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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie

în Republica Unită Tanzania
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, intr-o atmosferă de puternică 

angajare patriotică, revoluționară pentru îndeplinirea exemplară 

a obiectivelor noii revoluții agrare, s-a desfășurat 

CONSFĂTUIREA DE LUCRU
PE PROBLEME DE AGRICULTURĂ

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a participat, joi, la Consfâtuirea de lucru 
pe probleme de agricultură.La consfătuire, desfășurată în zilele de 30 august — 1 septembrie, în plen și pe grupe de județe, au participat pri- mii-secretari și secretarii cu probleme de agricultură ai comitetelor județene de partid, președinții consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, ai uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, directorii direcțiilor generale agricole județene, ai trusturilor I.A.S. și S.M.A., ai trusturilor pentru horticultură, ai întreprinderilor de contractare, achiziționare și păstrare a produselor a- gricole, directori de întreprinderi agricole de stat și președinți de cooperative agricole de producție care au obținut ) producții mari la cerealele păioase, activiști de partid, reprezentanți ai unor ministere, specialiști din domeniul cercetării științifice.La sosirea in sala Ra- ■ diodifuziunii, unde a avutloc consfătuirea, secreta- ' rul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost întîmpinat cu entuziasm de participanții la lucrări. Cei prezenți au aplaudat și ovaționat îndelung, au scandat cu însuflețire numele partidului și secretarului său general, al patriei noastre socialiste. Și-au găsit expresie, și în acest cadru, sentimentele de aleasă dragoste și prețuire cu care lucrătorii ogoarelor, asemenea întregii noastre națiuni,

ii înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. recunoștința profundă ce i-o poartă pentru preocuparea sa permanentă față de continua dezvoltare și modernizare a agriculturii, față de transformările înnoitoare în viața satului românesc, de sporirea bunăstării locuitorilor săi.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in prezidiul consfătuirii au luat loc membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, cadre din conducerea unor ministere și instituții centrale.In deschiderea ședinței a luat cuvintul tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a spus :
Îmi revine deosebita 

cinste și onoare ca in nu
mele pqrticipanților la 
consfătuirea pe probleme 
de agricultură să aducem, 
in aceste' momente de 
înălțătoare și adincă trăi
re patriotică, cel mai 
fierbinte omagiu străluci
tului militant revoluțio
nar și înflăcărat patriot, 
care, cu dăruire și pildui
tor eroism, și-a dedicat 
întreaga viață împlinirii 
idealurilor de libertate și 
independență ale Româ
niei, progresului multila
teral al patriei, conducă
torul de excepție al parti
dului și statului nostru, 
personalitate proeminen
tă a mișcării comuniste și

(Continuare 
în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de prietenie în Republica Unită Tanzania, la invitația preșe dintelui Republicii Unite Tanzania, Aii Hassan Mwinyi, în prima decadă a lunii septembrie 1988.
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe președintele Institutului de Comerț Exterior din Republica PeruPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe Enrique Cornejo Ramirez, președintele Institutului de Comerț Exterior din Republica Peru, care a efectuat o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost inminaț un mesaj din partea președintelui Republicii Peru, Alan Garcia Perez, și i-au fost transmise un cordial salut, urări de sănătate și succes în întreaga activitate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis președintelui Republicii Peru salutul

său călduros, Împreună cu cele mai bune urări.In timpul întrevederii au fost abordate unele probleme ale relațiilor româno-peruane, relevindu-se posibilitățile care există pentru dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice în diverse domenii de interes reciproc, pe baza unor acorduri de lungă durată, care să asigure stabilitate și perspectivă raporturilor bilaterale. S-a apreciat că aceasta este în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.Schimbul de păreri cu privire la unele aspecte ale situației interna

ționale a pus în evidență necesitatea intensificării eforturilor in direcția înfăptuirii dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, întăririi păcii, soluționării globale a problemelor subdezvoltării — inclusiv a datoriilor externe extrem de mari ale țărilor în curs de dezvoltare — edificării unei noi ordini economice mondiale.La primire a partjcipat loan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Peru la București, Jesus Carranza.
REALIZĂRI IN ECONOMIE

Cărbune peste planMinerii din bazinul carbonifer al văii Trotușului Înscriu zilnic în graficele întrecerii socialiste noi și semnificative fapte de munci. In sectoarele de exploatare Ver- mești, Asău, Lapoș- Nord, formațiile de lucru conduse de inginerii Ștefan Radu, Llviu Hrenaru și Ion Dascălu, organizin-

du-și mai bine munca, folosind judicios mijloacele mecanice din dotare, reușesc să extragă zilnic, peste prevederi, însemnate cantități de cărbune energetic. Astfel, minerii din sectorul Leorda, conduși de subinginerul Petre Pandelaș, au ridicat la aproape 5 000 tone cantitatea de cărbune brun extrasă peste

plan de la începutul anului și pînă acum. Cantități mari de cărbune au extras din adincuri, peste prevederi, și minerii din brigăzile conduse de Nicolae Colpoș, Si- mion Merlușcă și Si- mion Potoroacă, care au pus de curind în funcțiune noi abataje de mare productivitate.
Linie tehnologică modernăLa întreprinderea textilă din Ghimbav — Brașov a fost dată in exploatare o linie nouă, formată din 15 mașini de filat, executate la întreprinderea „Unirea" din Cluj-Na- poca. Superioare celor similare din import și pe care le-au înlo

cuit, mașinile produse la Cluj-Napoca au un grad mai ridicat de automatizare, un număr mai mare de fuse și mai mic de schimbări, avantaje care se concretizează, la întreprinderea din Ghimbav, în creșterea capacității cu 150 tone

fire lină pieptănată pe an. Datorită bunel organizări a muncii, dăruirii și conlucrării dintre specialiștii întreprinderii din Ghimbav și cei ai întreprinderii furnizoare, linia a putut fi pusă în funcțiune cu o lună de zile mai devreme.
Utilaj de mare randamentPreocuparea constantă a muncitorilor și specialiștilor de la întreprinderea de anvelope „Victoria“-Flo- rești pentru realizarea și introducerea în producție a unor mașini și utilaje cu înalte performanțe tehnice s-a 'materializat în finalizarea cîtorva utilaje tehnice, de înaltă complexitate tehnică. Dintre a-

cestea consemnăm punerea în funcțiune a unei noi mașini de tăiat cord metalic, realizată în colaborare cu întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului din Băicoi. Ca urmare a măririi gradului de precizie la tăiere, utilajul asigură o creștere a calității semifabricatelor, situîndu-se, prin performanțele

sale, la nivelul tehnicii mondiale.Eficiența economică obținută de unitate prin folosirea noii mașini se regăsește, intre altele, în obținerea unui spor al producției-marfă industriale de peste 1,5 milioane lei, concomitent cu reducerea cheltuielilor materiale cu aproape 900 000 lei anual.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarâși,Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii a dezbătut, timp de 2 zile, problemele principale ale producției și a stabilit măsurile necesare în vederea realizării planului și a programelor pe 1988, a lucrărilor pentru recolta anului viitor, în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale, a înfăptuirii noii revoluții agrare. (Aplauze puterni

ce, prelungite).Lucrările consfătuirii s-au desfășurat într-un larg cadru democratic, cu participarea cadrelor de bază din agricultură, a unor președinți de cooperative și directori de întreprinderi agricole de stat, a tuturor președinților consiliilor unice agroindustriale, a secretarilor cu problemele agricole și pri- milor-secretari din toate județele. Se poate spune că, de fapt, consfătuirea a -devenit un larg forum democratic, care a prilejuit o largă dezbatere — critică și autocritică — la care au luat cuvîntul 271 de tovarăși, formulînd multe propuneri, luîndu-și angajamentul de a lucra mai bine, de a asigura înfăptuirea tuturor programelor și planurilor de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.Am fost informat despre spiritul dezbaterilor. Am ascultat cîțiva tovarăși și apreciez în mod deosebit felul în care au prezentat problemele, mai cu seamă recoltele bune pe care le-au obținut județele și unitățile pe care le reprezintă tovarășii respectivi, demonstrînd marile posibilități existente în agricultura noastră socialistă și care — fără nici o îndoială — vor trebui să se reflecte în rezultatele generale ale producției, ale asigurării țării cu produse agroalimen- tare, în creșterea contribuției agriculturii la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă spre comunism. (Aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează „Ceaușescu 

■— P.C.R.„Ceaușescu și po
porul !'*),

Recolta de vară s-a încheiat, în general, cu rezultate bune. Producția de cereale de vară- este mai bună față de anul 1987. La grîu, 734 de unități de stat și cooperatiste au obținut producții mai mari de 5 000 kg la hectar, din care 44 peste 8 000 kg la hectar și 60 peste 7 000 kg. la hectar. Dar avem, din păcate, și 1 079 de unități cu producții mai mici de 3 000 kg la hectar.La orz, 1 422 unități au obținut producții mai mari de 5 000 kg la hectar, din care 149 peste 8 000 kg la hectar și 215 peste 7 000 kg la hectar. Și la orz avem însă 574 de unități cu producții mai mici de 3 000 kg la hectar.Trebuie subliniat că unitățile care au recolte mai mari de 5 000 kg grîu și orz la hectar sînt în 38 de județe. Numai în 2 județe nu avem, la grîu, unități cu producții de peste 5 000 kg la hectar. Și la alte culturi de vară s-au obținut, în general, recolte mai mari față de anul trecut. Dar ele nu sînt pe măsura posibilităților. Numai puține județe au obținut, spre exemplu, producții bune la in, realizînd în mod corespunzător densitatea și lucrările necesare pentru această cultură.La fasole, la mazăre, de asemenea, nu putem fi pe deplin mulțumiți cu recoltele obținute. Deși producția de legume este în general bună — mă refer la legumele de vară —, totuși producțiile nu sînt la nivelul posibilităților existente. Același lucru se poate spune și despre fructele de vară, inclusiv căpșuni.Apreciind munca și rezultatele din acest an la recoltele de vară, subliniez, încă o dată, că nu ne putem declara pe deplin mulțumiți. Nu peste tot s-a lucrat în conformitate cu cerințele științei agricole ; nu s-au aplicat tehnologiile corespunzătoare, nu s-au executat lucrările de arături, de în- sămînțări, de întreținere în mod corespunzător. Nu este posibil ca — realizînd densitățile la însămîn- țat și la răsărire stabilite și pen

tru care s-a asigurat sămînta necesară, de 600—700 de plante pe metru pătrat — să nu se obțină minimum 5 000 kg la hectar, în toate județele, fără excepție, și în toate unitățile. Același lucru este valabil pentru toate recoltele slabe dintr-un număr important de unități. Ele sînt rezultatul slabei activități, în primul rînd a specialiștilor din unitățile respective, a direcțiilor agricole, dar și a cooperatorilor, a oamenilor muncii din agricultură, a S.M.A.-urilor — care nu au asigurat efectuarea în bune condiții și la timp a lucrărilor necesare.Trebuie să subliniem acest lucru și Ia această consfătuire, pentru a trage toate învățămintele în vederea lichidării cu desăvir- șire a unor asemenea stări de lucruri, pentru asigurarea realizării lucrărilor în această toamnă și în primăvară, în conformitate cu cerințele științei agricole, cu tehnologiile, cu regulile generale care se impun. Numai așa vom înfăptui în toate unitățile cerințele noii revoluții agrare, vom asigura creșterea producției agricole, a veniturilor cooperatorilor, ale oamenilor muncii din agricultură, sporirea mai puternică a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a patriei noastre. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Stimați tovarâși,Acum ne aflăm la începutul strîngerii recoltei de toamnă. Trebuie să se considere evaluările pentru toate produsele de toamnă ca minime și să se acționeze pentru a asigura strîngerea, fără pierderi, și depozitarea corespunzătoare a întregii recolte.La porumb — ați auzit și astăzi, s-a discutat și pe grupe de județe — sînt recolte mari. Unele județe, multe unități,, inclusiv consiliile unice agroindustriale, au obținut peste 20 000 de kg știuleți la hectar.Am vizitat mai multe unități. Recent, am fost la Pecica și am 

constatat, cu multă satisfacție, obținerea în condiții neirigate a unei recolte de peste 21000 de kg știuleți la hectar. Sînt multe unități cu asemenea rezultate.La floarea-soarelui, evaluarea generală nu poate fi sub 3 000 de kg la hectar — și trebuie revăzută și acționat în consecință în toate județele.Am fost într-un consiliu agroindustrial și într-o. cooperativă agricolă din Ilfov. Deși nu a fost o vizită în prealabil pregătită, am mers pur și simplu să văd cum sînt culturile — și vreau să subliniez aici ca un exemplu — l-am găsit pe secretarul de partid și primarul comunei la strîngerea florii-soarelui, în cîmp. Mi-a raportat că are o producție medie pe teren neirigat de circa 3 200 kg la hectar, dar are și în altă zonă o recoltă la floarea-soarelui de 3 500 kg la hectar, iar la porumb, mi-a raportat că vor obține, pe teren neirigat, circa 16 000—17 000 kg. în prealabil, vizitasem aceste sole cu porumb și am constatat că ceea ce a spus secretarul de partid corespunde realității.Consider însă că evaluările pe care le-ați discutat ieri și mi s-au prezentat azi dimineață nu corespund realității.Este necesar ca toate județele — dar absolut toate — să revadă evaluarea la toate culturile și să pornească de la prevederile planului, care, în general, prevăd producții medii — și trebuie să realizăm acest lucru !Aceasta este valabil șl pentru legumele de toamnă, și pentru fructe, și pentru struguri.O dată cu stabilirea producțiilor reale — și insist asupra acestui lucru, pentru că cei care înregistrează strîngerea recoltei trebuie să primească în scris ce producție trebuie să strîngă și să predea, așa cum este stabilit — trebuie să fie luate toate măsurile în vederea organizării comisiilor pe fiecare cultură privind strîngerea la timp și depozitarea, fără pierderi, a întregii recolte.în același timp, organele de con

tractare, organele agricole și consiliile populare trebuie să participe activ atît la evaluare, cît și la strîngerea la timp și depozitarea în condiții cît mai bune, în locurile stabilite pentru fiecare cultură, a întregii producții.Toate organele de stat agricole, unitățile de stat agricole și unitățile cooperatiste de producție a- gricolă poartă direct întreaga răspundere pentru felul în care se realizează evaluarea, strîngerea și depozitarea, evidența strictă a întregii producții agricole.Membrii cooperatori care primesc la cereale și alte produse o cantitate din producție, în procentele stabilite pentru fiecare cultură. sînt direct interesați să se realizeze o evaluare reală, să se strângă și să se depoziteze în cele mai bune condiții recolta, pentru că ăceasta va asigura ca fiecare cooperator să poată primi o cantitate corespunzătoare de produse agricole — pentru ceea ce se predă în natură —, precum și o cantitate mai mare de bani, ca urmare a valorificării produselor a- gricole.De asemenea, și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și din stațiunile de mecanizare, care primesc retribuția în raport direct de producția obținută, trebuie să facă totul pentru obținerea unor recolte cît mai mari, pentru că de aceasta depind direct și retribuția și veniturile lor.Este necesar să se asigure predarea în cel mai scurt timp Ia fondul de stat a produselor a- gricole de vară, a produselor agricole ce se recoltează în toamnă. Să se asigure realizarea fondului de cereale și alte produse pentru cooperatori, conform cu prevederile legilor țării și; în a- celași timp, să se asigure fondul de furaje necesar creșterii animalelor care, în întregime, așa cum este stabilit, trebuie să se afle în evidenta și sub controlul organelor de contractare. în mod corespunzător, trebuie asigurat și fondul de semințe, pentru toate culturile. Realizarea tuturor acestor fonduri 

trebuie considerată ca un tot unitar. într-o evidență unică, sub un control unic — așa cum prevăd legile țării.în acest cadru, doresc să atrag din nou atenția asupra asigurării unei producții bune la legumele de toamnă. Am și suplimentat în- sămînțările de vară pentru legumele de toamnă și trebuie să realizăm o abundență de legume pentru toată țara. Să asigurăm, în mod corespunzător, strîngerea la timp a întregii cantități de cartofi, fructe, struguri și, în general, a tuturor produselor agricole. Avem toate condițiile pentru a realiza prevederile programelor de auto- aprovizionare, prevederile planurilor privind fondul de produse agricole, de legume, fructe, struguri. Trebuie să facem totul pentru a realiza chiar o producție suplimentară și stocuri suplimentare, atît pentru necesitățile de toamnă, cît și pentru necesitățile de iarnă și primăvară.Cred că nu este necesar să mai insist că programele de autoapro- vizionare — dar reamintesc totuși acest lucru — au în vedere asigurarea în întregime a fondului centralizat al statului și, concomitent, a fondului de autoaprovizionare, în fiecare județ și localitate. Numai pe măsura depășirii fondului centralizat al statului va trebui asigurată, în procentele stabilite — care sînt destul de mari, unele pînă la 50 la sută — creșterea rezervelor pentru fondul de autoaprovizionare.Atrag atenția organelor de partid, organelor agricole, consiliilor populare de a acorda o grijă deosebită realizării acestor fonduri, în conformitate cu prevederile pe care le avem, pentru a asigura o bună aprovizionare a populației, a tuturor oamenilor muncii, pentru satisfacerea celor- lalte necesități ale industriei, economiei naționale, inclusiv ale exportului. Numai așa agricultura își va onora obligațiile, va crește contribuția ei la dezvoltarea generală 
a țării. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,în cadrul consfătuirii s-au dezbătut pe larg măsurile pentru însă- mînțările de toamnă, care sînt ho- tărîtoare pentru recolta anului viitor. S-a început cu clarificarea situației suprafeței arabile și cu necesitatea folosirii raționale a fondului funciar, pentru că am pornit de la necesitatea de a nu mai avea cu nici o unitate și cu nici un județ discuții cu privire Ia situația fondului funciar.Doresc să subliniez că trebuie avut în vedere ca suprafața arabilă de 10 220 000 de hectare să fie considerată ca minimă pentru anul viitor. Trebuie depus efortul ca, pînă în primăvară, să mai sporim cu ceva această suprafață, prin efectuarea unora din lucrările prevăzute pentru 1989. Din această toamnă pînă în primăvară mai pot fi redate agriculturii unele suprafețe.S-au discutat aceste probleme cu toate județele și dacă au mai rămas unele de clarificat va trebui neapărat să fie bine lămurite în această toamnă, pentru că, sub nici un motiv, nu trebuie să mai fie încălcat planul de cultură pe județ, pe fiecare unitate și gospodărie în parte.După cum ați putut vedea, avem circa 250 mii hectare proprietate a statului, care se găsesc împrăștiate la diferite unități neagricole, din care 150 mii hectare la consiliile populare. Am stabilit ca toată această suprafață să fie, în acest an, predată în întregime întreprinderilor agricole de stat sau dată în folosință cooperativelor agricole de producție — și să fie inclusă în planul de cultură al unităților respective.Nu este necesar ca alte sectoare, inclusiv consilii populare, să dețină terenuri agricole. Avem unități de stat și cooperatiste și pămîntul trebuie dat pentru a fi lucrat de unitățile care au acest rol.în cadrul programului organizării și sistematizării teritoriului va
(Continuare în pag. a II-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)trebui să redăm agriculturii, în următorii 2 ani, cel puțin încă 200 mii hectare, care vor intra în cultură în fiecare an, după executarea lucrărilor de punere în producție. Chiar și după aceasta ne mai rărriîn peste 200 de mii de hectare, pe care va trebui să analizăm cum să le folosim mai bine. Fie să fie plantate de silvicultură, făcînd, eventual, un schimb de terenuri ; fie, cele care mai pot fi amenajate, să le amenajăm în următorii ani, mai cu seamă pentru pomi și vii, avînd In vedere că ele sînt, de regulă, pe pantă sau în zone nisipoase sau mlăștinoase, dar care vor trebui să fie puse în valoare.Ați reținut, cred — și s-a discutat pe grupe și în consfătuire — că toată această suprafață presupune lucrări de desecări, de amenajare a terenurilor neproductive, îndeosebi a celor pe pantă, dar și nisipoase, care trebuie puse în întregime la punct.Va trebui ca, imediat, să se organizeze grupe de lucru în fiecare județ. Organele care se ocupă cu această activitate să acționeze împreună cu unitățile de stat sau cooperatiste în vederea realizării acestor lucrări, așa cum este stabilitEste necesar să organizăm și să sistematizăm mai bine întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție. Am în vedere îndeosebi problema organizării solelor, a terenului, a fermelor, pentru a elimina orice risipă de teren și a asigura condiții pentru buna efectuare a lucrărilor mecanizate și desființarea diferitelor drumuri, canale, care s-au creat inutil de-a lungul anilor și care reduc suprafața arabilă. Practica a demonstrat că, acolo unde 
s-a realizat în bune condiții sistematizarea, s-au realizat solele 
de mărime corespunzătoare, iar rezultatele sînt foarte bune.în întreprinderile agricole de stat va trebui să avem în vedere și comasarea unor ferme și suprafețe împrăștiate, a unor sole mici și chiar a unor întreprinderi agricole de stat prea mici și care, practic, lucrează și acum cu pierderi, fiind nerentabile. Trebuie să lichidăm 
o asemenea situație încă în această toamnă. Practic, în întreprinderile agricole de stat ar trebui să realizăm aceasta în septembrie. în acest cadru, să luăm în considerație și fermele Academiei agricole, ale altor unități de cercetare care sînt incluse în Academia agricolă, în așa fel încît să punem o ordine corespunzătoare în toată această activitate.în cooperativele agricole de producție, pe lîngă îmbunătățirea organizării fermelor și brigăzilor, să luăm în considerație și unificarea unor cooperative prea mici care, de asemenea, lucrează nerentabil. Ele au producții mici deoarece nu reușesc să asigure o bună organi
zare a lucrărilor, ținînd seama că au suprafețe prea mici. în acest fel vom putea realiza unele cooperative cu rezultate mai bune. Deși, fără îndoială, acolo unde e vorba de a se uni o cooperativă cu rezultate mai slabe cu una mai bună nu există un entuziasm prea mare la cele cu rezultate bune. Dar va trebui să discutăm toate 
acestea, urmînd să fie luate hotărîri numai de adunările generale și numai pe baza aprobării adunărilor generale. Dacă undeva nu vom reuși să convingem în acest an, să mai lucrăm și să facem această unire în anul viitor. Adică nu trebuie în nici un fel acționat doar pe plan administrativ. Oricum, trebuie să ajutăm și cooperativele mai slabe pentru ca, de anul viitor, să iasă din această situație.

Toate aceste măsuri de mai bună organizare și sistematizare a unităților agricole trebuie să ducă, practic, la încheierea in acest an — cu mici excepții, eventual — a programelor de sistematizare, de organizare a fermelor, a solelor, conform normelor stabilite pentru fiecare zonă.în același timp va trebui ca. în acest cadru, să stabilim un program ferm de rotație a culturilor, 
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conform cerințelor științei agricole. Trebuie să renunțăm cu desă- vîrșire a mai însămînța doi ani consecutiv aceeași cultură. Suprafața pe care o avem, planul de culturi permit realizarea unei rotații bune și trebuie să existe un plan județean, pe fiecare consiliu agroindustrial și pe fiecare unitate, luînd în considerație această cooperare.Cred că nu este nevoie să mai insist de ce trebuie să facem acest lucru. Toți înțelegeți bine importanța pe care o are realizarea rotației culturilor. Am stabilit, de altfel, ca? pentru a rezolva în cele mai bune condiții această problemă, să luăm în rotatie și suprafețele de circa un milion de hectare care se cultivă — din pășuni — cu plante furajere, lucernă și altele. Fără a diminua această suprafață, însă luînd-o periodic în cultură, putem să asigurăm, în acest fel, o rotație foarte bună și necesară chiar și pentru cultura de furaje.Pentru a asigura obținerea recoltelor stabilite este necesar, de asemenea, să se realizeze la timp și în bune condiții toate lucrările de irigații. Aș atrage atenția că trebuie să stabilim un grup special, un centru de irigații pentru elaborarea de noi tehnologii, pentru trecerea hotărită la irigația pe brazdă, dar care să conducă la o reducere substanțială a consumului de apă. Noi, față de alte țări, facem o mare risipă de apă — și începem să avem probleme cu apa 

