, secretar al 
Comitetului județean Bacău al P.C.R., 
Nicolae Eremia, președintele Băn
cii pentru agricultură și industrie 
alimentară, Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii, Elena Lazăr, 
vicepreședintele C.A.P. Dor Mărunt, 
județul Călărași, Mihai Popa, direc
torul I.A.S. Mogoșoaia, Sectorul agri
col Ilfov, Cristian Hera, directorul 
Institutului de cercetări pentru ce
reale și plante telinice Fundulea, 

Constantin Cristescu, lnginerul-șef 
el C.A.P. Scornicești, județul Olt, 
Gheorghe Enică Moisescu. secretar 
al Comitetului județean Constanța al 
P.C.R.

In cadrul lucrărilor plenarei «-a 
aprobat ca Ministerul Contractării și 
Achiziționării Produselor Agricole, 
înființat în baza decretului nr. 3 din 
18 ianuarie 1988, să facă parte din 
Consiliul Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicultorii și 
Gospodăririi Apelor, iar ministrul să 
facă parte din Biroul Executiv al 
Conciliului Național, în calitate de 
vicepreședinte.

După dezbateri, in cadrul cărora 
eu luat cuvintul, în plen, pe grupe de 
judece și în consilii pe domenii de 
activitate, 336 tovarăși, plenara a 
aprobat in unanimitate documentele 
aflate pe ordinea de zi.

S-a adoptat, de asemenea, hotă- 

rîrea-chemare a Plenarei lărgite a 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Primit cu deosebită însuflețire, 
cu cele moi calde sentimente 
de dragoste, prețuire și recu
noștință, a luat cuvintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea conducătorului partidu
lui și statului nostru a fost urmărită 
cu interes și deplină aprobare, fiind 
subliniată in repetate rînduri cu vil 
și îndelungi aplauze. Cei prezențl au 
ovaționat cu putere, au scandat cu 
entuziasm numele partidului și al 
secretarului său general.
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ricol pentru viața oamenilor și să 
nu mai admită această stare de 
lucruri !

Dar, ca lă revin Ia problema 
animalelor, o altă cauză a redu
cerii efectivelor o constituie tăie
rea abuzivă, peste ceea ce s-a 
Stabilit Vom continua să analizăm 
aceste probleme și, desigur, vom 
trage la răspundere pe cei vino- 
vați. Nu este admis, în această 
privință, nici un fel de încălcare 
a legilor țării de către nimeni !

Am stabilit programele pentru 
creșterea efectivelor în acest an. 
întorși acasă, în fiecare județ, tre
buie să se analizeze serios toate 
problemele, să se stabilească pro
grame pe fiecare unitate de stat și 
cooperatistă, pe celelalte unități 
agricole din sectorul cercetării și 
altele, în fiecare comună și gospo
dărie din zonele necooperativizate,, 
precum șl în gospodăriile coope
ratorilor, încît să avem garanția 
realizării In întregime a efecti
velor stabilite pentru acest an. 
Este necesar să realizăm efec
tivele de bovine, de ovine, pentru 
a asigura, în perspectivă, buna 
aprovizionare a populației, mate
riile prime de care avem nevoie 
— mă refer la piei, lînă șl altele. 
Spun aceasta ca să se înțeleagă 
bine — sîntețl aici cadrele de bază, 
•Intern un organism democratic, 
dar trebuie să discutăm deschis 
lucrurile ca toată lumea să înțe
leagă că realizarea programelor 
de dezvoltare a agriculturii și a 
țării nu se poate face decît înfăp
tuind planul, programele, în ordi
ne șl disciplină, în toate sectoare
le de activitate ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Sînt necesare măsuri mai hotărî- 
te de creștere a producției de lapte, 
ouă, lînă. Se pune problema să 
alegem cei mal buni oameni pen
tru sectorul zootehnic, să dezvol
tăm — începînd din școală — dra
gostea față de animale, de îngri
jirea lor, pentru că aceasta consti
tuie un bun fără de care omul nu 
poate să-și asigure viața.

Sînt necesare măsuri mal hotărf- 
te în vederea asigurării, în mal 
bune condiții, a bazei furajere ! De 
aceea m-am și referit la toate lu
crările care trebuie executate pe 
cele 18 milioane de hectare, pen
tru că numai astfel vom putea să 
asigurăm tot ceea ce este necesar 
In vederea bunei furajări a anima
lelor și creșterii producției din 
agricultură.

Pe ansamblu. In toate sectoarele 
avem tot ce este necesar pentru 
realizarea planului și programelor 
pa acest an. Dispunem de o bună 
bază tehnico-materială. Fondul 
funciar pe care îl avem — bine 
gospodărit și lucrat — ne asigură 
realizarea producțiilor prevăzute. 
Mai presus de toate, dispunem de 
o minunată țărănime cooperatistă, 
de minunați oameni ai muncii în 
agricultură, care au demonstrat că 
pot și știu să desfășoare în bune 
condiții lucrările agricole și să 
asigure ridicarea agriculturii noas
tre la un nivel tot mai înalt de 
dezvoltare, să asigure creșterea ro
lului agriculturii, ca o bază hotă- 
rîtoare a construcției socialiste, a 
ridicării bunăstării generale a po
porului nostru ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.CJl.!", „Ceaușescu 
și poporul !").

Stimați tovarăși,
Și în agricultură — ca și în în

treaga noastră economie și în alte 
sectoare ale activității economico- 
sociale — am luat, în decursul ani
lor, o serie de măsuri privind îm
bunătățirea conducerii și planifi
cării întregii activități. Am pornit 
de la necesitățile și practica con
strucției socialiste din țara noas
tră. Am ținut seama, fără îndoială, 
și de experiența generală. Am por
nit de la legile general-valabile, 
dar am avut în vedere că ele nu 
se pot aplica șablon, uniform și că 
trebuie să se țină seama — și am 
ținut seama — și în agricultură, 
de realitățile din țara noastră. Am 
creat un cadru larg, democratic — 
care reprezintă o parte Integrantă 
a cadrului democrației muncito- 
rești-revoluționare — și asigură 
participarea întregului popor la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, pornind de la faptul că 
socialismul îl construim cu po
porul și pentru popor.

Agricultura socialistă trebuie să 
o înfăptuim cu țărănimea și pen
tru țărănime, fiindcă numai așa 

agricultura va constitui tot timpul 
o parte importantă a dezvol
tării noastre pe calea socialis
mului și comunismului ! (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“). Subliniez 
acest lucru pentru că am constatat 
că există, în unele locuri, o anumi
tă subapreciere a rolului coopera
tivelor agricole de producție, al 
consiliilor de conducere din coope
rative, din I.A.S., din S.M.A., o sub
apreciere a rolului țărănimii coope
ratiste, a rolului oamenilor muncii 
care lucrează în agricultură. S-au 
dezvoltat unele forme birocratice, 
funcționărești — și aceasta s-a și 
reflectat în activitatea necorespun
zătoare și în rezultatele slabe din 
multe unități. Acolo unde sînt re
zultate bune avem și o bună func
ționare a formelor democratice, o 
participare activă a țărănimii și a 
oamenilor muncii la întreaga ac
tivitate. Nu putem înfăptui revo
luția agrară, nu putem obține pro
ducții bune fără întreaga țărănime, 
fără toți oamenii muncii din 
agricultură 1 (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este neapărat necesar să lichi
dăm aceste stări de lucruri, — 
birocratismul, funcționarismul. ati
tudinea individualistă de a lucra 
din birou și nu în strînsă legătură 
cu oamenii, în cîmp, acolo unde 
se hotărăște, de fapt, activitatea 
de producție ! Trebuie să aplicăm 
ferm principiile autogestiunii și 
autoconducerii în toate domeniile 
de activitate. Am ascultat cu 
multă satisfacție ce au spus unii 
tovarăși cu privire la rezultatele 
bune, la creșterea atît a producției, 
cît șl a eficienței economice, la 
faptul că își acoperă în întregime 
cheltuielile. Avem multe unități — 
și de stat și cooperatiste — cu re
zultate bune, dar, din păcate, 
majoritatea nu își asigură în 
mod corespunzător autofinanțarea. 
Trebuie să facem să funcțio
neze în cele mai bune condiții 
aceste principii de bază, socialiste, 
ale conducerii agriculturii ! Tre
buie să îmbunătățim și mai mult 
activitatea întreprinderilor agri
cole de stat, a organelor democra
tice de conducere, să întărim răs
punderea lor pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a produc
ției. De asemenea, trebuie să 
crească răspunderea trusturilor 
I.A.S., care sînt titulare de plan 
pentru toate unitățile și întreprin
derile din cadrul acestor trusturi.

Este necesar să crească mai 
mult răspunderea Departamentu
lui întreprinderilor agricole de 
stat. De fapt — ca să spun deschis 
— pe ansamblu nu putem fi mul
țumiți de felul cum întreprinderile 
agricole de stat, inclusiv Departa
mentul întreprinderilor agricole de 
stat, și-au desfășurat activitatea 
anul trecut. Trebuie mai multă 
ordine, mai multă disciplină, astfel 
ca, realmente, să obținem în acest 
an o schimbare radicală a între
gii activități. Nu este posibil să 
avem un număr mare de între
prinderi agricole de stat cu pro
ducții mai mici și cu situația eco
nomică mai slabă decît cooperati
vele agricole de producție. Nu 
vreau să se înțeleagă că, în coope
rative, trebuie să se lucreze mai 
prost; dar, în întreprinderile agri
cole de stat nu putem să admi
tem o situație mai proastă ca în 
cooperative !

Este necesar să îmbunătățim ac
tivitatea și să asigurăm creșterea 
rolului cooperativelor agricole de 
producție ! Fiecare cooperativă a- 
gricolă este titulară de plan, și ju
dețul — ca titular de plan jude
țean — trebuie să asigure ca fie
care cooperativă agricolă să aibă 
planul său și să răspundă de înde
plinirea lui, iar planul trebuie o- 
bligatoriu aprobat de adunarea ge
nerală. De altfel, aceasta este va
labil șl pentru întreprinderile a- 
gricole de stat, ca, de altfel — după 
cum știți — In întreaga noastră e- 
conomie.

Trebuie să asigurăm îmbunătă
țirea activității consiliilor de con
ducere șl a activității adună
rilor generale din cooperativele 
agricole. Să acordăm mal mul
tă atenție cine Intră în con
siliile de conducere. Este neapă
rat necesar să asigurăm ca cei 
mai buni cooperatori din toate 
sectoarele, care au o atitudine res
ponsabilă și exigentă, plină de răs
pundere, să intre In consiliul de 
conducere — și nu după prietenii 
•au rudenii! Trebuie să asigurăm 
ca dintre cel mal buni cooperatori 
•ă fie și președinți de cooperative 

agricole. Vreau să spun deschis că 
s-a abuzat prin înlăturarea unor 
cooperatori țărani sau muncitori 
din fruntea cooperativelor agricole 
ca președinți, și au fost numiți in
gineri, care nici nu sînt membri 
ai cooperativei, deși statutul pre
vede clar că președintele nu poate 
fi decît un membru al cooperati
vei. Avem ingineri buni președinți 
de cooperative agricole, dar avem 
și unii care nu corespund funcției 
de președinte și au fost puși acolo 
cu ușurință.

Pun această problemă, In aceas
tă dezbatere democratică, pentru a 
se analiza și a se trage concluziile 
corespunzătoare ! Repet, trebuie să 
facem în așa fel încît cooperati
va agricolă, adunarea generală, 
consiliul să fie expresia voinței 
tuturor cooperatorilor și să asi
gure buna gospodărire și dezvol
tare a unității ! Nu este un secret 
pentru nimeni că foarte mul
te cooperative agricole, fruntașe 
și astăzi, au fost și sînt conduse 
de' cooperatori ridicați din rîndul 
țărănimii, care s-au dovedit buni 
gospodari, buni comuniști, care 
și-au însușit și cunoștințele teh
nice și dau dovadă de multă în
drăzneală și aplică cu fermitate 
noile cuceriri ale științei în 
agricultură ! (Aplauze puternice, 
prelungite). •

Este necesar să asigurăm o creș
tere mai puternică a rolului ingi
nerilor, a răspunderilor lor ! Să ne 
gindim și să analizăm în ce măsu
ră programele de învățămînt sînt 
corespunzătoare cerințelor noi ce 
se pun în fața unul Inginer agro
nom, nu numai din punct de ve
dere al tehnologiilor agricole, dar 
și din punct de vedere al condu
cerii unităților mari agricole — In
clusiv problemele economice și tot 
ceea ce privește activitatea din a- 
gricultură.

De altfel, va trebui să revedem 
programele pe care le avem pri
vind pregătirea anuală a președin
ților cooperativelor agricole de 
producție și a altor cadre de con
ducere, care nu prea se mai reali
zează.

Se impune o îmbunătățire seri
oasă a activității Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și a uniunilor județene 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție. După cum este bine cunos
cut, stațiunile de mașini și trac
toare au rolul hotărîtor în reali
zarea practică a tuturor lucrărilor 
de bază din agricultură. Va trebui 
să fie luate măsuri corespunză
toare pentru a lichida unele stări 
de lucruri negative și din activi
tatea S.M.A., inclusiv în executa
rea la timp și în bune condiții a 
lucrărilor agricole.

Trebuie întărite ordinea șl dis
ciplina — în conformitate cu teh
nologiile și legile care reglemen
tează toată această activitate — 
inclusiv, să asigurăm aplicarea 
fermă a principiilor de retribuția 
a tuturor lucrătorilor din S.M.A., 
în raport cu producțiile care se 
realizează, și nu după hectare.

In cadrul conducerii democra
tice, în agricultură am constituit 
consiliile unice agroindustriale pen
tru a asigura atît o coordonare a 
activității în sectorul respectiv, cît 
și o mai bună specializare, efectua
rea unor lucrări în comun șl reali
zarea tuturor cerințelor care sînt 
stabilite în acest domeniu. Consider 
că se impun măsuri mai hotărîta 
din partea organelor județene — 
îndeosebi a comitetelor județene de 
partid, a consiliilor populare — 
pentru buna desfășurare a activi
tății consiliilor unice agroindus
triale în realizarea tuturor progra
melor din raza lor de activitate.

în domeniul retribuției șl veni
turilor cooperatorilor și ale celor
lalți oameni ai muncii din agricul
tură am adoptat o serie de măsuri, 
pornind de la necesitatea aplicării 
ferme a acordului global și a 
cointeresării materiale — principii 
socialiste de bază pentru a asi
gura ca toate veniturile oamenilor 
muncii din agricultură, ale țără
nimii să fie strins șl nemijlocit 
legate de producțiile care se reali
zează.

Consider că prevederile pe care 
Ie avem sînt, In general, bune. 
Mai sînt însă unități șl chiar unele 
județe care încearcă să niveleze 
veniturile în dauna acelora care 
obțin producții mari. Sub nici un 
motiv nu trebuie să admitem 
diminuarea retribuției prevăzute 
în raport de producție. Pe ansam
blu, In general, fondul pe care II 
asigurăm în. natură a reprezentat 
anul trecut aproape 10 milioane 

tone de cereale : grîu, porumb, orz 
și ovăz, incluzînd în aceasta și 
loturile personale ale cooperatori
lor și producătorii individuali. 
Aceasta reprezintă aproape egalul 
producției ce se realiza prin anii 
’54—’56—’57 pe întreaga țară. Deci 
prin acest sistem se asigură o 
creștere puternică a cointeresării, 
a cantității de cereale și de alte 
produse agricole ce rămîn în mod 
corespunzător cooperatorilor. Și 
sporirea acestora este strîns legată 
de creșterea și mai mare a pro
ducției agricole ! Stă deci în pu
terea tuturor unităților să asigure 
o cantitate sporită de produse 
agricole, prin realizarea creșterii 
corespunzătoare a producției agri
cole. Nu este posibil, decît cu totul 
excepțional — cum am făcut anul 
acesta în' cîteva județe, unde a 
fost secetă — ca să luăm din alte 
unități, din alte județe și să dăm 
în județele sau unitățile care nu-și 
realizează planul de producție. 
Putem face aceasta numai și nu
mai în mod excepțional, în cazuri 
de calamități naturale. Dar cînd 
este vorba de „calamitatea" legată 
de proasta organizare, de muncă 
nesatisfăcătoare, nu putem să fa
cem așa ceva ! Acest lucru să fie 
bine înțeles de toți cei care lu
crează în agricultură, de întreaga 
țărănime, de toți oamenii muncii 
din toate sectoarele de activitate ! 
Am pornit de la faptul că. In ra
port de producție, veniturile — și 
în natură, și în bani — să fie 
nelimitate. Dar numai în raport de 
producție I Nimeni nu poate primi 
nimic fără muncă ! Aceasta este 
valabil și pentru ingineri, și pen
tru directori, și pentru președinte, 
și pentru S.M.A.-uri — și trebuie 
să aplicăm ferm principiul socialist 
de cointeresare în agricultură, ca, 
de altfel, în toate sectoarele de 
activitate ! (Vii aplauze).