și vom avea probleme mai multe în viitor dacă nu vom adopta noi tehnologii de irigare a culturilor.Am ajuns deja la o suprafață mare irigată și trebuie să ne ocupăm de îmbunătățirea ei și de noi tehnologii în sistemul de irigații. Academia agricolă trebuie să-și asume, în această privință, un rol principal, dar toate organele agricole, practic toate județele care au irigații, trebuie să gîndească și 

ele, să se ocupe de aceasta pentru că, în fond, gindirea, soluțiile mai bune nu aparțin numai unora sau altora. Fiecare are posibilitatea să facă aceasta și întotdeauna practica ajută să se găsească soluții mai bune.Să realizăm programele de îmbunătățiri funciare cu tot ceea ce cuprind ele, lucrările de fertilizare a solului, cu îngrășăminte naturale și amendamente. Să realizăm arăturile adînci, să nu mai fie plug fără scormonitor și, la 3—4 ani, să executăm lucrările de afinare la 60—70 de centimetri, așa cum este stabilit, practic, cu mici excepții pe întreaga suprafață.Avem programe stabilite, avem mijloacele necesare pentru a executa la timp aceste lucrări și trebuie să luăm toate măsurile în această privință.Trebuie să reducem abuzul și consumul de tot felul de produse chimice. A fost o perioadă în care s-a exagerat și la noi, ca și în alte țări. Dar și acum mai sînt unități care abuzează de consumuri de tot felul de erbicide și insec- tofungicide, de chimicale. Desigur, ele sînt necesare, dar în mod rațional. Noi de fapt am redus deja cu 60 la sută consumul, dar am convingerea că mai este loc pentru reducere. Pe drept cuvînt a spus un tovarăș aici că combaterea buruienilor, inclusiv a dăunătorilor trebuie s-o realizăm, în primul rind, prin efectuarea lucrărilor agricole, a arăturilor a- dînci, prin alte măsuri care reduc 

la maximum consumul de chimicale. pentru că este dăunător și pentru plante, dar mai cu seamă pentru sănătatea oamenilor. Atrag foarte serios atenția tuturor organelor că nu se poate înlocui prașila, nu se poate înlocui lucrarea pămîntului cu chimicale 1 Distrugem și plantele și afectăm sănătatea omului.Vorbind de mediul înconjurător, noi trebuie să înțelegem că pro

blema folosirii chimicalelor în a- gricultură constituie una din problemele foarte importante pentru păstrarea mediului, a sănătății oamenilor.Trebuie să acordăm mal mare atenție tuturor acestor lucrări, care au o deosebită importanță pentru agricultură, dar și pentru sănătatea omului. Mă refer la toate acestea pentru că numai prin realizarea întregului complex de organizare, sistematizare și de sporire a potențialului productiv al pămîntului vom asigura condițiile pentru creșterea continuă a producției agricole, pentru ca fiecare unitate să obțină producții tot mai mari, să crească atît veniturile cooperatorilor, dar și contribuția lor la fondul de stat, la dezvoltarea generală a țării.Cunoașteți bine că suprafața arabilă pe locuitor este de circa 0.42 ha, adică 4 200 de mp. Cu aceasta trebuie să asigurăm tot ce este necesar pentru hrana poporului nostru.Iată de ce trebuie să se lucreze în cele mai bune condiții fiecare metru pătrat de pămînt și să obținem recolte maxime. Desigur, rezerva noastră nu constă în creșterea suprafeței arabile. Singura cale și posibilitate este creșterea producției, obținerea pe fiecare hectar, pe fiecare metru pătrat a unor recolte maxime.Revenind la însămînțărlle de toamnă, este necesar să se asigure însămînțarea griului și orzului în perioadele optime stabilite pentru fiecare zonă și pe care le cunoaș- 

feți. Atrag atenția că nu mai trebuie să se însămînțeze orzul după 1 octombrie. Zonele de deal , și de munte, din gruparea a Il-a de fertilitate, trebuie obligatoriu ca în jurul lui 1 octombrie să încheie semănatul griului. în nici o zonă să nu se depășească 10 octombrie la' însămințatul griului 1 Multe din unitățile care au avut în acest an recolte slabe au însămințat unele chiar și in no

iembrie — și de aceea nu au realizat nici densitate, și nici producții. Trebuie să lichidăm această situație ! Să asigurăm obligatoriu, în toate zonele, densitatea de cel puțin 600—700 plante pe metru pătrat ! Cantitatea de sămînță de grîu și de orz care este stabilită pe hectar asigură această densitate.Anul viitor nu trebuie să mal avem nici o unitate cu producții sub 3 500 kg de grîu la hectar — fac o concesie pentru anul viitor — și de 4 000 kg de orz la hectar în nici un județ ! Aceasta este problema de la care trebuie să pornim în această toamnă ! Să nu mai avem județe cu producții mai mici de 4 000 de kg la hectar la grîu și 4 500 kg la hectar la orz. Trebuie neapărat să dublăm unitățile cu producții mari. Aș recomanda ca toate județele să stabilească și să se ocupe special ca să aibă cele din zona a II-a cel puțin 5 unități cu producții de grîu și orz de peste 8 000 de kg la hectar, iar în județele din zona I minimum 10 unități cu producții de peste 8 000 kg grîu și orz la hectar. Trebuie luate de pe acum toate măsurile pentru ca acestea să devină exemplu pentru toate unitățile. Să ne propunem ca cel puțin 10 județe să aibă producții de peste 6 000 kg la grîu și 7 000 kg la orz la hectar. In acest sens, cu organele centrale, cu Academia agricolă, cu Institutul de cereale, să se stabilească măsurile și tehnologiile necesare realizării acestor obiective.Nu există zonă unde să nu se 

poată obține aceste recolte ! Dimpotrivă. unitățile din zona a doua au condiții chiar ceva mai bune, au precipitații mai multe Și nu au temperaturile mari care pot să afecteze la un moment dat. Dar viața a demonstrat că dacă lucrăm bine, temperaturile mari nu mai afectează in nici un fel producția.încă o dată doresc să atrag atenția că obținerea unei recolte bune anul viitor, și in general 

realizarea de recolte bune, impune aplicarea întregului complex de măsuri, întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate. Anul viitor trebuie să obținem la cerealele de vară cea mai bună recoltă de pînă acum, în cinstea aniversării a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a Congresului al XIV-lea al partidului, care urmează să aibă loc în 1989. Cred că toate județele și unitățile se vor angaja cu toată hotărîrea și se vor prezenta la aceste evenimente cu rezultate cît mai bune ! (Aplauze puternice, îndelungate; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").Sînt necesare măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor agricole de stat și a cooperativelor agricole de producție. Să asigurăm buna executare a lucrărilor, creșterea răspunderii specialiștilor, inginerilor, a consiliilor de conducere din unitățile respective, atît a consiliilor oamenilor muncii, cît și a consiliilor cooperativelor agricole de producție. Să crească puternic răspunderea adunărilor generale înI.A.S.-uri  și a adunărilor generale în cooperativele agricole de producție, dezvoltînd puternic și înfăptuind neabătut principiile și formele democratice de conducere, care asigură participarea, și în agricultură, a cooperatorilor, a țărănimii. a tuturor oamenilor muncii la conducerea întregii activități. Acestea constituie cerințe esenția

le, hotărîtoare pentru realizarea programelor de creștere a producției agricole, de înfăptuire a noii revoluții agrare 1în mod deosebit doresc să subliniez necesitatea creșterii răspunderii și îmbunătățirii activității stațiunilor de mecanizare a agriculturii în executarea tuturor lucrărilor. Trebuie să spunem deschis că recoltele slabe sînt rezultatul direct al faptului că stațiunile de mecanizare, secțiile lor nu și-au realizat sarcinile, n-au făcut lucrările la timp. Trebuie să intervenim cu toată hotărîrea și să aplicăm ferm principiile de plată a S.M.A.-urilor și a mecanizatorilor. începind cu cadrele de conducere, numai în raport cu rezultatele din producție. Să realizăm o strînsă unitate între mecanizatori și cooperatori, pentru că de ei. de munca lor depind înfăptuirea programelor și obținerea unor producții tot mai bune !n agricultură.
Stimați tovarăși,Numai pe scurt doresc să ml refer la cîteva probleme din sectorul zootehnic.Efectivele de bovine, ovina, porcine, de păsări, deși au crescut, nu sînt la nivelul prevederilor planului. S-au stabilit măsurile — care știu că s-au discutat și în consfătuire — privind activitatea din următoarele luni, pentru a îmbunătăți mult situația șl In această privință. Trebuie să asigurăm realizarea natalității prevăzute în acest an, realizarea în cele mai bune condiții a montei, spre a asigura, anul viitor, realizarea programului de creștere a efectivelor animale. !Trebuie să luăm măsuri pentru buna organizare a activității sani- tar-veterinare, pentru perfecționarea activității zootehniștilor șt medicilor veterinari. Să reducem substanțial mortalitățile la toate speciile de animale. !Totodată, să se acționeze, de către toate județele și de fiecare unitate, pentru asigurarea strînge- riî și depozitării furajelor, a bazei furajere pentru iarnă. în general, să se ia toate măsurile ca în luna septembrie să încheiem, în întregime, pregătirea adăposturilor pentru iarnă.Este necesar să fie revăzuta toate problemele privind producția din sectorul zootehnie, mai eu seamă în ce privește producția de lapte, ouă, carne, lînă și așa mei departe.Este necesar să realizăm programele la păsări și animale mici, iepuri și celelalte animale de blană. Cunoașteți programele — nu doresc să mai mă refer la ele.în sericicultură, și în anul acesta realizările sînt cu mult sub prevederile planului. Trebuie să na propunem să nu avem unitate agricolă cooperatistă și de stat fără creșterea viermilor de mătase!Este necesar ca cel puțin fiecare unitate să realizeze minimum 2 tone de gogoși de mătase. Nu mă refer la cele care sînt specializate, ci la toate unitățile din toate zonele. Să facem în așa fel ca fiecare gospodărie de la sate să crească viermi de mătase.Trebuie, de asemenea, să luăm măsuri în apicultură — deși situația e mai bună. Să mărim numărul de stupi și să nu existe unitate agricolă, cooperatistă sau de stat fără apicultură, fără stupi. Să-i îndemnăm pe cooperatori și pe restul locuitorilor din sat să aibă fiecare cel puțin un stup.
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DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR CONSFĂTUIRII
(Urmare din pag. I)
muncitorești internaționale, eroul 
păcii, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vă sintem profund, recunoscători, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru excep
ționala dumneavoastră activitate ce 
o dedicați constant, asemenea ce
lorlalte sectoare ale economiei na
ționale, dezvoltării intense și mo
dernizării agriculturii. înfăptuirii 
consecvente a noii revoluții agrare, 
creșterii neîncetate a contribuției 
acestei ramuri de bază la consoli
darea economiei naționale, la înfăp
tuirea Programului partidului, a 
hotăririlor Congresului al XllI-lea 
șt Conferinței Naționale ale parti
dului, la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, pe baza indicațiilor și orientă
rilor dumneavoastră, participanta 
la dezbateri în plen și pe grupe 
de județe au analizat, în spirit cri
tic și autocritic, cu exigență și răs

pundere. lipsurile și neajunsurile 
ce se mai manifestă în diferite sec
toare ale agriculturii, subliniind pe 
larg măsurile întreprinse pentru ca 
in anii 1988 și 1989 să se obțină 
cele mai mari producții agricole 
vegetale și animale.Consfătuirea a avut următoarea ordine de zi :1. Raport privind rezultatele de producție obținute la griu, orz și celelalte culturi care au fost _ recoltate in vara anului 1988, stadiul livrării produselor la fondul centralizat al statului, concluziile ce se desprind și măsurile ce trebuie luate pentru realizarea planului la cereale păioase în anul 1989 ; îndeplinirea indicatorilor de plan in zootehnie și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru realizarea efectivelor și producțiilor animaliere.2. Program de măsuri cu privire la pregătirea și desfășurarea campaniei de recoltare a culturilor de toamnă, insămințarea cerealelor păioase, executarea ogoarelor adinei și a altor acțiuni de creștere a capacității de producție a solului.In cursul lucrărilor au fost analizate, de asemenea, probleme le

gate de evaluarea, recoltarea și depozitarea produselor agricole de toamnă, structura culturilor pe anul 1989. programul de insămin- țare a pajiștilor naturale, inclusiv a pădurilor pășunabile.Raportul de la primul punct al ordinii de zi a fost prezentat de tovarășul Gheorghe David, ministrul agriculturii.Pe marginea problemelor sunuse dezbaterii au luat cuvintul, in plen și in ședințele pe grupe de județe, 271 de participanți.Dezbaterile au pus în evidență înalta apreciere de care se bucură strălucita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrată progresului neîntrerupt al patriei noastre socialiste, subliniind rolul său botăritor în stabilirea strategiei generale de dezvoltare econo- mico-socială a țării, în fundamentarea și înfăptuirea noii revoluții agrare, in organizarea și conducerea amplului proces de edificare a socialismului și comunismului in România.Participanții la lucrări au exprimat sentimente de profundă stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frun

te al partidului nostru, om de știință de largă recunoaștere internațională. față de contribuția deosebită adusă la elaborarea și transpunerea in practică a programelor de dezvoltare multilaterală a patriei.In spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au analizat rezultatele obținute în campania de recoltare a cerealelor păioase, modul în care s-a desfășurat livrarea produselor la fondul centralizat al statului, măsurile ce se impun pentru realizarea planului pe anul în curs în toate sectoarele de activitate din agricultură. Consfătuirea a prilejuit efectuarea unui amplu schimb de experiență în vederea Însușirii celor mai avansate tehnologii de lucru, perfecționării stilului și metodelor de muncă, a modalităților in care trebuie să acționeze organele și organizațiile de partid, consiliile populare, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă a agriculturii.

In numele participanților la consfătuire, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost adresată, cu înaltă stimă și deosebit respect, rugămintea de a lua cuvintui în Încheierea lucrărilor.
Primit cu cele mai calde 

sentimente, cu puternice 
aplauze și ovații, a luat 
cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvlntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebit interes și deplină aprobare, fiind subliniată în repetate rin- duri cu vii aplauze, cu puternice urale. Cei prezenți au scandat cu entuziasm numele partidului și al secretarului său general.Adresîndu-Se conducătorului partidului și statului nostru, la încheierea cuvintării, tovarășul Emil Bobu a spus :Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, exprimind sen
timentele de caldă recunoștință ale 
tuturor participanților la consfătui

re. vă mulțumim din adincul ini
milor noastre pentru magistrala ex
punere prezentată, care jalonează 
cu toată claritatea căile de acțiune 
in vederea dezvoltării intensive, 
modernizării și creșterii eficienței 
activității în agricultură, constituin- 
du-se și de această dată intr-un 
mobilizator program de muncă și 
acțiune pentru organele și organi
zațiile noastre de partid, de masă Și 
obștești, pentru organismele colec
tive de conducere, pentru unitățile 
de stat și cooperatiste.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ne angajăm ca, 
pe baza sarcinilor, indicațiilor și 
orientărilor de inestimabilă însem
nătate formulate in expunerea dum
neavoastră. răspunzind înflăcărate- 
lor chemări pe care ni le-ați adre
sat. organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, cadrele de con
ducere din acest domeniu, toți oa
menii muncii din agricultură, să 
acționăm cu devotament, exigentă 
și înaltă răspundere comunistă — 
avînd drept călăuză excepționalele 
orientări ale Tezelor din aprilie, 
minunatul dumneavoastră exemplu 
de muncă și activitate revoluționa
ră, pe care ni-l oferiți zi de zi —, 

In vederea înfăptuirii cerințelor 
noii revoluții agrare, pentru ea in 
următorul an. cu atitea semnificații 
istorice și politice, să obținem cele 
mai mari producții vegetale și ani
male, asigurind astfel creșterea 
contribuției acestui sector de bază 
al economiei naționale la continua 
dezvoltare și înflorire a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.Consfătuirea de lucru pe probleme de agricultură s-a încheiat intr-o atmosferă entuziastă.însuflețiți de orientările și îndemnurile cuprinse în cuvlntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții au dat expresie hotă- ririi tuturor lucrătorilor ogoarelor de a acționa pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a programelor speciale de dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre socialiste, de a face totul pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîrî ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru înfăptuirea exemplară * obiectivelor noii revoluții agrare.
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CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOL AE CEAUȘESCU

I

(Urmare din pag. a Il-a)Nu mă mai refer la alte culturi • deoarece despre ele vom discuta la consfătuirea de la sfîrșitul ’ anului., în același timp, este necesar să ne preocupăm mai mult de dez- ’ yoltarea activităților industriale în ' cooperativele agricole de produc-' ; ție. Avem în vedere ca toată activitatea industrială din comună a ță se desfășoare, de regulă, în ca- ; drul cooperativelor agricole de producție, să creăm un sector care■ să unească și să urmărească toată această activitate. Numai anumite activități de servicii pot rămîne la cooperativele de consum, dar toate activitățile industriale — ar- ' tizanatul, totul — trebuie să treacă în cooperativele agricole de producție, să creăm un sector puternic de activități industriale. Totodată, S.M.A.-urile și secțiunile de mecanizare trebuie să devină centre mecanice pentru toate lucrările de mecanizare, auto și altele pentru a nu mai înființa alte sectoare mecanice, avînd în fiecare cooperativă — deci în fiecare comună — chiar cîte două secții de mecanizare a agriculturii, în aceste secții și unități să dezvoltăm o activitate industrială, în cooperare cu cooperativele agricole de producție, astfel încît să crească veniturile și să se asigure de lucru cooperatorilor.Să facem în așa fel încît să perfecționăm și să îmbunătățim întreaga organizare și desfășurare a activității în agricultură pentru a crește atît producția agricolă, cît și dezvoltarea altor activități, a asigura, repet, creșterea veniturilor cooperatorilor, ale oamenilor muncji din agricultură și, totodată, pentru a crește contribuția agriculturii la înfăptuirea planului cincinal, la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.
, (Aplauze și urale puternice ; se 

scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,Problemele complexe din agricultură impun îmbunătățirea continuă a activității de cercetare, creșterea rolului institutelor și organelor de cercetare, al stațiunilor din toate zonele țării. Dispunem de o puternică forță de cercetare, avem o Academie agricolă și avem și o serie de rezultate bune, pentru că producțiile mari se realizează cu semințe, cu soiuri de plante realizate în institutele noastre. Trebuie să perfecționăm însă continuu aceste activități, să crească și mai mult rolul cercetării, să intensificăm preocuparea pentru crearea de noi soiuri de plante din toate speciile, mai productive, rezistente la frig și la secetă, cu o durată mai mică de vegetație. Avem, la porumb, unele soiuri cu o durată prea mare ; chiar și la grîu. Ne trebuie să obținem un grîu cu două săptămîni mai timpuriu. Avem nevoie de soiuri de porumb pentru cultura a doua, cu o vegetație care să nu depășească 90 de zile, dar și de mare productivitate. Același lucru e valabil pentru soia, precum și pentru o serie de legume cu o perioadă mai scurtă de maturizare. S-a făcut un început, a

vem lucruri bune, dar trebuie să intensificăm eforturile.Am discutat cu tovarășii din cercetare despre faptul că trebuie să ne gîndim la o revoluție în genetică în România, pentru producerea de noi soiuri. Acestea sînt probleme care se pun în toată lumea, care pot și trebuie să fie soluționate. Natura le-a rezolvat în sute sau mii de ani, omul, cu nivelul său de cunoștințe, trebuie să le rezolve în cîțiva ani.Pun această problemă întrucît sînt mulți specialiști aici. Trebuie ca fiecare să știe că obligația de a gîndi, a descoperi, a crea lucruri noi nu revine numai unui grup ales de oameni. Cu toții — inclusiv practicienii — pot crea, și au și creat în trecut, atît la noi, cît și în întreaga lume, lucruri care au produs revoluție la timpul respectiv. Deci trebuie să ne angajăm în activitatea de cercetare și creație, să întărim centrele de cercetare, laboratoarele din fiecare unitate. Inginerul agronom și din cooperativă — și sînt cîți- va acum — inginerii zootehniști, ca și cei din I.A.S. trebuie să lucreze și ei, să gîndească și să cerceteze și ei. Așa își vor ridica și cunoștințele. Iar la această activitate să angajeze și cooperatori, și lucrători din agricultură.Aceleași probleme se pun șl în zootehnie. Avem nevoie de rase mai bune de animale, cu alte calități, mai productive, dar mai cu seamă avem nevoie imediat de tehnologii bine puse la punct privind furajarea, reducerea consumului pe kilogramul de spor în greutate.Trebuie să facem în așa fel încît știința să devină factorul hotărîtor al progresului în agricultură, al noii revoluții agrare. Nici nu se poate concepe să realizăm programele pe care le avem în Vedere, dezvoltarea agriculturii fără a pune la bază cele mai noi cuceriri ale științei, tehnologiile noi, metodele noi de lucru în agricultură. Viața, practica din ultimii ani au demonstrat ce mari rezerve avem. Recoltele pe care le cunoașteți toți că le obținem demonstrează că nu mai este un vis să realizezi 8 000, 10 000 de kg, chiar la grîu, așa cum părea acum 10 ani. Este o realitate. A obține 20 000 de kg, 25 000 de kg de știuleți la hectar nu este o dorință, este o realitate. Toate acestea demonstrează ce mari posibilități și rezerve avem pentru a schimba radical situația din agricultura noastră, pentru a obține an de an, în orice condiții de climă, producții bune, care să asigure în întregime buna aprovizionare, rezervele de care avem nevoie. Și trebuie să realizăm aceasta, tovarăși !Este, de asemenea, necesar să acordăm mai multă atenție activității de ridicare a cunoștințelor profesionale, științifice, tehnice ale specialiștilor, muncitorilor și cooperatorilor, ale tuturor oamenilor din agricultură, ale întregii țără- nimi. Toate aceste realizări le obținem cu oamenii și trebuie să ne ocupăm de ridicarea nivelului lor de cunoștințe.Avem învățămîntul agrozootehnic de masă, care dă ceva rezultate. Trebuie să-1 perfecționăm și să ne propunem ca, încă de anul acesta, din iarna aceasta, să ridicăm nivelul de pregătire generală al oamenilor noștri din agricultură, pentru că numai așa vom avea garanția că tot ceea ce ne propunem vom realiza în bune condiții.

Ați văzut, avem realizări bune nu numai acolo unde avem președinți de cooperative din rîndul inginerilor ; dar sînt și muncitori, tehnicieni, țărani președinți de cooperative și toți obțin recolte excepționale. Au demonstrat deci, fiecare, că pot și trebuie să-și însușească cele mai noi cunoștințe. Să fie o întrecere de a transforma întreaga țărănime, pe toți lucrătorii din agricultură în oameni cu o înaltă conștiință revoluționară, cip-- bogate cunoștințe profesionale, tehnice, științifice. Aceasta înseamnă a realiza noua revoluție agrară, a făuri noul țăran, noul om din a- gricultură! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!“).O atenție deosebită trebuie să se acorde organizării și modernizării producției, creșterii productivității muncii. Să se respecte neabătut normele și consumurile materiale stabilite.Să se acționeze neabătut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea rentabilității și beneficiilor în fiecare unitate agricolă de stat și cooperatistă.Să facem totul pentru creșterea mai puternică a eficienței economice în întreaga agricultură.Nu trebuie să mai avem produse sau unități agricole nerentabile.O dată cu perfecționarea activității organelor democratice de conducere, a consiliilor și adunărilor generale este necesar să crească răspunderea specialiștilor, a organelor agricole județene și centrale. In primul rînd, doresc să subliniez, perfecționarea activității Ministerului Agriculturii, a tuturor organismelor sale și a Consiliului Național al Agriculturii. Trebuie să fie înlăturate cu desăvîrșire, din Ministerul Agriculturii și organele centrale și județene, concepțiile conservatoare, retrograde, vechi, neîncrederea în nou, în posibilitatea de a realiza o agricultură nouă, conform uriașelor cuceriri ale științei în toate domeniile — deci și al biologiei, al științelor agricole în general — pentru că aceasta înseamnă a acționa și gîndi în spiritul noii revoluții agrare. Din păcate, avem încă, începînd cu lucrători din Ministerul Agriculturii, mulți oameni care continuă să fie prizonierii vechiului, nu mai înțeleg noul — și trebuie să aplicăm principiile legilor noastre democratice, de rotație, să meargă să mai lucreze jos, în unități, să mai învețe din nou agricultura. Pentru că cine s-a rupt 15—20 de ani de producție este greu să mai fie un bun îndrumător al producției agricole. Și aceasta este valabil în toate, dar acum mă refer Ia agricultură. Trebuie să se înțeleagă — și poate ar fi bine să stabilim ca regulă — ca toate cadrele care lucrează în organele centrale și județene, anual, să lucreze o perioadă pînă la o lună, două săptămîni într-o etapă, două în alta, direct în unitățile de producție, nu ca „îndrumător", așa cum se spune, 
(Vii aplauze), să lucreze direct în producția agricolă! Nu este o rușine, este o necesitate, tovarăși ! Noi vrem să facem acest lucru și în industrie, și în toate domeniile. Facem rotația aceasta și cu activiștii de partid și de stat. Trebuie să înțelegem că este în interesul fiecăruia de a fi permanent în strînsă legătură cu viața, cu producția, de a înțelege permanent care sînt cerințele noului și de a le vedea în practică, nu teoretic. Numai atunci vom pu-' tea, într-adevăr, să obținem o schimbare generală în conducerea 

agriculturii ! Acest lucru este hotărîtor pentru a realiza programele mari, dar posibil de realizat, din agricultură.Trebuie să îmbunătățim activitatea consiliilor populare județene, orășenești și comunale, care — în conformitate cu legile țării — poartă răspunderea directă pentru întreaga activitate din agricultură. Indiferent dacă este vorba de întreprindere de stat, cooperatistă, stațiune de cercetare, tot ce se află pe teritoriul comunei cade în răspunderea Srganelo'f''locale, â consiliului popular, care trebuie s# controleze și să asigure aplicarea legii, executarea la timp a lucrărilor.In mod deosebit, este necesar să crească răspunderea consiliilor unice agroindustriale în organizarea întregii activități din agricultură. Avem lucruri bune, trebuie însă să acționăm cu mai multă hotărîre în vederea specializării în producție, în realizarea de diferite asociații zootehnice, pomicole, viticole, și așa mai departe, intercooperatiste. în zonele colina- re, ca și în toate celelalte zone, să includem în aceste asociații întreaga țărănime, să asigurăm îndrumarea întregii agriculturi.Trebuie să înțelegem că organele agricole județene și centrale, ca și Consiliul Național al Agriculturii poartă răspunderea pentru întreaga agricultură, pentru felul cum se lucrează fiecare metru pătrat de pămînt, cum se îngrijește fiecare animal, de către fiecare cetățean care se ocupă de aceasta.Să perfecționăm sistemul de conlucrare și de folosire mai bună a mijloacelor, în primul rînd în cadrul consiliului agroindustrial. Nu este admis — și am constatat aceasta chiar și în acest an — ca o cooperativă să fi terminat lucrările, în timp ce alta de abia le-a început. Nici secțiile aceluiași S.M.A. nu erau concentrate pentru a lucra în mod unitar la executarea lucrărilor, ceea ce arată că nu funcționează întrajutorarea, colaborarea. Or, tocmai acesta a fost și trebuie să fie unul din rolurile importante ale consiliilor unice agroindustriale.In acest cadru trebuie și mal mult să crească rolul organizațiilor de partid, al comitetelor de partid comunale, orășenești, al comitetelor județene de partid. Desigur, de agricultură răspund direct organele care au această sarcină, răspund unitățile, cooperativele. Nu este vorba ca organizațiile de partid să înlocuiască consiliul de conducere al cooperativei sau consiliul de conducere al întreprinderii agricole de stat Dar organizațiile și organele de partid trebuie să urmărească ca comuniștii, toți cei care lucrează în aceste organe să-și îndeplinească în bune condiții sarcinile pe care le au, să controleze această activitate.Trebuie să înțelegem că a acționa în spiritul Tezelor din aprilie presupune a pune capăt cu desăvîrșire stărilor de lucruri negative, a perfecționa activitatea în toate domeniile. Deci înseamnă a pune deplină ordine și în agricultură, a acționa pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a tuturor programelor și planurilor de activitate.In același timp, este necesar să intensificăm și activitatea politico- educativă de ridicare a conștiinței generale, revoluționare a țărănimii. a oamenilor muncii din a- gricultură ! Să dezvoltăm o dată cu cunoștințele științifice agricole și convingerile generale științifice 

și culturale! Să ridicăm nivelul general de înțelegere a schimbărilor uriașe care s-au produs în lume, a uriașelor cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane în general, pornind de la concepția noastră revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic, istoric, de la principiile socialismului științific ! Să facem astfel încît toți constructorii socialismului, inclusiv din agricultură, să fie oameni cu o (naltă conștiință revoluționară,'cu un înalt spirit patriotic, să acționeze cu- deplină răspundere față de interesele patriei. ale poporului, ale construcției socialismului, ale bunăstării întregii națiuni ! (Aplauze puter
nice, urale ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu —; P.C.R. !“ „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mîn
dria !“).

Stimați tovarăși,Nu am de gînd să mă refer la unele probleme internaționale. E bine cunoscută politica externă a partidului și statului nostru. Voi menționa numai faptul că realizarea programelor noastre de dezvoltare economico-socială, construcția socialismului, deci și realizările din agricultură, sînt o contribuție directă la dezvoltarea generală a patriei noastre, la creșterea contribuției României la politica de colaborare internațională cu toate statele, la politica de dezarmare. de pace, de realizare a unei lumi mai drepte și mai bune. Cu cît vom avea rezultate mai bune în dezvoltarea patriei noastre, deci și în realizarea programului din agricultură, cu atît va crește contribuția poporului nostru. a întregii țări la cauza păcii, la realizarea unei noi politici în care fiecare națiune să se poată dezvolta în mod liber, corespunzător voinței sale.Ceea ce aș dori să subliniez este că la baza relațiilor noastre cu toate statele punem neabătut principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Ne pronunțăm ferm pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni de a se dezvolta în mod liber, fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează Îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Realitatea, viața au demonstrat pe deplin justețea poziției partidului nostru, care s-a pronunțat întotdeauna, începînd de Ia Congresul al IX-lea, pentru realizarea socialismului în condițiile și realitățile României, de aplicare a legităților generale, a principiilor socialiste Ia realitățile României.Viața a demonstrat că socialismul nu se poate construi după modele sau șabloane, că fiecare partid, fiecare popor poartă directa răspundere pentru aplicarea legităților generale, că singurul judecător — judecătorul suprem — al politicii fiecărui partid este poporul din țara respectivă. El este singurul care poate și trebuie să aprecieze dacă drumul de construcție socialistă, dacă problemele au fost soluționate bine sau nu ! Și aș putea afirma cu deplină satisfacție că am avut și avem rezultate bune, că viața a demonstrat că am mers pe un drum bun și vom continua să mergem pe acest drum, care răspunde intereselor poporului nostru, dar și cauzei socialismului și păcii în ge
neral ! (Aplauze și urale puter

nice, prelungite; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria!“, „Ceaușescu
— eroism. România — comu
nism !“).Dorim să conlucrăm activ cu toate țările socialiste, să realizăm un larg schimb de experiență. Dar fiecare partid — deci și partidul nostru, și țara noastră — va stabili de sine stătător, in mod independent, de cot^spUnde și cum să acționeze în construcția socialismului. Nu vom admite nimănui și Voirî TCspihge cu fermitate brice încercare a cuiva de a da lecții și de a se erija în cunoscător al problemelor construcției socialiste. Să demonstreze aceasta fiecare la el acasă, în fața poporului lui ! Așa se va servi socialismul în fiecare țară și cauza socialismului în general ! (Aplauze și urale 
prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
— eroism, România — comu
nism !“).Sîntem ferm hotărîți ca și pînă acum să intensificăm colaborarea și cooperarea cu țările în curs de dezvoltare, conlucrarea și întrajutorarea în vederea dezvoltării independente economice a fiecărei țări, considerînd că și aceasta constituie o expresie a politicii noastre juste internaționale, care acționează în sprijinul tuturor popoarelor care doresc să trăiască Independente și libere. (Aplauze 
puternice, îndelungate).Vom dezvolta, de asemenea, și în continuare, colaborarea și cooperarea și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Vrem și vom acționa ferm pentru o participare activă la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale. înțelegem bine și dorim să intensificăm colaborarea științifică, tehnică, culturală cu toate popoarele lumii. Toate acestea considerăm că trebuie însă realizate pe principiile noi ale egalității, în interesul fiecărui popor, care să excludă sub orice formă amestecul vreunui stat în treburile altui stat. Numai așa vom înfăptui principiile noi ale relațiilor internaționale, noua gîndire care se afirmă și trebuie să triumfe, aceea de a realiza o politică nouă, relații noi, de egalitate, de progres al fiecărei națiuni, de bunăstare și independență a fiecărui popor ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria !“.

Stimați tovarăși,Consfătuirea noastră va trebui să determine o îmbunătățire generală a activității în toate domeniile de activitate din agricultură. Să trecem imediat la discutarea tuturor problemelor cu activul din agricultură, să stabilim în fiecare județ măsurile necesare pentru fiecare județ și unitate. Să acționăm cu toată hotărîrea pentru strîngerea la timp a producției și depozitarea ei fără pierderi. Să realizăm în cele mai bune condiții lucrările de toamnă, în- sămînțările, arăturile și toate celelalte lucrări prevăzute pentru acest an, în condițiile tehnologice stabilite. Să acordăm o atenție și mai mare realizării măsurilor și 

programelor de îmbunătățire con- , tinuă a condițiilor de muncă, de viață și cultură ale oamenilor muncii de la sate, să perfecționăm întreaga activitate de partid și de stat din orașele și satele patriei noastre, creînd condițiile necesare ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale și a oamenilor muncii de la sate, apropierea condițiilor lor de muncă și viață cît mai mult de cele ale oamenilor muncii de la orașe.» Numai așa vom acționa ca ade- vărați revoluționari, pentru a asigura condiții de deplină egalitate pentru toți cetățenii patriei 'noaș- f tre, pentru ridicarea bunăstării întregii noastre națiuni — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Să acționăm cu toată hotărîrea, în spirit revoluționar, pentru realizarea planurilor și programelor din toate sectoarele ! Să începem de pe acum să ne pregătim pentru a întîmpina a 45-a aniversare a sărbătorii noastre naționale și Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate cît mai bune în toate domeniile și — subliniez din nou— cu cele mai bune rezultate în agricultură, cu cea mai bună recoltă de pînă acum. Acesta trebuie să fie angajamentul tuturor oamenilor muncii din agricultură, al întregii țărănimi în întîmpinarea acestor evenimente istorice din viața poporului și partidului nos
tru ! (Aplauze puternice, prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).Adresez apelul către toate organizațiile și organele de partid, către toți cooperatorii și întreaga țărănime, către toți oamenii muncii din agricultură, către toți specialiștii și toate organele agricole de a acționa cu întreaga răspundere, în spirit revoluționar, patriotic, față de interesele poporului, față de interesele socialismului, de interesele și de viitorul națiunii noastre, de a face totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor !Să faceți totul, dragi tovarăși și prieteni, pentru ca anul agricol 1988—1989 să marcheze un moment important în dezvoltarea agriculturii românești, în creșterea producției agricole, în înfăptuirea noii revoluții agrare 1 (Aplauze 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).Cu aceasta, vă adresez dumneavoastră, tuturor organizațiilor de partid și oamenilor muncii din agricultură, întregii țărănimi succese tot mai mari, rezultate tot mai bune. Multă sănătate și fericire 1

(Urale și aplauze puternice, 
prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !", „Ceaușescu
— pace !“. Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, unitate și an
gajare revoluționară, toți cei pre- 
zenți in sală se ridică în picioare 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME DE AGRICULTURĂ
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION POPESCUAvînd Ioc In climatul vibrantei angajări revoluționare cu care comuniștii, toți oamenii muncii acționează pentru înfăptuirea Tezelor din aprilie, consfătuirea prilejuiește o analiză exigentă a activității desfășurate în prima parte a anului in agricultură și stabilirea de noi măsuri pentru sporirea producției agricole la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, a spus în cuvîntul său tovarășul Ion Popescu, prim-secretar al Comitetului județean Giurgiu al P.C.R.Ne facem o datorie de conștiință de a exprima și cu acest prilej, in numele oamenilor muncii din județul Giurgiu, sentimentele de înaltă stimă și prețuire, de profundă recunoștință față de strălucitul conducător al destinelor poporului român, erou intre eroii neamului, ctitorul genial al României socialiste modeme, proeminentă personalitate a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Aducem, totodată, omagiul nostru fierbinte tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului șl statului nostru, la dezvoltarea și afirmarea științei, învățămîntului și culturii românești, la ridicarea patriei Î>e noi trepte de progres și civi- izație.Puternic mobilizați de orientările și sarcinile cuprinse în magistralele teze pentru viitoarea plenară a C.C. al P.C.R., de indicațiile pe care le-am primit cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul nostru de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, am acționat cu răspundere și dăruire pentru mai buna organizare a muncii, valorificarea superioară a pămîntului și a mijloacelor tehnice din dotare, în vederea obținerii unor recolte de cereale superioare.în acest an am realizat producții bune la culturile de grîu și orz, ceea ce ne-a permis să onorăm obligațiile la fondul de stat. Aceste rezultate nu ne
& CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN ALEXEAcționind In lumina Indicațiilor pe care le-am primit cu prilejul vizitelor de lucru în județul nostru ale secretarului general al partidului, am orientat activitatea organelor agricole, specialiștilor în direcția executării in cele mai bune condiții a lucrărilor agricole, a respectării întocmai a verigilor tehnologice in scopul realizării în a- cest an a unor producții agricole cit mai mari, a subliniat tovarășul Constantin Alexe, director general al Direcției agricole a județului Călărași. Cu toate creșterile înregistrate la o serie de culturi, a spus vorbitorul, producțiile medii de griu și de orz din acest an nii sînt pe măsura bazei tehnico-mate- riale de care dispunem, a fertilității ridicate a solului din Bărăgan, a experienței lucrătorilor din agricultura județului nostru. Și în acest an s-au înregistrat diferențe mari de producție intre consiliile agroindustriale, între Unități agricole și ferme care dispun de aceeași bază tehnico-materială și de condiții pedoclimatice asemănătoare, ceea ce demonstrează că nu am reușit să imprimăm în rindul tuturor colectivelor de muncă un climat de răspundere revoluționară, pentru aplicarea fermă a tuturor verigilor tehnologice. Trăgind toate concluziile necesare, am stabilit măsuri prin a căror aplicare a- sigurăm condiții de realizare, în anul agricol 1988—1989, a unor producții de griu. orz și orzoaica la nivelul obiectivelor noii
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

MARCEL NIȚUConsfătuirea la care participăm astăzi, organizată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a arătat tovarășul Marcel Nițu, președintele C.A.P. Amărăștii de Sus, județul Dolj, dovedește fermitatea și importanta cu care sînt tratate problemele agriculturii din țara noastră, ca una din ramurile de bază ale economiei naționale, sintem hotărîți ca in spiritul Tezelor din aprilie să mobilizăm toate forțele materiale și umane în vederea înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII- lea si Conferința Națională ale partidului.în acest an. cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din Amărăștii de Sus. județul Dolj, acționind intr-un spirit de disciplină și înaltă responsabilitate. au reușit să obțină la griu în medie R 430 kg la hectar de pe suprafața de 560 hectare, ceea ce înseamnă depășirea sarcinilor planificate. Sporurile a- mintite ne-au permis să livrăm la fondul de stat importante cantități de produse.De la această înaltă tribună aș dori să evidențiez faptul că recordurile dobindite de către cooperativa noastră au fost înregistrate in condițiile în care am folosit în exclusivitate soiurile românești de grîu — Fun-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

LIVIU GROZAîn numele tuturor oamenilor muncii din agricultura județului nostru vă rog să-mi permiteți să adresez cele mai alese sentimente de stimă, dragoste și prețuire tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, un fierbinte omagiu pentru neobosita activitate ce o desfășoară de peste 55 

mulțumesc insă, producțiile de orz și griu puteau să fie mult mai mari dacă nu s-ar fi manifestat unele neajunsuri în respectarea tehnologiilor, în organizarea campaniilor agricole, în munca de îndrumare și control din partea organelor agricole județene, a unor organe și organizații de partid față de unele stări negative de lucruri.Așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spus In continuare vorbitorul, am a- nalizat cu fiecare unitate modul in care este folosit pămîntul, nivelul producțiilor obținute și cauzele care au dus la diminuarea recoltei, pe baza concluziilor desprinse elaborind un program complex de măsuri. Avem în vedere în primul rînd asigurarea unui pat germinativ corespunzător și a densității stabilite de tehnologia fiecărei culturi. Pentru încadrarea semănatului in perioada optimă am organizat activitatea de reparare și reglare a semănătorilor, astfel incit acestea să răspundă întru totul normelor de calitate. Totodată, pentru producția anului 1989 am asigurat întreg necesarul de sămință din categorii biologice superioare.în prezent, o sarcină Importantă asupra căreia ne concentrăm atenția o reprezintă recoltarea și depozitarea în cele mai bune condiții a culturilor de toamnă. Am pregătit spațiile de preluare și depozitare a porumbului astfel ca transportul să se efectueze rapid și in condiții cit mai economicoase. După ce s-a referit la rezultatele obținute in zootehnie, la măsurile întreprinse în toate unitățile pentru îmbunătățirea radicală a activității în acest sector, vorbitorul a spus în încheiere :Ne angajăm cu toată răspunderea să transpunem în viață sarcinile ce vor fi stabilite la consfătuire, că vom face totul pentru a spori rodnicia ogoarelor județului Giurgiu, pentru înfăptuirea neabătută a hotări- rilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a obiectivelor noii revoluții agrare.

revoluții agrare. Am asigurat amplasarea culturilor de toamnă numai după premergătoare bune, executăm cu deosebită a- tenție arăturile, ne-am asigurat întregul fond necesar de semințe din soiuri de categorii superioare, In prezent acționăm cu tdâte forțele la recoltarea florii-soarelui, lucrare ce va fi finalizată in următoarele 3—4 zile, am' început culesul porumbului și sintem pregătiți să asigurăm strîngerea sfeclei de zahăr conform graficelor stabilite. în horticultură, sintem hotă- riți să recoltăm la timp și fără pierderi legumele, să livrăm cantitățile prevăzute la fondul de stat.Analizînd cu răspundere comunistă stadiul îndeplinirii sarcinilor din zootehnie, trebuie să recunoaștem că rezultatele nu sînt pe măsura posibilităților de care dispunem, a nivelurilor stabilite. Pentru a Înlătura neajunsurile existente, am stabilit un ansamblu de măsuri care să conducă la îmbunătățirea radicală a întregii activități din a- cest important sector al agriculturii județului.Ne angajăm, și asigurăm pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din agricultura județului Călărași vor face totul pentru ca, la sfîrșitul acestui an, să se prezinte cu rezultate dintre cele mai bune, în toate sectoarele, pe măsura condițiilor, a bazei tehnico-materi- ale de care dispun.

dulea 29, 133 și 4, acestea din urmă aducindu-ne 9 020 kg la hectar. Succesele înregistrate ne-au determinat ca in noul an agricol să extindem aceste soiuri de mare productivitate, luind, totodată, măsurile necesare pentru a asigura un agro- fond și premergătoare corespunzătoare. De asemenea, am obținut la orz 6 100 kg la hectar, față de 4 100 in anul trecut.Un aport de seamă in acest sens și-a adus activitatea de cercetare științifică coordonată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă reputație internațională. Folosim acest cadru pentru a exprima sentimentele noastre de stimă și profundă recunoștință pentru contribuția adusă la dezvoltarea pe baze științifice a agriculturii românești.în spiritul Tezelor din aprilie, cu prilejul adunării generale am făcut o analiză exigentă a întregii noastre activități, stabilind măsuri care să conducă la mobilizarea exemplară a tuturor membrilor cooperatori, mecanizatori și specialiști, pentru efectuarea lucrărilor din campania de toamnă si a insă- mînțărilor la timpul optim și de calitate, astfel ca, in anul agricol pe care-1 începem peste puțin timp, unitatea noastră să obțină producții cit mai mari la toate culturile.

de ani spre progresul patriei și fericirea poporului român, a spus tovarășul Liviu Groza, președintele Cooperativei agricole de producție Sanislău, județul Satu Mare.Raportăm că și în acest an am obținut producții superioare, peste nivelul planificat la

Din cuvintul participanților la dezbateri
majoritatea culturilor recoltate pînă în prezent.La cultura griului, pe o suprafață de 630 ha am obținut o producție medie de 8 273 kg pe hectar, fără precedent în istoria agriculturii de pe plaiurile noastre. Recolte mari am realizat și la orz, cînepă pentru fibră, la cartofi timpurii și de vară.Stadiul de vegetație și starea culturilor ce se vor recolta în această toamnă ne dau garanția că producțiile vor fi, de asemenea, bune. Sintem conștienți că aceste producții au fost și sînt posibile ca urmare a respectării cu fermitate a tehnologiilor de producție, amplasării culturilor, executării la timpul optim a tuturor lucrărilor și asigurării unei densități corespunzătoare.Aflîndu-ne într-o consfătuire care are ca obiectiv și generalizarea experienței pozitive, doresc să evidențiez faptul că la obținerea producțiilor menționate a contribuit preocuparea noastră permanentă pentru a- plicarea unor tehnologii specifice condițiilor pedoclimatice din zona noastră. Producțiile obținute la grîu sînt rezultatul pregătirii exemplare a patului germinativ, al folosirii unor soiuri de mare capacitate productivă, al realizării unor densități superioare la hectar. La planta premergătoare griului, noi administrăm cantități mari de îngrășăminte naturale, ceea ce asigură un agrofond bogat și

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE TlLMACIUNe aflăm Ia puțin timp după ce întregul popor a sărbătorit împlinirea a 44 de ani de Ia victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, eveniment epocal în istoria multimilenară a patriei noastre, ce a propulsat România pe drumul luminos al construirii socialismului și comunismului, a subliniat în cuvintul său tovarășul Vasile Tîlmaciu, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Fălciu, județul Vaslui. în această perioadă, țara noastră a cunoscut o dezvoltare economico-socială fără precedent, mai cu seamă după Congresul al IX-lea, cind in fruntea partidului și a țării a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit om politic care a ridicat România pe înalte culmi ale progresului și civilizației.Agricultura s-a bucurat In acești ani de o atenție deosebită, ea beneficiind de substanțiale fonduri pentru modernizare. Prin această politică justă, județul Vaslui, asemenea tuturor, județelor- țării, s-a înnoit radical în glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu".In cele cinci cooperative a- gricole de producție din Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Fălciu al cărui organizator de partid șl președinte sînt, am dezvoltat o trainică bază materială, o dată cu aceasta crescînd și veniturile cooperatorilor. Anul de producție pe care il parcurgem l-am pregătit minuțios incă din toamna trecută. S-au executat, în general, lu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXE PAKOTIndicațiile și orientările de o excepțională valoare teoretică și practică stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ideile și concepțiile noi cuprinse în Tezele din aprilie constituie pentru noi toți, pentru întregul popor un îndreptar prețios în înfăptuirea neabătută a sarcinilor, a programelor de înflorire multilaterală a patriei, a relevat tovarășul Alexe Pakot, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole do producție Harghita.Consfătuirea pe probleme de a- gricultură organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu dezbate intr-un spirit de înaltă exigență revoluționară problemele privind dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, evidențiind, totodată, profundele transformări care au loc în anii socialismului în viața satului românesc atît în domeniul producției materiale, cît și al nivelului de viață al întregii noastre țărănimi.Marile realizări obținute de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român se materializează în sectorul cooperatist al județului Harghita în dezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale, dispunind în prezent de tractoare și mașini agricole care asigură efectuarea, în perioada optimă, a tuturor lucrărilor agricole. In acești ani, valoarea fondurilor fixe a crescut de 4,2 ori, iar efectivele de animale, la toate speciile șî categoriile, au sporit de 4,6—5,6 ori. De asemenea, producția-marfă a cooperativelor agricole de producție a crescut de 3,2 ori. iar veniturile bănești de peste 4,5 ori.Raportez că, sub îndrumarea comitetului județean de partid, am acționat permanent pentru creșterea potențialului produc

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
AUREL LĂZUREANUîmi revine deosebita cinste să reînnoiesc alesele sentimente de stimă, dragoste și recunoștință pe care comuniștii, lucrătorii o- goarelor, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Timiș le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, ctitorul României socialiste moderne, care, de 23 de ani, ca urmare a voinței unanime a întregului partid și popor, conduce cu supremă dăruire comunistă întreaga viață si activitate de dezvoltare socialistă multilaterală a patriei, în scopul binelui 

reduce la strictul necesar cantitățile de îngrășăminte chimice.Rezultatele pe care le-am obținut la cultura griului în acest an ne obligă la o preocupare mai atentă, mai responsabilă pentru producția din anul viitor. Pentru aceasta am asigurat întreaga cantitate de sămință necesară, am amplasat cultura după cele mai bune premergătoare și lucrăm cu toate forțele la executarea arăturilor și fertilizarea suprafețelor eliberate de culturile premergătoare.Sintem conștienți de faptul că în Cooperativa agricolă de producție din comuna Sanislău sînt încă multe posibilități insuficient valorificate. De aceea, în cadrul organizației de partid, al consiliului de conducere și adunării generale a cooperatorilor am analizat și am stabilit modul în care trebuie să acționăm pentru ca în acest an și în anii ce urmează să obținem rezultate mult superioare.Cooperatorii, mecanizatorii șl specialiștii din unitatea noastră asigură consfătuirea, pe mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că își vor perfecționa zi de zi activitatea, se vor implica direct și cu toată răspunderea în acțiunile de creștere a producției, sporin- du-și contribuția prin munca de calitate, prin ordine și disciplină, la înfăptuirea noului proces revoluționar ce se desfășoară în agricultura țării noastre.

crări de bună calitate, apliclnd întocmai tehnologiile cerute de fiecare cultură în parte, ceea ce ne-a permis să obținem producții mai mari decît în anii precedenți. De asemenea, preliminăm producții bune la culturile ce se vor recolta in toamnă. în aceste zile sintem angajați cu toate forțele la recoltarea florii-soarelui, la stringerea și transportul celorlalte culturi — sfeclă de zahăr, struguri, porumb, legume și fructe. în zootehnie, pe lingă atenția acordată efectivelor, continuăm depozitatul furajelor, condiție hotărî- toare pentru realizarea unor producții sporite în acest sector de activitate. Totodată, pregătim campania de însămințări ce va începe peste cîteva zile.Analizîndu-ne munca în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, trebuie să evidențiez faptul că avem și unele neajunsuri în ceea ce privește organizarea activității și respectarea cu strictețe'a 'tehnologiilor de lucru pentru fiecare editură, în exploatarea rațională a mijloacelor mecanice din dotarea secțiilor de mecanizare.Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest prilej pentru a exprima hotărîrea comuniștilor din consiliul nostru agroindustrial, a tuturor lucrătorilor de a munci mai mult și mai bine, neprecupețind nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce le revin, in vederea obținerii unor recolte cit mai mari, sigure și stabile, în conformitate cu obiectivele noii revoluții agrare.

tiv al pămîntului, pentru gospodărirea judicioasă a fondului funciar și sporirea producției agricole. Ca urmare, producțiile agricole au crescut, dar rezultatele din acest an puteau fi mai bune. Am analizat cu spirit de răspundere activitatea desfășurată pînă In prezent, stabilind măsuri de eliminare a unor neajunsuri, precum șl pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de toamnă.In domeniul zootehniei, efectivele din sectorul cooperatist au crescut la toate speciile și categoriile de animale și urmărim în permanență realizarea programului special de dezvoltare a acestui sector. In prezent acționăm pentru strîngerea și depozitarea întregii cantități de furaje, folosind toate resursele pe care le avem la dispoziție, hotărîți să asigurăm o balanță furajeră echilibrată calitativ și cantitativ.După ce a prezentat măsurile stabilite ce au în vedere dezvoltarea mai susținută a sectoarelor zootehnice, vorbitorul a spus In încheiere :Ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să muncim cu dăruire și spirit revoluționar pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului. In numele cooperatorilor, al tuturor lucrătorilor din agricultura județului Harghita, încredințăm partidul, pe mult stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, că vom munci în așa fel îneît să ne încadrăm deplin în obiectivele noii revoluții agrare, contribuind in acest fel la progresul general al patriei noastre socialiste.

și fericirii poporului nostru, a arătat tovarășul Aurel Lăzurea- nu. secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.Vă rog să-mi permiteți să dau expresie profundului respect pe care, împreună cu întregul popor. îl purtăm mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent activist al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională. pentru contribuția adusă la fundamentarea si înfăptuirea grandiosului program de edificare a României socialiste, de înflorire a științei, in- 

vățămîntului și culturii în patria noastră.Raportăm consfătuirii că, prin măsurile adoptate de comitetul județean de partid, am reușit să obținem producții agricole vegetale si animaliere mereu în creștere, sporind contribuția u- nităților de stat și cooperatiste la realizarea fondului de stat si a programului de autoaprovi- zionare în profil teritorial. Recoltele la cerealele păioase din acest an sînt superioare celor din anul trecut, numărul întreprinderilor agricole de stat si al cooperativelor agricole care au realizat recolte de grîu si orz între 5 000 șl 8 000 kg la hectar si chiar mai mari a crescut continuu. Producții bune s-au înregistrat și în legumicultura, iar în domeniul creșterii animalelor, deși sporurile nu sînt încă la nivelul celor din sectorul vegetal, unele rezultate cunosc o dinamică ascendentă.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

COSTINEL IONESCUDe la această Înaltă tribună adresăm tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului. întreaga noastră recunoștință pentru grija permanentă pe care o acordă dezvoltării agriculturii, pentru contribuția sa hotărîtoare la modernizarea continuă a acestei importante ramuri a economiei naționale, pentru cum conduce procesul de înfăptuire a noii revoluții agrare în patria noastră, a spus tovarășul Costinel Ionescu. președintele Cooperativei agricole de producție Ve- rești, județul Suceava.Folosind cu chibzuință pămîntul, aplicînd consecvent cuceririle științei și tehnicii agricole, am reușit să înregistrăm progrese însemnate în sporirea producției vegetale și animale. Astfel, la grîu și orz am obținut cele mai mari producții din ultimii ani. Respectind tehnologiile, la grîu am obținut cu 24 la sută mai mult față de anul trecut, iar la orz cu 16 la sută.Pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru pe care a efectuat-o în cooperativa noastră, am depus eforturi stăruitoare pentru a înscrie unitatea în rindul celor fruntașe. Rezultatele de pînă acum confirmă încă o dată aprecierile secretarului general al partidului că indiferent de condițiile climaterice existente, acolo unde comuniștii și ceilalți oameni ai muncii, specialiștii acționează cu răspundere și dăruire revoluționară, folosesc efi
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN MARINConsfătuirea la care participăm se înscrie ca o nouă și grăitoare expresie a consecvenței și grijii permanente pe care conducerea de partid și de stat, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă dezvoltării agriculturii, ramură de bază a economiei naționale, a arătat tovarășul Ștefan Marin, directorul întreprinderii agricole de stat Stelnica, județul Ialomița.Noi toți beneficiem de efervescența politică generată de dezbaterea Tezelor din aprilie, de suflul mobilizator generat de expunerea secretarului general al partidului nostru la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii, care a impulsionat creșterea răspunderii tuturor colectivelor de muncă, în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.Urmind neabătut prețioasele orientări și îndrumări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, consiliul oamenilor muncii din întreprinderea unde lucrez, sub conducerea organizației de partid, a acționat pentru creșterea răspunderii tuturor, pentru folosirea intensivă și gospodărirea judicioasă a pămîntului, utilizarea mai eficientă a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă de care dispunem in vederea creșterii continue a producției agricole.Informăm consfătuirea că sîntem prima unitate din județ care am avut cinstea și marea satisfacție să primim înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru producția do cereale păioase, titlu cu căre ne mîndrim. și vrem să dovedim că știm să răspundem grijii partidului, obținînd și în acest an producții bune. Astfel, raportez că am realizat la orz o
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GEORGESCUVă rog să-mi permiteți să raportez că în spiritul indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, lucrătorii din agricultura de stat a județului Dîmbovița, sub conducerea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, au întreprins o serie de acțiuni menite să asigure folosirea rațională și eficientă a fondului funciar, a intregii baze tehnico- materiale, asigurînd, în acest fel, creșterea continuă a producției agricole, a arătat tovarășul Gheorghe Georgescu, directorul Trustului județean al întreprinderilor agricole de stat Dîmbovița. în această perioadă, conducerile unităților agricole de stat au acordat o atenție deosebită înfăptuirii programului de sporire a suprafeței arabile, precum și a celui de creștere a fertilității solurilor. Au fost recuperate, astfel, importante suprafețe de teren, au fost efectuate lucrări de subso- laj și afînări în profunzime, au fost administrate amendamente calcaroase pe toate solurile a-

Trebuie să recunoaștem In mod autocritic — a spus vorbitorul — că rezultatele obținute în 1988 la producția de cereale păioase sînt sub posibilitățile pe care le avem.Asigurăm conducerea partidu- lui că vom face totul ca recoltele de cereale păioase, toate producțiile agricole să crească an de an, pe măsura cerințelor economiei naționale.In încheiere, vorbitorul a spus : Organizația județeană de partid este hotărîtă să confirme în fata conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, că are capacitatea politică și dispune de tot ceea ce este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile și angajamentele care privesc transpunerea în viață a obiectivelor noii revoluții agrare, creșterea continuă a producțiilor, a eficienței economice, sporind contribuția județului Timiș la dezvoltarea multilaterală a patriei.

cient baza tehnico-materială șl aplică cu strictețe soluțiile tehnologice, recoltele cresc an de an.In zootehnie, ca urmare a acțiunilor întreprinse în acest an, efectivele la toate speciile sînt mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. In același timp, avem asigurată în întregime baza furajeră.Cu toate rezultatele obținute, sintem conștienți că în cooperativa noastră agricolă există numeroase rezerve de creștere a producțiilor agrozootehnice. Invățind din lipsurile anului acesta, raportez că pentru recolta anului 1989 am stabilit amplasarea griului și orzului de toamnă după premergătoare bune. Pe suprafața recoltată cu fasole și mazăre, s-au executat fertilizarea cu fosfor și arătura pentru însămînțare. Avem la dispoziție întreaga cantitate de să- mînță care este în exclusivitate din categorii biologice superioare, de elită și înmulțirea întîi. Dispunem de condițiile necesare pentru recoltarea și eliberarea terenului la culturile de cartofi și porumb, în timp optim, ceea ce ne va permite să însămînțăm cerealele păioase pînă la 1 octombrie.Asigurăm conducerea partidului că vom munci cu hotărire, dăruire și înaltă răspundere revoluționară pentru a întimpina viitoarea plenară a Comitetului Central al P.C.R. cu sarcinile îndeplinite exemplar, cu producții la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare.

producție de 8 590 kg la hectar de pe întreaga suprafață cultivată, iar la griu am obținut în medie 8 474 kg la hectar.La baza obținerii acestor producții au stat respectarea strictă a tehnologiilor, folosirea mai bună a bazei materiale, alegerea atentă a soiurilor, semănatul la vreme și asigurarea densității optime de plante pe metru pătrat la recoltare, administrarea eșalonată a Îngrășămintelor, combaterea permanentă a buruienilor, bolilor și dăunătorilor.Raportăm că In aceste zile lucrăm din plin la recoltarea florii-soarelui și sîntem hotărîți să respectăm în totalitate indicațiile date pentru strîngerea porumbului în cel mult 25—30 de zile. în aceste zile ne apropiem de terminarea arăturilor pentru insămînțările de toamnă și sintem preocupați de asigurarea și administrarea fosforului cerut de tehnologie, de transportul in cimp al îngrășămintelor naturale. Au fost pregătite semințele din soiuri superioare, iar acum lucrăm la pregătirea setului de mașini.Un accent deosebit punem pe Instruirea și pregătirea oamenilor, pentru că ne-am convins, o dată în plus, că de gradul de disciplină, de seriozitatea și priceperea lor depind rezultatele finale.După ce s-a referit la alte preocupări ale oamenilor muncii din unitate, vorbitorul a spus în încheiere : Vă rog să-mi permiteți să exprim angajamentul nostru de a acționa cu pasiune revoluționară și dăruire patriotică pentru a ne spori contribuția la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, la creșterea avuției naționale, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, România socialistă.

cide, fiind transportate Si administrate, de asemenea, însemnate cantități de îngrășăminte organice.Raportăm consfătuirii că în vara acestui an, pe baza experienței acumulate, numeroase unități agricole de stat din județul nostru au obținut peste 8 000 kg la hectar la orz și peste 6 000 kg la hectar la grîu.în prezent, am trecut cu toate forțele la recoltatul florii-soarelui și sîntem pregătiți pentru declanșarea neîntîrziată a recoltării porumbului și soiei. Am efectuat, de asemenea. Ia timp și de calitate, arăturile adinei de vară, am încheiat in totalitate pregătirile pentru campania agricolă de toamnă.în pomicultură am realizat integral planul la recoltatul fructelor de vară, valorificînd superior întreaga producție, iar pentru sezonul de toamnă am întreprins toate măsurile pentru strîngerea la timp și fără pierderi a producției, pentru a ne spori contribuția la realizarea fondului de stat, la mal buna aprovizionare a populației.