Este necesar ca, în activitatea 
Ministerului Agriculturii și a or
ganelor agricole județene să se 
obțină o schimbare a stilului, a 
metodelor de muncă, să se pună 
capăt cu desăvîrșire birocratismu
lui, formalismului, a atitudinii 
funcționărești în soluționarea dife
ritelor probleme. Așa cum am mai 
menționat și în alte împrejurări, 
activitatea ministerului, a organe
lor sale trebuie să fie’ jos, în uni
tăți, pentru că acolo se hotărăște 
soarta producției. Cu tonele de 
hîrtii nu facem să crească, în nici 
un fel, nici producția agricolă, 
nici venitul național ! Dimpotrivă, 
sărăcim venitul național prin con
sum de hîrtie și consum de muncă 
ce nu aduc nici un folos ! Toată 
activitatea organelor agricole, de 
sus pînă jos, trebuie să fie legată 
de unități, de viață, de producția 
de zi cu zi, de soluționarea la timp 
și cu spirit de răspundere a pro
blemelor din agricultură !

Așa cum am spus, același lucru 
este valabil și pentru organele ju
dețene agricole. In spiritul auto
conducerii, fiecare județ are planul 
propriu de producție în agricul
tură, pentru toate «ectoarele de 
activitate.

Conform prevederilor legii, con
siliile populare poartă răspunderea 
directă și sînt, de fapt, titulare ale 
planului pentru agricultura jude
țului — direcția agricolă lucrînd. in 
subordinea și sub conducerea consi
liului popular județean. In mod co
respunzător, toate consiliile popu
lare — orășenești, comunale — tre
buie să înțeleagă că poartă răs
punderea pentru întreaga activita
te din agricultură, dar, mai cu 
seamă, din gospodăriile particulare, 
din zootehnie și celelalte ramuri de 
care am vorbit.

Se impune — pornind de la 
aceasta — și o creștere mai pu
ternică a răspunderii comitetelor 
județene de partid, a comitetelor 
de partid orășenești și comunale, a 
organizațiilor de partid din toate 
unitățile agricole, de stat și coope
ratiste. Ar fi multe de spus și în 
legătură cu aceasta. Am mai dis
cutat, In a doua parte a anului 
trecut, aceste probleme. Nu se 
poate considera o atitudine comu
nistă, de răspundere, din partea 
unui comitet județean, a primului- 
secretar atunci cînd nu se iau toate 
măsurile în vederea realizării în 
cele mat bune condiții a lucrărilor 
agricole și a producției, cînd nu se 
acționează pentru strîngerea, pen
tru depozitarea și predarea în cele 
mal bune condiții la fondul de stat 
a produselor agricole I Ce se poate 
spune despre județele care ne-au ••• 
comunicat în scris, de cîteva ori, 
producțiile obținute pe județ, au 
repartizat cooperatorilor în raport

■ i
de ceea ce au prezentat în scris, ea, 
pe urmă, să spună că nu pot livra 
la fondul de stat întreaga produc
ție ? Ce are comun aceasta cu răs
punderea de partid, cu răspunderea 
față de legile țării, cu autocondu- 
cerea ? Oare autoconducerea în
seamnă a nu livra la fondul de 
stat, înseamnă autoqonsum ? Pun, 
de asemenea, cu toată seriozitatea 
această problemă în fața Consiliu
lui Național al Agriculturii, a tu
turor cadrelor din agricultură, 
pentru că trebuie să lichidăm cu 
desăvîrșire această stare de lucruri.

Este necesar să întărim activita
tea politico-educativă, de formare 
a omului nou — constructor con
știent al socialismului și comunis
mului — de ridicare a conștiinței 
revoluționare a țărănimii, a tutu
ror oamenilor muncii din agricul
tură, aceasta constituind un factor 
de importanță hotărîtoare pentru 
întreaga activitate de realizare a 
noii revoluții agrare. Trebuie și în 
agricultură, ca, de altfel. In în
treaga activitate economică, să se 
lucreze în spirit revoluționar, de 
înaltă răspundere față de intere
sele patriei, de interesele generale! 
Să se înțeleagă bine că interesele 
particulare sînt strins legate de in
teresele generale, că bunăstarea 
fiecăruia este strîns legată de 
bunăstarea întregii națiuni, de dez
voltarea generală a patriei noastre! 
(Aplauze șl urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu șl 
poporul!").

Este necesar să nu uităm nici un 
moment că baza politico-socială a 
orînduirll noastre ,o reprezintă 
alianța trainică dintre clasa mun
citoare, țărănime, intelectualitate 
și toți ceilalți oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
unitatea întregului nostru popor în 
cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub conducerea 
politică a Partidului Comunist 
Român, forța politică conducătoare 
a întregii noastre națiuni, garan
ția înfăptuirii socialismului și 
comunismului în patria noastră ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,
Realizarea producției agricole 

este cerința hotărîtoare pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a în
tregii țări, pentru creșterea contri
buției agriculturii la dezvoltarea 
generală a patriei noastre. In ace
lași timp, este foarte important să 
se asigure, corespunzător produc
țiilor și contractelor, predarea la 
timp a tuturor produselor agricole.

. Pentru a pune capăt stărilor ne
gative ce ș-au manifestat și anul 
trecut, începînd din acest an, va 
trebui ca, cel mai tîrziu în 10 zile 
de lă strîngerea recoltei, să se asi
gure predarea tuturor produselor 
și depozitarea lor în mod cores
punzător;

Am hotărît înființarea Ministe
rului Contractărilor și Achizițiilor, 
care va coordona întreaga activi
tate de contractare a produselor 
agricole și va coordona și activita
tea de contractare a produselor 
animaliere, pentru a avea un con
trol unitar și a asigura fondul de 
produse agroalimentara necesar 
pentru buna aprovizionare a popu
lației, precum și materiile prime 
de care am vorbit.

Este necesar să se Inventarieze 
pînă In luna mai toate depozitele 
de cereale, în raport de produc
țiile prevăzute, și să asigurăm spa
țiile necesare pentru buna depozi
tare a produselor agricole In toate 
sectoarele. Desigur, în afară de 
cereale, o importanță deosebită au 
contractările In legumicultură. 
Anul trecut au fost plîngeri că nu 
s-au ridicat de la unități toate 
produsele din legumicultură. Nu 
trebuie, sub nici un motiv, să mai 
avem situații în care să nu se ri
dice în întregime producția. Acest 
lucru este valabil pentru toata 
produsele agricole !

în mod corespunzător, consiliile 
populare, organele județene agri
cole și organele județene de con
tractare trebuie să asigure în fie
care județ realizarea măsurilor 
care se impun In acest domeniu de 
activitate. Trebuie să facem astfel 
încît, realmente, anul acesta, și în 
domeniul contractării, al predării 
la timp a produselor agricole și 
asigurării fondului de produse 
agroalimentara să avem situația 
cea mai bună de pînă acum I

Se impun, de asemenea, măsuri 
hotărîte de îmbunătățire a activi
tății Ministerului Industriei Ali
mentare, a centralelor — mai cu 
seamă a Centralei de prelucrare a 
cărnii și de achiziție a animale
lor, a centralei care se ocupă de 
contractarea, prelucrarea și distri
buirea laptelui și a celorlalte cen
trale.

In ședințele pe grupe de județe 
și în Secțiunea industriei alimen
tare s-au dezbătut toate aceste 
probleme. Sînt multe lucruri de 
îmbunătățit și trebuie să facem 
astfel ca șl industria alimentară 
să realizeze o îmbunătățire radi
cală a întregii activități, în diver
sificarea produselor alimentare, în 
asigurarea unei bune alimentări, 
conform cerințelor alimentației ști
ințifice, raționale.

Noi avem, în general, un consum 
mare din punct de vedere al calo
riilor, depășim, de fapt, necesarul 
— peste 3 500 de calorii de persoa
nă. Trebuie să luăm însă măsuri 
pentru a diversifica producția, ast
fel ca aceasta să corespundă cît 
mai bine cerințelor fiecărei cate
gorii de oameni al muncii, să asi
gure și o alimentare mai rațională, 
care este în folosul sănătății și al 
dezvoltării fizice și intelectuale a 
omului.

în mod corespunzător trebuie să 
»e acționeze pentru îmbunătățirea 
activității Consiliului Național al 
Apelor, în vederea asigurării unei 
ape cît mai curate, a executării lu
crărilor de combatere a poluării și 
toate celelalte cerințe care se pun 
în acest domeniu.

De asemenea. Ministerul Silvi
culturii trebuie să-și concentreze 
atenția în direcția realizării pla
nului șl programelor pe care le 
are, mal Cu seamă în realizarea 
suprafeței de împădurit, în îngri
jirea mai bună a pădurilor și în 
buna și raționala folosire a lor.

în general, toate sectoarele din 
Consiliul Național al Agriculturii 
trebuie să acționeze pentru reali
zarea în întregime a planurilor, 
dar șl a programelor pe ramuri 
și subramuri, care asigură înfăp
tuirea tuturor obiectivelor în aces
te sectoare importante ale econo
miei naționale.

In același timp, doresc, în mod 
deosebit, să atrag atenția asupra 
necesității de a se acorda impor
tanța necesară realizării produc
ției de export și a exportului, în 
conformitate cu programele și pla
nurile pentru fiecare sector de ac
tivitate.

în realizarea tuturor obiective
lor — și în agricultură, și în cele
lalte sectoare — un rol important 
revine cercetării științifice, aplică
rii mai ferme a noilor cuceriri ale 
științei In producție. Nu doresc să 
insist asupra acestor probleme. 
Sînt bine cunoscute obiectivele, 
realizările pe care le avem, dar și 
cerințele noi și tot mal importante 
care se pun în domeniul geneticii, 
al științelor biologice în general, 
în celelalte sectoare de activitate. 
Avem rezultate bune. Trebuie să 
facem mai mult pentru a crește 
rolul și contribuția științei la rea
lizarea noii revoluții agrare. De 
altfel, nici nu se poate vorbi de 
noua revoluție agrară fără dezvol
tarea puternică și aplicarea în pro
ducție a cuceririlor științei în toa
te sectoarele ! In mod corespunză
tor, învățămîntul agricol trebuie 
să aibă un rol mai important în 
pregătirea și în asigurarea unui 
nivel mai înalt de pregătire a ca
drelor, inclusiv de ridicare a pre
gătirii profesionale a lucrătorilor 
din agricultură, a mecanizatorilor, 
a lucrătorilor agricoli, a întregii 
țărănimi. Realizarea obiectivelor 
mari pe care le avem în agricul
tură — subliniez încă o dată — ne
cesită oameni cu înalte cunoștințe 
în toate domeniile. Trebuie să a- 
vem specialiștii, muncitori, țărani 
cooperatori, țărani în general, cu 
înalte cunoștințe din toate sectoa
rele de activitate, pentru a ști șă 
obțină — în condiții climatice mai 
bune sau mal grele — cele mai 
bune rezultate în agricultură !

Am lăsat la sfîrșit activitatea 
Consiliului Național al Agricultu
rii nu pentru că el trebuie să fie 
ultimul, dar pentru că am dorit să 
subliniez că el trebuie să poarte 
răspunderea atît pentru activita
tea din agricultură, cît și din toate 
celelalte sectoare care intră în 
componența sa. Trebuie să spun 
deschis că nu sînt pe deplin mul
țumit de felul în care Consiliul 
Național Își desfășoară activitatea 

și, mai cu seamă, cum își desfă
șoară activitatea biroul său exe
cutiv, de felul în care acționează 
pentru introducerea unui înalt spi
rit de ordine, de disciplină, de 
răspundere în toate domeniile de 
activitate. Trebuie să se înțeleagă 
bine că, pornind de la conducerea 
unitară, democratică a tuturor 
sectoarelor de activitate, trebuie 
să facem ca fiecare să acționeze 
cu întreaga răspundere, în spirit 
revoluționar, pentru a-și îndeplini 
în cele mai bune condiții sarci
nile ce-i revin în înfăptuirea 
obiectivelor din planul pe acest 
an, din planul cincinal 1986—1990.

Stimați tovarăși,
Sîntem la începutul lucrărilor 

de primăvară. Așa cum s-a men
ționat în plenară, în general, însă- 
mînțările de toamnă se prezintă 
bine. Acum este necesar să se 
treacă cu toată hotărîrea la reali
zarea la timp a tuturor lucrărilor 
și respectarea tuturor tehnologiilor 
stabilite. Toți membrii Consiliului 
Național al Agriculturii, toate or
ganele șl unitățile agricole trebuie 
să se angajeze cu toată răspun
derea pentru realizarea In bune 
condiții a lucrărilor de primă
vară. Așa cum se prezintă timpul 
acum, trebuie să facem totul ca 
pînă la 10 martie să fie încheiate 
lucrările din epoca I șl a II-a și, 
practic, cel mai tîrziu la 15 aprilie 
să încheiem totalitatea lucrărilor 
agricole de primăvară. Să devan
săm astfel In aprilie șl ceea ce sa 
considera, de regulă, că trebuie 
însămînțat la Începutul lunii mal, 
mă refer la orez, precum și la o 
serie de plante tehnice, cum este 
bumbacul.

Trebuie, neapărat, să revedem 
întreaga activitate și să realizăm 
mai devreme, în mod corespunză
tor, toate celelalte lucrări stabilite. 
Avem toate condițiile ca să înche
iem însămînțările în timpul stabi
lit, să realizăm lucrări de bună 
calitate, să punem astfel bazele 
unei bune producții agricole, ale 
realizării — subliniez din nou — 
celei mai bune producții agricole 
de pînă acum din România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Aveam de gînd să spun cîteva 
cuvinte despre problemele inter
naționale, dar la plenara Consiliu
lui Oamenilor Muncii am vorbit 
despre acestea. De asemenea, la 
tonferința Națională a partidului 
am dezbătut pe larg problemele și 
am prezentat poziția noastră în 
viața internațională. De aceea, nu 
mă mai refer acum la ele. Doresc 
numai să subliniez că înfăptuirea 
programului, a planurilor de dez
voltare din agricultură, ca și din 
alte sectoare constituie Cea mai 
bună contribuție a țărănimii, a tu
turor celor care lucrează In agri
cultură la înfăptuirea politicii 
noastre Interne și externe, la poli
tica de pace, de dezarmare, de 
colaborare cu toate statele lumii ! 
(Aplauze șl urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Am convingerea că toți membrii 
Consiliului Național al Agricul
turii și celelalte sectoare, toți 
oamenii muncii, întreaga țărănime 
vor acționa într-o deplină unitate, 
cu întreaga răspundere, și vor asi
gura realizarea In bune condiții 
a planului de producție și a pro
gramelor, sporind, astfel, contribu
ția agriculturii la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea, ala 
Conferinței Naționale, a Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare fermă a 
României spre comunism, de asi
gurare a Independenței șl suvera
nității României ! (Aplauze șl 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").

Cu această convingere, vă urez 
tuturor, întregii țărănimi succese 
tot mai mari, multă sănătate și fe
ricire, recolte cît mai bogate ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu șl poporul!", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria!", „Ceaușescu — 
pace !“. într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire și de strînsă 
unitate, toți cei prezenți In sală 
ovaționează și aclamă îndelung 
pentru Partidul Comunist Român 
— forța politică conducătoare a în
tregii națiuni — pentru secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

GEORGETA OPREA
Ne Îndeplinim o Înaltă Înda

torire de conștiință de a releva. 
5i cu acest prilej, contribuția 
inestimabilă pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu o aduce la 
elaborarea strategiei dezvoltării 
generale a patriei. In cadrul 
căreia a fost reconsiderat si re- 
dimensionat locul si rolul agri
culturii — ca ramură de bază a 
economiei naționale — opțiune 
economică ce își găsește o 
strălucită confirmare practică 
tn marile progrese pe care le-a 
cunoscut agricultura tării noas
tre In anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului.

Drumul ascendent pe care l-a 
parcurs agricultura județului 
Giurgiu In anii construcției so
cialiste este ilustrat de faptul 
că numai în perioada 1976—1986 
a beneficiat de un volum de 
investiții totalizînd aproape 11 
miliarde lei. Acestea s-au ma
terializat în creșterea suprafe
ței amenajate pentru irigat, care 
In anul 1987 a ajuns la peste 170 
mii hectare. Cea mai conclu
dentă dovadă a eficientei aces
tor investiții o constituie saltul 
pe care l-a cunoscut agricultura 
pe planul producțiilor, al pro
ductivității muncii, al creșterii 
eficientei generale. în 1987. față 
de 1965. producția de cereale 
a iudetuluf a crescut de trei ori. 
iar producția globală agricolă a 
sporit de 3,4 ori. în aceeași pe
rioadă, producțiile medii au 
sporit de 3 ori la grîu, de 7 ori 
la porumb, de 3,4 ori la soia Si 
de 2,2 ori la floarea-soarelui.