Am acordat o deosebită atenție dezvoltării si modernizării zootehniei, creșterii efectivelor de animale și a producțiilor a- cestora. Raportăm consfătuirii că, in urma acțiunilor întreprinse. ne-am realizat și depășit programul la efectivele de animale, la principalele specii și categorii. Am acționat, totodată, cu maximă răspundere pentru valorificarea superioară a pajiștilor și fînețelor naturale. Sîntem preocupați, de asemenea, de recoltarea si depozitarea furajelor din toate sursele.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

MIRCEA PATRINJANAvînd drept călăuză în muncă tezele de inestimabilă valoare teoretică și practică prezentate de secretarul general al partidului la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, indicațiile date cu privire la realizarea unei agriculturi intensive, lucrătorii din agricultura hunedoreană, conduși de organele șl organizațiile de partid, și-âu concentrat în permanență eforturile în direcția valorificării superioare a resurselor existente, creșterii capacității productive și folosirii integrale a pămintu- lui, astfel ineît producțiile vegetale și animale să atingă niveluri cit mai înalte — a relevat în cuvîntul său tovarășul Mircea Patrinjan, președintele Cooperativei agricole de producție Romos, județul Hunedoara. Ca urmare. în acest an, la Cooperativa agricolă de producție din Romos, s-au obținut, la cerealele păioase, în comparație cu anul trecut, Însemnate sporuri la hectar, inregistrîndu-se o medie de 6 733 kg la grîu și 8 400 kg la orz.La baza acestor rezultate au stat preocuparea susținută a cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor pentru perfecționarea organizării muncii, întărirea ordinii și disciplinei, a- plicarea tehnologiilor înaintate, folosirea unor semințe cu valoare biologică ridicată, îmbunătățirea calității lucrărilor șl încadrarea în perioada optimă stabilită. în același timp, am acordat atenție sporită ridicării fertilității pămîntului, prin folosirea întregii cantități de îngrășăminte organice din ferma zootehnică, prin aplicarea de a- mendamente calcaroase pe 400 hectare și scarificarea unei su
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI | 

PETRE EREMIAConsfătuirea de lucru cu cadrele din agricultură oferă și oamenilor muncii din agricultura județului Buzău un nou prilej de a-și exprima profunda recunoștință față de grija deosebită pe care conducerea partidului si statului nostru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, o poartă dezvoltării șl modernizării acestei ramuri de bază a economiei naționale, a evidențiat tovarășul Petre Ere- mia. director al Trustului județean al horticulturii Buzău.Acționind în spiritul hotărîri- lor Congresului al XIII-lea al partidului, al prețioaselor indicații și orientări date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. unitățile de stat și cooperatiste din județul Buzău, organele agricole de specialitate s-au preocupat de dezvoltarea horticulturii, sector cu pondere importantă în agricultura noastră. In cele opt luni care au trecut din acest an, planul Ia fondul de stat a fost realizat și depășit, s-a asigurat o mai bună aprovizionare a populației cu legume și fructe. In prezent, acționăm cu toate forțele în vederea îndeplinirii prevederilor planului pe perioada ce urmează, concentrindu-ne toată atenția asupra irigării culturilor, recoltării și livrării producțiilor. In toate fabricile de conserve s-a trecut la prelucrarea legumelor și fructelor, creîndu-se condiții optime pentru realizarea planului de industrializare pe acest an.Așa cum ne-a indicat conducerea partidului, acționăm cu răspundere și pentru îndeplinirea sarcinilor din programul de autoaprovizionare în perioada de toamnă-iarnă cu legume, cartofi, mere, struguri și conserve. La ceapă s-au realizat de pe acum toate prevederile din plan, urmind ca pînă la 30 septembrie să. fie acoperit din producția județului și întregul ne
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VICTOR LUPAȘCUConvocată dfn Inițiativa secretarului general al partidului, actuala consfătuire ne dă prilejul, prin problematica a- bordată, să analizăm propria activitate, să inițiem acțiunile ce se impun în vederea creșterii răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, a cadrelor de conducere, a specialiștilor din agricultură, pentru realizarea lucrărilor agricole, Ia parametri superiori de calitate și eficientă, a arătat tovarășul Victor Lu- pașcu, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Tulucești, județul Galați.însușlndu-ne pe deplin Tezele cuprinse in cuvîntarea secretarului general al partidului la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, biroul de coordonare a activității politico-organizatorice a analizat, împreună cu factorii de răspundere de la nivelul fiecărei unități economice, in spirit critic și autocritic, modul în care și-au făcut datoria cadrele de conducere, specialiștii, mecanizatorii, cooperatorii, cauzele care au determinat producții mai mici Ia unele unități, desprinzînd, totodată. învățămintele necesare pentru a determina o Îmbunătățire radi

Asigurăm conducerea partidului că, desprinzînd maximum de învățăminte din analiza critică asupra rezultatelor obținute, efectuată în cadrul actualei consfătuiri de lucru, militînd permanent pentru generalizarea experienței înaintate, valoroase, pentru creșterea in continuare a producției agricole, sintem ferm angajați să contribuim cu întreaga noastră energie la înfăptuirea neabătută a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a obiectivelor noii revoluții agrare.

prafețe de 550 hectare. Totodată, am respectat cu strictețe indicațiile date de secretarul general al partidului privind asigurarea unor densități corespunzătoare a plantelor pe unitatea de suprafață, factor hotă- ritor pentru obținerea de producții mari la hectar.O atenție deosebită acordăm Îmbunătățirii activității din sectorul zootehnic, fiind asigurate condițiile ca prevederile planului anual să fie depășite. Pentru a pune mai bine în valoare potențialul fermei zootehnice, ne preocupăm de ameliorarea raselor de animale, organizarea judicioasă a reproducției și selecției, creșterea calificării profesionale și răspunderii in muncă a cooperatorilor care lucrează în acest sector. Necesarul de furaje e asigurat de pe acum în totalitate, iar acțiunile de modernizare și pregătire pentru iernat sînt încheiate.Datorită producțiilor obținute In sectorul vegetal și zootehnic, a livrărilor unor cantități sporite de produse la fondul de stat, încadrării in normele de consum și în haremurile de cheltuieli stabilite pe unitatea de produs, estimăm obținerea, în acest an, a unui însemnat beneficiu.Conștienți că stă In puterea noastră să obținem pe viitor recolte și mai mari, asigurăm consfătuirea, pe iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din cooperativa din Romoș, din agricultura județului Hunedoara nu vor precupeți nici un efort pentru transpunerea exemplară în viață a o- biectivelor stabilite în domeniul agriculturii de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.

cesar de cartofi, struguri șt mere. ■în același timp, pentru obținerea unor producții superioare în anul viitor, pregătim terenul ce se va cultiva în această toamnă cu spanac, ceapă, salată și usturoi. Acționăm totodată In vederea creării unor condiții optime și pentru celelalte culturi, ne preocupăm de modernizarea sistemelor de irigații, de asigurarea semințelor, de fertilizarea solului.Județul nostru — a arătat vorbitorul — dispune încă de rezerve insuficient valorificate, în acest an, unele unități nu au folosit corespunzător îngră- șămintele organice, au întîrziat nejustificat plantarea, nu au a- sigurat densitatea prevăzută pe unitatea de suprafață și nu s-au preocupat de aplicarea tehnologiilor înaintate, toate acestea repercutindu-se negativ asupra înfăptuirii programului de auto- conducere și de autoaprovizionare. precum și a situației economice a unităților și fermelor. Totodată, în unele unități nu a fost respectată structura culturilor, în special a celor timpurii, în același timp, atît Trustul județean al horticulturii, cit și Consiliile de conducere ale unităților agricole nu s-au preocupat cu toată atenția de calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a celor ce muncesc în legumicultura, viticultură și pomicultură, de întărirea ordinii și disciplinei in toate fermele și brigăzile, de folosirea la întreaga capacitate a spațiilor de prelucrare și depozitare.Oamenii muncii din agricultura județului Buzău — a spus In încheiere vorbitorul — vor acționa cu mai multă răspundere și fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din hotă- rîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. aducindu-și. astfel, o contribuție sporită la aprovizionarea populației cu cantități tot mai mari de produse horticole.

cală In activitatea noastră, astfel îneît să eliminăm în totalitate neajunsurile, iar noul, rezultatele științei agricole să le transpunem in viață cit mai repede, în vederea obținerii unor producții mari, sigure și stabile.Sîntem pregătiți pentru a finaliza intr-un termen cît mai scurt arăturile pentru însămîn- țările de toamnă, transportarea și administrarea îngrășămintelor organice și chimice pe întreaga suprafață, aprovizionarea cu sămință de bună calitate și potențial biologic ridicat, pregătirea corespunzătoare a mașinilor agricole.în zootehnie am reușit să modernizăm majoritatea fermelor, pe primele șapte luni din acest an îndeplinindu-ne planul la producția de carne de bovine, ovine și ouă.Vorbitorul a subliniat că, la această dată, fiecare sector zootehnic dispune de o bază furajeră corespunzătoare, fiind asigurate condiții optime de furajare și întreținere a animalelo*.Desfășurăm în această perioadă o intensă activitate pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei, pentru încadrarea în termenele prevăzute (Continuare in pag. a V-a)
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME DE AGRICULTURĂ
(Urmare din pag. a IV-a)a tuturor lucrărilor din campania agricolă do toamnă.Ne angajăm să acționăm ho- tărît, cu mai multă răspundere, cu abnegație și devotament, In spirit revoluționar —• a spus in Încheiere vorbitorul — pentru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE OPROIUActuala consfătuire, organizată din inițiativa secretarului general al partidului, dovedește, încă o dată, grija statornică a partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea în ritmuri înalte a agriculturii, domeniu profund Implicat in creșterea economică generală a țării, in ridicarea continuă a bunăstării materiale l * poporului, a calității vieții, a î subliniat tovarășul Gheorghe • Oproiu, președintele Cooperati- j vei agricole de producție Dră- i guțești, județul Gorj.ț Pentru a ne inscrie pe aceste ; coordonate fundamentale ale politicii partidului nostru, comitetul de partid, consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție au acționat in așa fel incit hotărirlle Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu să devină program de lucru pentru toți oamenii muncii din unitatea noastră. în scopul realizării și denășirii sarcinilor de plan.Drept urmare, anul acesta am reușit să obținem o producție 

de cereale păioase mai mare decît anul trecut, iar la orz să depășim prevederile de plan cu aproape 2 000 kg la hectar.Unitatea noastră iși desfășoară activitatea pe terenuri ar- giloase, cu un relief care permite acumularea și stagnarea apelor provenite din ploi și topirea zăpezilor. în aceste condiții, putem afirma că producțiile obținute la cereale sint o consecință directă a măsurilor luate in scopul îmbunătățirii capacității de producție a solului. Se află in atenția noastră preocuparea pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.1 Am realizat programul etapei de
» CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

DRAGOMIR STANCu deosebit respect, vă rog r «fi-mi permiteți să aduc, in «cest cadru, cele mai alese mulțumiri, din partea comuniștilor, a tuturor lucrătorilor ogoarelor teleormănene, mult iubitului si stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru grija permanentă pe care o poartă dezvoltării intensive, mereu ascendente a agriculturii socialiste, creșterii continui a bunăstării locuitorilor ■ațelor, a spus tovarășul Drago- mir Stan, director general al Direcției generale agricole a județului Teleorman.Vizita de lucru cu care ne-a onorat si in acest an conducătorul partidului si statului nostru a constituit pentru noi un moment de referință si un puternic imbold in mobilizarea plenară a tuturor forțelor materiale și umane pentru realizarea programelor de dezvoltare a agriculturii, pentru obținerea unor recolte tot mai mari, sigure si stabile.Aplicind neabătut în viață mobilizatoarele indicații, folosind mai bine experiența acumulată. județul Teleorman a obținut anul acesta cea mai mare producție de cereale păioase de Oină acum. Semnificativ este si faptul că aproape jumătate din unitățile agricole au realizat între 5 000 și 8 000 kg la hectar, ceea ce ne-a creat posibilitatea creșterii contribuției la fondul de stat fată de anul trecut.Analizînd tn spirit critic activitatea din campania de vară, putem afirma că recoltele puteau fi cu mult mai bune dacă •m fi acționat cu toată perseverența pentru generalizarea experienței fruntașilor in scopul valorificării întregului potential productiv al solului, a bazei tehnico-materiale.Pe baza Învățămintelor desprinse din activitatea acestui «n, biroul comitetului județean 
de partid a adoptat un program

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE GRECUAm fost și sintem interesați să cunoaștem, să preluăm și să generalizăm experiența valoroasă In folosui unităților noastre, al agriculturii, al economiei naționale in ansamblul ei și, firesc, al bunăstării fiecăruia dintre noi. a relevat tovarășul Nicolae Grecu, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Berliste. județul Caraș-Severin. Asemenea acțiuni au intrat în practica activității partidului și statului nostru, făcind parte din stilul de muncă propriu al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ele avind rolul de a stimula folosirea pe scară largă a tehnologiilor moderne și introducerea în cultură a celor mai valoroase soiuri de cereale, a ultimelor realizări ale cercetării științelor agricole.în contextul sarcinilor de mare răspundere ce au revenit județului Caraș-Severin in acest an. raportăm, cu mîndrie și satisfacție. că și unitățile de pe raza consiliului nostru unic agroindustrial și-au adus o contribuție tot mal însemnată la sporirea producțiilor cerealiere, rezultatele obținute de unitățile agricole din consiliul nostru înregistrând creșteri substantiate, producția de cereale in 1938 fiind superioară cu 30 la sută cetei din primul an al actualului cincinal și cu 19 la sută față de anul 1987.în acest an am acordat o 

atenție deosebită amplasării corespunzătoare. pregătirii unui pat germinativ bun și. in mod 

Înlăturarea tuturor deficiențelor din activitatea noastră, pentru aplicarea celor mai eficiente măsuri care să determine o creștere substanțială a producțiilor anului viitor, realizarea tuturor obiectivelor noii revoluții agrare.

desecare-irigare, de combatere a eroziunii solului. înfăptuim programul măsurilor agroameliora- tive. executind lucrări de scarificare, calcarizare și fertilizare organică a solului. Pentru producția anului 1989 s-a realizat o mai bună amplasare a culturilor de toamnă, s-au încheiat arăturile după premergătoare timpurii, au fost executate celelalte lucrări, in conformitate cu tehnologiile fiecărei plante,în prezent acordăm întreaga atenție finalizării pregătirilor pentru stringerea fără pierderi a porumbului, cartofului și celorlalte recolte de toamnă.Unitatea noastră — a spus In continuare vorbitorul — și-a dezvoltat și o puternică fermă zootehnică, de văci cu lapte. Deși am obținut rezultate mai bune în comparație cu anii trecuți, nivelul acestora este încă scăzut, producția de lapte pe vacă furajată situindu-se după primele 8 luni sub plan.Pentru înlăturarea lipsurilor și ridicarea întregii activități la un nivel superior, s-au stabilit măsuri ferme, a fost întocmit un program de producere a furajelor mai bine corelat cu efectivele și producțiile planificate, ne ocupăm de ameliorarea efectivului prin înlocuirea animalelor slab productive.în numele cooperatorilor din Drăguțești, al tuturor oamenilor muncii din agricultura județului Gorj — a spus în Încheiere vorbitorul — aduc un vibrant omagiu și exprim recunoștința noastră profundă față de iubitul conducător al partidului și statului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita sa activitate pusă in slujba dezvoltării și propășirii patriei noastre socialiste.

de măsuri oare să asigure realizarea recoltelor planificate. Am avut o mai bună rotație a culturilor, amplasind orzul, orzoaica si griul in proporție de 73 la sută după premergătoare timpurii. De asemenea, acordăm o atenție maximă programului de producere a semințelor.Raportăm că am,încheiat arăturile pentru însămințarea culturilor de toamnă.’ după premergătoare recoltate în această vară, iar în prezent depunem eforturi pentru intensificarea lucrării ne terenurile care au fost cultivate cu floarea-soare- lui și fasole.Pentru buna desfășurare a campaniei de toamnă au fost elaborate programe de lucru pe consilii unice agroindustriale și unități, au fost instruite toate cadrele, s-au stabilit comisii pe culturi. începind de la nivel de județ si pină la unitate, care să răspundă de producția evaluată pe fiecare solă. Sintem mobilizați in marea acțiune de strîngere la timp și fără pierderi a întregii recolte de toamnă, la care participă toate forțele mecanice, întreaga populație a satelor.în sectorul creșterii animalelor, față de aceeași perioadă a anului trecut. înregistrăm creșteri de efective aproape la toate speciile, la producțiile de lapte, precum și la sporul mediu in greutate si la indicii de natalitate.în încheiere, mă angajez, tn numele tuturor oamenilor muncii din agricultura județului Teleorman, să depunem eforturi sporite pentru Înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, acționind cu răspundere comunistă, in spirit de ordine si disciplină, mobilizați de perspectivele luminoase desprinse din Tezele din 29 aprilie, strălucit program de acțiune al întregului partid și popor.

deosebit, realizării unei densități optime de plante pe metru pătrat, precum și combaterii bolilor și dăunătorilor la timpul optim. Totodată, ne-am preocupat să îmbunătățim zestrea teh- nico-materială a secțiilor de mecanizare cu ‘ mașini și utilaje specifice — in mod deosebit semănători și combine de recoltare a cerealelor.Au avut, de asemenea, un efect favorabil asupra producțiilor lucrările de îmbunătățiri funciare, de afînare adincă, scarificări, amendări si fertilizări cu gunoi de grajd.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele deficiente în organizarea muncii, respectarea tehnologiilor, care au făcut să nu se realizeze in toate unitățile prevederile de plan, precum și la măsurile care s-au întreprins pentru ca in anul viitor cultura cerealelor păioase să se situeze la cote superioare de calitate și eficientă in toate unitățile.Permlteți-mi ca de Ia această înaltă tribună să vă asigurăm de hotărirea fermă a tuturor oamenilor muncii din agricultura județului Caraș-Severin de a face totul pentru transpunerea în viață a magistratelor Teze formulate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv din aprilie 1988. a obiectivelor istorice adoptate de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN ILICAConsfătuirea la care participăm, organizată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustrează preocuparea statornică a conducerii partidului șl statului față de agricultură, ramură de bază a economiei noastre naționale, a subliniat tovarășul loan Ilica, directorul Stațiunii pentru mecanizarea a- griculturii Sîntana, județul Arad.Folosim și acest prilej pentru a exprima tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, recunoștința și mulțumirile noastre fierbinți pentru clarviziunea științifică cu care conduce destinele țării, pentru Orientările și indicațiile date, pentru sprijinul acordat și cu ocazia recentei vizite de lucru e- fectuate in județul nostru.în același timp adresăm cele mai vii mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la promovarea științei, a progresului tehnic.Raportez consfătuirii că, prin mobilizarea tuturor mijloacelor mecanice și a forței umane, am reușit să efectuăm in perioadele optime și de calitate toate lucrările agricole, respectind ferm tehnologiile de cultură specifice in condițiile noastre.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICUȘOR DONCIUPermiteți-mi să exprim și în acest cadru tovarășului Nicolae Ceaușescu recunoștința profundă pentru contribuția hotăritoare pe care a adus-o la stabilirea strategiei dezvoltării multilaterale a țării, ceea ce a asigurat atingerea unor cote tot mai înalte de eficiență in toate domeniile vieții materiale și spirituale, bază puternică și sigură pentru noile impliniri spre care înaintăm, a arătat tovarășul Nicușor Donciu, președinte al Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Panciu, județul Vrancea. înseși înfăptuirile din agricultură, dezvoltarea continuă pe care o cunoaște această importantă ramură a economiei naționale, coordonatele drumului nostru ascendent sint nemijlocit legate de «munca și gîndirea novatoare ale secretarului general al partidului nostru.Experiența acestui an. cînd, față de anii trecuți, am obținut producții superioare la toate culturile, ca urmare a aplicării ■ț:u mai multă răspundere a orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general <p.l partidului. a sarcinilor concrete stabilite pentru fiecare campanie agricolă, demonstrează că și agricultura județului Vrancea dispune de o puternică bază tehnico-materială și că este în măsură să atingă randamente superioare, caracteristice unei agriculturi moderne, intensive. de mare rentabilitate. Anul acesta s-a cbtinut în județ cea mai mare producție de grîu și orz din actualul cincinal.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE BĂCILĂFolosesc acest prilej pentru a da expresie sentimentelor de profundă gratitudine ale tuturor oamenilor muncii din județul Neamț, față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, care iși dedică pilduitoarea sa viată revoluționară binelui și prosperității poporului nostru, pentru contribuția sa la elaborarea si înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, a programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre socialiste, a spus tovarășul Nicolae Băcilă, directorul Trustului județean S.M.A. Neamț.Acționind in spiritul magistralei expuneri rostite de secretarul general al partidului la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, și lucrătorii ogoarelor din județul nostru, sub conducerea organizațiilor de partid, și-au intensificat eforturile în vederea obținerii unor producții superioare în acest an. Agricultura județului Neamț dispune in prezent de un important parc de tractoare Si mașini a- gricole. care ne permit realizarea unui inalt grad de mecanizare a lucrărilor in toate sectoarele de activitate. Prin folosirea mai bună a bazei tehnico- materiale de care dispunem, prin eforturile depuse de mecanizatori și cooperatori, am reușit să sporim necontenit producțiile de cereale. în anul 1988 realizind cea mai mare recoltă din istoria județului. Intr-un număr mare de unităti cooperatiste s-au obținut producții bune și foarte bune, ceea ce

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN LEZEUîntreaga activitate a cooperatorilor din unitatea noastră are la bază sarcinile rezultate din documentele Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din indicațiile și orientările formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in magistralele expuneri rostite în acest an, în cadrul înaltelor foruri ale democrației muncito- rești-revoluționare, a căror menire este de a institui peste tot un climat exigent de ordine și disciplină, care să focalizeze promovarea fermă a spiritului revoluționar, a noului, a celor mai moderne tehnologii, ca u- nice premise de obținere a unor recolte mari, sigure și stabile, în strictă conformitate cu sarcinile trasate lucrătorilor din agricultură în actualul cincinal, a evi

Am analizat cu toată răspunderea, in spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, modul în care s-a muncit in fiecare unitate, iar concluziile desprinse s-au concretizat in programe de acțiuni pentru înlăturarea deficiențelor manifestate și efectuarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor, începind din campania agricolă de toamnă. Astfel, pe suprafețele destinate culturilor de primăvară, realizăm încă din toamnă pregătirea terenului prin discuire, reduoind numărul de operații, volumul de lucrări, implicit consumul de combustibil pe unitatea de suprafață. Pentru semănăturile de toamnă, realizăm arăturile numai cu pluguri echipate cu antecorma- ne, care asigură incorporarea resturilor vegetate in sol, sti- mulind procesele de refacere a acestuia.Prin măsurile tehnice și organizatorice luate, avem garanția că recoltarea culturilor tîr- zii se va realiza la timp și fără pierderi, atenția noastră prioritară fiind îndreptată spre punerea neintirziată la adăpost a întregii recolte.în încheiere, exprim hotărirea noastră fermă de a ne mobiliza toate, forțele și mijloacele de care dispunem pentru realizarea sarcinilor ce ne revin din programele agriculturii, contribuind astfel la realizarea obiectivelor noii revoluții agrare.

precum și producții bune la culturile de toamnă.Trebuie să recunoaștem că, în vreme ce avem unități care se înscriu printre Unitățile fruntașe din județ, în altele nu a existat suficientă preocupare pentru asigurarea furajelor, modernizarea adăposturilor, stabilitatea ingrijitorilor, organizarea reproducției și a selecției, a asistenței sanitar-veterinare. Raportăm că am analizat cu toată răspunderea, cu exigență comunistă cauzele acestor neajunsuri. Doresc să arăt că am stabilit măsuri concrete, cu termene și responsabilități precise. care ne dau garanția că ne vom îmbunătăți substanțial activitatea din agricultură.Pentru desfășurarea in bune condiții a campaniei de toamnă am determinat o mobilizare generală a tuturor locuitorilor satelor.. Au fost stabilite programe de lucru zilnice pe fiecare formație, pe fiecare combină și mijloc de transport, preci- zindu-se spațiile corespunzătoare pentru depozitarea și păstrarea producțiilor. .Măsuri speciale am luat și pentru îmbunătățirea radicală a activității din zootehnie. Au fOst refăcute programele de reproducție, astfel incit pină la sfîr- șitul anului să ne putem realiza efectivele planificate la taurine și ovine. S-au întreprins acțiuni de masă pentru asigurarea furajelor, ceea ce va conduce la o furajare corespunzătoare a animatelor pe perioada de stabulație. punind pe deplin in valoare importantele resurse naturale de care dispunem.

demonstrează posibilitățile pe care te avem pentru realizarea unor recolte sigure și stabile la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare.Trebuie să recunoaștem. In sniritul exigentelor comuniste, că activitatea noastră nu a fost întotdeauna la înălțimea cerințelor, a condițiilor materiale de care dispunem, că in unele unități producțiile planificate nu au fost realizate. în mare parte, aceste nerealizări Se datoresc abaterilor de la tehnologii, calității necorespunzătoare a lucrărilor de arat, semănat, erbicidat și, mai ales, a celor de recoltat.Analizindu-ne cu exigentă activitatea de pină acum, cauzele rezultatelor slabe înregistrate în unele unități, am luat măsuri tehnico-organizatorice pentru a folosi mai bine timpul de lucru, printr-o organizare mai bună a muncii in vederea obținerii unor indici superiori în exploatarea tractoarelor, mașinilor și utilajelor agricole.O preocupare importantă pentru buna desfășurare a lucrărilor a Constituit-o creșterea volumului și valorii utilizării pieselor de schimb, ansamble- ior și subansamblelor recondiționate. îmbunătățirea calității acestora prin prelungirea duratei lor de întrebuințare.Mobilizați de orientările, sarcinile si îndemnurile ce ne-au fost adresate în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, sintem hotărîți să acționăm, în spirit revoluționar, pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin.

dențiat tovarășul loan Lezeu, președintele Cooperativei agricole de producție Gottlob, județul Timiș.Permiteți-mi să informez consfătuirea că producțiile obținute de cooperativa noastră au cunoscut, cu fiecare an. creșteri însemnate, astfel incit in 1988, la unele culturi, recoltele au fost dublate față de media realizată in anul 1984.Se afirmă uneori că pe cernoziom este ușor de lucrat și de obținut producții mari datorită fertilității pămîntulul, a spus vorbitorul. Este adevărat că avem soluri fertile, dar cea mai mică greșeală de tehnologie se reflectă în mod negativ asupra rezultatelor. Tocmai de a- ceea, și în acest an, ca și în primii doi ani ai actualului cincinal. am acordat o atentie deo

sebită amplasării corespunzătoare a culturilor de griu și orz, pregătirii patului germinativ, realizării unei densități optime de plante pe fiecare metru pătrat, precum și combaterii bolilor și dăunătorilor in timp optim.Membrii cooperatori, specialiștii și cadrele de conducere din unitatea noastră raportează cu satisfacție că au realizat o producție medie de griu de 8 289 kg la hectar și o producție medie de orz de 8 950 kg la hectar.Urmărind dinamica recoltelor obținute la aceste culturi, putem constata că, an de an, ele au crescut, chiar și in condiții climatice mai puțin prielnice, tocmai ca urmare a încadrării în perioadele optime a tuturor lucrărilor stabilita prin tehnologii și folosirii unor semințe și soiuri din categorii biologice superioare.Ca rezultat al muncii depuse, unitatea noastră a realizat Ia aceste culturi un bilanț eco- nomico-financiar pozitiv, concretizat după cum urmează : la
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION DIMIANîn numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprinderile agricole de stat din județul Dolj, vă rog să-mi permiteți să exprim sentimentele noastre de aleasă prețuire și profundă recunoștință pentru modul strălucit în care tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce destinele poporuiui român pe calea socialismului și comunismului, a spus tovarășul Ion Dimian, directorul Trustului județean I.A.S. Dolj.Aducem, totodată, vibrantul nostru omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția inestimabilă adusă la dezvoltarea cercetării științifice în agricultură și afirmarea științei românești, la ridicarea țării noastre pe noi culmi de civilizație și progres.Prin măsurile organizatorice luate, campania de recoltare a păioaselor — ca de altfel executarea tuturor lucrărilor din această perioadă — s-a desfășurat operativ, in condiții mult mai bune decît anul trecut. La nivelul județului a fost realizată în întregime producția de or- zoaică și ovăz prevăzută in pian, la Orz și grîu s-a livrat la fondul de stat o cantitate mai mare fată de anul trecut.Agricultura de stat a obținut rezultate superioare mediei pe județ. întreprinderile Băilești și. Moțăței au raportat la orz
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ANTON LUNGUDesfășurîndu-și lucrările sub puternica înriurire a Tezelor din aprilie, a indicațiilor și orientărilor cuprinse în magistralele expuneri prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la înaltele forumuri de partid și de stat care au avut loc in acest an, actuala consfătuire reprezintă un nou și important moment de analiză exigentă a stadiului îndeplinirii hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului privind dezvoltarea intensivă a agriculturii și sporirea contribuției acestei ramuri de bază a economiei naționale la progresul general al țării, a spus tovarășul Anton Lungu, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.în numele locuitorilor județului Brăila, vă rog respectuos să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, genial ginditor revoluționar și patriot înflăcărat, ctitor al României socialiste moderne, personalitate de frunte a lumii contemporane, să vă aduc profundul nostru omagiu, impreună cu sentimentele de înaltă stimă și nemărginită gratitudine pentru contribuția dumneavoastră determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, pentru tot ceea ce înfăptuiți împreună cu poporul și pentru popor, pentru prezentul socialist al țării și viitorul ei comunist, pentru pacea și liniștea popoarelor lumii.Totodată, exprimăm recunoștința și aleasa noastră prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu. ilustru om politic, savant de renume mondial, pentru contribuția remarcabilă adusă Ia elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea științei, invățămintu- lui și culturii. Ia triumful păcii și colaborării între toate statele.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, urmînd neabătut orientările șl indicațiile date de dumneavoastră. oamenii muncii din agricultura județului au realizat in acest an cea mai mare recoltă de cereale păioase. Producția totală de griu a fost anul acesta cu aproape 100 000 tone mai mare decit în anul trecut, iar cea de orz cu 50 000 tone superioară cetei din 1987.Sintem conștienți că recoltele înregistrate la culturile de vară nu sint la nivelul potențialului productiv al solului si al bazei tehnico-materiale de care dispunem. Trebuie să recunoaștem că nici în județul nostru nu s-au întreprins peste tot măsuri energice pentru respectarea tehnologiilor, urmărirea permanentă a stării de vegetație, pentru
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE STANVă rog să-ml permiteți să exprim. in numele tuturor locuitorilor străvechii vetre a județului Olt. gindurile si sentimentele de dragoste fierbinte, de profundă recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Erou al națiunii noastre, care și-a închinat întreaga putere de muncă. întreaga viață cauzei libertății și independenței patriei. 

fondul centralizat al statului am livrat peste prevederi importante cantități de griu și orz, ceea ce ne-a permis obținerea unui beneficiu de peste 3 milioane lei.în zootehnie, sector cu pondere în unitatea noastră, am înregistrat, față de aceeași perioadă a anului trecut, creșterea producției de lapte, fiind create condiții pentru realizarea. pină la finele anului, a 3 500 litri lapte pe flecare vacă furajată, a celorlalți indicatori fizici și valorici stabiliți.Convinși că toate aceste Înfăptuiri puteau fi cu mult mai bune, că dispunem încă de suficiente rezerve pentru creșterea, în continuare, a producțiilor in toate sectoarele, sintem ferm hotărîți să facem tot ce depinde de noi pentru ca unitatea noastră să obțină recolte superioare, in condiții de eficientă economică ridicată, mon- ținindu-se, in continuare, printre unitățile fruntașe din județul Timiș.

9 183 kg la hectăr, întrunind astfel condițiile cerute de obținerea înaltului titlu de „Erou ai Noii Revoluții Agrare“.Cu toate că rezultatele din acest an la cerealele păioase sint superioare celor realizate vreodată în județul nostru, iar livrările la fondul de Stat depășesc cu mult cantitățile din anul trecut, apreciem cu toată răspunderea, autocritic că producțiile obținute nu s-au ridicat la nivelul posibilităților. Sîntem pe deplin conștienți că nu tn toate unitățile a existat preocuparea necesară pentru aplicarea tehnologiilor stabilite, asigurarea densităților, uniformitatea culturilor și promovarea celor mai productive soiuri.După ce s-a referit la măsurile întreprinse pentru înlăturarea deficiențelor, vorbitorul a spus: Sîntem hotăriti să Organizăm o campanie agricolă de toamnă model pentru stringerea și depozitarea fără pierderi â întregii producții, pentru punerea unor baze trainice în obținerea de recolte mari si în anul viitor.Asigurăm conducerea partidului, pe tovarăș u I Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din agricultura de stat a județului Dolj iși vor face datoria exemplar, Ia cotele unei înalte exigente, cu un pronunțat spirit revoluționar, în spiritul Tezelor din aprilie, și nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.

realizarea în toate unitățile a asolamentului stabilit, asigurarea întregii cantități de semințe din Soiurile cu valoare biologică ridicată.Toate aceste neajunsuri au făcut obiectul unor analize temeinice în biroul comitetului județean de partid și în adunările generate ale oamenilor muncii, stabilindu-se măsuri, politico-organizatorice și tehnice pentru eliminarea acestora și creșterea producției la toate culturile.Ne preocupăm cu oea mai mare răspundere de stringerea. intr-un timp cit mai scurt si fără pierderi, a recoltelor de toamnă.în legumicultura, asigurăm realizarea integrală a planului, producțiile obținute permițin- du-ne să livrăm și în alte județe importante cantități de legume.Analizînd cu exigență rezultatele obținute în zootehnie, vă raportez că unii indicatori nu sint la nivelul planului, al posibilităților de care dispunem, atit în privința efectivelor, cit și a producțiilor. Deși numărul de bovine a crescut față de perioada corespunzătoare a anului precedent și față de recensă- mintul din februarie, efectivele s-au realizat numai în proporție de 94,3 la sută, iar producția medie de lapte nu este Oda dorită.Pe baza concluziilor desprinse la consfătuirea din luna august pe probleme de zootehnie, am revizuit și îmbunătățit programele de reproducție la toate speciile, pentru extinderea și îmbunătățirea pajiștilor. Am depozitat, pină în prezent, importante cantități de finuri și grosiere și vom realiza și depăși planul. ,Preocupindu-ne stăruitor de creșterea producției agricole, urmărim cu perseverentă .și răspundere, așa cum ne cereți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, aplicarea cu strictețe, in toate unitățile agricole, a mecanismului economico-financiar, a au- toconducerii și autogestiunii, gospodărirea și valorificarea tu maximă chibzuință a bazei tehnico-materiale, a tuturor resurselor existente.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general. că nu vom precupeți njci un efort, că vom acționa cu dăruire, in spirit revoluționar, pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră, a obiectivelor noii revoluții agrare, pentru creșterea mai puternică a contribuției județului Brăila la progresul și înflorirea necontenită a patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.

bunăstării și fericirii poporului nostru, a spus tovarășul Nicolae Stan, președintele Cooperativei agricole de producție Colonești. Permiteți-mi. totodată, să dau glas sentimentelor noastre de aleasă stimă și recunoștință față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. ilustră personalitate Politică și savant de renume mondial, care aduce o contribuție remarcabilă la elaborarea șl 

Înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. Ia dezvoltarea științei. învățămîntului si culturii românești.Doresc să subliniez faptul că, în anii glorioși ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". agricultura județului Olt — ca de altfel întreagă această ramtiră de bază a economiei naționale — a beneficiat de un puternic sprijin, materializat. printre altele. în investiții care stau la baza amenajării pentru irigații a unei suprafețe de 160 000 hectare. Ac- tionind permanent în lumina orientărilor șl indicațiilor de inestimabilă valoare formulate de-tovarășul Nicolae Ceaușescu. lucrătorii ogoarelor județului Olt și-au mobilizat toate eforturile pentru folosirea rațională și sporirea fertilității pământului, utilizarea cu eficiență maximă a bâzei tehnico-materiale de care dispunem, aplicarea cu strlctete a tehnologiilor moderne. ceea ce a determinat creșterea producțiilor agricole vegetale și animaliere.Ca o înaltă apreciere a muncii lucrătorilor din agricultură, a rezultatelor deosebite obținute, județul OJt a fost distins de două ori cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", 52 de unităti primind acest titlu. Totodată, de-a lungul anilor, unui număr de aproape 100 de unităti le-au fost acordate alte importante distincții.$i' lucrătorii ogoarelor din Coloniști âu acționat susținut pentru sporirea continuă a producțiilor. cooperativa agricolă pe care 0 reprezint fiind distinsă de 3 ori cu înaltul titlu de „Erou ăl Noii Revoluții Agrare".Sltuindu-ne intr-o zonă cu soluri slab productive, de tip smolnită. am acordat o atentie deosebită creșterii capacității de producție a pămîntului printr-o serie de lucrări specifice. De aproape 5 ani cultivăm în cooperativa noastră, cu bune rezultate. triticale, plantă care pune mai bine în valoare condițiile noastre de sol și climă. Cu
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VALENTIN FODOR
Vă rog să-mi permiteți’ să subliniez faptul că în anii construcției socialiste — cu deosebire în perioada ce a urmat Congresului al iX-lea al partidului, pe care cu mindrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" —, prin înfăptuirea politicii științifice, profund umaniste a partidului șl statului nostru, județul Bihor, asemenea tuturor județelor țării, a cunoscut o dezvoltare economico-socială fără precedent, a spus tovarășul Valentin Fodor, președintele Consiliului unic agroindustrial Valea lui Mihai, județul Bihor.Doresc Să arăt că în ultimii 23 de ani, Bihorul a beneficiat 

de un voium de investiții de peste 74 miliarde tei, jumătate dip această sumă fiind alocată dezvoltării industriei. S-au construit nu doar întreprinderi, ci platforme întregi, au fost modernizate cete existente. Ca urmare, s-a schimbat caracterul agrar al județului. Bihorul devenind un județ industrial- agrar, cu o puternică bază materială in continuă dezvoltare.Mă voi teferi la un domeniu care reflectă grija partidului fată de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor — cel al construcțiilor de locuințe. în ,*, Epoca Nicolae Ceaușescu", mai bine de 80 la sută din populația județului s-a mutat in case noi, zestrea localităților imbo- gățindu-se cu peste 135 000 de apartamente și case noi. Este unul dintre numeroasele exemple care demonstrează justețea politidii partidului Și statului nosțru de amplasare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, asigurînd intregului popor o viață prosperă, demnă, liberă și fericită.O puternică dezvoltare â cunoscut agricultura județului nostru, care realizează o producție de trei ori mai mare față de anul încheierii cooperativizării agriculturii in țara noastră. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea s-au alocat agriculturii județului aproape 16 miliarde Iei. S-au executat și sint în curs de execuție ample lucrări de îmbunătățiri funciare și de creștere a potențialului productiv al pămîntului. Suprafața pe care
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE TOMESCUVă rog să-mi permiteți să dau glas simțămintelor de aleasă dragoste, stimă și nemărginită prețuire pe care toti locuitorii județului Neamț te au față de activitatea neobosită și modul strălucit in care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conduceți destinele poporului român în măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si Înaintare a României spre comunism, de creare 
a unei .lumi mai bune, a păcii și colaborării intre toate statele — a spus în cuvîntul său tovarășul Vasile Tomescu, președintele Cooperativei agricole de producție Bodești, județul Neamț.Preocupările dumneavoastră statornice in cel 23 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului pentru transformarea revoluționară a agriculturii românești iși găsesc expresia in definirea strategiei prMnd înfăptuirea noii revoluții agrare, ce deschide perspective luminoase acestei ramuri de bază a economiei naționale, muncii și vieții țărănimii.Permiteți-mi totodată să aduc un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, pentru contribuția remarcabilă adusă la fundamentarea și transpunerea in viață a vastelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială 
a patriei noastre socialiste.Lucrătorii ogoarelor Cooperativei agricole de producție Bo- desti, unde lucrez, acționind în lumina prețioaselor orientări și indicații pe care dumneavoastră, mult iubite si stimate to

cheltuieli mai mici obținem producții mult mai mari.în prezent, am mobilizat toate forțele umane și mecanice de care dispunem la recoltarea florii-soarelui, porumbului, a celorlalte culturi de toamnă.Ne-am preocupat și ne preocupăm de sporirea continuă a producțiilor animaliere si realizarea efectivelor planificate. Va- lorificind integral toate resursele cooperativei, am strins și depozitat peste 2 500 tone fin. precum și cantități însemnate de gtosiere si capitule de floarea- Koareluf. Raportăm că pe cete 8 luni ale anului am realizat atit efectivele, cît și producțiile planificate.Sintem pe deplin conștienți că în activitatea noastră au existat și unele deficiente, pentru înlăturarea cărora nu am acționat întotdeauna cu toată răspunderea. în condițiile climatice mal grele ale acestui an. măsurile pe ; care le-am stabilit privind aplicarea celor mai bune tehnologii, efectuarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole puteau fi mai eficiente. Diferentele de producții de la o fermă la alta, chiar de la o solă la alta arată modul diferit în care au muncit cooperatorii, mecanizatorii. specialiștii, precum si lipsurile din activitatea consiliului de conducere. |Vă asigurăm, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general, că. in spiritul Tezelor de o deosebită însemnătate formulate de i dumneavoastră la ședința Comitetului Politic Executiv din 29 aprilie, al programelor și măsu- ( rilor stabilite la această consfătuire. vom acționa cu înaltă răspundere, cu exigentă revoluționară pentru perfecționarea întregii activități și înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a obiectivelor noii revoluții agrare, aducîndu-ne o contribuție tot mai mare la înflorirea necontenită a agriculturii, a patriei noastre socialiste.

s-au făcut lucrări de îmbunătățiri funciare în prima jumătate a actualului cincinal este cu > 70 la sută mai mare față de cea realizată in întreg cincina- lui anterior. Toate acestea au asigurat condiții pentru obține- « rea de producții sporite pe șu- "J prafețe mari, tn acest an, s-au d ' realizat cele mai ridicate pro- . ducții de cereale păioase. acestea fiind mai mari față de anul ■ ! trecut cu 1 046 kg la griu și cu * 1 183 la orz. Comparativ cu ’ni anul 1987, cantitățile de cereale livrate Ia fondul de stat au spo- j rit cu 42 la sută. ’Rezultate bune a obținut și ■■ Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Valea lui J Mihai, Uhde îmi desfășor acti- " vitatea. Aplicind indicațiile și orientările dumneavoastră, ■mult sțimate si iubite tovarășe . secretar general, am realizat la cultura griului, in medie la hectar, o producție de 7 200 kg, ceea ce ne-a permis să livrăm la fondul de stat mai mult decît in anul 1987. De asemenea, pe baza ultimelor evaluări, preliminăm la toate culturile de toamnă recolte mari.Ne angajăm ca in 1989 să realizăm în toate unitățile dih consiliul agroindustrial producții de grîu și orz la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare, de peste . 8 000 kg la hectar.Vă raportăm, mult stimate si Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că am luaț măsuri ca toate lucrările din campania de toamnă să se desfășoare in timpul optim, să evităm orice pierderi, livrind la fondul de stat întreaga cantitate prevăzută, in condiții de calitate superioară.Vă rog să-mi permiteți ca în numele oamenilor muncii din județul Bihor să exprim adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului si statului nostru, al cărei strălucit promotor sinteți dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care vâ consacrați întreaga activitate binelui, fericirii și prosperității poporului român, înălțării scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, pe cete mai inalte culmi ale firogresului și civilizației socia- iste și comuniste.

varășe Nicolae Ceaușescu. nî le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru făcute anul trecut in comuna noastră, folosind mal bine pămintul șl baza tehnico- materială, au reușit să obțină in acest an o producție medie de 8 185 kg griu la hectar, la sfecla de zahăr am evaluat peste 75 000 kg la hectar, iar la cartofi peste 40 000 kg la hectar.In sectorul zootehnic vom realiza în acest an 5 200 litri lapte pe vacă furajată și 11 kg lină de fiecare oaie. De asemenea, creștem și valorificăm tăurași, vitele, berbecuti si mie- lute pentru reproducție si peste 100 de perechi de boi de muncă anual.Producțiile obținute ne vor permite să livrăm peste plan la fondul de stat importante cantități de cereale, sfeclă, cartofi, lapte de vacă și alte produse, realizind în acest an beneficii de peste 15 milioane lei. Veniturile realizate an de an. îndeosebi din producția vegetală și animală a cooperativei agricole de producție, au contribuit la ridicarea continuă a nivelului de trai material si spiritual al cooperatorilor, localitatea avind un caracter pronunțat de urbanizare, Trebuie să spunem însă că rezultatele obținute nu reflectă posibilitățile de care dispunem în toate sectoarele. Sintem insă hotăriti să acționăm multilateral și consecvent, gospodărește, pentru creșterea capacității productive a pămîntului, să folosim soiuri de semințe cu valoare biologică ridicată. Acționăm, de asemenea, pentru pregătirea profesională a coo- 
(Continuare in pag. a Vl-a)
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME DE AGRICULTURĂ
(Urmare din pag. a V-a)peratorilor, mecanizatorilor, a celorlalte categorii de oameni ai muncii.Vă incredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că am luat măsuri hotărite pentru eliminarea neajunsurilor si pregătirea temeinică a campaniei de însămîntări dg toamnă, pentru asigurarea tuturor condițiilor în vederea realizării, si în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
OCTAVIAN MOVILARUVă rog să-mi îngăduiți ca, în numele lucrătorilor ogoarelor, al tuturor oamenilor muncii din județul Călărași, să aducem, m deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, supremul nostru omagiu, cele mai fierbinți sentimente de dragoste și recunoștință fată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, ctitorul României socialiste moderne, ale cărui viață și activitate revoluționară se identifică cu interesele vitale ale tării, cu idealurile de independentă, pace și progres ala poporului român, a spus 

anul 1989, a unor producții mari de grîu și orz, de cartofi, sfeclă de zahăr.Vă rog respectuos să-mi permiteți. mult iubite Si stimate tovarășe secretar general, să vă adresăm cu deosebit respect din toată inima, urarea de ani multi. în deplină sănătate și putere de muncă, pentru a conduce tara Pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

Octavian Movilaru, președintele Consiliului unic agroindustrial Dragai ina.Dăm expresie sentimentelor de înaltă stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție ce o aduce la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, la înaintarea ei fermă pe calea socialismului și comunismului.în anii de glorie și lumină ai „Epocii Nicolae Ceaușescu* 1, județul Călărași a cunoscut, ca de altfel toate zonele țării, transformări și înnoiri fără 

precedent. S-au dezvoltat ln- tr-un ritm rapid industria, agricultura și construcția de locuințe, s-a schimbat radical înfățișarea orașelor și satelor noastre. Așa cum.' pe drept cuvînt, ați arătat dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general. înfăptuirea programelor de edificare economică și socială a patriei presupune dezvoltarea și modernizarea tuturor localităților patriei, crearea pentru toate satele noastre a unor condiții de trai apropiate de cele de la oraș.în spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general, am desfășurat o amplă acțiune de mobilizare a tuturor forțelor în vederea sporirii fertilității pămintului, folosirii eficiente a bazei tehnico-materiale. respectării stricte a tehnologiilor, asigurării unui climat de ordine și disciplină. Ca urmare. producțiile agricole din cele 4 unități au crescut de la an la an.Trebuie să spunem că in unele unități și ferme s-au Înregistrat și in acest an neajunsuri în folosirea eficientă a bazei tehnico-materiale. in mod deosebit a pămîntulul. Au fost întîrziate o serie de lucrări. nu s-au menținut în funcțiune optimă sistemele și 

echipamentele de irigații. Ca urmare, deși toate unitățile au obținut în acest an producții de grîu și orz superioare celor din anul trecut. ele; nu s-au ridicat la nivelurile stabilite prin plan și nu corespund condițiilor de care dispunem.în zootehnie, cu toate că am realizat efectivele planificate și am depășit planul livrărilor la fondul de stat, s-au manifestat unele neajunsuri organizatorice și tehnice. diminUîn- du-se astfel posibilitățile de creștere a producțiilor animaliere.Raportăm că în prezent acționăm cu toate forțele umane și mecanice la recoltarea florii- soarelui, lucrare pe care o vom finaliza în următoarele 2—3 zile, și am declanșat recoltatul porumbului, acordînd cea mai mare grijă pentru a înlătura orice formă de risipă, de diminuare a recoltei.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE ENICĂActuala consfătuire, organizată din inițiativa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general 

secretar general, să vă asigurăm că. urmînd strălucitele direcții de acțiune formulate de dumneavoastră în Tezele din aprilie, organele de partid din cadrul Consiliului unic agroindustrial Dragalina sînt hotărite să facă totul pentru îmbunătățirea muncii de organizare, de planificare și conducere a activității economico-sociale.însuflețiți de eroica dumneavoastră activitate revoluționară, ne angajăm solemn. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Călărași. să acționăm cu dăruire patriotică pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru înaintarea fermă, neabătută a României pe calea socialismului și comunismului.