Prezentînd realizările obținu

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MARCEL URECHESCU

Confirmînd justețea sl realis
mul politicii partidului, de dez
voltare si modernizare a acestei 
ramuri de -bază a economiei na
ționale. oamenii muncii din 
agricultura județului Timiș au 
obținut în anul 1987 o produc
ție de cereale cu 800 mii tone 
superioară mediei din anii cin
cinalului anterior. Edificator 
este si faptul că, in toți anii de 
după încheierea cooperativizării, 
producțiile agricole, efectivele 
de animale si producțiile ani
maliere au sporit constant. 
Demn de rețlhut' este ni faptul 
că mari întreprinderi agricole, 
prin realizările .obținute an de 
•n. concurează cu rezultatele de 
vîrf Înregistrate pe plan mon
dial. Sînt mai mult decît edifi
catoare producțiile obținute de 
Combinatul agroindustrial Timiș 
(COMTIM) — unitate de re
ferință creată din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
In urma vizitei de lucru din fe
bruarie 1978. •

Cu toate acestea, trebuie să 
.arătăm că prevederile de plan 
pentru 1987 nu au fost îndepli
nite la toate culturile, la toți 
Indicatorii. Conștienți de sarci
nile mari ce revin agriculturii 
județului Timiș In acest an și pe 
Întregul cincinal, ne-am organi
zat mal bine munca, am stabilit

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
RODICA

Vă rog să-ml permiteți să ex
prim adeziunea deplină a tu
turor celor ce trăiesc și mun
cesc pe înfloritoarele plaiuri ale 
Oltului la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, la a cărei elaborare și 
înfăptuire o contribuție de
terminantă are secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou 
între eroii neamului nostru.

în continuare, după ce a sub
liniat că in anul 1987 lucră
torii ogoarelor din C.U.A.S.C. 
Rusănești. județul Olt, au rea
lizat la porumb știuleți 21 118 
kg la hectar, la floarea-soarelui 
3 860 kg, la soia 3 120 kg. iar la 
grîu și orz 6 375 kg, respectiv 
7 319 kg la hectar, vorbitoarea 
a spus : Făcînd bilanțul activi
tății economico-financiare. a re
zultat Insă că nu toate unități
le au obținut beneficii, unele 
Inregistrînd pierderi nejustifi
cate.

Raportez plenarei — a arătat 
In continuare vorbitoarea — că 
am analizat neajunsurile din ac
tivitatea noastră cu activul de 
partid din C.U.A.S.C. și am sta
bilit sarcini concrete pentru e- 
liminarea deficiențelor și întă
rirea controlului la toate nive
lurile. Acestea au fost amplu 
dezbătute cu toți cooperatorii și 
specialiștii în adunările genera
le recent încheiate și s-au sta
bilit măsuri concrete de creș
tere a producțiilor și a eficien
tei In toate sectoarele de acti
vitate. Am pregătit mai bine 
producția agricolă a acestui an. 
Semănatul cerealelor păioase 
s-a efectuat. In toamnă, în con
diții de calitate și în perioada 
optimă, respectîndu-se densita
tea. utilîzîndu-se sămință de

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE CHEȘA

Asemenea Întregii noastre 
națiuni, și lucrătorii ogoarelor 
cooperativei agricole de produc
ție din Mureșeni acționează 
ferm pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, a indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ctitor genial 
al României socialiste moderne, 
care își dedică cu pasiune și 

te In anul trecut, o facem cu 
conștiința clară a răspunderii 
pe care o avem față de multe 
din neîmplinirile ce ni se da- 
toresc exclusiv nouă, activiș
tilor de partid, organelor agri
cole. cadrelor de conducere șl 
specialiștilor din unitățile agri
cole. în acest context, vorbi
toarea a subliniat că in adună
rile generale ale membrilor 
cooperatori si ale lucrătorilor 
din Întreprinderile agricole de 
stat au fost analizate critic si 
autocritic rezultatele obținute In 
1987, stabilindu-se, totodată, 
programe de măsuri politico- 
organizatorice si tehnico-econo- 
mice care să asigure realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne re
vin In acest an hotărîtor al cin
cinalului.

Vă rog să-mi permiteți, a 
spus în Încheiere vorbitoarea, 
să dau glas recunoștinței fier
binți pe care o purtăm noi toți 
cei ce muncim si trăim In iude- 
tul Giurgiu fată de conducăto
rul partidului si statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
să-i urăm multă sănătate si pu
tere de muncă spre binele si fe
ricirea poporului român, anga- 
jîndu-ne să muncim cu exigen
tă si răspundere, în spirit revo
luționar, pentru Înfăptuirea o- 
biectivelor noii revoluții agra
re, sporind contribuția județu
lui Ia realizarea fondului cen
tralizat al statului de produse 
agricole, la înflorirea mai pu
ternică a patriei noastre socia
liste.

măsuri concrete de punere mal 
puternică In valoare a marilor 
posibilități de care dispunem sl 
slntem plenar angajați In obți
nerea de producții vegetale șl 
animaliere superioare celor de 
pină acum. Vorbitorul s-a re
ferit apoi pe larg la pregătirile 
efectuate In vederea bunei des
fășurări a campaniei de primă
vară. executării în perioada op
timă sl la un nivel calitativ su
perior a tuturor lucrărilor agri
cole.

O atenție deosebită — a spus 
vorbitbrul — acordăm zooteh
niei — sector In care acționăm 
pentru traducerea <n viață a 
■măsurilor stabilite, care vizează 
creșterea producției de lapte de 
vacă, livrarea ritmică la fondul 
de stat a cantităților planificate 
de carne, ouă și alte produse 
agroal intentare.

în Încheiere, vă rog să-ml 
permiteți ca. în numele tuturor 
lucrătorilor din agricultura ju
dețului Timiș, să asigurăm ple
nara că ne vom face pe deplin 
datoria, statornicind pretutin
deni un exigent climat de mun
că și acțiune revoluționară pen
tru creșterea continuă a pro
ducțiilor, a eficientei economice, 
pentru sporirea contribuției ju
dețului Timiș la dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste, a 
economiei noastre naționale.

VIȘAN
mare productivitate. Toate aces
tea ne asigură premise de a rea
liza in 1988 producții medii la 
nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare. Am pus, de asemenea, 
baze temeinice producției de 
legume, îndeosebi legumelor 
timpurii. In scopul bunei apro
vizionări a populației și asigu
rării unor venituri sporite pen
tru cooperativele agricole. în 
zootehnie, acordăm în conti
nuare atenție creșterii efective
lor de animale la toate specii
le, și îndeosebi a producției de 
lapte, carne, lină, prin asigu
rarea unor cantități cît mai 
mari de furaje la hectar. Ace
eași atenție acordăm sporirii 
efectivelor de animale la gos
podăriile populației. Rezultatele 
bune obținute la bovine, ovine, 
porcine și păsări, evidențiate 
de recentul recensămînt, asi
gură îndeplinirea obiectivelor 
din programul de autocondu- 
cere și autoaprovizionare și li
vrării la fondul de stat a unor 
cantități mai mari de produse 
agroalimentare.

în încheiere. In numele tu
turor cooperatorilor, mecaniza
torilor și Specialiștilor din con
siliul nostru, permiteți-mi să 
exprim angajamentul nostru 
ferm de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exem
plară a tuturor indicatorilor de 
plan, a sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, a prețioase
lor indicații și orientări date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru realizarea obiectivelor 
noii revoluții agrare și crește
rea contribuției agriculturii la 
dezvoltarea economiei noastre 
naționale.

dăruire revoluționară viața șl 
activitatea sa împlinirii idealu
rilor de libertate și independen
tă ale poporului român, înflo
ririi patriei noastre socialiste, 
prosperității întregii noastre na
țiuni.

Niciodată istoria județului 
Mureș — străveche vatră de 
muncă și creație românească — 
nu a fost mai generoasă cu lo
cuitorii săi ca in anii construc

ției socialiste, Îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, anii cei mai bogațl in 
Împliniri din istoria pa
triei, definiți cu îndreptățită 
mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Profundele 
transformări înnoitoare pe care 
le-au cunoscut orașele și satele 
județului nostru in cei douăzeci 
de ani care au trecut de la 
reorganizarea administrativ-teri- 
torială sînt o vie ilustrare a 
justeței politicii științifice a 
partidului șl statului nostru 
pentru dezvoltarea armonioasă 
a tuturor zonelor țării.

Vă rog să-mi permiteți 
șă transmit și cu acest 
prilej secretarului generai al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. nemărginita 
recunoștință a tuturor locui
torilor județului Mureș pentru 
grija statornică acordată organi
zării, dezvoltării și moderniză
rii acestui județ, a cărui produc
ție industrială a crescut de 
peste 5 ori în ultimele două de
cenii. pe harta lui apărînd un 
impresionant număr de obiecti
ve industriale și agrozootehni
ce noi.

Pe baza sporiri! producțiilor 
In agricultură, a veniturilor tot 
mai ridicate realizate de popu
lația satelor, a investițiilor fă
cute de statul nostru in ultimii 
20 de ani. toate comunele au cu
noscut Însemnate progrese pe 
calea urbanizării, dlversiflcin-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE PANĂ

Dezbatem astăzi, în cadrul a- 
cestui înalt forum al democra
ției noastre socialiste, documen
te de o importantă majoră care 
poartă amprenta gîndiril și ac
țiunii revoluționare ale secre
tarului general' al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
contribuției sale determinante 
la fundamentarea științifică, 
profund realistă, a dezvoltării 
dinamice a agriculturii și per
fecționării activității acestei 
ramuri de bază a economiei na
ționale în noua etapă a fău
ririi noii revoluții agrare.

Asemenea tuturor zonelor ță
rii. în cei aproape 23 da ani 
care au trecut de la Istoricul 
Congres al IX-lea ai partidu
lui, de cînd destinele țării sînt 
conduse cu înțelepciune și 
clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urmare a 
politicii consecvente, științifice 
a partidului nostru de reparti
zare • armonioasă a ■ forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
țării, de progres accelerat al tu
turor ramurilor economiei na
ționale, județul Ialomița a cu
noscut o puternică înflorire e- 
conomico-socială, fiind ferm în
scris pe coordonatele dezvoltă
rii intensive.

Anul trecut. In agricultură au 
fost obținute cele mai mari pro
ducții din istoria acestei zone 
a Bărăganului. Valoarea pro
ducției globale agricole a fost 
cu 28 la sută mai mare decît 
în anul 1986.

I.A.S. Borăneștl, unde tmî 
desfășor activitatea, se află si

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOSIF TUTULEA

Particip la acest larg șl repre
zentativ forum al democrației 
noastre muncitorești-revolu- 
ționare cu sentimente de 
profundă mîndrie patriotică 
pentru mărețele realizări obți
nute de poporul român in 
anii de glorie al „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Județul Sibiu, asemenea tutu
ror județelor țării, a cunoscut în 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului o 
dezvoltare fără precedent. în 
acești ani. județul a beneficiat 
de importante fonduri de in
vestiții pentru construcția și 
modernizarea unor mari unități 
industriale și obiective agricole, 
în toate orașele și satele jude
țului au avut loc profunde pre
faceri înnoitoare, fiind edificate 
noi și moderne unități de invă- 
țămînt. cultură și sănătate. Toa
te acestea ilustrează edificator 
justețea politicii de repartizare 
echilibrată, armonioasă a for
țelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, capacitatea crea
toare a poporului român, strins 
unit în jurul partidului, al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a realiza 
o nouă calitate a muncii și vie
ții, de a-și făuri, prin voința și 
munca sa pașnică, un viitor lu
minos.

în cele două decenii care au 
trecut de la înființarea județu
lui, industria și agricultura au 
realizat, an de an, ritmuri 
Înalte de dezvoltare, în prezent 
județul Sibiu ocupind un loc de 
frunte în ceea ce privește pro
ducția industrială. în agricul

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
NICULINA NIȚĂ

Ca beneficiari ai profundelor 
transformări înnoitoare Ce au 
avut loc în agricultură, în anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", co
muniștii, cooperatorii, mecani
zatorii șl specialiștii din coope
rativa agricolă de producție 
Valea Mare au acționat cu toa
tă răspunderea pentru folo
sirea integrală a fondului fun
ciar, ridicarea permanentă a 
potențialului de producție al 
pămîntului, desfășurînd tn acest 
sens un amplu program de lu
crări de îmbunătățiri funciare. 
Astfel, tn cei peste 25 de ani 
care au trecut de la încheierea 
cooperativizării agriculturii, pro
ducția globală a crescut de la 

du-se producția materială șl 
serviciile. îmbogățindu-se zes
trea edilitară.

Acționînd pentru Înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agra
re, cooperatorii, mecanizatorii șl 
specialiștii au obținut producții 
superioare planului, realizind 
66 000 kg sfeclă de zahăr la hec
tar, 8 000 kg porumb la hectar, 
peste 6 600 kg orz și 5 300 kg 
grîu la hectar, precum și 3 000 
litri de lapte pe vacă furajată, 
depășind prevederile la fondul 
de stat.

Analizlndu-ne în mod critic șl 
autocritic activitatea. în lumina 
sarcinilor mari ce ne stau In 
față, acționăm — așa cum ne-a 
Îndrumat secretarul general al 
partidului nostru — pentru a 
face din anul 1988 anul produc
țiilor record, la nivelul exigen
țelor noii revoluții agrare.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
în numele cooperatorilor, me
canizatorilor. al tuturor lucră
torilor ogoarelor județului Mu
reș exprim deplinul acord cu 
prevederile planului pe 1988, cu 
celelalte documente supuse 
dezbaterii plenarei, angaj!ndu-ne 
că vom munci cu dăruire 
patriotică și pasiune revoluțio
nară pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului, a progra
melor de dezvoltare a agricultu
rii, astfel ca în acest an să ob
ținem cele mal mari producții 
din istoria județului.

tuată într-una dintre cele mal 
fertile zone ale Bărăganului. 
Printr-o muncă mai bine orga
nizată. în anul 1987. la cultu
ra orzului am realizat o pro
ducție de 8 200 kg la hectar, la 
floarea-soarelui 4 065 kg, la soia 
2 000 kg, la fasole peste 1400 
kg, iar la porumb știuleți cu 
aproape 4 000 kg la hectar mai 
mult ca în anul precedent. A- 
ceste producții au fost obținu
te pe terenuri neirigate. în zo
otehnie am realizat 5 000 litri 
lapte pe vacă furajată.

Sintem hotărîți ca, în cel mal 
scurt timp, I.A.S. Borăneștl 
să devină o unitate de referin
ță a agriculturii noastre de stat, 
în acest scop, încă din toam
na trecută, am stabilit măsuri 
concrete pentru a realiza indi
catorii de plan stabiliți pe anul 
1988.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprimînd atașamentul 
fierbinte al tuturor lucrătorilor 
din agricultura județului Ialomi
ța față de politiaa internă și ex
ternă clarvăzătoare a partidu
lui si statului nostru. în
credințăm plenara, pe secreta
rul general al partidului că in 
anul 1988 comuniștii, toți oa
menii muncii din I.A.S. Boră- 
nești nu vor precupeți nici 
un efort pentru a asigura creș
terea producției și eficienței e- 
conomioe. sporind astfel contri
buția la dezvoltarea agricultu
rii românești. Ia ridicarea ni
velului de trai al întregului po
por. la înflorirea multilaterală 
a scumpei noastre patrii.

tură, trebuie să recunoaștem că 
rezultatele obținute nu sint pe 
măsura posibilităților de care 
dispunem.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că pentru creșterea sub
stanțială a producțiilor de ce
reale și plante tehnice au fost 
luate măsuri pentru asigurarea 
semințelor de calitate, pentru 
organizarea și desfășurarea lu
crărilor agricole din acest an la 
un nivel superior. în pomicultu
ră și viticultură s-a acționat 
pentru transportul și adminis
trarea Îngrășămintelor naturale 
și chimice, efectuarea lucrărilor 
de tăieri pentru rodire și a 
stropirilor de lamă. în sectorul 
de mecanizare, pentru execu
tarea unor lucrări de reparații 
de calitate, la nivelul județului 
s-au constituit centre speciali
zate pe grupe si categorii de 
mașini și utilaje. dotate cu 
aparatura necesară efectuării 
probelor de funcționare, creîn- 
du-se toate condițiile pentru ca 
întregul parc de mașini și trac
toare să fie gata de lucru la 
termenul stabilit.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprimîndu-mi acordul 
deplin cu documentele supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei, 
înalt forum al democrației mun- 
citorești-revoluționare, ne an
gajăm să muncim cu respon
sabilitate pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare, a progra
melor de dezvoltare economico- 
socială a patriei noastre.