Nicolae Ceaușescu, se constituie într-un moment de maximă însemnătate în activitatea desfășurată pentru realizarea hotări- 

rilor Congresului al XIII-lea șl Conferinței Naționale ale partidului, a obiectivelor noii revoluții agrare, a relevat tovarășul Gheorghe Enică, secretar cu probleme de agricultură al Comitetului județean Constanța al P.C.R.Marile succese obținute în dezvoltarea economico-socială a patriei în domeniul agriculturii sînt nemijlocit legate de eroica dumneavoastră activitate revoluționară. mult stimate tovarășe secretar general, de contribuția determinantă pe care o aduceți Ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. in centrul căreia se află teza cu privire la rolul agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale. Un exemplu grăitor privind justețea politicii partidului îl constituie și realizările obținute, cu deosebire după Congresul al IX-lea. de județul Constanta în dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, în sporirea producției agricole și creșterea nivelului de trai al țărănimii. Astfel, față de 1965, suprafața irigată a sporit de 46 ori, au sporit substanțial efectivele de animale la toate speciile, numărul tractoarelor și mașinilor agricole ; s-au înființat noi plantații de vii și pomi pe te

renurile în pantă ; a crescut suprafața redată circuitului a- gricol în acest an.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii di,n a- ceastă parte a țării, vă rog să-mi permiteți să exprim și cu acest prilej sentimentele noas- tre de profundă recunoștință, aleasă stimă și nemărginită dragoste față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, genial strateg al viitorului luminos al patriei, pentru sprijinul permanent și multilateral pe care îl acordați dezvoltării și modernizării agriculturii județului.Aducem, totodată, un vibrant omagiu și aleasa noastră recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru prestigioasa activitate revoluționară consacrată înfăptuirii neabătute a programelor de dezvoltare multilaterală a tării.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că. pe baza rezultatelor obținute la cerealele păioase și în zootehnie, a evaluărilor făcute la culturile de toamnă, un număr sporit de unități agricole își vor îndeplini sarcinile de plan. Pînă în prezent s-au livrat la fondul de stat importante cantități de cereale, legume, fructe, cartofi și 

plante tehnice. în zootehnie, fn primele șapte luni ale anului efectivele au sporit față de a- ceeași perioadă a anului trecut, livrările la fondul de stat sînt mai mari cu peste 33 la sută 1$ lapte de vacă, 25 la sută lâ carne de vită și 5 la sută la carne de pasăre.Rezultatele pe care le-am obținut nu ne mulțumesc intrucît nu se situează la nivelul condițiilor de care dispunem. Au fost întocmite programe operative pentru strîngerea și depozitarea în bune condiții a întregii recolte de toamnă, evaluînd producții mari la porumb, floarea- soarelui, soia.Exprimîndu-mi acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii, în numele comuniștilor. al tuturor lucrătorilor din agricultura județului Constanța, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom munci fără preget pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru a întîmpina plenara Comitetului Central al partidului, care vă dezbate Tezele din aprilie, cu noi și remarcabile succese in realizarea planului, a obiectivelor noii revoluții agrare.
-------------------LUCRĂRILE PE GRUPE DE JUDEȚE---------------- -

9Lucrările Consfătuirii de lucru pe probleme de agricultură s-au desfășurat în zilele de 30—31 august, după-amiaza, pe grupe de județe.în acest cadru au luat cuvîntul 222 de tovarăși.Exprimînd gîndurile și simțăminte
le oamenilor muncii din agricultură, ale tuturor cetățenilor patriei, participant» au adus un vibrant omagiu conducătorului iubit al partidului și al tării, strălucită pildă de abnegație, dăruire și eroism pentru binele și fericirea poporului, pentru edificarea socialismului și comunismului pe. pă- mintul României, pentru triumful cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.Totodată, participant!! la consfătuire și-au exprimat sentimentele de stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, care aduce o contribuție deosebită la dezvoltarea științei, învătămîntului și culturii românești.Dezbaterile pe grupe de județe au prilejuit un larg schimb de experiență privind activitatea organelor și organizațiilor de partid, a organelor agricole județene, a unităților agricole de stat și cooperatiste în vederea îndeplinirii. în această ramură de cea mai mare însemnătate, a orientărilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, i tovarășul Nicolae Ceaușescu. a, obiectivelor noii revoluții agrare.Analiza cuprinzătoare a rezultatelor înregistrate în campania agricolă de vară a pus în evidentă faptul că în acest an un număr însemnat de județe și unități au obtinut. fată de anii precedent» producții superioare la culturile de grîu și orz.Experiența unităților agricole fruntașe, prezentată în cursul lucrărilor. 

a demonstrat cu putere că. acolo unde s-au respectat cu strictețe tehnologiile adecvate condițiilor specifice. au fost realizate producții mari, superioare celor din anii trecuti. cu eficientă economică ridicată. în același timp, s-a evidențiat că într-o serie de unități agricole de stat și cooperatiste recoltele de cereale păioase au fost mai mici decît posibilitățile reale de care dispun.Din dezbateri a rezultat că diferentele mari de producție Înregistrate intre unități, consilii unice și județe cu condiții asemănătoare sînt rezultatul direct al modului în care s-a acționat pentru aplicarea și respectarea tehnologiilor, pentru mobilizarea si folosirea deplină a forțelor și mijloacelor existente, pentru întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. Analiza critică a activității din acest an a scos la iveală faptul că sînt numeroase situațiile în care nu s-au asigurat amplasarea rațională a culturilor, executarea la timp și in condiții corespunzătoare a arăturilor și lucrărilor de pregătire a terenului, realizarea semănatului în epoca optimă și de calitate, respectarea densităților stabilite, fertilizarea corespunzătoare a solului, aplicarea corectă a tratamentelor pentru combaterea bolilor si dăunătorilor. Rezultatele necorespunzătoare dintr-o serie de unități au fost determinate de slaba preocupare pentru folosirea . deplină . a mașinilor ggricole, a timpului de lucru. ,.a forțelor umane existente. cșea..ce a condus la prelungirea, jrj mod. nejustificat a perioâdei ’de fecbltâre. 'Pornindu-se de la constatările făcute. au fost formulate critici la adresa organelor agricole județene si centrale. care nu exercită un control sistematic și nu urmăresc cu perseverentă, cu înaltă exigentă, așa cum 

a cerut secretarul general al partidului. aplicarea strictă a tehnologiilor stabilite, nu intervin operativ. în timpul deplasărilor in unități, pentru soluționarea problemelor ce apar, nu trag la răspundere cadrele si specialiștii care nu-și fac datoria.Un loc important în cadrul dezbaterilor l-au ocupat problemele privind asigurarea livrării integrale la fondul de stat a cantităților de produse prevăzute. în conformitate cu nivelul producțiilor.Evidențiind sarcinile privind valorificarea superioară a produselor, vorbitorii au relevat că atît la nivelul unităților, cit și la consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, la direcțiile generale pentru agricultură județene se impune să se ia cele mai hotărite măsuri pentru înlăturarea deficiențelor care mai există, astfel încît să se asigure o îmbunătățire radicală a activității și în acest domeniu.în cadrul dezbaterilor, un Ioc însemnat a fost consacrat modului în care se acționează pentru înfăptuirea „Programului de măsuri cu privire la pregătirea și desfășurarea campaniei de recoltare a culturilor de toamnă, însămînțarea cerealelor păioase, executarea ogoarelor de toamnă și a altor acțiuni de creștere a capacității de producție a solului", elaborat pe baza indicațiilor secretarului general al partidului.<■ O atenție deosebită a fost acordată recoltării porumbului, - a celorlalte culturi de toamnă.’’ în1 acest sens, ău fost evidențiate preocupările existente, hotărîrea cu care unitățile • agricole, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste acționează pentru mobilizarea tuturor forțelor în vederea strîngerii cit mai grabnice și fără pierderi a întregii recolte de toamnă. 

a depozitării In condiții corespunzătoare a producției realizate, îndeplinirii întocmai a planului de livrare a produselor la fondul de stat. Totodată, au fost înfățișate măsurile organizatorice și tehnice adoptate în vederea realizării la termenele stabilite și în cele mai bune condiții a arăturilor, a lucrărilor de pregătire a terenului și însămînțare a cerealelor păioase.Participant» la dezbateri au relevat că, în lumina orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, s-a acționat pentru definitivarea amplasării semănăturilor de toamnă, și în mod deosebit a griului, cu respectarea asolamente- lor și rotației stabilite, pentru încheierea la timp a condiționării semințelor, extinderea utilizării celor mai rezistente și productive soiuri, pentru asigurarea densității optime a plantelor.Referitor la Importantul volum de lucrări ce urmează a fi efectuat in această toamnă în legumicultură și pomicultură, vorbitorii au înfățișat măsurile inițiate pentru strîngerea producției de tomate, ardei, ceapă, castraveți, varză și rădăcinoase și fructe, pentru livrarea, conform graficelor stabilite, a produselor destinate consumului curent, industrializării și fondului de stat. în același timp, s-au luat măsuri pentru asigurarea stocului de legume și fructe pentru toamnă-iamă, potrivit pro- ■ gramului de aprovizionare stabâit.în ceea ce privește cultura cartofului, a fost evidențiată preocuparea ■ pentru cit mai buna organizare a activității zilnice de recoltare și preluare, astfel încît Să fie livrate în întregime la fondul de stat cantitățile prevăzute. O deosebită atenție se va acorda recoltării, preluării și depozitării cartofilor pentru sămînță, în 

vederea asigurării necesarului pentru realizarea programului pe 1989.S-a insistat în mod deosebit asupra acțiunilor consacrate folosirii cu eficiență maximă a întregului fond funciar, realizării sarcinilor de creștere a suprafeței arabile, de punere în valoare a terenurilor slab productive, de înfăptuire a programului de desecări și îmbunătățiri funciare.O atenție specială a fost acordată în cursul dezbaterilor problemelor legate de activitatea din sectorul zootehnic. Analiza rezultatelor obținute in primele 7 luni ale acestui an a evidențiat faptul că, față de reoensămîntul de la 1 februarie 1988, efectivele de animale înregistrează creșteri. Față de prevederile de plan însă, la anumite specii nivelurile înregistrate sînt mai mici, situație ce se datorează în principal slabei preocupări pentru asigurarea condițiilor optime de furajare, adăpostire și îngrijire a animalelor, deficiențelor manifestate în organizarea și desfășurarea activității în acest domeniu.Subliniind importanța deosebită a recentelor consfătuiri pe probleme de zootehnie, organizate la nivel central și pe județe dip indicația secretarului general al partidului, participanții la dezbateri au prezentat pe larg măsurile întreprinse pentru înlăturarea neajunsurilor câte ăti condus la nerealizarea' efectivelor de animale, a producției de : carne, lapte și lină, a livrărilor la fondul de . stat, a prevederilor pro- ; gramelor speciale de dezvoltare a sericiculturii, apiculturii, creșterii iepurilor de casă și pisciculturii.Dezbaterile au evidențiat că în toate județele există preocupări susținute pentru stringerea și depozitarea unor cantități cit mai mari 

de nutrețuri și pregătirea adăposturilor in vederea iernării animalelor, pentru respectarea cu strictețe a regulilor de Îngrijire și furajare, a normelor sanitar-veterinare, organizarea mai bună a reproducției, prevenirea mortalităților și sacrificărilor doar in condiții deosebite, pentru recuperarea restanțelor înregistrate in realizarea planului de efective și creșterea cantităților de produse livrate la fondul de stat.în timpul dezbaterilor s-a subliniat, în mod critic și autocritic, că o importantă răspundere pentru neajunsurile manifestate in realizarea producțiilor vegetale și animaliere revine organelor de conducere colectivă de la nivelul unităților agricole, specialiștilor, organelor agricole județene, Ministerului Agriculturii, care nu acționează întotdeauna eficient și operativ, pentru, îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor încredințate. S-a arătat, totodată, că învățînd din experiența acestui an, organele și organizațiile de partid vor trebui să exercite un control permanent și exigent în vederea întăririi ordinii și disciplinei, a, instaurării în toate colectivele a unui climat de înaltă responsabilitate.în dezbateri a fost pusă în evidență experiența dobîndită în aplicarea mecanismului economico- financiar, a autoconducerii si auto- gestiunii. pentru perfecționarea activității în fiecare unitate agricolă, sporirea rentabilității, îndeDlinirea întocmai a obiefctivelor stabilite.'Cei care ău luat »cuvîntul au pus în lumină hotărîrea unanimă a lucrătorilor ogoarelor din toate județele tării de a acționa în vederea realizării integrale a sarcinilor de plan pe anul în curs și pe 1989. în acest sens, au fost înfățișate măsurile adontate in vederea folosirii corespunzătoare 

a sistemelor de irigații, a întregii baze tehnico-materiale existente, utilizării tehnologiilor de mare productivitate. asigurîndu-se astfel sporirea producțiilor vegetale și animaliere, livrarea integrală a cantităților prevăzute la fondul de stat, îndeplinirea programelor de autoaprovizionare.Dezbaterile pe grupe de județe au evidențiat acțiunile ce se întreprind în vederea perfecționării organizării și conducerii activității în agricultură. îmbunătățirii radicale a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, organelor agricole, ale organelor colective de conducere ale unităților de stat și cooperatiste, imprimării unui spirit militant, revoluționar în înfăptuirea sarcinilor de plan și a programelor stabilite.în timpul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri care vizează aprovizionarea ritmică a unităților agricole cu cele necesare, pentru e- xecutarea la timp și de cea mai bun calitate a lucrărilor prevăzute, pentru utilizarea eficientă a sistemelor da irigații, livrarea integrală a mașinilor și utilajelor înscrise în planul j• de dotare pe anul în curs, soluționa- ' rea altor probleme legate de îndeplinirea prevederilor programului, cam- 'j paniei de toamnă. fParticipanții la dezbateri s-au an- gajat să acționeze cu răspundere șl pasiune revoluționară pentru tradu- ■ cerea exemplară în viață a indica- ț țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, | secretarul general al partidului, pen- i tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu- ’■ lui ăl XIII-lea și Conferinței’Nățidj- nale ale partidului, a tuturor pfanu- Ț rilor și programelor de dezvoltare a ’! agriculturii, pentru obținerea în anul 'j viitor a unor producții agricole ve- j getale și animaliere cît mai mari, 1 corespunzător cerințelor noii revolu- 1 ții agrare.
■ ■ ■ ■ a h d

Smerit• reportaje • însemnări • REALIZĂRI ÎN ECONOMIECa să ajungem sus. la mină, ne supunem drumului desenat de Valea Someșului. Drum sălbatic, șerpuitor, adine. împădurit, cu respirări neașteptate. Mașina intră pe scurtătură. N-are răbdare. Pieptiș o ia spre Făget. Dacă vara-țl stă sufletul la atitea pante, ce-o fi iarna, gîndesc. dar, cineva cu glas tare replică : „Pe ghețuș dai s-ajungi înainte si tot înapoi alunecă roțile ; prăpastia— la doi pași... Ne-am o- bișnuit. nu ni se întimplă nimic. E curată cascado- rie". Gura minei e la Orizontul 809. Prindem ieșirea vagoneților (30 pină la ora 19) care scîrțîie. gîfîie. dar trag minereul la silozul de recepție. îl răstoarnă hur- ducănind. benzile transportoare îl preiau. îl urcă în silozul tampon ăl flotației. Se curăță bine fiecare basculantă, operațiunea „răsturnat". cu tot harnașa- mentul zgomotelor, se repetă. Gata. Gura colector a înghițit minereul, căruciorul cu racleți l-a încărcat pe bandă, moara autogenă are hrană. încep complicate metamorfoze încheiate cu obținerea concentratelor de plumb si zinc. Totul se petrece, aparent, într-o clipită. Un „film" suspendat pe un vîrf de munte, la gura minei. Pentru că la Făget se intră cu trenul mineresc la cota 800 și se urcă pînă la 1 100. La Valea Blaznei orizonturile încep la 1 240 și se răsfiră pînă la 1 385. Iar in Valea Vinului, de la 800 — la 1 118. Adică, la cele trei sectoare ale Minei Rodna- Făget, una dintre cele mai vechi și cele mai înalte mine din tară. „Numai să pronunți numele «Rodna»— spune inginerul loan Btrdea. directorul Minei Rodna-Făget — și trebuie să cuprinzi si noțiunea de mare tradiție în minerit, dar si ideea de modern. Mineritul in Rodna este de cînd lumea, din prima jumătate a secolului al XIII- lea ; iar dacă e vorba de procedee tehnice de ultimă oră. bineînțeles că ne gîndim Ia complexul mină- uzină de la secto-ul Făget, la faptul că toate sectoarele sînt mecanizate (perforare. evacuare, transport la nivel de orizont) că numai aici, la noi. se anlică metoda de exploatare cu front lung pe înclinare și direcție — asigurînd o pro-

ductivitate mare la nivel de abataj, fiind cea mai e- ficientă. datorită condițiilor de zăcămînt...". Istorie de ieri și de azi. cu alte cuvinte. în toate cele trei mine distincte si în cele două uzine de preparare — care de fapt înseamnă viata. ritmul, sufletul Rod- nel.Drumul către Rodna — cetatea matcă, venind dinspre Bistrița, dinspre „Ci- vitas Bistricia" — unul» dintre cele mai frumoase orașe înscrise pe harta noastră-inimă — îți tine sufletul arcuit. încordat, cuplat la toate neașteptatele priveliști care ți se

nace tocmai pentru a se dovedi că minele rodnene sînt rentabile, ascund comori, nu trebuie Închise. „Nu numai că nu au fost închise — își continuă gindul inginerul Bîr- dea — dar prospecțiunile geologice au demonstrat necesitatea deschiderii de noi sectoare de exploatare. ceea ce s-a si întim- plat. după 1955. după Valea Vinului urmind Valea Blaznei și Făget, construirea celor două flotatii — la Rodna si la Valea Mare. De la ciocan și lopată — utilizîndu-se acum tot felul de mașinării si sisteme moderne de extracție, de

șteampurilor..., pe vremea în care în 24 de ore se realiza tot atîta cantitate de minereu cît prepară uzina azi în 6 minute — în Rodna erau o scăldătoare cu apă caldă, un doctor, două școli si șase dascăli, un negustor care vindea pe credit în sumă limitată si care scotea bani chiar și din găleata de la fintîna din drum... Aproape incredibil de alăturat imaginile de ieri cu cele de azi. cele de la gura minelor, de la uzine, de la circuitoarele apelor uzate, care înseamnă reducerea poluării, secvențele din viitorul oraș Rodna".
OAMENII DE OMENIE 

AI RODNEI
deschid. mereu altele, după fiecare curbă, după fiecare cotitură a șoselei. Este doar „Vallis Rodnen- sis" încărcată de istorie, dar si de frumusețe, care pe la 1475 obținuse acea faimoasă „diplomă" prin care se hotăra ca fiecare locuitor să se bucure de toate libertățile și privilegiile de care se bucurau din vremuri vechi și cetățenii orașului Bistrița. „Distric- tus Rodnensis" — alintat de dealurile maiestuoase, blînde si sălbatice în același timp, care dau mai departe ștafetă munților Rodnei si Bîrgăului. Rodna — așezare atestată documentar încă de pe la 1235. Rodna cea bogată si zbuciumată, aflată exact pe drumul ce leagă Transilvania cu Moldova. Rodna cu minele ei. rîvnită secole de-a rîndul de toți cel ce ne-au ..călcat" tara — ruinele zidurilor de apărare. ale turnului de pază, păstrate în mijlocul localității fiind lecție de istorie si învățătură pentru viitorime. Și cite file n-ar fi de „citit", de la perioada „gurilor de mină" deschise de vechii daci si pînă de curînd. în urmă cu vreo patruzeci de ani. cînd se căuta febril, se explora te-

preparare. Apoi rodnenii. Sint ei și buni crescători de animale, gospodari, sînt și pădurari foarte pricepuți. muncitori forestieri, oameni cu sufletul deschis și mereu îndrăgostiți de văile lor. de pădurile lor — numai să urci spre Ineu. la amiază. p? Valea Copăselului șl să vezi cum sînt legănate stelele pe cer. cum se a- dună Oile pe-nserat lingă vreo stînă și uiți că există pe lume mașini, autobuze... Dar renumele îl au tot datorită mineritului și iar spun : sectoarele miniere — trei la număr, u- zinele — două la număr sînt sufletul Rodnei. „Știți ce populație avea Rodna prin 1948 ? — ne întreabă tinărul primar al comunei. Leontin Sohorca. pentru ca tot de la el să aflăm — 4 302. Știți ce a însemnat dezvoltarea economică a localității 7 Bineînțeles si creșterea populației, astăzi numărindu-se 6 460 de locuitori. adică vreo 1770 de gospodării. Pe vremea cînd în Valea Vinului sau Ia Bala oamenii adîncurilor transportau minereul cu mijloace hipo și-l mă- runțeau prin intermediul a 114 săgeți zdrobitoare acționate hidraulic, flotin- du-1 apoi cu ajutorul

O comună — Rodna, cu două sate : Rodna si Valea Vinului. O comună — viitor oraș, străjuită de dealuri. adăpostită într-o depresiune molcomă, ferită de vînturi puternice, la o altitudine medie de 520 de metri, cu minunate deschideri către văi de poveste : Valea Vinului. Valea Blaznei. Valea Copășelului... O așezare în care aproape jumătate din populație urcă zilnic la mine, la vestitele mine care scot de sub bolțile munților. într-un an de zile, atitea tone de minereu cît s-a realizat într-o jumătate de mileniu 1 O așezare ai cărei locuitori — țărani, gospodari, crescători de animale au o importantă participare în acest domeniu la realizarea fondului centralizat al statului. O localitate in care numai în doi ani. o tînără activistă de partid. Maria Bauer, primind sarcina de a conduce cooperativa de producție, achiziții si desfacere a mărfurilor. cu ambiție, cu perseverentă. împreună cu harnicul ei colectiv, a plasat unitatea în fruntea unităților similare din județ șl printre primele în tară, ri- dicînd la 76 milioane de leî valoarea economică a

celor 20 de unități comerciale. a celor 17 secții și unități , prestatoare de servicii (de la ateliere de broderie, curelărie pînă la mult căutatele laboratoare de cofetărie-patiserie). La Rodna. unde industria mică de pe lingă consiliul popular are realizări de 2 700 000 anual, unde ființează o secție a întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice și un ocol silvic. Bineînțeles' că în ultimii 10 ani. ca pretutindeni, s-a construit mult : o creșă pentru copii, un local nou de scoală (cu 18 săli de clasă), casa tineretului, a- proape 300 de apartamente. două cămine de nefa- miliști, cantina . minerilor. Că tot rodneanul abia așteaptă să se termine complexul comercial cu spatii de cazare —. construcție modernă. zveltă. alte blocuri în zona gării, alte apartamente în viitorul centru civic al comunei. „Casele noastre sînt înșirate pe vale — explică primarul — și tot ce s-a înălțat în ultima vreme s-a durat trainic, solid. Așa cum vom proceda în continuare".Un vechi centru minier — viitor oraș Pe harta țării noastre în formă de inimă. Un viitor oraș pentru cei ce și-au propus să dea țării, la sfîrșitul lui 1990, 1 000 000 tone minereu anual 1 Pentru toți oamenii .-.Văii" : pentru Bol- diș Ana din Valea Vinului, care vrea să-si vadă nepoata urmînd cursurile serale ale liceului din Rodna și devenind învățătoare ; pentru Cîmpeanu Elvira, care spune că Rodna-oraș este visul rodnenilor din- totdeauna ; pentru meșterii Bonțan Andrei. Rauca Aurel, Vilischi Emil de la mina Făget — care ne asigurau că. de fapt, acesța nu mai este vis, ci realitate. Pentru cei 800 de copii, pentru toți cei care. în zi de sărbătoare și de odihnă. cu mic cu mare, se în- tîlnesc tot pe „Vale", lingă izvorul Băii, unde răsună fanfara minerilor, unde se încinge temeinic o învîrti- tă. unde se aude acel cîn- tec de cînd lumea despre 
oamenii de omenie al 
Rodnei.

Smaranda OTEANU 
Gheorghe CRISAN

IAȘI : Eficiența măsurilor 
de modernizareColectivele de oameni ai muncii din industria județului Iași, extin- zind experiența pe linia introducerii și aplicării de soluții și tehnologii proprii și alte măsuri din programele de modernizare, au reușit să mărească eficiența economică în toate compartimentele de bază ale activității productive. Ca urmare, de la începutul anului și pînă în prezent, au fost aplicate 340 măsuri tehnico-organizatorice și inițiative muncitorești, care, împreună cu cele aplicate anul trecut, au contribuit la creșterea pro- ducției-marfă cu 1,3 miliarde lei, din care un volum substanțial este destinat pentru export. Rezultatele aplicării măsurilor de modernizare se regăsesc și în diminuarea costurilor materiale cu mai bine de 200 milioane lei, în condițiile valorificării optime a materiilor prime și materialelor. (Manoie Corcaci).

TlRGU MUREȘ : In 
funcțiune — o nouă 

capacitate de producțieConstructorii, montorii și instalatorii de pe șantierul întreprinderii de medicamente din Tîrgu Mureș — unul din cele mai mari obiective de investiții din actualul cincinal din județul Mureș — obțin noi și importante succese în muncă. Astfel. prin organizarea superioară a muncii la fiecare punct de lucru, ei au realizat și pus în funcțiune o nouă capacitate de producție. Este vorba de o modernă unitate care va produce o gamă diversă de preparate farmaceutice sub formă de unguente. Capacitatea anuală a acesteia este de peste 15 milioane tuburi și flacoane. De remarcat că, în prezent, lucrătorii de pe acesț șantier depun eforturi susținute în vederea realizării și predării la beneficiar a ultimei capacități de producție, prevăzută în proiecte. Această a treia capacitate, aflată în stadiul final de execuție, va produce anual peste 25 milioane bucăți flacoane și diferite preparate medicamentoase liofilizate. (Gheor- ghe Giurgiu).
PLOIEȘTI : Suplimentar 

la exportîn centrul atenției colectivului de muncă de la întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești a stat și stă în permanență realizarea exemplară a sarcinilor de plan la export. Astfel, folosind la întreaga capacitate moderna zestre tehnică

de care dispune întreprinderea, colectivul de aici a reușit să se impună pe piața externă ca unul dintre bunii și apreciații producători de rulmenți grei. Așa se și explică faptul că întreprinderea a livrat suplimentar partenerilor externi rulmenți în valoare de peste 3,5 milioane lei, devansînd o bună parte din contractele cu termene de livrare în trimestrul IV al acestui an. De reținut este și faptul că, în perioada care a trecut de la începutul acestui an, întreprinderea a asimilat în fabricație 20 noi ti- podimensiuni de rulmenți grei, o mare parte dintre aceștia fiind imediat solicitați la export. (loan Marinescu).
CONSTANȚA : Activitate 

de transport eficientăHarnicul colectiv de oameni al muncii din cadrul Regionalei căi ferate Constanța, acționînd pe linia îmbunătățirii continue a activității de transport feroviar, a înregistrat în perioada care a trecut din acest an importante succese în muncă. Astfel, prin îmbunătățirea rulajului vagonului de marfă cu 1,2 la sută, în condițiile reducerii timpului de staționare a vagoanelor în tranzit cu manevră cu 5 la sută, volumul planificat de tone expediate a fost realizat în proporție de 103,7 la sută, iar cel de tone-kilometri convenționale în proporție de 104,3 la sută. De asemenea, prin creșterea productivității muncii cu 2,5 la sută față de plan, veniturile brute obținute din activitatea 'de transport sînt mai mari cu 2,9 la sută față de prevederi. (Lucian Cristea).
SUCEAVA : Consumuri 

reduse de metal și energie 
electricăOamenii muncii de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb, una dintre unitățile mari consumatoare de energie electrică și metal din municipiul Suceava, au aplicat o serie de măsuri eficiente pentru reducerea consumurilor specifice materiale și energetice. Astfel, la secția turnătorie se acționează pentru pregătirea corespunzătoare a șarjelor, scurtarea timpului de Încărcare a cuptoarelor electrice prin conteinerizarea materialului introdus, dozarea corespunzătoare a materialelor de adaos, care contribuie la micșorarea cantității de zgură si a pierderilor de căldură. în ceea ce privește utilizarea metalului, au fost micșorate la minimum pierderile tehnologice și sînt folosite în proporție ridicată materialele recupe

rabile. De asemenea, piesele de schimb uzate sint recondiționate și refolosite. Acestea, precum și alte măsuri aplicate au condus la economisirea, în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă acum, a 780 MWh energie electrică și 50 tone metal. Energia electricii economisită permite turnarea a 1 000 tone oțel sau fabricarea ă 350 000 bucăți căzi de baie. (Sava Bejinariu).
BRAȘOV : Tractoare 

reintroduse în circuitul 
productivDemarată cu circa un an de zile în urmă, acțiunea constructorilor de tractoare din Brașov de a re- fabrica tractoarele S-l 500, care și-au realizat ciclul de exploatare și se găsesc Ia ora actuală casate în parcurile .greci" ale beneficiarilor, se desfășoară într-un ritm tot mai susținut. Datorită bunei organizări a activității de refabricare, pe întregul flux tehnologic, pînă în prezent au fost reintroduse in circuitul productiv un număr de 220 tractoare grele. Demn de relevat este faptul că tractoarele refa- bricate au, practic, parametrii tractoarelor similare aflate in fabricație și că, datorită recondiționă- rii a circa 62—65 la sută din piese și subansamble, ele se realizează cu un consum de metal de numai 30—40 la sută din consumul unui tractor nou. Bineînțeles, la aceasta se mai adaugă o reducere substanțială a consumului de energie electrică, și combustibil. Și încă ceva: într-un viitor apropiat, constructorii de tr.actoare din Brașov vor trece la refabricarea unui alt tractor și mai greu : S-l 800. (Nicolae Mocanu).

TULCEA : Prin buna 
gospodărire a resurselorPrin mai buna gospodărire a resurselor. funcționarea ireproșabilă a utilajelor și instalațiilor, utilizarea unor metode moderne de mare eficiență de extragere a elementelor utile din bauxită, colectivul întreprinderii de alumină din Tul- cea. unitate distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru rezultatele obținute anul trecut in întrecerea socialistă, a livrat suplimentar, de la începutul anului și pînă în prezent. peste 3 500 tone alumină calcinată. De remarcat că aceste succese au avut la bază creșterea susținută a productivității muncii. în condițiile economisirii a 700 tone bauxită. 130 tone leșie de sodă. 100 tone combustibil conventional si 10 tone corpuri de măcinare. (Adrian Vasile).

t
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EXPRESIE A POLITICII PROFUND UMANISTE A PARTIDULUI 
DE CREȘTERE A RUNASTARII POPORULUI

NOI CATEGORII DE OAMENI Al MUNCII 
BENEFICIAZĂ DE MAJORAREA RETRIBUȚIILOR 

A?/, DESPRE MAJORAREA RETRIBUȚIILOR IN CONSTRUCȚII-MONTAITn rindul eșaloanelor de oameni ai muncii care se bucură in prima etapă de majorarea retribuțiilor de la 1 septembrie se află si cei de pe șantierele de constructii-montaj ale țării. Cei care, sub arșiță si ger, au durat și continuă să dureze puternice unități
economice, numeroase edificii social-culturale. cei care transformă, pe zi ce trece, chipul țării, confe- rindu-i vigoare și frumusețe. Iată două exemple care ilustrează, cu puterea cifrelor, ce vor reprezenta aceste majorări pentru beneficiarii lor.

încadrat in categoria 1, treapta a ll-a, retribuit pe rețeaua tarifară construcții acord, nivelul B, cu o vechime 
neîntreruptă in aceeași unitate de 3 ani

Venituri în cazul realizării integrale a sarcinilor de plan In cazul depășirii sarcinilor de plan cu 10 la sutăpină la majorare după majorare*) pină la majorare după majorare*)
Retribuția tarifară 1984 2 385 1 984 2385
Sporul de vechime (3 la sută) 60 73 60 72
Adaosul de acord — 198 ■238
Premii pentru realizări deosebite 
(5 ia sută) 100 120 100 128
Spor șantier 166 166 166 166

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare) : Caligula — 18; (sala Atelier) : 
Faleza — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 1»
• Teatrul satirie-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Va
rietăți pe portativ — 19,30

Marian Mărginean (Selecționata sindicală B). iar la Bacău cel mai rapid s-a dovedit Valeriu Pavel (Selecționata Dinamo-Steaua). Singura escaladare a avut loc la Măgura, prilejuind un nou succes bulgarului Stanislav Fotev.în clasamentul general individual se menține lider Vasile Mitrache (România A), urmat de coechipierul său Mircea Romașcanu — la 33”, Mihai Orosz (România B)— la 1’27”, Ion Alexandru (România B) — la 6’ 27”. Ludovic Covaci (România A) —la 6’42” și Salih Ko'rkmaz (Turcia) — la 6’46". Pe echipe conduce România A, urmată de România B — la 8’20” și Selecționata sindicală A — la 14'53”.Astăzi se desfășoară etapa a 6-a : Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej — Sf. Gheorghe (105 km). L ‘
bilă incepind din nord-vestul țării. Vor 
cădea ploi izolate în prima zi a in
tervalului în nord-vestul țării, apoi 
acestea se vor generaliza, cuprinzind 
majoritatea regiunilor. Temperatura 
aerului va fi cuprinsă în prima zi 
între 20 și 30 de grade, iar în ultimele 
două zile între 15—25 de grade. Noap
tea se vor înregistra valori termice 
de la 8 la 18 grade, exceptînd zonele 
depresionare unde va coborî pină la 
2—3 grade.

•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind si compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consiliului 
de Stat nr. 46/1982 si 240/1982.

In cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate cu prevederile legale.

CONDUCĂTOR UTILAJ
încadrat la categoria 1, treapta I, retribuit pe rețeaua tarifară construcții mașini acord, nivelul A, eu o vechime 

neîntreruptă in aceeași unitate de 2 ani

Venituri

în cazul realizării Integrale a sarcinilor de plan In cazul depășirii sarcinilor de plan cu 10 la sutăoină lamajorare după majorare*) pină la majorare după majorare*)Retribuția tarifară 1 965 2 366 1 965 2 366Adaosul de acord — — 197 237Premii pentru realizări deosebite(5 la sută) 98 118 98 118Spor șantier 166 166 166 166
•) Retribuțiile tarifare majorate cuprind și compensațiile bănești acordate conform Decretelor Consiliului 

de Stat nr. 46/1982 si 240/1982.
tn cazul nerealizării sarcinilor de plan, retribuția se acordă in conformitate eu prevederile legale.In legătură cu modalitatea de aplicare a prevederilor Decretului Consiliului de Stat și în domeniul activității de construcții-montaj este importantă precizarea că majorările părții variabile a retribuției au loc in condițiile menținerii dreptului la alocația de

stat pentru copii și a contribuției lunare pentru copiii din creșe și grădinițe, a cuantumului chiriilor, ale majorării plafoanelor de venituri ale părinților în funcție de care se acordă burse elevilor si studenților.
Prin

Se construiește mult 
in Capitală. Pentru noi, constructorii, aș putea spune că nu există răgaz. în ultimii ani îndeosebi, din indicațiile și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost înălțate edificii de mare amploare, ce vor dăinui și de care se vor bucura generații de urmași. Noul centru al Bucureștlu- lui, metroul, cursul limpede al Dîmboviței, cartierele reîntinerite, numeroasele construcții social-culturale sint doar citeva din marile ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" ridicate de harnicul și destoinicul detașament al constructorilor, intre care ne numărăm și noi, cei din întreprinderea antrepriză de construcții prefabricate.Faptul că printre cei

ce beneficiază de majorarea retribuțiilor, de la 1 septembrie, na aflăm și noi, constructorii și montorii, este o dovadă a prețuirii muncii noastre. Iată de ce ne exprimăm. din toată inima, satisfacția pentru a- ceste noi măsuri de ridicare a nivelului de viață al tuturor celor ce muncesc. recunoștința fierbinte față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. comunistul de omenie, inițiatorul tuturor măsurilor de creștere necontenită a calității vieții celor ce muncesc. în etapa întîi vor beneficia de majorarea retribuțiilor 13 492 de oameni ai muncii de pe șantierele bucureș- tene, inclusiv de pe cele ale întreprinderii noastre, ceea ce reprezintă un fond supli
cinema

• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Agentul straniu : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12.15; 14,30; 16,45; 19, BUCU
REȘTI (15 61 34) — 8.45: 11 ; 13,15; 
15.30; 17.45; 20, CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20, FERO
VIAR (50 9140) — 9: 11; 13; 15; 17; 
19, la gradină — 20.15
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
ARTA (213186) — 9: 11; 43; 15: 17.15; 
19.30, PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Program de vacantă. Maria Mira- 
bela : PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13
• Să-ți vorbesc despre mine: VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Pentru un cintec notele nu sint 
de ajuns : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9: 11; 13,15: 15,30; 17.43; 20
• Mesagerul invincibil : LUCEAFĂ
RUL (13 87 67) — 8.45; 11; 13,15; 13,30; 
17,43; 20
• Timpuri de vitejie. Program spe
cial pentru tineret ; DOINA (16 35 38)
— 12; 15; 18
• Tema : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17; 19
• Johann Strauss, regele neincoro- 
nat al valsului : PATRIA (11 86 25)

CICLISM - „TURUL ROMÂNIEI"Etapa a 5-a a Turului ciclist al României, disputată pe traseul Piatra Neamț — Buhuși — Bacău — Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost animată in ultima sa parte de componenții echipei Italiei, care au încercat să obțină primul succes. Tentativa a reușit, în fața numerosului public aflat pe străzile orașului de pe Trotuș, Gianpaolo Grimaldi finalizînd o evadare inițiată cu 7 km înainte de sosire. învingătorul a fost cronometrat pe 110 km in 2h 48'50”, iar restul plutonului, al cărui sprint a fost ciștigat de Ludovic Covaci (România A), a sosit la șase secunde.Pină in acest final caravana a parcurs un traseu in general plat, cu trei sprinturi intermediare și o singură cățărare. Primul dintre sprinturi, cei de la Săvinești. a revenit lui Vildirim Turhan (Turcia), al doilea — la Buhuși a fost ciștigat de
vremea

Institutul de meteorologie $i hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 2 septembrie, ora 20 — 5 
septembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi relativ caldă la început, apoi se 
va răci și va deveni în general insta

ZIDAR

munca noastră tvmentar de retribuire de 19,4 milioane lei.în brigada noastră sint 102 oameni ai muncii carp vor primi, incepind cu această lună, retribuții sporite, motiv pentru care sintem hotăriti să ne intensificăm eforturile pentru a ne îndeplini sarcinile de plan la termen și în bune condiții. Anul acesta avem de construit, în zona Vitan-Bîrzești. 738 de apartamente. 378 au și fost predate beneficiarilor. Au fost create condiții ca și celelalte să fie predate la termen. adică pină la 15 noiembrie. Va fi răspunsul în fapte dat preocupării constante a partidului nostru pentru om și bunăstarea lui.
Marin BABA maistru, întreprinderea antreprizăde construcții prefabricate București

— 9: 11,15; 13,30; 15,«: 18: 20,15, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : SALA MICA A PALATULUI
— 17,15; 19,30
• Fata fără zestre : SCALA (11 03 72) 
_ 9: 12 * * 15• 18
• Sintem cinci : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19
• Călărețul cu eșarfă aibă : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Noile povești ale Șeherezadel : 
FLAMURA (85 77 12) — 9: 12: 13; 18
• Jandarmul și Jandarmerițele : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17: 19
• Salamandra : UNION (13 49 04) — 
9: 11; 13.15; 15,30: 17,45; 20

teatre

20,00 Telejurnal
20.20 La zl în agricultură
20,35 în pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. — Un amplu șl însuflețitor 
program pentru perfecționarea 
întregii activități. Aplicarea fermă 
a principiilor mecanismului eeo- 
nomicorfinanciar

20,55 Pentru un an școlar al calității, 
al spiritului revoluționar în pre
gătirea forței de muncă (colbr). 
Reportaj

2140 Cadran mondial (color). România 
socialistă — contribuții inestima
bile la edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării

21.30 Serial științific (color).
21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului
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100 651 177 3 000100 134 97 2 000100 628 78 2 0001 000 36 168 1 0001 000 94 111 8001 000 11 223 8001 000 96 61 8001 000 89 10 8001 000 15 97 8001 000 40 188 3007 339 TOTAL ; 7 345 000Ciștigurile întregi revin obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea ciștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.Plata ciștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse intre 31—225, la confruntarea cu lista oficială, primul zero de la serie nu se ia în considerare.

Primire 
la primul ministru 

al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Abdul Rahman Madani, mir nistrul irigațiilor din Republica Arabă Siriană, care efectuează o vizită in tara noastră.în timpul convorbirii au fost e- xafninate și stabilite unele acțiuni concrete privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice dintre România și Siria, potrivit înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel.La primire a luat parte Alexandru Dimitriu, ministrul construcțiilor industriale.
Adunări ale oamenilor muncii 
cu prilejul „Zilei de acțiune 

sindicală pentru pace"La centrele de cultură și creație „Cîntarea României" ale sindicatelor din Bistrița, Bîrjad, Călan, Cisnădie, Cimpulung Muscel, Gheorgheni, Petroșani, Ploiești, Roman și Suceava, precum și la cluburile Combinatului petrochimic Midia, întreprinderii de aluminiu Slatina, C.F.R. Galați și la clubul „Grivita roșie" din București au avut loc adunări ale oamenilor muncii pentru marcarea în tara noastră a „Zilei de acțiune sindicală pentru pace", care, ■ în baza unei practici statornicite in cadrul organizațiilor sindicale membre ale Federației Sindicale Mondiale, este sărbătorită in fiecare an la 1 septembrie.Cu acest prilej, s-au prezentat expuneri in care au fost evidențiate pe larg politică de pace și colaborare internațională promovată de țara noastră, concepția și .eforturile neobosite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România; privind soluționarea gravelor probleme eu care se confruntă, in prezent, Europa și întreaga lume, îndeosebi ca urmare a intensificării fără precedent a cursei înarmărilor. S-a subliniat că trebuie să se facă totul pentru preintimpinarea unei catastrofe nucleare și asigurarea dreptului la pace, la viață și la existență liberă și demnă al tuturor popoarelor lumii.în cadrul adunărilor s-a relevat înalta apreciere de care se bucură in întreaga lume contribuția României. a tovarășului Nicolae Ceaușescu la promovarea ideilor păcii, înțelegerii și colaborării intre popoare, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.
Cronica zilei.. .Minișțrul. comerțului exterior ți cooperării economice internaționale, loan Ungur, a avut convorbiri eu Enrique Corne;6 Ramirez", președintele Jhșrittițuluî de Comerț"Exterior din Republica' Peru, în cadrul cărora au fost examinate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări, adin- cirea colaborării și cooperării româ- no-peruane in domenii de interes comun.La încheierea convorbirilor cei doi miniștri au semnat un document privind intensificarea relațiilor economice bilaterale.în timpul șederii in țara noastră, oaspetele a mai avut întrevederi la conducerile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Finanțelor și Băncii Române de Comerț Exterior.

★Cu prilejul celei de-a 19-a aniver- săria Marii Revoluții de la 1 Septembrie — Ziua națională a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste —, secretarul Biroului Popular la București al acestei țări, Mohamed Omar Baruni, a oferit o recepție.Au participat Neculai Ibănescu, viceprim-ministru al guvernului, membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii unor ministere si instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. alti membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene, joi a avut loc, la ambasada din București a acestei țări, o conferință de pi-esă.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit ambasadorul R.P.D. Coreene în țara noastră, Zo Iăng Guk. După ce a evocat lupta eroică a poporului coreean împotriva asupririi, străine, pentru eliberare națională șl socială, pentru crearea statului oamenilor muncii, pentru edificarea societății socialiste in R.P.D. Coreeană, vorbitorul a subliniat succesele obținute de poporul coreean prieten, sub conducerea Partidului Muncii, in edificarea u- nei economii moderne, precum și lupta sa hotărîtă pentru realizarea aspirațiilor sale de reunificare pașnică și independentă a patriei.Referindu-se la bunele relații de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea,, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, vorbitorul a evidențiat rolul fundamental pe care il au în această direcție ir.tilnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen. înțelegerile convenite cu aceste prilejuri, menite să conducă la adîncirea și diversificarea în continuare a relațiilor bilaterale, in folosul reciproc al cauzei socialismului și păcii.Au participat ziariști din presa centrală.
★La Galeria „Căminul artei", din Capitală, s-a deschis, joi, o expoziție de pictură din Republica Populară Bulgaria. Reunind lucrări semnate de tineri creatori, reprezentanți ai picturii contemporane, din tară vecină, expoziția, ca și cea de artă plastică contemporană românească recent vernisată la Sofia, se înscrie in cadrul relațiilor reciproce de colaborare culturală.La vernisaj au luat parte membri ai conducerii Uniunii Artiștilor Plastici. reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Ekterne, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat Țvetan Dimițrov Ni- kolov, ambasadorul Bulgariei la București, alti șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)

Sărbătoarea națională 
a Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NGUYEN VAN LINH
Seeretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului DO MUOI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului LE QUANG DAO
Președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste VietnamCu ocazia celei de-a 43-a aniversări a proclamării Independenței — Ziua națională a Republicii Socialiste Vietnam — vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist din Vietnam, Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și poporului vietnamez prieten cele mai calde felicitări.Poporul român, care și-a manifestat solidaritatea cu lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste și i-a acordat sprijinul său pină la obținerea victoriei, urmărește cu interes și se bucură de realizările înfăptuite de oamenii muncii vietnamezi, sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam, in edificarea noii societăți socialiste, în dezvoltarea economică și socială a patriei lor.

HANOIAvem convingerea că, acționind Împreună tn spiritul convorbirilor și al înțelegerilor convenite cu prilejul în» tilnirii la nivel înalt de la Hanoi, din primăvara acestui an, relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintru partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte, in interesul și spre binele popoarelor român și vietnamez, al cauzei generale a socialismului, înțelegerii și păcii in întreaga lume.De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, vă adresăm urarea de a obține noi succese in înfăptuirea hotăririlor celui de-al VI-lea Congres al Partidului Comunist din Vietnam, in activitatea pe care o desfășurați pentru edificarea bazei tehnico-materiale a socialismului, pentru realizarea aspirațiilor de pace, progres și bunăstare ala poporului vietnamez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Seeretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

TELEGRAMECu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam — cea de-a 43-a aniversare a proclamării independenței —. ministrul afacerilor externe al Republicii So-
Poporul vietnamez sărbătorește Împlinirea a 43 de ani de la victoria Revoluției din august 1945, organizată și condusă de Partidul Comunist în frunte eu binecunoscutul militant revoluționar Ho Și Min — victorie ce și-a găsit materializare în proclamarea, la 2 septembrie în același an, a Republicii Democrate Vietnam. Dubla izbîndă a revoluției — înlăturarea jugului colonial și instaurarea puterii oamenilor muncii — a deschis în fata poporului vietnamez calea făuririi unei vieți libere și independente, a construirii socialismului.Așa cum este știut, la scurt timp, poporul vietnamez a fost nevoit să ia din nou arma în mină pentru a Zădărnici intervenția colonialistă șî. apoi» agresiunea imperialistă ce urmăreau să restabilească vechile rinduieli; . în toti acești ani de grele încercări, poporul vietnamez a cărui cauză dreaptă s-a bucurat de simpatia și solidaritatea tuturor forțelor înaintate ale lumii — a luptat eu abnegație și rtroism pentru apărarea cuceririlor revoluționare și a demnității naționale, a dreptului de a-șl făuri viitorul așa cum dorește.România, poporul român au a- cordat poporului vietnamez, după cum este bine știut, un amplu sprijin — pe plan politic și materia] — în lupta sa dreaptă împotriva agresiunii, pentru salvgardarea libertății și independenței naționale, în aprecierea partidului nostru,
Geometria creativității în delta MekonguluiOrașul Ho Și Min, vechiul Saigon. cea mai mare aglomerare umană a Vietnamului (peste 3,5 milioane de locuitori), este și cea mai mare cetate industrială a tării. Circa o treime din bunurile industriei naționale se făuresc aici. în- tr-o paletă largă, de la cargoboturi Ia mașini de prelucrat metalul, de la echipamente pentru tehnici extractive la utilaje agricole, de la articole electronice la instrumente medicale, de la rainibuze lâ mobilă, de la mărfuri de folosință casnică la obiecte artizanale.Varietatea produselor se suprapune, firesc, cu cea a industriilor care le emană, unele de proporții, altele fără orgoliul pregnantei in peisaj, incluzind o complicată gamă de tehnici, de la cele de ultimă oră, automatizate și cibernetizate. la cele ce se revendică încă îndemî- nării manuale. Cele din urmă se practică într-o stufoasă rețea de fabrici-ateliere. neocolite nici ele de cuceririle veacului, dar aducînd, intr-un decor industrial modern, tradițiile unor străvechi meșteșuguri. restaurate si puse în operă cu o nouă eficientă. Avîntul acestor industrii artizanale e reclamat de necesitatea fructificării unor materii prime pe care registrul tehnic modern le ignoră (dar care constituie totuși niște valori, adesea de prima mină), ca și de nevoia, acut resimțită, a ocupării unei populații aflate in explozivă creștere. Orașul anului 2000 va avea, spun prognozele demografilor, 5 milioane de locuitori. ceea ce înseamnă că. anual, trebuie puse la dispoziția populației zeci de mii de locuri de muncă.Ara petrecut, aici, citeva ceasuri într-o astfel de industrie, o ..fabrică de lemn lăcuit" (dar și pictat, si pirogravat, și incrustat cu inserții de os. de sidef, de policrome așchii din cochilii de scoici, unele atit de infime, incit minuirea lor se face sub microscop, cu ultrafine pensete). O fabrică în care efortul celor citeva sute de meșteri este unul manual, dar. în același timp, si cerebral și. mai cu seamă, tinind de acele imprevizibile si secrete legi ale artei în care dominantă e inspirația.Cei mai multi dintre artizani sint vîrstnici. dar. în ultimii ani. au început să se înconjoare cu tineri. Căci, după cite ne spunea directorul fabricii, Dinh Van Phat (un om trecut de 70 de ani, dar avind ca adjunct un tînăr). comenzile cresc, este nevoie de tot mai multă „marfă" vietnameză cu chipul artei.A doua expoziție artizanală națională. deschisă anul trecut la Hanoi, a prezentat peste 5 000 de produse fabricate în 35 din cele 40 

eialiste România a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al acestei țări. Cu a- celași prilej au adresat telegrame de felicitare unele instituții centrale, or- 
atrălucita victorie obținută de poporul vietnamez prin eliberarea întregului teritoriu al tării și unificarea patriei s-a înscris ca o contribuție de seamă la lupta forțelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni împotriva vechii politici colonialiste, de forță și de amestec în treburile interne, pentru recunoașterea dreptului tuturor popoarelor de a fi stăpine pe destinele lor.Un moment de seamă în desăvîr- șirea acestei victorii l-a constituit proclamarea. în 1976, a Republicii Socialiste Vietnam.în noile condiții Istorice, tn fata poporului vietnamez s-a deschis perspectiva de a-și consacra toate forțele pentru asigurarea progresului economic și social al țării. Pe această cale au fost obținui» o serie de realizări. Au fost construite numeroase întreprinderi; a ereseut producția industrială: terenurile agricole s-au extins cu peste un milion de hectare.în prezent, poporul vietnamez depune eforturi pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al VI-lea al P.C. din Vietnam și a hotăririlor plenarelor ulterioare ale C.C. în vederea creării bazei tehnico- materiale a socialismului și îmbunătățirii treptate a vieții maselor, în acest cadru o atenție deosebită acordlndu-se dezvoltării forțelor de producție și creșterii venitului național, precum și perfecționării mecanismului economic, a Întregii activități.

de provincii ale Vietnamului. Dintre acestea, 2 300 de sortimente purtau marca meșterilor artizani din Ho Șl Min. Există aici, in metropola Sudului. 170 000 de astfel de meșteri, grupați în peste 16 000 de unități de producție, totalizind o cifră de venituri nu cu mult mai prejos de cea a industriilor zise „mari".Același spirit creator, nutrind ambiția de a ridica la perfecțiune materia pe care se exersează, ni s-a revelat, sub o impresionantă înfățișare, în sudul extrem al țării, în delta Mekongului. Delta, înglobind 8 provincii, cu peste 10 milioane de locuitori, e un mirific parc vegetal, un rai al orezului și al fructelor, dar e, în același timp, prin revărsările pustiitoare ale Mekongului, alimentate de torențiale ploi (care in unele zone nu contenesc șapte-opt luni pe an !). un loc în care omul, mai mult ca aiurea, e în- tr-o veșnică și dramatică luptă cu stihia si consecințele ei. Am ajuns aici după o astfel de revărsare, la ceasul cînd apele, care se umfla- seră si se ridicaseră la 5—6 metri deasupra cîmpiei, se retrăgeau, și forfota miilor de oameni care, înfundați in miluri pină mai sus de genunchi, adesea pină la niept, trudeau ca să-i redea pămîntuiui rosturile pierdute, ni s-a părut a avea ceva din forfota unui stup gigantic, dar și din severa organizare a acestuia. Mulțimi de oameni, călărind tractoare, screpere si buldozere. dar și. foarte multi. înarmați cu cazmale și sape, recon- struiau. practic, pămîntul smuls si furat de ape. reclădeau diguri, desfundau canale de irigații, puneau sămîntă nouă în ogoarele pustiite. Tn urma lor. natura sălbăticită redevenea umană, geometrică, raționalizată, lucrată cu migala u- nui desen pe mătase.Lîngă tăranul-artizan al pămîntu-ADUNARELa întreprinderea „Electroputere" din Craiova, a avut loc. joi. o adunare festivă, organizată cu prilejul celei. de-a 43-a aniversări a proclamării independentei Republicii Socialiste Vietnam.Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Emil Encu- lescu. directorul întreprinderii ,.E- lectroputere", și Nguyen Trong Lieu, ambasadorul R.S. Vietnam la București.

ganizații de masă ți obștești din țara noastră instituțiilor și organizațiilor similare din R.S. Vietnam.
(Agerpres)

Poporul român urmărește cu interes realizările poporului vietnamez pe calea progresului patriei sale, statornicirea unei păci trainice in zonă — bazată pe respectarea principiilor de independentă, suveranitate, egalitate în drepturi, neamestec în treburile interne — dovedindu-se o condiție esențială a prosperității popoarelor respective. între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam s-au statornicit relații de prietenie și solidaritate, în perioada construcției socialiste, relațiile româno-vietnameze au cunoscut in ansamblul lor o evoluția pozitivă. Largi perspective au deschis acestor relații întîlnirile șl convorbirile la nivel Înalt, documentele' 'tNettâ&te cuaceste prilejuri. Vizita întreprinsă în aprilie ac. de tovarășul Nicolae Ceaușescu.. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S. Vietnam, convorbirile purtate cu tovarășii Nguyen Van Linh și Vo Chi Cong au dus' la cristalizarea de noi înțelegeri în vederea dezvoltării colaborării pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural. De o deosebită însemnătate sint măsurile convenite în scopul intensificării cooperării economice, sporirii și diversificării schimburilor comerciale, menite să asigure concretizarea posibilităților largi existente in acest domeniu, tn folosul construcției socialiste în cela două țări.

lui. organizîndu-i cu o nouă eficientă eforturile, a apărut, in ultimii ani. un personaj altădată necunoscut prin aceste locuri, care opune stihiei forța inteligenței, a științei, a unei ordini superioare, care trănscende clipa. înscriindu-se în durată. Este specialistul format chiar aici. în deltă, la Universitatea din orașul Can Tho. O universitate care, fondată in 1966. purta, fatal, pecetea epocii, nesimțitoare la nevoile zonei si ale tării. Din cei 8 000 de student! ai anilor ’70, cuprinși în trei facultăți, mai bine de 7 000 frecventau cursurile de litere si de drept si. dună absolvire, emigrau, își căutau norocul la Saigon sau în alte orașe mari. Delta Mekongului avind. firește, cu totul alte nevoi decît cele de literati sau de avocati. O dată cu anul 1975, anul eliberării Sudului vietnamez, universitatea artificial plantată pe țărmul Mekongului a început să capete drept de cetățenie si rol activ în peisajul si viata deltei, prin noile-i rădăcini. înfipte de data asta în zonă. în necesitățile ei stringente. Din cele 13 facultăți existente azi. 6 sint consacrate în chip expres acestor necesitat), la catedrele lor predîndu-se știința agricolă, mecanica și hidraulica agricolă, economia agricolă, creșterea animalelor, medicina veterinară. Grație unor asemenea cuceriri, delta Mekongului, pămint proverbial prin fertilitate, dar cu o curbă a recoltelor sinuoasă, urmînd imprevizibilul vremii, tinde să se așeze intr-un tipar productiv ce exclude hazardul, impunînd primatul voinței omului.Daruri si haruri milenare — ale pămîntuiui și ale omului — sporesc astfel avuția prezentului, deschi- zind-o amplu spre viitor.
Ilie PURCARUFESTIVĂReferindu-se la tradiționalele raporturi de strinsă prietenie și colaborare dintre România si Vietnam, vorbitorii au relevat contribuția hotărîtoare a întîlnirilor dintre conducătorii partidelor și statelor noastre la amplificarea acestor relații pe plan politic, economic. tehnico-științific, cultural și in alte domenii.Cu același prilej, la Centrul de cultură și creație „Cintareă României" al întreprinderii craiovene, a fost deschisă o expoziție de fotografii ce ilustrează aspecte din viata, munca și succesele poporului vietnamez. (Agerpres)
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Adunarea festivă de Ia Hanoi 
cu prilejul celei de-a 43-a aniversari a proclamării 

independenței

Fondurile pentru cercetare și dezvoltare 
destinate unor 

și nuWASHINGTON 1 (Agerpres). — Aproximativ trei sferturi din bugetul pentru cercetare-dezvoltare al S.U.A. sînt destinate unor programe militare, a arătat președintele Societății de științe fizice din S.U.A., Val Fitch, laureat al premiului Nobel. La o
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I| două nave transportă sau nu arme* nucleare, iar adunarea municipală locală a cerut guvernului central
Ă BERLIN 1 (Agerpres). — Fede- (L rația Internațională a Femeilor ’ Democrate a dat publicității o de- 1 clarație în care se subliniază că 4 organizația va milita și mai activ » pentru ca lumea să fie eliberată de l coșmarul armelor nucleare pînă la sfirșitul acestui mileniu. De ase-J
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scopuri pașnice, 
militare

conferință de
presă, la Washington, el a apreciat că aceasta a dus la neglijarea cercetării științifice în scopuri pașnice, ceea ce a avut drept conse- de pecință reducerea capacității concurență a produselor S.U.A. piața mondială.