365 mii lei la 13 milioane lei. în 
această perioadă, producțiile 
medii au crescut la grîu de pes
te 7 ori, la orz de aproape 10 
ori, iar la porumb de 9 ori.

Datorită creșterii potențialu
lui economic al cooperativei a 
crescut nivelul de trai material 
și spiritual al membrilor coope
ratori, al tuturor locuitorilor 
comunei noastre. Au fost con
struite numeroase locuințe noi 
și edificii social-culturale.

După ce s-a referit la rezul
tatele obținute de C.A.P. Valea 
Mare în anul 1987, la principa
lele culturi, vorbitoarea a spus: 
Pentru 1988 am stabilit măsuri 
concrete, cu termene *1 răs

punderi precise, pentru trans
punerea neabătută în viață a 
sarcinilor stabilite de Confe
rința Națională a partidului. 
Am executat lucrări de afînare 
adincă pe aproape 25 la sută 
din suprafața arabilă a unității, 
acționăm pentru înfăptuirea 
unui amplu program de apli
care a amendamentelor și în
grășămintelor organice pe o su
prafață de 150 ha. în ferma zo
otehnică am luat măsuri pentru 
creșterea în continuare a efec
tivelor de animale, pentru valo
rificarea superioară a furajelor, 
a bazei tehnico-materiale, astfel 
ca ponderea acestui important 
sector In totalul producției glo

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
SZEKELY LADISLAU

Vă rog să-ml permiteți să 
exprim sentimentele de profund 
respect și nemărginită recunoș
tință oe le poartă locuitorii co
munei Boroșneu Mare, toți 
lucrătorii ogoarelor județului 
Covasna secretarului general el 
partidului, pentru prodigioasa 
și îndelungata sa activitate re
voluționară pusă în slujba 
partidului, patriei șl poporului.

Asemenea tuturor zonelor ță
rii, județul Covasna a cunoscut 
In perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui o importantă creștere eco
nomică. Astfel, producția indus
trială a sporit într-un ritm me
diu anual de peste 12 la sută, 
cea agricolă de 6 la «rută, iar 
fondurile fixe pe locuitor au În
registrat o dinamică de 13,2 la 
sută, ceea ce ne situează prin
tre județele cu ritmul cel mai 
accentuat de dezvoltare. Prin 
munca- plină de dăruire patrio
tică a tuturor celor ce trăim și 
muncim în județul Covasna. au 
fost ridicate tn acești ani, dato
rită investițiilor acordate de la 
bugetul de stat, mari platforme 
industriale, noi și moderne o- 
biective economice, locuințe 
confortabile, așezăminte social- 
culturale.

în agriculturii au avut loc. de 
asemenea, mari prefaceri înnoi
toare. S-au alocat importante 
investiții pentru mecanizarea sl 
modernizarea acestei ramuri de 
producție, extinderea lucrărilor 
de Îmbunătățiri fundare, pentru 
dezvoltarea zootehniei.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la rezultatele obținute de 
Asociația economică intercoope- 
ratistă de creștere șl îngrășare 
a tineretului taurin de la Bo
roșneu Mare, unde lucrează.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VICTOR OPRESCU

Lucrările plenarei Consiliului 
Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor se desfă
șoară sub semnul Înaltelor exi
gențe. al tezelor șl orientărilor 
de excepțională Însemnătate is
torică și practică cuprinse in 
magistralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidu
lui, program de muncă și luptă 
revoluționară al comuniștilor, al 
întregului popor pentru înăl
țarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
de bunăstare materială și spi
rituală.

Referindu-se tn continuare la 
activitatea S.M.A. Urlați, jude
țul Prahova. unde își desfă
șoară activitatea, vorbitorul a 
subliniat că au fost depuse e- 
forturi stăruitoare pentru efec
tuarea la timp, în condiții de 
calitate și eficientă sporită, a 
lucrărilor agricole, pentru pro
movarea tehnologiilor de cul
tură menite să asigure crește
rea producției agricole. Ca ur
mare, prevederile planului de 
lucrări pe anul 1987 au fost În
deplinite în proporție de 103 la 
sută, indicele de utilizare a 
parcului de tractoare a fost rea
lizat în proporție de 101 la sută, 
iar prevederile de creștere a 
productivității muncii au fost 
depășite cu 3 la sută.

Cu toate acestea, a subliniat 
apoi vorbitorul, rezultatele ob
ținute pe întreaga suprafață cul
tivată in raza de activitate a 
stațiunii noastre nu s-au ridi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DAN EMIL

Vă rog să-mi îngăduiți ca, 
de la tribuna acestui înalt 
forum al democrației muncito- 
rești-revoluționare, să exprim, 
în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului 
Galați, recunoștința noastră 
fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru eroi
ca sa activitate revoluționară, 
consacrată înaintării neabătute 
a societății noastre pe calea 
dezvoltării multilaterale, a 
progresului material și spiritual, 
a bunăstării și fericirii întregu
lui popor, cauzei socialismului 
și comunismului, păcii și cola
borării între toate popoarele 
lumii. Vorbitorul a înfățișat 
apoi principalele coordonate ale 
dezvoltării agriculturii județului 
Galați în perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, subliniind că pe 
această bază s-a putut desfășu
ra un amplu proces de moder
nizare a industriei alimentare.

Raportăm plenarei, a spus în 
continuare vorbitorul, că, pe 
deplin conștienți de sarcinile 
mobilizatoare ce ne revin în 
amplul proces de transpunere 
în viață a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului, 
ale noii revoluții agrare, comu
niștii, toți cei ce muncesc în 
Industria alimentară gălățeană 
au reușit să-și Îndeplinească 

bale a cooperativei să ajungă, 
la sfîrșitul acestui an, la aproa
pe 60 la sută.

în încheiere, vorbitoarea a 
arătat că locuitorii ... comunei 
Valea Mare, toți lucrătorii din 
agricultura județului Dîmbovi
ța se angajează, în fața plena
rei, să muncească cu exigență 
și răspundere, în spirit revolu
ționar, pentru a obține în acest 
an hotărîtor al actualului cin
cinal cele mai mari producții 
agricole, la nivelul cerințelor 
noii revoluții agrare, pentru în
făptuirea exemplară a hotărîri
lor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

arătînd că anul trecut a fost 
Îndeplinit planul la toți indica
torii, depășindu-se efectivele 
planificate. De asemenea, in 
condițiile obținerii unei greutăți 
medii la tăiere de peste 420 kg, 
creșterea In greutate a anima
lelor a fost realizată In propor
ție de 121,4 la sută. Iar livrările 
la fondul de stat In proporție 
de 142 la sută.

Cu toate acestea — a subliniat 
vorbitorul — slntem pe deplin 
conștienți de faptul că avem 
încă serioase rezerve de sporire 
a producției și a eficienței eco
nomice. Vom pune In con
tinuare un accent deosebit pe 
Însușirea șl aplicarea celor mal 
noi cuceriri ale științei șl tehni
cii zootehnice, pe ridicarea 
necontenită a nivelului de pre
gătire politică și profesională a 
tuturor lucrătorilor din unitate, 
pe crearea unui climat sănătos 
de muncă. In așa fel îndt Să 
gospodărim cu grijă toate re
sursele de care dispunem.

Declarindu-mă de acord eu 
prevederile planului pe anul 
1988, cu celelalte documente 
supuse dezbaterii, asigurăm 
conducerea partidului și statu
lui nostru, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că, puternic 
mobilizați de indicațiile și orien
tările date la Conferința Națio
nală a partidului șl la recenta 
plenară a Consiliului Național 
el Oamenilor Muncii, vom ac
ționa cu toată energia și pri
ceperea pentru Înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor marelui 
forum al comuniștilor, pentru a 
ne spori contribuția la dezvol
tarea șl modernizarea agricultu
rii. la Înflorirea scumpei noastre 
patrii.

cat. In ansamblul lor, Ia nivelul 
posibilităților, al bazei tehnico- 
materiale de care dispunem. 
Lipsurile manifestate în activi
tatea noastră au fost analizate 
In spirit critic și autocritic In 
adunarea generală a oamenilor 
muncii din stațiune și în adu
nările generale ale cooperative
lor agricole de producție, sta
bilindu-se măsuri ferme, con
crete pentru îmbunătățirea ra
dicală a muncii noastre și a tu
turor factorilor implicați In rea
lizarea sarcinilor sporite de 
creștere a producției în cel 
de-al treilea an al cincinalului. 
Trăgind toate concluziile ce se 
Impun din activitatea desfășu
rată, acționăm acum pentru a 
pregăti in cele mai bune con
diții campania de primăvară, 
toate lucrările din acest impor
tant an agricol.

Hotărîți să Îndeplinim ne
abătut indicațiile și orientările 
formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind ac
centuarea factorilor intensivi ai 
dezvoltării economice, ne anga
jăm să acționăm cu fermitate 
pentru aplicarea în producție a 
măsurilor cuprinde în programe
le de perfecționare a organizării 
și modernizării activităților din 
agricultură, pentru ridicarea ni
velului pregătirii profesionale a 
mecanizatorilor, realizarea indi
catorilor economico-financiari. 
aplicarea neabătută a principii
lor autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii în fiecare secție 
de mecanizare.

principalele sarcini de plan pe 
anul 1987.

Acționind sub conducerea șl 
cu sprijinul permanent al co
mitetului județean de partid, 
beneficiind de existența în Ga- 
lăți a Facultății de tehnologia 
și chimia produselor alimenta
re, am organizat colective in- 
terdisciplinare de cercetare cu 
specialiști din învâțămînt și 
producție,, care acționează cu 
înaltă responsabilitate pentru 
înfăptuirea unui amplu pro
gram de măsuri, menit să con
ducă la modernizarea produc
ției, introducerea mal rapidă a 
progresului tehnic, dezvoltarea 
științifică și tehnologică. Ca ur
mare a integrării organice din
tre învățămînt, cercetare și 
producție, au fost realizate 
tehnologii și utilaje de perfor
manță pentru industria alimen
tară, acvacultură și mecaniza
rea pescuitului, noi sortimente 
de produse alimentare.

Analizindu-ne activitatea cu 
toată răspunderea, trebuie să 
arăt însă că industria alimen
tară gălățeană ar fi putut ob
ține rezultate mult mai bune 
dacă în activitatea organelor 
de conducere colectivă nu s-ar 
fi manifestat o serie de nea
junsuri. Sîntem hotărîți ca, 
printr-o organizare superioară 
a activității de preluare a ma

teriilor prime vegetale și ani
male din toate sectoarele și o 
valorificare complexă a acesto
ra, prin utilizarea de procese 
tehnologice moderne și creș
terea gradului de industriali
zare, să îmbunătățim radical 
întreaga noastră activitate.

In încheiere, vorbitorul a ex
primat angajamentul comuniș
tilor, al tuturor oamenilor mun
cii din industria alimentară a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TUDOR DONE

in perioada care a trecut de 
la istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, pe care cu justifi
cată' mîndrie patriotică o nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
prin înfăptuirea politicii știin
țifice, profund umaniste a par
tidului și statului de repartiza
re armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul, țării, 
județul Suceava s-a dezvoltat, 
asemenea tuturor zonelor pa
triei. intr-un ritm fără prece
dent.

Vă rog să-ml permiteți să 
raportez plenarei că, față de 
1986, unitățile agrioole coopera
tiste din județul nostru, mobili- 
zînd Întreaga forță de muncă, 
mijloacele materiale și meca
nice de care dispun, au reușit 
anul trecut să obțină rezultate 
superioare la majoritatea Indi
catorilor de plan, 1987 fiind al 
doilea an când pe ansamblul ju
dețului cooperativele agricole 
de producție și-au încheiat ac
tivitatea cu beneficii.

Sîntem însă conștienți — a 
arătat vorbitorul în continuare 
— că rezultatele obținute In 
1987 nu s-au situat la nivelul 
posibilităților de cane dispu
nem. Așa cum se apreciază cri
tic în rapoartele prezentate ple
narei, nici în județul nostru nu 
s-a acționat cu toată fermitatea 
pentru întărirea și creșterea pu
terii economice a unităților, pen
tru valorificarea In circuitul 
productiv a tuturor resurselor 
materiale șl de forță de muncă.

Sarcinile de plan pe anul 1988 
sînt și pentru județul Suceava

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
EUGEN TARHON

Analiza pe care o facem 
astăzi. stabilirea direcțiilor 
prioritare In care trebuie să ac
ționăm se Înscriu, prin , caracte
rul lor exigent, In strădania 
tuturor oamenilor muncii de a 
aplica exemplar In viată orien
tările și sarcinile date de mult 
stimabil secretar general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind îm
bunătățirea muncii, valorifi
carea tuturor rezervelor, spo
rirea eficientei si competitivită
ții tehnico-economice. reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
plan din anul 1988.

Doresc să raportez plenarei că 
In silvicultură au fost Înregis
trate depășiri la principalii indi
catori de plan pe 1987 și luna 
ianuarie din acest an. Inclusiv 
exportul, fiind asigurate condi
țiile necesare Îndeplinirii sar
cinilor din 1988. Sîntem angajați 
cu toate forțele pentru gospodă
rirea superioară, mai eficientă a 
pădurilor și vegetației forestie
re din afara fondului forestier, 
precum și a pajiștilor de mun
te pentru regenerarea pădurilor 
pe o suprafață de peste 60 mii 
hectare — substanțial sporită 
față de anii precedenți, in con
dițiile extinderii In cultură a 
speciilor autohtone valoroase și 
sporirii suprafețelor Împădurite 
pe cale naturală, asigurării den
sității optime la hectar în toate 
pădurile: de asemenea. Împădu
rim aproape 15 mii hectare de 
terenuri degradate. îndeosebi in 
județele Constanta. Tulcea, Bu
zău, Vrancea. în conformitate cu 
Programul unitar de împăduriri, 
elaborat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul 
Lunii pădurii, din martie-apri-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MACEDON HANGAN

Prin problematica înscrisă Ia 
ord.nea de zi, plenara consti
tuie o nouă dovadă a preocu
părilor stăruitoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru 
ca activitatea din agricultură să 
fie substanțial îmbunătățită și 
să se desfășoare în lumina ho
tărîrilor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, în vederea înfăptui
rii neabătute a obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Județul Bistrița-Năsăud, ase
menea tuturor județelor țării, 
a beneficiat din plin, în anii 
care au trecut de la Congresul 
al IX-lea, de roadele politicii 
științifice a partidului, de am
plasare rațională a forțelor de 
producție în teritoriu, al cărei 
inițiator a fost strălucitul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Industria a 
crescut în ultimele două dece
nii de 18,4 ori, producția agrico
lă s-a triplat. Prin sistematiza
rea localităților, dezvoltarea 
construcțiilor industriale și de 
locuințe, a edificiilor social- 
culturale, județul nostru a căpă
tat o Înfățișare nouă, oferind 
tuturor locuitorilor condiții tot 
mai bune de muncă și viață.

In anul 1987, folosind mal 
bine baza tehnico-materială și 
aplicînd cu consecvență noile 
tehnologii de cultură, am obți
nut producții vegetale superioa
re anilor anteriori. Iar pe a- 
ceastă bază am sporit substan
tial cantitățile de produse agro

județului Galați de a acționa 
cu fermitate și spirit revoluțio
nar, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, pen
tru realizarea exemplară, în 
condiții de înaltă eficiență, a 
planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, contribuind ast
fel la dezvoltarea avuției națio
nale, la creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a Între
gului popor.

deosebit de mobilizatoare. Pen
tru realizarea acestora ne-am 
pregătit temeinic încă din anul 
trecut: arăturile adinei de 
toamnă au fost executate la 
timp și de bună calitate pe în
treaga suprafață, s-au transpor
tat în cîmp și administrat în
semnate cantități de îngrășă
minte organice și chimice, s-au 
asigurat semințele și materialul 
săditor din soiuri și verigi bio
logice superioare, parcul de 
tractoare șl mașini agricole ce 
vor fi utilizate în campania de 
primăvară fiind reparate aproa
pe In totalitate. Am organizat 
mal bine munca In acord global 
pe ferme, brigăzi și echipe șl 
ne-am preocupat de Îmbunătă
țirea structurii bazei furajere. 
Acționăm cu toate forțele pen
tru realizarea programelor de 
îmbunătățiri funciare, de Între
ținere a pășunilor și tinetelor 
naturale șl acordăm o atenție 
mal mare perfecționării pregă
tirii profesionale a cooperatori
lor și cadrelor de conducere.

Declarindu-mă Intru totul de 
acord cu documentele plenarei, 
dau expresie. In numele oame
nilor muncii din agricultura su- 
ceveană, angajamentului nostru 
de a acționa cu toată hotărirea 
și abnegația revoluționară pen
tru realizarea exemplară a sar
cinilor pe acest an. a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XIII-lea șl Conferința Națională 
ale partidului, care asigură 
Înălțarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres șl civilizație 
socialistă.

lle, eu sprijinul organizațiilor de 
tineret, consiliilor populare, șco
lilor și altor unități, vom orga
niza șl desfășura mai bine ac
țiunile de împăduriri, astfel in
cit campania din această pri
măvară să aibă un larg carac
ter de masă, să crească atașa
mentul și grija populației față 
de pădure. Totodată, vom acor
da o atenția deosebită recoltării 
fructelor de pădure, ciupercilor, 
plantelor medicinale și aromati
ce, realizării sarcinilor tn apl- 
cultură, sericicultură, valorifi
cării superioare a tuturor pro
duselor, atît pe piața internă. cit 
și la export.

în vederea sporirii produc
ției de masă verde la nivelul 
prevederilor din program, avem 
asigurate lngrășămintele. pre
cum și semințele necesare, in
tr-o structură Îmbunătățită, 
pentru realizarea celor 480 mii 
hectare prevăzute a fl Insă- 
mtnțate și supralnsămlnțate ce 
revin silviculturii. Totodată, 
vom sprijini zootehnia prin re
partizarea din timp a suprafe
țelor de pădure pășunabile șl 
pentru recoltat iarbă, precum șl 
prin livrarea unor cantități spo
rite de frunzare.

Asigur plenara, a spus In 
Încheiere vorbitorul, personal pe 
mult stimatul secretar general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu răspundere comunis
tă pentru realizarea prevederi
lor pe 1988 șl pe Întregul cinci
nal, Îndeplinind exemplar sarci
nile ce revin silviculturii din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului.

alimentare livrate de fondul de 
stat. Acordînd o atenție deose
bită Îmbunătățirii bazei fura
jere și aplicării tehnologiilor 
moderne de producție, efective
le de animale au crescut sub
stanțial in ultimii cinci ani. ceea 
ce a făcut ca ponderea acestui 
sector, in totalul producției a- 
gricole. să ajungă la 49 la sută.

în vederea realizării integra
le a prevederilor programului 
unic am ajutat gospodăriile 
populației să crească un număr 
mare de animale, efectul aces
tor măsuri concretizîndu-se în 
livrarea la fondul centralizat al 
statului a unor cantități sporite 
de produse agroalimentare.

Cu toate aceste realizări, tre
buie să arăt că rezultatele ob
ținute In 1987 nu ne satisfac 
pe deplin și acționăm cu toa
tă energia pentru Întărirea or
dinii și disciplinei, pentru creș
terea răspunderii față de sarci
nile încredințate.

Asigurăm plenara, pe secre- , 
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, că 
vom lua toate măsurile șl vom 
acționa cu înalt spirit revolu
ționar pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor de plan, 
pentru creșterea substanțială a 
producției agricole, vegetale și 
animale, pentru ca și agricultu
ra județului nostru să se situe
ze la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare.
(Continuare in pag» a V-a)
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Din cuvintul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE ANTOCHI

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DAVID

Plenara noastră a dezbătut 
probleme de .cea mai mare im
portantă' pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor ce ne revin 
in acest an, cu o semnifica
ție deosebită în înfăptuirea ma
rilor obiective stabilite pentru 
progresul agriculturii de către 
Congresul al XlII-lea șl Con
ferința Națională ale partidului. 
Analizarea in spiritul unei înal
te exigente a modului in care 
s-a muncit anul trecut în a- 
gricultură. pentru realizarea 
sarcinilor da plan, jalonarea, în 
cadrul acestui reprezentativ for 
al democrației noastre socialis
te a metodelor, mijloacelor șl 
direcțiilor de acțiune în vede
rea obținerii unor producții a- 
gricole sporite, constituie o nouă 
și puternică expresie a preocu
pării constante a secretarului 
general al partidului nostru, to
varășul Nlcolae Ceaușescu, pen
tru înfăptuirea neabătută a o- 
biectivelor noii revoluții agrare.

Informez plenara că și pen
tru agricultura județului Bacău 
perioada de mari Înfăptuiri, 
inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, pe care 
cu legitimă mindrle o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu1*, a 
însemnat prefaceri profunde pe 
toate planurile, materializate în 
creșterea de peste 3 ori a pro
ducției globale agricole. Saltul 
agriculturii județului nostru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE EREMIA

Sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, agricultura 
românească a cunoscut un pro
ces continuu de profunde trans
formări calitative, beneficiind 
de un mare sprijin din partea 
statului, concretizat prin puter
nica și moderna bază materială 
de care dispun astăzi unitățile 
agriculturii noastre socialiste. 
Este meritul incontestabil al 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a fi stabilit, în cadrul strate
giei dezvoltării agriculturii, că 
obiectivul fundamental al epocii 
pe care o parcurgem îl consti
tuie realizarea noii revoluții a- 
grar®, care are..drept obiectiv 
realizarea unei producții agri
cole care să satisfacă pe deplin 
necesitățile de consum ale în
tregului popor, precum și alte 
cerințe ale dezvoltării econo
miei naționale.

Programele speciale de dez
voltare accelerată a agriculturii, 
elaborate din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și în mod 
deosebit programele de îmbu
nătățiri funciare, pentru asigu
rarea unor producții ridicate și 
stabile, de extindere și diversi
ficare a mecanizării, de dezvol
tare a zootehniei pe baza celor 
mai moderne tehnologii, sînt 
menite să asigure condiții pen
tru o agricultură intensivă, cu 
randament șl eficiență ridicate. 
Toate aoeste programe și cele
lalte măsuri de modernizare a 
agriculturii au ca suport un vast 
și susținut program de inves
tiții.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că importante transfor
mări au avut loc și in domeniul 
conducerii pe baze economice a 
activității unităților din agricul
tură. Au fost aduse perfecțio
nări mecanismului economico- 
financiar, menite să așeze în
treaga activitate pe principiile 
autoconducerii și autofinanțării, 
astfel ca fiecare unitate să des
fășoare o activitate rentabilă, 
eficientă, respectiv să-și acope
re cheltuielile din veniturile 
proprii.

Urmare a preocupărilor con
stante ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a pune 
ordine șl disciplină în adminis
trarea fondurilor materiale și 
bănești din agricultură, s-a in
trodus bugetul de venituri si 
cheltuieli, instrument esențial 

este o expresie a saltului ge
neral pe care l-a cunoscut a- 
gricultura noastră socialistă, 
este o consecință logică a po
liticii de dezvoltare rapidă a a- 
cestei importante ramuri a e- 
conomiei naționale, a eforturi
lor făcute în acest sens.

Anul trecut am acționat cu 
fermitate pentru aplicarea cu 
consecventă a principiilor nou
lui mecanism economic, pentru 
gospodărirea rațională a resur
selor materiale, umane si finan
ciare. Analizînd în mod critic 
activitatea desfășurată, trebuie 
să informăm, totodată, că avem 
încă neîmpliniri în privința fo
losirii integrale a pămîntului, a 
bazei materiale existente. în or
ganizarea producției și a mun
cii. în aplicarea tehnologiilor, 
lipsuri pe care sîntem hotăriti 
să le eliminăm din activitatea 
noastră.

Ne angajăm, a spus In înche
iere vorbitorul, să acționăm cu 
pasiune, dăruire și înaltă res
ponsabilitate comunistă pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin în vederea 
sporirii continue a producției a- 
gricole, vegetale și animale, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor noii revoluții agra
re. a hotărîrilor celui de-al 
XlII-lea Congres șl Conferinței 
Naționale ale partidului.

de planificare și conduoere a 
prooeselor economico-financiare 
in condiții de eficiență sporită, 
s-au stabilit normative finan
ciare — haremuri maxime da 
cheltuieli — pe produse, ș-au 
adus perfecționări substanțiale 
planului de finanțare a activi
tății economlco-sociale. s-a in
stituit sistemul de avansuri bă
nești, fără dobîndă. ce ss acor
dă de către unitățile de prelua- 
re-achizltii unităților producă
toare, s-au redus dobinzlle la 
creditele bancare, s-au generali
zat organizarea Si retribuirea 
muncii In acord global, punîn- 
du-se un accent deosebit pe co
relarea retribuției cu gradul de 
realizare a producției fizice pla
nificate.

Subliniind, în continuare, că 
neajunsurile înregistrate îti ac
tivitatea unor unități din agri
cultură în direcția folosirii pă- 
mîntulul, a bazei materiale, a- 
baterile acestora de la discipli
na de plan și financiară se da
torează și lipsurilor manifestate 
în munca aparatului financiar- 
bancar, vorbitorul a spus : Por
nind de la aceasta vom întări șl 
mai mult controlul bancar, in 
special calitatea și eficienta a- 
cestuia, vom acorda o atenție 
deosebită perfecționării conti
nue a calificării și pregătirii 
profesionale, îmbunătățirii sti
lului și metodelor de muncă și 
oonducere. cu accent pe întări
rea activității din cadrul uni
tăților bancare din sucursale și 
filiale, acestea fiind în fapt uni
tățile noastre operatr/e care ac
ționează nemijlocit în procesul 
de control, finanțare-creditare 
a producției și investițiilor, a 
celorlalte activități.

Aparatul finandar-bancar este 
ferm hotărît și se angajează in 
fața plenarei să nu precupe
țească nici un efort pentru în
făptuirea exemplară a sarcini
lor ce-i revin pe linia transpu
nerii neabătute în viață a hotă
rîrilor de partid și de stat pri
vind aplicarea fermă a princi
piilor mecanismului economioo- 
financiar. Indicațiile și orientări
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
precum și măsurile ce vor fi 
adoptate la această plenară se 
vor constitui pentru toti oame
nii muncii din Banca pentru 
agricultură și industrie ali
mentară intr-un amplu program 
de acțiune, pe care ne angajăm 
să-l urmăm și să-l aplităm cu 
toată fermitatea, așa cum na 
cere mult iubitul nostru condu
cător de partid șl de stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Dlnd expresie Înaltei prețuiri șl 
considerații față de contribuția 
determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și Înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statu
lui. la desăvîrșirea măreței 
opere de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, vorbitorul a relevat 
că toți cel cafe lucrează în a- 
grlcultură lși manifestă cea 
mal profundă gratitudine pen
tru fundamentarea conceptului 
noii revoluții agrare, pentru a- 
jutorul multilateral, de inesti
mabilă valoare acordat in ve
derea materializării acestuia.

Conferirea în cadrul plenarei 
a titlului de „Erou al Noii Re
voluții Agrare** județului Olt și 
Sectorului agricol Ilfov, pre
cum și unui mare număr de 
unități agricole, care au reali
zat anul trecut producții agri
cole record, reprezintă pentru 
acestea o înaltă onoare si. tot
odată. un puternic imbold în 
muncă pentru toți cei ce lu
crează în agricultură. în ve
derea realizării în acest an, în 
toate județele șl unitățile agri
cole, a unor producții superi
oare. Orientările de largă per
spectivă. indicațiile pe care ni 
le-a dat secretarul general al 
partidului, sarcinile stabilite cu 
prilejul analizelor de mare pro
funzime făcute in numeroase 
ocazii cu privire la dezvoltarea 
agriculturii reprezintă pentru 
noi o călăuză sigură în muncă, 
pentru perfectionarea întregii 
noastre activități și creșterea 
eficientei acesteia.

Arătînd că anul trecut oa
menii muncii din agricultură au 
obținut importante rezultate în 
sporirea producției agricole, 
vorbitorul a subliniat că un 
număr Însemnat de unități a- 
gricole au realizat producții re
cord la grfu, orz. porumb, floa- 
rea-soarelui. Boia, sfeclă de 
zahăr, cartofi, legume și în zoo
tehnie, la nivelul cerințelor și 
obiectivelor noii revoluții a- 
grare.

In realizarea recoltelor mari, 
un rol determinant l-a avut 
Introducerea In producție a re
zultatelor cercetării științifice, 
pe baza programelor elaborate 
sub directa conducere a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. căreia, si cu 
acest prilej, ii exprimăm cele

CUVlNTUL
ELENA

în numele lucrătorilor ogoa
relor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Călărași, vă rog 
să-mi îngăduiți să exprim pro
funda noastră recunoștință față 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui activitate revoluționară 
se identifică, de peste cinci de
cenii și jumătate, cu lupta parti
dului nostru pentru apărarea 
intereselor vitale ale țării, pen
tru Înfăptuirea idealurilor de 
independență, pace și progres 
ale poporului român.

Ne facem o datorie de con
știință de a sublinia și cu acest 
prilej că, In cei 23 de ani care 
au trecut de la Congresul al IX- 
lea al partidului, județul Călă
rași a cunoscut, asemenea tutu
ror zonelor patriei, o puternică 
dezvoltare economico-socială.

Aplicînd neabătut prețioasele 
dumneavoastră orientări și in
dicații date cu prilejul vizite
lor de lucru în județul și uni
tatea noastră, acționind pentru 
aplicarea tehnologiilor avansa
te de lucru, întărind spiritul de 
ordine și răspundere al cadrelor 
de partid și de stat, al specia
liștilor, al tuturor lucrătorilor 
ogoarelor, producțiile la hectar 
au sporit considerabil, aproplin- 
du-se de cerințele noî revoluții 
agrare. în anul 1987 C.A.P. Dor 
Mărunt a obținut o producție 
medie la grîu de 8 534 kg, la orz 
de 8 968 kg, la porumb de 25 220 
kg știuleți. Iar la sfecla de za
hăr de 86120 kg la hec
tar, reallzînd un beneficiu to
tal de peste 16 milioane lei, 
cu 4 milioane mal mult față 

mal respectuoase mulțumiri, 
profunda noastră prețuire șl 
recunoștință.

Aplicarea noilor cuceriri ale 
științei agricole și generaliza
rea experienței Înaintate a 
unităților fruntașe vor consti
tui. în continuare, principalele 
obiective ale activității noastre, 
a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură.

Arătind că la un număr în
semnat de indicatori s-au înre
gistrat totuși rămîneri în urmă, 
realizările la producția vegetală 
și animalieră situîndu-se sub 
nivelul planului și al posibilită
ților. al bazei tehnico-materiale 
asigurate, vorbitorul a reliefat 
că acestea dovedesc insuficienta 
preocupare și răspundere a ca
drelor din minister, a unor or
gane agricole județene, cît si a 
unor conduceri din unitățile de 
producție pentru buna gospodă
rire a pămintului, pentru orga
nizarea muncii și efectuarea lu
crărilor agricole în conformita
te cu normele și legile în vi
goare, pentru realizarea progra
melor prevăzute îh zootehnie.

Realizarea importantelor sar
cini ce revin agriculturii pe a- 
cest an impune să acționăm cu 
fermitate pentru organizarea 
mai bună a producției și a 
muncii în fiecare unitate pro
ductivă, pentru înfăptuirea în
tocmai a prevederilor din pro
gramele speciale aprobate, pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan, atît la indicatorii fizici, cît 
și la cei de eficiență economică.

După ce s-a referit pe larg 
Ia măsurile privind buna des
fășurare a campaniei de pri
măvară, excutarea tuturor lu
crărilor din acest an agricol în 
perioadele optime șl la nivel 
calitativ superior, vorbitorul a 
spus în încheiere : Vă încre
dințăm. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
îmbunătățindu-ne stilul șl me
todele de muncă, elimlnlnd din 
activitatea noastră lipsurile și 
greșelile manifestate, ne vom 
consacra Întreaga putere de 
muncă pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor ce ne revin, 
vom face totul pentru îndepli
nirea integrală, cu înaltă efi
cientă. a prevederilor planului, 
a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea si Conferinței Națio
nale ale partidului, contribuind 
astfel la ridicarea scumpei 
noastre patrii pe noî culmi de 
progres și civilizație.

TOVARĂȘEI 
LAZĂR

de prevederile planului. Vă 
sîntem profund recunoscă
tori, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru pre
țuirea ce o acordați muncii 
noastre prin conferirea înaltu
lui titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare", pentru producțiile 
obținute la porumb.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Fiind pe deplin conștient! 
că la baza rezultatelor econo- 
mico-financiare. a realizării pla
nurilor de venituri și cheltuieli 
stau creșterea sistematică a re
coltelor, valorificarea și gospo
dărirea chibzuită a bazei teh- 
nico-materiale de care dispu
nem. în recenta adunare gene
rală a cooperatorilor, în adună
rile de partid am analizat cu 
exigentă revoluționară aspec
tele negative din activitatea 
unor ferme, abaterile de la dis
ciplina muncii, atitudinea de în
găduință a unor cadre și spe
cialiști. neajunsuri care au in
fluențat negativ nivelul produc
țiilor la unele culturi. Pentru 
acest an, cînd sîntem hotăriți să 
obținem la toate culturile pro
ducții superioare, la nivelul cri
teriilor de conferire a înaltului 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", am întreprins măsuri 
concrete pentru sporirea poten
țialului productiv al pămîntu
lui. pentru efectuarea integrală 
și la un înalt nivel calitativ a 
tuturor lucrărilor agricole. Pu
nem un accent deosebit pe ex
tinderea culturilor intensive și 
de eficiență, așezarea întregii 
activități pe principiile auto- 

eonduceriL autogestlunîl econo
mice și financiare.

Exprimîndu-mi deplinul acord 
fată de documentele supuse dez
baterii plenarei, lngăduiti-ml să 
dau glas, în numele celor care 
trăiesc și muncesc în județul 
Călărași, deplinei adeziuni la 
politica Internă șl externă a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI POPA

Vă rog să-ml îngăduiți ca și 
in acest cadru larg democratic 
să exprim, cu adine respect și 
deosebită stimă, simțămintele 
de nemărginită recunoștință și 
fierbinte dragoste pe care toți 
oamenii muncii din Sectorul 
agricol Ilfov, asemenea între
gii națiuni, le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru strălucita sa activitate 
desfășurată în fruntea partidu
lui și statului în vederea asi
gurării progresului multilateral 
al patriei, spre binele și feri
cirea poporului român, pentru 
contribuția determinantă la dez
voltarea continuă a agriculturii 
noastre socialiste.

Acționind in spiritul orientă
rilor și indicațiilor data cu pri
lejul vizitelor de lucru în uni
tățile de producția și cercetare, 
în întreprinderea noastră, co
muniștii, toți - oamenii muncit 
din I.A.S. Mogoșoaia au si
tuat în centrul întregii lor acti
vități creșterea producțiilor 
medii la toate culturile și spe
ciile de animale.

Raportez plenarei că, sub con
ducerea organizației de partid, 
consiliul oamenilor muncii, în
tregul colectiv de muncitori șl 
tehnicieni din I.A.S. Mogoșoaia 
au desfășurat în anul 1987 o 
intensă activitate pentru valori
ficarea superioară a resurselor 
de care dispun, reușind să 
asigure îndeplinirea și depășirea 
majorității indicatorilor de plan, 
unitatea încheindu-și bilanțul 
economic cu Importante bene
ficii.

Raportînd insă activitatea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CRISTIAN HERA

O trăsătură caracteristică, de
finitorie a epocii in care trăim, 
epocă de un dinamism fără pre
cedent In Istorie, o constituie 
promovare hotărită a cercetă
rii științifice în toate domeniile 
activității economico-sociale, ca 
forță puternică de producție, 
așa cum in mod magistral a de
finit-o strălucitul conducător al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia îi adresăm, și cu acest 
prilej, cele mai alese și respec
tuoase mulțumiri pentru tot 
ceea ce a făcut și face în ve
derea dezvoltării intensive și 
multilaterale a agriculturii noas
tre, pentru progresul patriei so
cialiste și bunăstarea întregului 
popor.

Sub conducerea nemijlocită, 
cu sprijinul de înaltă compe
tență al tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului 
și statului nostru, savant de 
largă recunoaștere internațio
nală. cercetarea științifică româ
nească a obținut însemnate suc
cese care se regăsesc șt pe 
tărfmul științei agricole, atît pe 
planul aplicabilității imediate, 
cît și pe oel fundamental, da 
perspectivă. Pentru noi, slujito
rii științei, este o cinste și o 
mare mîndrie să putem partici
pa la minunatul efort creator 
pe care poporul nostru, strtns 
unit in jurul partidului, al 
secretarului său general. 11 
consacră ridicării României pe 
noi trepte de civilizația șl pro
gres.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la activitatea 
din anul 1987 a Institutului de 
cercetări pentru cereale și plan
te tehnice Fundulea în direc
ția creării unor soluri și hibrizi 
de înaltă productivitate, care să 
asigure obținerea unor recolte 
sporite.

Referlndu-se apoi la activi
tatea din 1988 a institutului, 
vorbitorul a arătat că se acțio

partidului șl statului nostru, an
gajamentului solemn de a munci 
cu pasiune revoluționară pentru 
înfăptuirea exemplară a planu
lui pe acest an, contribuind ast
fel la propășirea satului româ
nesc, la măreața operă de edifi
care a socialismului și comu
nismului pe pămlntul României, 

noastră la exigențele formulate 
de Conferința Națională a parti
dului, trebuie să recunoaștem, 
a arătat vorbitorul, că rezulta
tele economico-financiare ale 
anului 1987 puteau fi net supe
rioare dacă în activitatea noas
tră nu și-ar fi făcut loc o serie 
de lipsuri, care au fost anali
zate cu înalt simț de răspunde
re în organizația de partid, in 
organismele democrației mun- 
citorești-revoluționare, stabilin- 
du-se măsuri concrete pentru 
eliminarea lor.

Experiența, rezultatele de pro
ducție și economico-financiare 
obținute în anul trecut, precum 
șl modernizările aduse bazei 
tehnlco-materiale ne dau ga
ranția realizării sarcinilor de 
plan în 1988 și a angajamente
lor asumate.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă rog să-mi permiteți 
ca, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
unitatea noastră, să vă expri
măm profunda recunoștință și 
cele mai fierbinți mulțumiri 
pentru sprijinul permanent pe 
care ni-1 acordați, asigurîndu-vă 
pe dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un efort, că vom 
munci cu toată dăruirea pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin din programele de 
dezvoltare economico-socială pe 
1988 și pe întregul cincinal, 
pentru a ne spori contribuția la 
progresul șl prosperitatea scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

nează cu mal multă hotărlra 
declt în anii precedențl pentru 
aplicarea în producție a rezul
tatelor cercetării și tehnologii
lor Intensive care să conducă, 
în toate unitățile de stat șt 
cooperatiste, la obținerea unor 
recolte dt mai mari șl eficiente 
din punct de vedere economic.

Intr-un timp scurt vom defi
nitiva în detaliu programele 
de participare a personalului 
științific al institutului și al 
stațiunilor de cercetări agricole 
de profil la acțiunile concrete 
organizate de Ministerul Agri
culturii, de direcțiile agricole 
județene și de consiliile unice 
agroindustriale, pentru a stabi
li tehnologiile adecvate fiecărei 
culturi șl fiecărei perioade în 
parte, astfel incit, prin Interven
ții prompte, la fața locului, în 
cîmp. să obținem potențarea 
tuturor Verigilor tehnologice, 
care să asigure realizarea sar
cinilor de producție stabilite 
pentru agricultură.

Pornind de la considerentul 
că pentru noi nu poate exista 
satisfacție mai mare declt aceea 
de a vedea încununate rezulta
tele muncii noastre pe suprafe
țe cit mai mari în unitățile agri
cole, ne angajăm în fața plena
rei, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, a mult 
stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu că vom face totul ca 
rezultatele cercetărilor noastre 
să ajungă mai repede în pro
ducție, onorlndu-ne astfel exem
plar înaltele distincții primite de 
„Erou al Muncii Socialiste" șl 
„Erou al Noii Revoluții Agrare", 
pentru care vă adresăm Încă 
o dată cele mal respectuoase 
mulțumiri.

Vă rog să-ml permiteți să vă 
asigur, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in numele 
oamenilor muncii din institutul 
nostru și din celelalte Instituții 
de profil, că, urmînd luminosul 
dumneavoastră exemplu de 
muncă eroică, de înflăcărat

pștriot și revoluționar, nu vom partidului, pentru a face ca
precupeți nici un efort pentru a victoria noii revoluții agrara să
contribui la înfăptuirea mărețe- fie cu adevărat o victorie a
lor obiective ele politicii producției și a știdnțeL

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN CRISTESCU

Vă rog să-mi permiteți ca de 
Ia această înaltă tribună să dau 
glas sentimentelor de nețărmu
rită dragoste, de profundă re
cunoștință și aleasă prețuire ale 
lucrătorilor ogoarelor, ale tutu
ror locuitorilor comunei Scomi- 
cești față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitor de 
geniu al României socialiste 
moderne, marele Erou între 
eroii neamului, pentru prodi
gioasa activitate revoluționară 
pe care o consacră cu generoa
să dăruire patriotică progresu
lui multilateral al patriei, ridi
cării ei pe noi culmi de progres 
și civilizație, cauzei socialismu
lui și comunismului, păcii și În
țelegerii internaționale.

Adresăm șl cp acest prilej, din 
adîncul inimilor noastre, cele 
mal respectuoase mulțumiri 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, strălucit om politic, 
savant de renume mondial, pen
tru remarcabila contribuție adu
să la dezvoltarea șl moderni
zarea tuturor ramurilor econo
miei naționale, inclusiv a agri
culturii.

Fundamentarea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
politicii agrare a partidului și 
statului nostru, a conceptului, 
obiectivelor și căilor de acțiune 
pentru Înfăptuirea noii revolu
ții agrare a determinat schim
bări fundamentale în munca șl 
viața locuitorilor ogoarelor, 
creșteri deosebit de importante 
ale producției vegetale și ani
male.

Și Ia Scomlceștl, datorită pu
ternicei dezvoltări a bazei teh- 
nico-materlale, investițiilor alo
cate de stat și hărniciei oame
nilor, recoltele obținute sînt In 
prezent de 3—4 ori mal mari

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE ENICĂ MOISESCU
Vă rog să-ml permiteți să 

exprim cele mal alese senti
mente de prețuire și întreaga 
recunoștință a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Constanța fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu pen
tru contribuția determinantă la 
elaborarea si înfăptuirea politi
cii interne șl externe a partidu
lui și statului nostru, la progre
sul șl prosperitatea patriei, ri
dicarea prestigiului României 
socialiste în lume.

Aplicarea in viață a concep
ției științifice, profund revo
luționare. a secretarului general 
al partidului, cu privire la stra
tegia dezvoltării economico-so
ciale armonioase a tuturor zo
nelor tării a făcut ca județul 
Constanța, care 6e număra In 
trecut printre județele cele mai 
rămase în urmă, să se înfățișe
ze în acest an, când se împli
nesc 23 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, cu o 
viață economică și socială în
floritoare, care asigură ridica
rea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a locuitori
lor din această zonă a țării.

In acești ani, agricultura ju
dețului. avlnd la bază proprie
tatea socialistă — de stat și 
cooperatistă — a cunoscut pro
funde transformări înnoitoare, 
la care nid cel mal optimiști 
vizionari nu cutezau să se gîn- 
dească. Terenurile amenajate 
pentru irigat reprezintă în mo
mentul de fată 76 la sută din 
suprafața agricolă a județului, 
s-a extins și modernizat parcul 
de tractoare și mașini agricole, 
a crescut ponderea zootehniei, 
au fost create importante uni
tăți de cercetare științifică.

Toate acestea, a subliniat vor
bitorul. s-au reflectat în spori
rea neîncetată a producțiilor a- 
gricole, vegetale și animaliere. 
Anul trecut am obținut cele 
mai mari producții din istoria 
județului. Realizările dlntr-un 
număr important de unltăti a- 
gricole, de stat si cooperatiste, 
atît In sectorul vegetal, cît și In 

decît în urmă cu două decenii 
și jumătate, cînd se tnohela 
procesul cooperativizării, iar lo
calitatea se prezintă ca un ade
vărat oraș agroindustrial mo
dern, cu un grad ridicat de ci
vilizație.

După ce a relevat rezultatele 
obținute in 1987 la principalele 
culturi, vorbitorul a spus : în 
numele cooperatorilor din Scor
ni cești, vă adresăm, cu deosebit 
respect, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai alese mulțumiri, întreaga 
noastră gratitudine pentru înal
tul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare", care ne-a fost 
conferit astăzi pentru producția 
obținută la porumb, în care re
găsim prețuirea pe care o acor
dați tuturor celor care, prin 
munca lor harnică, prin abnega
ție și dăruire revoluționară, asi
gură an de en recolte tot mal 
bogate, progresul agriculturii 
românești.

Sîntem însă pe deplin con
st lenți că In activitatea noastră 
s-au înregistrat șt unele nea
junsuri, că nu au fost valorifi
cate pe deplin toate resursele, 
că mai avem multe de Între
prins pentru a fi Ia înălțimea 
exigențelor agriculturii noastre 
modeme, intensive.

Declarîndu-ne da acord cu 
prevederile planului pe acest an 
șl cu celelalte documente supuse 
dezbaterii plenarei noastre, sîn
tem hotăriți să nu precupețim 
nici un efort, să acționăm în 
spirit revoluționar pentru a 
transpune neabătut în viață ho- 
tărfrile Congresului al XlII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, obiectivele noii re
voluții agrare, obțlnînd recolte 
tot mai bogate.

zootehnie, se situează ia nivelul 
exigentelor noii revoluții a- 
grare.

In anul 1088, producțiile medii 
Îlanifieate sporesc substanțial, 
n vederea bunel desfășurări a 

activității in acest an agricol, 
acordăm o atenție deosebită 
realizării la termenele stabilite 
a programelor de Îmbunătățiri 
funciare, pregătirii corespunză
toare a condițiilor necesare ex
ploatării eficiente a sistemelor 
de irigații. în domeniul crește
rii animalelor situăm In centrul 
preocupărilor îmbunătățirea ra
dicală a indicilor de reproduc
ție și ridicarea calității structu
rii efectivelor în toate fermele 
zootehnice, creșterea substan
țială a producțiilor animaliere. 
Informez plenara că starea de 
vegetație a culturilor de toamnă 
este bună' șl avem ogoarele 
efectuate pe întreaga suprafa
ță ce urmează a fi însămlnțatâ 
la primăvară. Ne preocupăm 
permanent de îmbunătățirea 
muncii organelor și organizații
lor de partid, organelor de con
ducere colectivă, întărirea răs
punderii cadrelor șl specialiști
lor. întronarea ordinii și discipli
nei. păstrarea șl dezvoltarea a- 
veril obștești, de perfecționarea 
pregătirii profesionale a tuturor 
lucrătorilor din agricultură.

In încheiere vorbitorul a spus : 
Vă asigurăm pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. că. urmînd strălucitul 
dumneavoastră exemplu revolu
ționar de muncă, toți lucrătorii 
ogoarelor din județul Constanța 
vor acționa cu pasiune și dăruire 
revoluționară pentru realizarea 
exemplară a planului pe anul 
1988 și pe întregul cincinal, a- 
vînd ferma convingere că în 
acest fel ne vom aduce o con
tribuție sporită Ia dezvoltarea 
economiei naționale, înfăptuirea 
Istoricelor hotărlrl ale Congre
sului al XlII-lea șl Conferinței 
Naționale ale partidului.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE 

BUZĂU : Producție fizică 
peste prevederi

Oamenii muncii din industria 
județului Buzău sînt angajați cu 
toate fotțcle intr-o amplă și însu- 
flețitoare întrecere pentru Îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan șl a angajamentelor din acest 
an hotărîtor al actualului cincinal. 
Prin aplicarea unor valoroase ini
țiative muncitorești, organizarea 
unor zile și săptămini record, mo
dernizarea continuă a proceselor 
de fabricație și creșterea produc
tivității muncii se înregistrează 
importante sporuri de producție. 
Astfel, in perioada care a trecut 
din acest an. harnicele colective 
muncitorești din 74 unități econo
mice. între care cele de la între
prinderea de geamuri. întreprinde
rea „Metalurgica". întreprinderea 
de contactoare. întreprinderea de 
sîrmă și produse din sirmă din 
Buzău, întreprinderea de garn.- 
turi de frină și etanșare din 
Rimnlcu Sărat au livrat suplimen-

TRANSMISE DE
tar economiei naționale 232 000 mn 
geamuri laminate. 1231 tone oțel 
beton. 1 273 tone sîrmă din otel 
trasă la rece. 158 tone cabluri din 
oțel, aparataj electric de joasă ten
siune, uleiuri minerale, confecții 
textile, produse ale industriei 
electrotehnice, sticlărie de menaj, 
mobilier si altele. (Stelian Chiper). 
VÎLCEA : Oltul - pe o nouă 

albie
O dată cu încheierea lucrărilor da 

execuție a barajului hidrocentralei 
Voila. prima din salba de centrale 
electrice programate a se realiza 
pe cursul superior al Oltului, apela 
acestui rîu au fost deviate în so
luție definitivă pe canalul de fugă. 
Executarea acestei operații hotă- 
ritoare asigură condițiile necesare 
pentru punerea în funcțiune a vii
toarei hidrocentrale, care va avea o 
putere instalată de 14,1 MW.

Se află, de asemenea. în stadii 
avansate de construcție și centrala 
electrică de la Avrig, colectivul 
Antreprizei de construcții hidro

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
energetice Olt-superior angajîn- 
du-se să devanseze cu cel puțin o 
lună termenul de dare în exploa
tare. (Ion Stanciu).
ALBA : Livrări suplimentare 

la export
în perioada care a trecut din 

acest an, în centrul preocupărilor 
colectivului de oameni ai muncii de 
la Combinatul de produse sodice 
din Ocna Mureș s-a situat reali
zarea ritmică a producției fizice și, 
pe această bază, îndeplinirea sar
cinilor la export Asigurarea unor 
parametri ridicați de funcționare a 
instalațiilor, întărirea disciplinei 
tehnologice, creșterea operativității 
livrării produselor au permis să se 
livreze suplimentar la export 2 200 
tone sodă caustică, sodă calcinată și 
bicarbonat de sodiu. Datorită cali
tății produselor ți promptitudinii 
livrărilor către partenerii externi, 
volumul exportului a crescut an de 
an. în prezent, 60 la sută din pro
ducția combinatului sa exportă in 
45 de țări. (Ștefan Dinică).

HARGHITA : Energie 
electrică economisită

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile industriale ale județu
lui Harghita, dînd dovadă de un 
înalt simt gospodăresc în folosirea 
rațională a energiei electrice, au 
acționat cu exigență ți responsabi
litate sporite pentru economisirea 
ei. Astfel, de la începutul anului și 
pînă în prezent, s-au economisit 
circa 5 800 MWh, în condițiile des
fășurării normale a activității pro
ductive. Printre unitățile care au 
contribuit substanțial la realizarea 
acestei economii se află întreprin
derea minieră Bălan. întreprinde
rea de fier Vlăhița, întreprinderea 
de tractoare și întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Miercu- 
rea-Ciuc, întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb Gheorgheni. Cu 
energia electrică economisită sa 
poate asigura buna desfășurare a 
producției în industria județului pe 
timp de două zile ți jumătate. 
(Nicolae Șandru). Arhitecturii modernfi la Focșani Foto : Agerpres
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al Confederației Sindicale Congoleze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiște România, a primit, vineri, 
19 februarie, pe Jean-Michel Bokam- 
ba Yangouma, membru al Biroului 
Politic al Partidului Congolez al 
Muncii, secretar general al Confede
rației Sindicale Congoleze, care, în 
fruntea unei delegații, a efectuat, la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., o vizită de schimb de ex
periență în tara noastră.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost transmise un 
cald salut și cele mai bune urări din 
partea președintelui Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, colonel Denis Sassou 
Nguesso. în același timp, oaspetele a 
mulțumit pentru primire, pentru po
sibilitatea de a vizita România, dind 
o înaltă apreciere realizărilor obți

nute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, în dez
voltarea economico-socială a țării. A 
fost subliniată, de asemenea, apre
cierea deosebită de care se bucură 
în R.P. Congo politica externă a 
României, inițiativele și acțiunile 
întreprinse de președintele 
Nicolae Cqaușescu pe plan interna
țional, în vederea înfăptuirii dezar- 
măxii, promovării păcii, înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul transmis și 
a adresat, la rîndul său, președinte
lui Denis Sassou Nguesso un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
progres și bunăstare poporului con
golez prieten.

In timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de strînsă colaborare 
dintre cele două țări, relevîndu-se 
marea însemnătate a întllnirilor Ia

cel mai înalt nivel, de la București 
și Brazzaville, pentru extinderea și 
întărirea continuă a acestor rapor
turi.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții po
litice internaționale. In acest cadru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat rolul important ce revine sin
dicatelor în mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii în lupta pentru 
destindere, dezarmare, pace, inde
pendență și progres social.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Au participat Alphonse Ondonda. 
secretar cu probleme internaționale 
al Confederației Sindicale Congole
ze, precum și Albert Servais Obiaka 
ambasadorul R.P. Congo la Bucu
rești.

r
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Necesitatea unirii eforturilor tuturor popoarelor tn lupta pentru preve
nirea izbucnirii unui conflict nuclear și încetarea cursei înarmărilor, pen
tru adaptarea de măsuri concrete pe calea dezarmării, în primul rînd 
în domeniul armelor nucleare, este subliniată cu prilejul acțiunilor ce 
se desfășoară pe diferite meridiane ale globului.

Să fie împiedicată perfecționarea armelor nucleare 1
COPENHAGA 19 (Agerpres), — 

Purtătorul de cuvînt pentru pro
bleme de securitate al Partidului 
Social-Democrat din Danemarca, 
Lasse Budtz, a declarat în Folke
ting (parlamentul țării) că partidul 
său acționează în direcția realizării 
unei „triple soluții' zero" și pen-

tru împiedicarea modernizării in 
domeniul armelor nucleare. La rln- 
dul său, reprezentantul Partidului 
Liberal Radical (Venstre) a arătat 
că, în condițiile poziției ei strate
gice, Danemarca trebuie să spriji
ne toate eforturile vizind elimi
narea armelor nucleare tactice.

Continuitatea măsurilor de dezarmare 
necesitate stringentă

Deschiderea Congresului Partidului Comunist din Spania
MADRID 19 (Agerpres). — La Ma

drid au început, vineri, lucrările ce
lui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist din Spania, la care 
participă 619 delegați, precum și oas
peți de peste hotare.

Se dezbat raportul de activitate al

C.C.. tezele politice ți programul 
strategic ale partidului. De aseme
nea, va avea loc alegerea noilor or
gane de conducere.

Raportul de activitate a fost pre
zentat de către secretarul general al 
partidului, Gerardo Iglesias.

Condamnare a agresiunii R.S.A. împotriva Angolei

Ambasadorul R. P. Angola,
cu prilejul prezentării scrisorilor de

MADRID 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Internaționalei Socialiste, 
Willy Brandt, s-a pronunțat. în ca
drul unei conferințe de presă, la 
Madrid, în favoarea unor noi mă
suri de dezarmare, apreciind că 
există perspective bune pentru re-

ducerea armamentelor. Măsurile de 
dezarmare, a arătat el. contribuie la 
însănătoșirea climatului internațio
nal și vor pune la dispoziția uma
nității vaste resurse pentru comba
terea foametei, sărăciei și 
diilor.

mala-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, vineri, pe Manuel Ber
nardo de Sousa, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R.P. Angola la București.

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul MANUEL BERNARDO 
DE SOUSA a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde salutări și 
urări din partea tovarășului Jose 
Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Angola.

In cuvintarea prezentată de amba
sador sînt evocate tradiționalele le
gături de prietenie și cooperare din
tre cele două țări și popoare.

Primind scrisorile de acreditare,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
transmis tovarășului Jose Eduardo 
dos Santos salutul său și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace, progres și prospe
ritate pentru poporul angolez prieten.

In cuvintarea de răspuns a tova
rășului Nicolae Ceaușescu se subli
niază că între România și Angola, 
între partidele și guvernele celor 
două țări se dezvoltă relații bune, de 
prietenie și colaborare, care au do- 
bîndit noi dimensiuni, ca urmare a 
acordurilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul intîlnirilor și convorbiri
lor la nivel înalt, de la București și 
Luanda.

Poporul român, se arată în cuvîn- 
tare, urmărește cu interes și simpatie 
eforturile pe care le depune poporul

acreditare
angolez prieten, sub conducerea 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, pentru respingerea acțiunilor 
agresive ale Africii de Sud și conso
lidarea independentei și suveranității 
sale naționale. Sînt reafirmate soli
daritatea și sprijinul deplin ale Româ
niei socialiste față de lupta popoare
lor africane pentru lichidarea totală 
a colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare au participat to
varășii loan Totu, ministrul afaceri
lor externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

In favoarea creării de zone denuclearizate

LUANDA 19 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, și-a încheiat turneul 
întreprins într-o serie de țări afri
cane, care a prilejuit examinarea 
evoluțiilor din Africa australă (po
litica de apartheid din R.S.A., ac
tele de agresiune ale regimului mi
noritar de la Pretoria împotriva An
golei. a altor state din „prima li
nie", problema accesului Namibiei la 
independență în termenii Rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate), pre
cum și a situației economice a sta
telor africane, grevată puternic de 
datoria externă.

La Luanda, ultima etapă a turneu
lui său, Javier Perez de Cuellar a 
avut convorbiri cu președintele An
golei, Jose Eduardo dos Santos. In 
acest cadru, șeful statului angolez a 
relevat necesitatea de a se acționa 
pentru punerea în aplicare a Rezolu
ției 602 a Consiliului de Securitate, 
care reclamă retragerea trupelor 
sud-africane de pe teritoriul Ango
lei. Jose Eduardo dos Santos a cerut 
trimiterea de observatori la frontiera

dintre Angola și Namibia în vederea 
supravegherii retragerii trupelor 
sud-africane, relevînd amploarea a- 
gresiunii sud-africane și consecințele 
politicii de destabilizare și de ames
tec în treburile interne ale Angolei 
și statelor din „prima linie".

Secretarul general al O.N.U. a re
afirmat poziția potrivit căreia Or
ganizația Națiunilor Unite este ho- 
tărită să-și continue eforturile pen
tru a găsi o soluție dreaptă proble
melor din sudul Africii. El a res
pins, și cu acest prilej, politica 
R.S.A. în relațiile cu statele vecine, 
arătînd că războiul și încercările de 
destabilizare a statelor africane au 
provocat grave probleme umanitare, 
sociale și economice în Africa aus
trală.

In timpul vizitei în Angola, Javler 
Perez de Cuellar s-a întîlnit cu 
Sam Nujoma, președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O), cu care a abordat 
problema transpunerii în viață a 
rezoluției O.N.U. privind accesul Na
mibiei la independență.

JAKARTA 19 (Agerpres) — Mi
nistrul indonezian de externe, 
Mochtar Kusumaatmadja, a arătat 
că tara sa se pronunță pentru con
tinuarea eforturilor de dezarmare 
nucleară, subliniind că această pro
blemă preocupă toate statele. în
tr-o declarație făcută agenției

contrl- 
dezar-

ADN, el a evidențiat ca o 
buție importantă la procesul 
mării crearea de zone denucleari
zate, amintind că o propunere 
acest sens a fost formulată și 
Asociația Națiunilor din Asia 
sud-est (A.S.E.A.N.).

în 
de 
de

Bani pentru dezvoltarea economică, nu pentru arme

Apel la sprijinirea eforturilor de dezvoltare 
ale țărilor Americii Latine

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

V& adresez sincere mulțumiri pentru amabilele felicitări transmise cu 
ocazia zilei mele de naștere. La rîndul meu, doresc să vă transmit cele mai 
cordiale urări.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

tv

GENEVA 19 (Agerpres) — în 
domeniul dezarmării, scepticismul 
a început să facă tot mal mult loc 
speranței — a declarat, în cadrul 
Conferinței pentru dezarmare de 
la Geneva, ministrul de externe ai 
Braziliei, Roberto Costa de Abreu. 
El s-a pronunțat, totodată, pentru 
noi progrese pe calea reduoerii ar
mamentelor, pentru triumful prin
cipiilor păcii și securității.

„Resursele care în prezent slnt 
risipite pentru creșterea inutilă a 
armamentelor șl perfecționarea ar
melor de distrugere în masă trebuie

să fie utilizate pentru îmbunătă
țirea cooperării internaționale și 
pentru dezvoltare" — a spus șeful 
diplomației braziliene. Potrivit 
opiniei sale, principalele priorități 
ale conferinței de la Geneva tre
buie să fie interzicerea armelor 
chimice și distrugerea stocurilor 
existente din aceste arme, finaliza
rea tratatului asupra interzicerii 
experiențelor cu arme nucleare, 
elaborarea de măsuri de preîntim- 
pinare a extinderii cursei înarmă
rilor în spațiul cosmic.

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
Ministrul Uruguayan al relațiilor ex
terne, Enrique Iglesias, ales joi, 
la Washington, președinte al Băn
cii Interamericane de Dezvoltare 
(B.I.D.), a afirmat că acest organism 
este implicat în mod inevitabil în 
actuala criză a Americii Latine șl în 
viitorul progres al țărilor continentu
lui. Banca — a spus el — poate fl 
o piesă centrală în dialogul cu lu
mea industrializată, ceea ce trans
formă B.I.D. intr-un canal de comu

nicație între statele occidentale dez* 
voltate și țările în curs de dezvolta
re. Enrique Iglesias — care va pre
lua această funcție la 1 aprilie, pen
tru un mandat de patru ani — a 
subliniat necesitatea ca banca să fie 
puternic angrenată în viața econo
mică a Americii Latine, pentru spri
jinirea dezvoltării și modernizării 
economiei statelor continentului — 
transmite agenția I.P.S. Din B.I.D. 
fac parte 44 de țări latino-americane 
și caraiblene, state vest-europene, 
S.U.A., Canada, Japonia.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 

colaborare în domeniul industriei de petrol și gaze

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 70-a aniver

sări a Armatei și Flotei Maritime 
Militare Sovietice, Ia Academia Mi
litară a avut loc o adunare festivă 
condusă de adjunctul ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
general-locotenent Ilie Ceaușescu.

La festivitate au fost prezenți V. G. 
Pozdniakov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al U.R.S.S. în Republica So
cialistă România, contraamiral G. A. 
Mihailov, atașat militar, aero și na
val al Uniunii Sovietice în țara noas
tră. alți membri ai Ambasadei so
vietice.

La adunarea festivă, atașatul mi
litar sovietic a vorbit despre impor

tanța acestei aniversări, despre pre
ocupările actuale ale militarilor so
vietici.

De asemenea, atașatul militar, aero 
și naval al U.R.S.S. în țara noastră 
s-a întîlnit cu militari din două gar
nizoane ale armatei noastre, cărora 
le-a prezentat semnificația eveni
mentului aniversat. Participants au 
vizionat o fotoexpoziție și filme do
cumentare puse la dispoziție de Am
basada U.R.S.S. la București.

★
Cu ocazia deschiderii Ia București 

a Biroului de turism al Republicii 
Democrate .Germane, ambasadorul 
acestei țări, Herbert Plaschke, a o- 
ferit vineri un cocteil.

13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămînă (parțial 

color) • Floarea cîntului, floa
rea dorului. Melodii populare
• Gala desenului animat • La 
porțile Dîmboviței. Reportaj
• Cîntecul cuvintelor. Moment 
poetic . • O clipă de încîntare... 
Arii din opere • Balet pe ghea
ță : „Frumoasa din pădurea a- 
dormită" de P.I. Cealkovski (III)
• Noi înregistrări din festivaluri 
internaționale • Telesport • O 
melodie In primă audiția

14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla (color)
19.50 Parada șlagărelor (color)
20.50 Film artistic (color) „Iarba verde 

de acasă". Producție a Casei de 
filme Patru. Cu : Florin Zamfl- 
rescu, Octavian Cotescu, Vasile 
Nițulescu, Ion Caramitru, Mihal 
Pălădescu, Paul Lavric, Ernest 
Maftei, Dorel Vlșan, Diana Lu- 
pescu. Scenariul : Sorin Titel. Re
gia : Stere Gulea

22.20 Telejurnal
22,30 închideirea programului

INFORMAȚII SPORTIVE

ÎN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE

Perspective de scădere a ritmului 
de dezvoltare economică

BRUXELLES 19 (Agerpres). — O 
nouă prognoză economică pe anul 
1988, elaborată de Comisia C.E.E.. 
estimează că. în medie, ritmul creș
terii economice a țărilor Pieței co
mune va fi anul acesta de circa doi 
la sută, cu un procent mai mic de- 
cît în 1987. Studiul, citat de agen
ția E.F.E.. apreciază, de asemenea, 
că rata șomajului se va menține la 
„nivelul inacceptabil" de 11,5 la sută 
din populația activă, totalizînd pes
te 16 milioane de cetățeni fără locuri 
de muncă. în ceea ce privește rata 
inflației, aceasta urmează a fi de 
3,25 la sută.

Potrivit documentului, care oferă, 
pentru comparație, și unele estimări

din afara Comunității Economice 
(vest-)Europene, în Statele Unite, 
rata creșterii nu va depăși doi la 
sută, iar în Japonia — 3,5 la sută, 
în context, se subliniază necesitatea 
stabilizării cursurilor de schimb ale 
dolarului pe piețele valutare inter
naționale și a eliminării dezechili
brelor balanțelor de plăți, la scară 
mondială.

Una dintre prioritățile propuse de 
Comisia C.E.E. o reprezintă adop
tarea unei strategii concertate pen
tru diminuarea șomajului in rîndul 
tineretului și al femeilor din țări
le membre, relevă. între altele, a- 
genția spaniolă de știri.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul industriei de petrol 
și gaze, la care au participat delega
ții din R.P.B., R.S.C., R.D.G., R. Cuba, 
R.P.P., Republica Socialistă România, 
R.P.U. și U.R.S.S., precum și o dele
gație din R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate sarcinile ce

decurg pentru comisie din hotărtrlle 
adoptate la ședința a 43-a (extraor
dinară) a sesiunii C.A.E.R. și la șe
dința a 125 -a a Comitetului Execu
tiv. Pe această bază, comisia a 
adoptat direcțiile principale ale ac
tivității sale în perioada următoare.

La ședință a fost convenit, tot
odată, un raport asupra activității 
desfășurate de comisie in anul 1987.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Hotârire a grupului țârilor arabe la Națiunile Unite • In sprijinul 

convocării unei conferințe internaționale de pace

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 februarie, ora 20 — 23 
februarie, ora 20. In țară : Vremea se 
va răci. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ninsoare cu caracter temporar, în pri
ma parte a intervalului, mai ales în 
regiunile sudice și sud-răsăritene. Apoi, 
aria precipitațiilor se va restrînge, a- 
cestea rămînînd cu caracter local, în 
nord-vestul țării și doar izolat în rest. 
Vîntul va prezenta unele intensificări,

Ia început în cîmpia de vest, apoi șl în 
sudul și răsăritul țării, viscolind tre
cător zăpada. Temperaturile minime 
nocturne vor fl cuprinse între minus 
14 și minus 4 grade, mai coborîte în 
nordul și centrul teritoriului pînă la 
minus 17—18 grade, iar cele maxi
me diurne între minus 8 și plus 2 
grade. Se va semnala ceață asociată 
cu depunere de chiciură în vestul și 
în centrul țării, în cursul dimineților. 
In București : Vremea se va răci. Ce
rul va fi temporar noros^ mal ales în 
primele zile, cînd va ninge. Vîntul va 
sufla predominant moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus 
7 șl minus 3 grade, iar cele maxime 
înto-e minus 3 șl plus 1 grad.

teatre
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vâră 
— 18,30

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ioneștii — 18; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 
18; (sala Atelier): Pe la ceasul cinci 
spre seară — 18
• Filarmonica ,.George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital
Aurelian-Octav Popa. Colaborează 
Orchestra de cameră p,Quodlibet Mu- 
sicum" — 18
• Opera Română (13 18 57): Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Logodnicul din Lună — 16
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Revelion la baia de aburi (spectacol 
susținut de Teatrul dramatic-Con
stanța) — 15; 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05). :
Anonimul venețian — 18,30
e Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pachetul cu acțiuiți — 18
• Teatrul „Nottara (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
studio) ; Concurs de împrejurări — 
18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18; (sala Ciulești, 18 04 85) : 
Visul unei nopți de iarnă — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 9; Cenușăreasa
- 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Arvinte și Pepelea — 15

cinema
• Extemporal la dirigenție : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește: DACIA (50 35 94)
— 15; 17; 19. PACEA (71 30 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Unde ești copilărie : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Cale liberă : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Clopoțelul: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) —'9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mesagerul invincibil : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12.30; 15; 17,15; 19,30, 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Biciul fermecat : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19 *
• Cei cinci poznași — 11; 13, Pro
gram special pentru copii și tineret
— 9; 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Taina reginei piraților : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Călărețul fără cap : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19

Jocurile olimpice de iarnă de Ia 
Calgary. Concursul de patinaj vi
teză a programat proba masculină 
de 1 000 m, in care victoria a re
venit sovieticului Nikolai Guliaev, 
înregistrat cu timpul de l’13”03/100. 
Pe locurile următoare s-au situat 
Uwe-Jens Mey (R.D. Germană) — 
l’13”ll/100 și Igor Jelezovski 
(U.R.S.S.) — l’13”19/100. Proba fe
minină de sanie a fost ciștigată de 
Steffi Walter (R.D. Germană), cam
pioană olimpică și cu patru ani în 
urmă, la Sarajevo. învingătoarea a 
realizat in patru manșe timpul to
tal de 3’03”973/l 000, fiind urmată de 
coechipierele sale Ute Oberhoffner 
(3’04”105/l 000) și Cerstin Schmidt 
(3’04”181/l 000). In grupa prelimina
ră A. a turneului de hochei pe ghea
tă : Finlanda — Canada 3—1 (3—0, 
0—1. 0—0), Polonia — Franța 6—2 
(1—0. 1—0. 4—2) ; Suedia — Elveția 
4—2 (3—0. 1—1. 0—1). în proba in
dividuală masculină din cadrul con
cursului de patinaj artistic, după 
„programul scurt", pe primul loc al 
clasamentului se află Brian Boitano 
(S.U.A.), cu 2 puncte, urmat de ca
nadianul Brian Orser (2.2 puncte) și 
sovieticul Aleksandr Fadeev (4,2 
puncte).

FOTBAL. în continuarea turneu
lui pe care-1 întreprinde în Italia, 
echipa de fotbal Steaua București 
a jucat cu formația Empoli. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(1—0), golul echipei române fiind 
marcat de Hagi (min. 14).

BASCHET. La Belgrad, în meci 
contind pentru turneul final al „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
masculin, echipa locală Partizan a 
întrecut cu scorul de 92—85 (49—47) 
formația Tracer Milano. în cadrul 
aceleiași competiții, echipa vest-ger- 
mană Saturn Kdln a învins pe te
ren propriu, cu 84—75 (45—38). for
mația franceză E.B. Orthez. • în 
meci pentru turneul final al „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
feminin, echipa sovietică Dinamo 
Novosibirsk a întrecut in deplasare 
cu scorul de 96—70 (54—33) forma
ția S.F. Versailles.

ȘAH. în penultima rundă a tur
neului internațional feminin de șah 
de la Varșovia, Szmacinska a ciști- 
gat la Ghenova, iar partidele So- 
fieva — Nikolin. Hofmann — Bă- 
dulescu. Mureșan — Lisovska. Swec- 
zik — Lelciuk. Mije — Sikora s-au 
încheiat remiză. în clasament con
duce Zoia Lelciuk (U.R.S.S.), cu 9,5 
puncte, urmată de Hanna Erenskâ 
(Polonia) — 7,5 puncte (1), Grazi- 
na Szmacinska (Polonia) — 7,5
puncte. Cristina Bădulescu (Româ
nia), Aihur Sofieva (U.R.S.S.) — cîțe 
7 puncte. Margareta Mureșan (Româ
nia). Bojena Sikora (Polonia) — cite 
6 puncte, Ruska Ghenova (Bulgaria) 
— 5,5 puncte etc.

Guvernul italian a obținut vot de încredere in Camera 
Deputaților

ROMA 19 (Agerpres). — Guvernul 
italian condus de Giovanni Goria a 
obținut votul de încredere in Came
ra Deputaților, la sfîrșitul dezbate
rilor pe marginea legii finanțelor și 
a bugetului statului. După cum in
formează agenția A.N.S.A., în fa
voarea guvernului au votat 364 de 
deputați, 208 au fost împotrivă, iar 4 
s-au abținut.

Votul a fost solicitat de către pre
ședintele Italiei, Francesco Cossiga, 
care, săptămîna trecută, a respins 
demisia cabinetului de coaliție.

Urmează acum ca guvernul să ob
țină votul de încredere al Senatului. 
La Roma se apreciază că votul în 
acest sens va avea loc în cursul zilei 
de simbătă.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Grupul țărilor arabe la Națiunile 
Unite a hotărît să ceară reconvo- 
carea sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. pentru examinarea situației 
create prin decizia autorităților ame
ricane de a închide misiunea obser
vatorului permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei pe 
lingă O.N.U., care ar urma să Intre 
în vigoare la 21 martie a.c. După 
cum se știe. secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
dat publicității, săptămîna trecută, 
un raport în care se apreciază că 
decizia guvernului american de a 
închide misiunea O.E.P. reprezintă o 
încălcare a obligațiilor asumate de 
Statele Unite prin acordul referi
tor la funcționarea sediului O.N.U. 
pe teritoriul american.

BERLIN 19 (Agerpres). — Minis
trul de externe al RD. Germane, 
Oskar Fischer, a declarat că o re
glementare justă si trainică a con
flictului din Orientul Mijlociu nu 
poate fi realizată decît pe cale po
litică, prin negocieri, intr-un inter
viu acordat ziarului libanez „As 
Safir", el a reafirmat sprijinul R.D. 
Germane față de propunerile pri
vind convocarea unei conferințe in
ternaționale de pace tn Orientul Mij
lociu, sub egida O.N.U., la care să 
fie prezente toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru - Elibe
rarea Palestinei. Oskar Fischer a ex
primat părerea că această conferință 
ar trebui să adopte hotăriri anga- 
jante asupra tuturor aspectelor con
flictului israeliano-arab.

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt.... ..........

PROTOCOL COMERCIAL. La 
Moscova a fost semnat protocolul 
cu privire la schimburile de măr
furi și plățile pe anul 1988 între 
Uniunea Sovietică și R.S.F. Iugo
slavia. Documentul prevede o creș
tere a schimburilor bilaterale fată 
de anul precedent, menționează 
agenția T.A.S.S.

POZIȚIE. Primul-mlnistru al Re
publicii Irlanda, Charles Haughey, 
a declarat’ că guvernul său nu va 
demisiona și nu va convoca alegeri 
generale’anticipate. Luînd cuvîntul 
în cadrul lucrărilor conferinței 
anuale a partidului, Fianna Fail, 
premierul irlandez a spus că gu
vernul își va continua activitatea 
în pofida înfrîngerii suferite în 
Dail (parlament) în legătură cu po
litica economică propusă.

DECLARAȚIE, Secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
și-a exprimat satisfacția în legătu
ră cu acordul realizat de Thailanda 
și Laos privind încetarea focului în 
zona de frontieră dintre ele. Po
trivit unei declarații difuzate la se
diul din New York, Perez de Cuel
lar și-a oferit sprijinul în vederea 
începerii de negocieri politice în
tre cele două țări, menite să ducă 
la soluționarea problemelor exis
tente.

DIALOG. La Ciudad de Guate
mala a început a doua rundă de 
convorbiri directe între guvernul 
nicaraguan și reprezentanții gru
purilor „contras" privind realiza
rea unei încetări a focului în Ni
caragua,

RETRAGERE. Fostul guvernator 
al statului Arizona, Bruce Babbit, 
candidat la învestitura Partidului 
democrat pentru alegerile prezi
dențiale din S.U.A. din noiembrie

a.c., a anunțat că se retrage din 
cursa electorală. Hotărirea a fost 
adoptată in urma numărului mic 
de sufragii obținute in cadrul re
centelor alegeri preliminare din 
statele Iowa și New Hampshire.

DEZVĂLUIRE. Scriitorul brita
nic Ray Hill a declarat, in cadrul 
unei conferințe organizate la sediul 
Parlamentului (vest-european), că 
simpatizanții partidelor neonaziste 
britanice și italiene au provocat 
violentele incidente din 1985 de pe 
stadionul Heysel, din Bruxelles, 
soldate cu 38 morți. El a amintit, 
între altele, că în timpul meciului 
au fost răspîndite embleme neona
ziste, iar după acest sîngeros inci
dent au avut loc alte manifestări 
de aceeași natură. Scriitorul bri
tanic a atras atenția că partidele 
de extremă dreaptă sint organizate 
intr-un fel de „Internațională".

LA ATENA a luat sfîrșit cea 
de-a treia rundă de negocieri din
tre Grecia și Statele Unite în pro
blema viitorului bazelor militare 
americane de pe teritoriul elen.

CONVORBIRI LA PARIS. Pre
ședintele Republicii Centrafricane, 
Andre Colingba, a efectuat o vizită 
de trei zile în Franța, în cursul că
reia a conferit cu președintele 
Franțols Mitterrand și premierul 
Jacques Chirac. în centrul convor
birilor s-au aflat aspecte ale rela
țiilor bilaterale și probleme afri
cane.

POPULAȚIA ISLANDEI era, la 
1 decembrie 1987, de 247 024 locui
tori, a anunțat Biroul de statistică 
de la Reykjavik. Față de anul ante
rior, creșterea populației a fost de 
circa 3 000 locuitori.

PRIMUL MINISTRU AL EGIP
TULUI, Atef Sedki, l-a primit pe 
William Hayden, ministrul austra
lian al afacerilor externe și comer
țului exterior, cu care a discutat 
probleme referitoare la cooperarea 
economică, comercială și tehnologi
că dintre cele două țări. într-o de
clarație făcută la sosirea în capi
tala egipteană, ministrul australian 
a condamnat acțiunile istaeliene 
împotriva populației palestiniene în 
teritoriile ocupate.

LANSARE. Specialiștii niponi au 
procedat vineri, pe cosmodromul 
din Insula Tanegasima, la lansarea 
unui nou satelit de comunicații. 
Satelitul, lansat pe orbită cu aju
torul unei rachete cu trei trepte, 
de construcție japoneză, este echi
pat cu o baterie solară de tip nou, 
care îi permite să funcționeze fără 
Întrerupere și in momentul cînd 
se află în zona de umbră a Pă- 
mintului.

SESIUNE. Comitetul de coordo
nare al mișcărilor muncitorești din 
țările nordice s-a întrunit in se
siune anuală în capitala Suediei. 
La reuniune iau parte liderii parti
delor social-democratice și ai uniu
nilor sindicale din regiune. Pe a- 
genda reuniunii se află discutarea 
raportului elaborat de un grup de 
lucru asupra protecției mediului în
conjurător și relațiile cu Piața co
mună. Vor fi dezbătute, de aseme
nea, probleme privind situația din 
Africa de Sud.

BUGET. Comitetul pentru pro
blemele bugetare al Camerei Re
prezentanților din parlamentul ja
ponez a aprobat un buget supli
mentar de 2033,9 miliarde yeni pen
tru anul fiscal în curs (1987). Parti
dele de opoziție (Komeito, Socia
list-Democratic și Comunist) au vo
tat împotriva acestei măsuri, argu
mentând că este necesară modifi
carea legislației fiscale în vederea 
îmbunătățirii nivelului de trai al 
poporului, iar cheltuielile pentru 
apărare trebuie reduse sub nive
lul de 1 la sută din P.N.B. al țării.

perare financiară și economică al 
Consiliului -de Cooperare al Golfu
lui. Participant!! au analizat aspec
te ale dezvoltării și conlucrării în
tre țările membre și aplicarea unor 
facilități vamale în comerțul din
tre acestea. Au fost abordate, de 
asemenea, și probleme ale coope
rării dintre Piața comună și C.C.G.

CONSILIUL MINISTERIAL AL 
ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII AFRI
CANE se reunește, incepind din 
21 februarie, la Addis Abeba, pen
tru a lua în dezbatere o serie de 
probleme politice și economice in- 
teresind continentul african. Mi
niștrii de externe ai țărilor membre 
ale O.U.A. vor acorda o atenție 
deosebită problemei datoriei ex
terne a statelor africane. In con
text, vor fi abordate aspecte legate 
de convocarea unei conferințe in
ternaționale consacrate problema
ticii datoriei externe a continentu
lui african.

DEFICITUL BALANȚEI COMER
CIALE A ELVEȚIEI a fost în luna 
ianuarie a.c. de 217 milioane franci, 
potrivit datelor oficiale date pu
blicității la Berna. Valoarea expor
turilor a fost de 4,96 miliarde franci, 
iar cea a importurilor de 5,17 mi
liarde franci,

ÎNTRUNIRE. In orașul marocan 
Mohammadia va avea loc. în peri
oada 22—24 februarie, o reuniune 
consacrată problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare. Experți din 130 de țări vor 
examina o serie de aspecte legate 
de situația financiară a statelor în 
curs de dezvoltare șl măsurile sus
ceptibile să ducă la soluționarea 
dificultăților generate de criza da
toriei externe.

COMBATEREA DROGURILOR. 
Politia franceză Însărcinată cu lup
ta antidrog a confiscat, în cursul 
anului 1987, de trei ori mai multă 
cocaină decit cu un an în urmă, 
potrivit cifrelor oficiale date pu
blicității la Paris. Pe teritoriul 
francez au fost sechestrate, anul 
trecut, 30 tone de stupefiante de 
diverse tipuri, dintre care 693,9 kg 
cocaină și 101 kg heroină.

REUNIUNE. La Riad s-au în
cheiat lucrările Comitetului de coo
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