Împotriva
a

cu

intrării în porturile japoneze 
unor 
încărcătură nucleară

nave militare

TOKIO 1 (Agerpres). — Șute de membri ai mișcărilor pentru pace din Japonia au organizat miercuri la Yokosuka o demonstrație de protest împotriva intrării în rada acestui port a două nave militare americane care au la bord lansatoare de rachete nucleare „Tomahawk". Pe de altă parte, numeroase ambarcațiuni pescărești au ancorat la intrarea în port, încercînd să împiedice accesul crucișătorului „Bunker Hill" și al distrugătorului „Fife", la bordul cărora se află, de asemenea, sistema antiaeriene de tipul „Aegis". Anterior, guvernatorul prefecturii a cerut comandamentului bazei navale americane Yokosuka să precizeze dacă cele

GENEVA 1 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat Conferinței internaționale a organizațiilor neguvernamentale de Sprijinire a cauzei palestiniene, care se desfășoară la Geneva. secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, relevă că situația în teritoriile ocupate de Israel demonstrează necesitatea rezolvării urgente a problematicii Orientului Mijlociu, în centrul căreia se află problema palestiniană. In mesaj se arată că O.N.U. sprijină eforturile depuse în direcția unei reglementări juste £i durabile a problemelor regiunii.în cuvintul său, Faruk Kaddouml, șeful Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a evidențiat că poporul palestinian este hotărît să-și obțină independența și să-și exercite dreptul la suveranitate. El a adăugat că O.E.P. își va exercita responsabilitățile în ce privește administrarea malului de de vest al Iordanului, aflat sub ocupație israeliană.

TUNIS 1 (Agerpres). — Federația sindicatelor palestiniene a chemat Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) să exercite presiuni asupra Israelului pentru a înceta acțiunile represive împotriva poporului palestinian. După cum transmite agenția WAFA, citată de agenția China Nouă, într-un memorandum trimis directorului general al Biroului Internațional al Muncii, Francis Blanchard, Federația sindicatelor palestiniene menționează că autoritățile is- raeliene de ocupație au închis încă trei oficii sindicale în teritoriile ocupate, numărul total al birourilor care au trebuit să-și înceteze activitatea ridicîndu-se la 31. In- plus, autoritățile israeliene au expulzat numeroși lideri sindicali din teritoriile ocupate, aceeași măsură urmind a fi aplicată și altora. Memorandumul subliniază că acțiunile israeliene reprezintă o violare serioasă a dreptului internațional și a acordurilor internaționale privind libertatea sindicatelor.

HANOI 1 (Agerpres). — O adunare festivă, consacrată ' celei de-a 43-a aniversări a proclamăriiindependenței — care se sărbătorește la 2 septembrie —, a avut loc, joi, la Hanoi. Au fost prezenți Vo Chi
Cong, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, președintele Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, al ți conducători de partid și de stat.
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| TRANSMIT: |

Pentru soluționarea globală, echitabilă 
a problemei datoriei externe

PRIMIRE. Președintele Republi- I | cii Federative a Braziliei, Jose | Sarney, l-a primit pe Constantin I Dumitrescu, care și-a prezentat i scrisorile de acreditare în călită- I te de ambasador extraordinar și ' I plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Brazilia.CONGRES. In prezența conduce-
Irii de partid și de stat, la Beijing I au început, joi, lucrările celui de-al I VI-lea Congres al Federației Na- 1■ ționale a Femeilor din R.P. Chine- . I ză, la care participă 1 183 delegate I I din întreaga țară — transmite I agenția China Nouă. La festivitatea
Ide deschidere a lucrărilor, Yang I Shangkun, președintele R. P. Chi- | neze, a rostit un cuvînt de salut.LA BERLIN, președintele Consi- I 1 liului de Stat al R. D. Germane, • I Erich Honecker, l-a primit pe ministrul de externe al Guyanei, Ra- I shleigh Esmond Jackson, aflat in | vizită oficială în R.D.G. Au fost;
I abordate relațiile dintre cele două i țări, aspecte ale situației interna- I ționale. S-a subliniat că toate ță- *
Irile, mari sau mici, au în prezent responsabilități sporite pentru pre- I venirea unui conflict nuclear și s-a | relevat importanța dialogului în
I soluționarea problemelor dificile cu i care se confruntă omenirea.ȘEDINȚA. La Geneva a avut loc I prima ședință plenară a noii run- I I de de convorbiri sovieto-america- | ne privind limitarea și, în cele din Iurmă, încetarea experiențelor nu- I cleare, relatează agenția T.A.S.S. I

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — La Montevideo au lu>at sfirșit lucrările unei reuniuni, la nivel de ex- perți, a consensului de la Cartagena, care grupează 11 țări latino-ameri- cane ce dețin 75 la sută din totalul datoriei externe a regiunii, de peste 410 miliarde dolari — transmite a- genția I.P.S. Participanții au evidențiat necesitatea legării plății datoriilor externe de extinderea comerțului între țările debitoare și statele occidentale industrializate. Subliniind caracterul politic pe care l-a dobîndit problema datoriei externe, experții au convenit asupra concentrării eforturilor în vederea definirii unor idei comune privind soluționarea echitabilă a aoesteia și a susținerii relației dintre rambursarea datoriei externe și intensificarea comerțului în cadrul viitoarelor întruniri multilaterale în domeniul financiar.BOGOTA 1 (Agerpres). — în orașul columbian Cartagena se desfășoară lucrările unei reuniuni latino- americane asupra problemei sărăciei.Luînd cuvintul, vicepreședintele Republicii Costa Rica, Victoria Gar- ron, a salutat eforturile șefilor de stat din zonă în favoarea instaurării păcii, materializate în acordurile „Esquipolas II", semnate anul tre

cut Vorbitoarea a apreciat că singurul război ce trebuie acceptat șl promovat este cel împotriva mizeriei. Acest program de luptă contra sărăciei — a spus vicepreședintele costarican — trebuie să implice o revizuire a politicilor economice ale țărilor din regiune, avînd ca soop o mai echitabilă distribuire a bogățiilor, în interesul dreptății, libertății și democrației în America Latină. Ea a lansat comunității internaționale un apel la sprijinirea pe plan economic, tehnic și moral a popoarelor centroamericane — informează agenția Prensa Latina.PARIS 1 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Paris, ministrul francez al economiei, Pierre Beregovoy, a reafirmat politica țării sale în favoarea unor credite cu do- bînzi reduse. El a regretat majorarea ratelor dobînzilor de către unele țări occidentale, afirmînd că, după opinia sa, „considerentele de ordin intern au prevalat asupra celor de ordin extern".Ministrul francez a afirmat că la conferința anuală a Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, care va avea loc în Berlinul occidental în luna septembrie, va sprijini poziția țărilor în curs de dezvoltare.

nipon să anuleze vizita navelor americane.TOKIO 1 (Agerpres) — Consiliul victimelor bombardamentului ato- i mic asupra orașului Nagasaki a * dat publicității o declarație prin i care protestează împotriva intrării , în rada portului japonez Yokosuka 1
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a două nave militare americane ce poartă la bord lansatoare de rachete nucleare de tipul „Tomahawk". Consiliul a trimis, de asemenea, cabinetului nipon un mesaj prin care se cere ca acesta să adopte oficial o polițică de pace și să respecte cu strictețe cele trei principii nenucleare — de a nu deține, a nu permite intrarea în țară a armelor nucleare și a nu produce asemenea arme.
Un imperativ stringent - eliminarea 

pericolului nuclear

menea, organizațiile componente ale federației vor acționa pentru dezvoltare și pace, pentru asigurarea egalității femeilor cu bărbații — tee arată în document.

OTTAWA 1 (Agerpres). — trivit unui sondaj realizat de stitutul pentru problemele ] internaționale și securității Ottawa, 92 la sută din cei chestionați în Germania Federală, 82 Ia sută din cei din Canada și 75 la sută din cei din Anglia consideră că drumul cel mai sigur spre securitatea internațională trece prin reducerea arsenalelor nucleare ale S.U.A. și U.R.S.S.

GENEVA
Secretarul general al O.N.U. s-a întîlnit 
cu șefii delegațiilor irakiană și iraniană 

la negocierile dintre cele două țări

Cooperarea 
să ia locul

internațională 
confruntării1 (Agerpres). — Luînd în cadrul lucrărilor Con- P.S.D. din R.F.G., pre-

Po- ■ In- păcii din

GENEVA 1 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a întîlnit, joi, separat, cu șefii delegațiilor irakiană și iraniană la negocierile iraniano- irakiene — miniștrii afacerilor externe ai celor două țări. Acestora le-a fost prezentat Jan Eliasson — reprezentant personal al secretarului general al Națiunilor Unite pentru continuarea tratativelor.După întrevedere, ministrul irakian de externe, Tariq Aziz, a declarat că va rămine la Geneva atît timp cit va fi necesar pentru rezolvarea problemelor nesoluționate încă.

La rîndul său, ministrul iranian de externe, Aii Akbar Velayati, și-a exprimat speranța în posibilitatea realizării de progrese în viitor pentru reglementarea problemelor.BAGDAD 1 (Agerpres). — Președintele Irakului, Saddam Hussein, a primit pe ambasadorii celor cinci țări membre permanente ale Consiliului de Securitate acreditați la Bagdad. Cu acest prilej, șeful statului irakian a prezentat punctul de vedere al țării sale privind negocierile de la Geneva dintre Iran și Irak — transmite agenția I.N.A.
Consfătuire propusă de Afganistan pentru analizarea 

îndeplinirii acordurilor de la GenevaKABUL 1 (Agerpres). — într-un mesaj adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, ministrul de externe al Afganistanului, Abdul Wakil, a arătat că țara sa propune convocarea, intr-un viitor apropiat, a unei consfătuiri a
miniștrilor de externe ai Afganistanului, Pakistanului, U.R.S.S. și S.U.A., cu participarea secretarului general al O.N.U., consacrată analizării îndeplinirii acordurilor de la Geneva.

întreaga Africă trebuie să devină liberă 
și independentă

PREMII U.N.E.S.C.O. La sediul U.N.E.S.C.O. din Paris s-a anunțat că premiile acestui organism din sistemul O.N.U. acordate pentru succese deosebite în cadrul acțiunilor de combatere a analfabetismului au revenit Angolei. Argentinei, Marocului și Pakistanului. I

BONN cuvintul greșului ședințele de onoare al partidului, Willy Brandt, s-a pronunțat pentru sporirea eforturilor in direcția dezarmării și a securității internaționale. Intr-un război nuclear, ă arătat el, nu pot exista învingători,
iar continuarea cursei înarmărilor nu poate duce la o creștere a securității internaționale.Este necesar, a arătat Willy Brandt, să depunem maximum de eforturi pentru a face ireversibile procesul destinderii și al dezarmării. Ampla cooperare internaționa- . lă trebuie să ia locul confruntării.
---- --------------------- -A

A început retragerea rachetelor americane 
cu rază medie de acțiune de pe teritoriul R.F.G.BONN 1 (Agerpres). — Joi, de la baza militară Waldheide, din apropiere de Heilbronn, a început retragerea rachetelor americane cu rază medie de acțiune „Pershlng-2“, ce urmează a fi distruse in conformitate cu prevederile Tratatului sovie-

to-american privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune. Rachetele „Pershing-2“ din R.F.G. vor fi transportate în S.U.A., unde, în poligoane speciale, urmează a’ fi supuse distrugerii.

GABORONE 1 (Agerpres). — Nu vor fi o pace durabilă și securitate în sudul Africii pînă ce apartheidul nu va fi abolit și Namibia nu-și va dobîndi independența, a declarat ministrul de externe al Botswanei, Gaositwe Chiepe. Alături de celelalte state africane, Botswana înțelege să-și intensifice eforturile in vederea realizării unei Africi libere și independente în totalitatea sa — a subliniat ministrul.PRETORIA 1 (Agerpres). — Cel puțin 21 de persoane au fost rănite ca urmare a exploziei unei bombe plasate la sediul Consiliului șud-a- frican al bisericilor din Johannesburg (S.A.C.C.), organizație cunoscută pentru activitatea sa împotriva regimului rasist. După acest nou act criminal, conducători ai S.A.C.C. au declarat că price metodă ar folosi guvernanții, miiitanții antiapartheid nu vor renunța la lupta lor. Unul din liderii organizației „Black Sash", care s-a distins prlntr-o activitate neobosită împotriva discriminării ra

siale în Africa de Sud, a declarat că „toate încercările rasiștilor de a ne reduce la tăcere sînt sortite eșecului".PRETORIA 1 (Agerpres). — La mina de aur Deelkraal, situată la 70 de km de Johannesburg, s-a produs o cădere puternică de pietre în galeriile subterane. Potrivit primelor informații, trei mineri și-au pierdut viața, iar alți 12 sint grav răniți. „Ploaia de pietre" a fost atît de intensă încît a echivalat cu un cutre- mut de pămint cu intensitatea de 2,5 grade pe scara Richter.Sindicatele lucrătorilor din minele sud-africane consideră că noul accident minier se datorește lipsei celor mai elementare măsuri de securitate. De altfel, ‘Africa de Sud deține capul de afiș în lume prin numărul mare de accidente în subteran, care se soldează, în fiecare an. cu sute de morți. ca urmare a lipsei totale de interes a administrației de a proteja viața muncitorilor, in majoritate de culoare.
LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

ZBOR COSMIC. Ziua a doua a activității comune a celor patru cosmonaut! sovietici și a cosmonautului afgan a fost consacrată realizării diferitelor cercetări științifice. tehnice și tehnologice prevăzute de programul de zbor. Cei trei membri Leahov, efectuat gate de ratelor ________ r .efectelor neplăcute ale Imponderabilității asupra organismului uman. In aceeași zi, cosmonauții au înlocuit o parte din echipamentele cu care sînt dotate navele de transport „Progress", întrucît cosmonauții Vladimir Leahov și Abdul Ahad Momand vor reveni nu cu nava cu care au sosit pe orbită, ci cu nava cosmică „Progress TM-5".MESAJ, Președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, l-a primit pe minișțrul de externe al Mozambi- culfti, Pascoal Macumbi, aflat in vizită la Alger. în cadrul întrevederii, oaspetele mozambican a transmis șefului statului algerian un mesaj din partea președintelui MozambiculuL Joachim Chissano.

ai echipajului nou sosit — Poliakov și Momand — au o serie de experimente le- aprecierea acțiunii prepa- folosite pentru profilaxia
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Delincventa juvenilă 
-o plagă în continuă extindere

Nu demult, agențiile americane de presă, care fac atit tapaj in problemele drepturilor omului, anunțau sec, ca pe un fapt divers oarecare, moartea violentă a doi tineri din Los Angeles, victime ale războaielor fără cruțare pe care le poartă între ele bandele de adolescenți, traficanți de droguri, fie pentru a se apăra de incursiuni „din afară", fie pentru a-și extinde „teritoriile", respectiv perimetrele din interiorul orașului unde-și desfășoară activitatea. Surprinsă în timpul unui schimb de focuri în plină stradă, între două bande rivale, tînăra Sandra Maldonado, în virstă de 18 ani, care se întorcea împreună cu un grup de prieteni de la o discotecă, a fost nimerită în plin . de un glonte rătăcit și a decedat pe loc. Cei care au tras au reușit să se facă nevăzuți. Cam la aceeași oră, in altă parte a orașului, Gilbert Escarcega, care făcuse la un moment dat parte

dintr-o bandă, dar se hotărise să o părăsească, a fost înjunghiat sălbatic, cu mai multe lovituri de pumnal, de necunoscuți aparținînd probabil unei bande ostile, dacă nu chiar propriei bande.Bilanțul celor aproape două sute de victime înregistrate in primele șase luni ale anului în marele oraș Californian se îngroșa astfel și mai mult. in aceeași seară, au mai fost răniți grav qlți doi tineri, atacați în momentul în care ieșeau de la un cinematograf, unde văzuseră cel mai nou episod dintr-un serial de extremă violență, „Coșmarul de pe Elmer Street". Din păcate pentru ei, realitatea s-a dovedit a nu fi mai prejos decît ficțiunea de pe ecrane.Știrea transmisă de agențiile de presă venea să întregească relatările tot mai numeroase din ultimul timp despre proporțiile incredibile ale delincventei juvenile, despre proliferarea

continuă a bandelor de tineri traficanți de droguri, care se războiesc neîncetat între ele, reamintind sângeroasele răfuieli dintre grupurile rivale de gangsteri din timpul prohibiției, ce au făcut faima unui Al Capone și a altor criminali notorii.De data aceasta insă, miza în joc nu o mai constituie băuturile alcoolice, ci infinit mai primejdioasele stupefiante, in al căror trafic, in- sumind anual sute de miliarde de dolari, sînt atrași tot mai mulți tineri, cu consecințe dezastruoase pentru ei, ca și in general pentru societate. O societate în care inegalitățile flagrante, șomajul cronic, violența, criza morală constituie cauza esențială a debusolării și derivei sociale a unei părți importante a tinerei generații.Semnificative sînt unele relatări de presă din care spicuim cîteva din cele mai recente. Los Angeles : Poliția percheziționează un grup de tineri fără căpâtîi, suspectați de trafic cu droguri. O scenă intrată in cotidianul marelui oraș

ALEGERE. în cadrul lucrărilor Congresului Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, care se desfășoară in orașul Munster, Hans-Jochen Vogel a fost reales în funcția de președinte al partidului, informează agenția „EFE".„TEAMWORK 88". în zona Atlanticului de nord și a Mării Nordului se desfășoară, începind de miercuri, unul dintre cele mai mari exerciții militare combinate ale N.A.T.O., denumit „Teamwork 88". Participă 45 000 de militari, 200 de nave de suprafață, 16 submarine și 200 de avioane din S.U.A., Marea Britanie, R.F. Germania, Canada, Norvegia, Danemarca, Belgia, Olanda șl Franța. Manevrele vor dura trei săptă- mîni.
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u.s.News
8. WORlO ROPORT] La Los Angeles - 100 000 de tineri

delincvenți, cît populația unui oraș întreg
Vagabondind în permanentă pe străzi, bandele de tineri din Los An

geles, purtind asemenea nume bizare cum ar fi „Grips" (Frizații) sau ..Bloods" 
(Singeroșii), numără nu mai puțin de 100 000 delincvenți, cit populația unui 
oraș întreg — relata nu demult cunoscuta revistă americană „U.S. NEWS AND 
WORLD REPORT".Anul trecut, arăta revista, pe seama lor au fost puse 387 de asasinate, majoritatea răfuieli între membrii bandelor, dar în schimburile violente de focuri ce au avut loc au murit și un număr de trecători nevi- novați.Recent, o forță de poliție însumind 1 000 de oameni a întreprins o razie pe scară largă in cartierele infestate de bande și, într-o operație pe care șeful forțelor polițienești, Garyl Gates, a numit-o „războiul de uzură", a arestat 800 de membri ai bandelor. Razia avea ca scop să-i intimideze

pe tinerii răufăcători, dar au existat voci din public care au criticat această acțiune, socotind-o ca un simplu truc publicitar, ținind seama de faptul că mulți dintre tinerii fără căpâtîi au fost arestați pe baza unor acuzații fără importanță și apoi repede eliberați. Rezultatul este că asemenea indivizi „se întorc acasă sub aureola 
unor eroi care s-au înfruntat cu ina
micul si au ieșit victorioși", a declarat sociologul Audrey Scwartz. „Pen
tru membrii bandelor este un simplu 
joc la care se pretează in tot mai 
mare măsură", a adăugat el.

„situația alarmantă" creată de cele 17 bande existente.Trei tineri, foști conducători ai unor asemenea bande, au relatat pe larg despr.e activitățile acestora, care Includ un șir întreg de fărădelegi, între care pe primul plan se situează traficul de narcotice. Foștii conducători de bandă cîștigau între 24 000 și 40 000 dolari pe zi din aceste activități.

Intr-o perioadă de 18 luni, poliția a efectuat 197 arestări în rîndul membrilor bandelor, insă fără nici un efect asupra activității acestora.Totuși, statisticile demonstrează că, în comparație cu starea de lucruri existentă în alte mari orașe americane, situația din Miami pare mal puțin alarmantă. La Los Angeles, de exemplu, există nu mai puțin de 220 de bande, la Chicago 125 și la New York 109.
ie point Acolo unde nici poliția nu în

drăznește să se aventureze...

expansiune. La miezul nopții, bande de copii, purtind arme adesea mai grele decit ei, trag rafale în aer : demonstrație de forță. De la vîrsta de 12 ani, ei cumpără revolvere la prețul de 700 dolari bucata. Arme semiautomate cu calibrul de 9 mm și pușca-mitralieră „Uzi", de fabricație israeliană, au intrat, de asemenea, în arsenalul lor. în primele luni ale anului, poliția din Washington a capturat 500 de arme de la adolescenții care le purtau în văzul tuturor.După ce sint interogați, minorii sînt. lăsați liberi. Cei care au 16 ani său mai mult sînt trimiși la casele de corecție. La ieșire, majoritatea

recidivează. „Ei știu că închisorile 
sînt supraaglomerate și că nu riscă 
nici o condamnare mai serioasă", declară Gary Hankiris, purtătorul de cuvint al unui organism al poliției. 
„Copiii încep să vindă stupefiante 
de la 10 ani. Ei nici nu-și pot închi
pui că, în ce-i privește, ar putea 
exista un alt viitor, explică Douglas Carter, un cadru universitar de culoare. Nici un alt viitor, pentru 
că ei reprezintă a patra generație 
de șomeri. Familiile, în proporție de 
90 la sută fără slujbă, încearcă să 
le dea o educație, dar in zadar. 
Lăsați de eapul lor, copiii imită 
violența pe care o văd practicată de 
adulți. Așa cum pot urmări la tele
vizor, ei trag, cu singe rece".

ACȚIUNE ANTIDROGURI. O acțiune coordonată, la care au participat circa 30 de țări de pe întreg continentul american, impli- cind și sprijinul a 9 țări europene, s-a soldat cu arestarea a peste 1 200 de traficanți de droguri și suspecți și cu confiscarea mai multor tone de cocaină — a anunțat Ministerul american al Justiției. Intre altele, au fost confiscate 11 tone de cocaină și au fost distruse 244 tone de marijuana, 118 000 arbuști de coca și 13 laboratoare. Acțiunea s-a desfășurat intre 1 și 28 august a.c.INDEXUL CREȘTERII PREȚURILOR cu amănuntul a fost în luna iulie, in Iugoslavia, de 14,7 la sută, anunță agenția Taniug, citind date oficiale. Incepmd din decembrie anul trecut, prețurile au sporit cu 98,8 la sută, depășind nivelul fixat. în perioada august 1987 — august 1988, creșterea prețurilor in Iugoslavia a fost de 198,4 la sută
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După Los Angeles, care a devenit o adevărată „capitală" a delincventei 
juvenile americane, orașul unde violența in rindul tinerilor și adolescenților 
a atins un prag de neînchipuit este Washingtonul. Iată ce spune in legătură 
cu aceasta săptăminalul francez „LE POINT", intr-un reportaj de la fața 
locului :

AGENȚIA „EFE“: Narcomania tinerilor - 
o gravă problemă socială

Referindu-se la dimensiunile în necontenită extindere ale delincventei 
juvenile americane și la repercusiunile grave ale acestui fenomen, agenția 
spaniolă de presă „EFE" transmitea următoarea relatare a corespondentului
său din Miami :Bandele de adolescenți au devenit o gravă problemă socială la Miami (statul Florida) și în alte orașe ale S.U.A., a declarat Barbara Wade, care studiază problema proliferării gangsterismului încă din anii ’60.însărcinată cu aplicarea unui program în legătură cu delincvența ju

venilă, ea susține că acest fenomen social are repercusiuni din cele mai serioase asupra diverselor comunități etnice din Miami, afectind toate straturile sociale. Barbara Wade a participat la o reuniune de experți organizată în orașul amintit pentru a studia ceea ce a fost descris ca

Este o zonă cvâsiinterzisă, în care polițiștii nu îndrăznesc să se aventureze, cel puțin fără veste de protecție împotriva gloanțelor. Vîrsta medie a adversarului: 14 ani. Cîmpul de luptă : Washington, nu departe de Casa Albă. De doi ani, bande rivale de adolescenți, traficanți de cocaină, duc un crîncen război economic : 19 morți și 200 de răniți, ca urmare a schimburilor de focuri, în 1987. Statisticile poliției arată că aceste cifre s-au dublat în decurs de un an. Capitala federală a S.U.A. este zguduită de o violență fără precedent, în momentul în care președintele Reagan relansează o cruciadă națională împotriva drogurilor.Alături de Los Angeles, Washingtonul este orașul american cel mai afectat de consumul de cocaină și

de așa-numitul „praf al îngerilor", un drog sintetic.Pentru a-și realiza un venit zilnic mediu de 200 dolari, membrii bandelor locale, recrutați de căpeteniile marilor rețele de traficanți de droguri, resping încercările de „invazie" ale altor bande. Tactica este simplă : a semăna teroarea în rin- durile concurenței. Uneori, membrii bandelor își asasinează chiar clientela. Ei reglează astfel conturile cu rău-platnicii care cumpără stupefiante pe credit.La „Greater Southeast Hospital", situat în centrul districtului Ar. 7, circa 90 la sută din cazurile urgente sint victimele răfuielilor dintre bande.Armamentul și puterea de foc de care dispun bandele sînt în continuă

ÎIcralbSKEribune ”S,?.rea de urgen’ă“ în 
----------- —-------- școli

Situația nu este mai bună nici la New York. Așa după cum relatează 
cotidianul „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE", datele oficiale atestă ca 
criminalitatea, în special în rîndul tineretului, înregistrează noi creșteri.Un adevărat focar de infecție îl reprezintă metroul newyorkez. în luna mai, au fost săvîrșite in metrou 1 230 de furturi, omucideri, violuri și alte delicte grave. Potrivit a- precierilor Direcției de transporturi, numărul delictelor a fost cu 25 la sută mai mare decît în aceeași lună a anului 1987.Alături de metrou, școlile reprezintă un alt factor de propagare a violentei. în viitorul an școlar — se arată intr-o altă relatare — în cinci licee din New York va fi introdusă practica utilizării detectoarelor de metale, pentru a depista eventualele arme existente asunra elevilor. Folosirea experimentală a acestor apa

rate, aflate, în mod obișnuit, în dotarea aeroporturilor, în vederea combaterii terorismului face parte dintr-un plan care urmărește ca școlile de stat din New York să devină mai sigure.Anul trecut, în aceste școli s-au Înregistrat circa 1 500 de cazuri de folosire a armelor de foc. In alte circa 1000 de cazuri, cadrele didactice au fost atacate de elevi, 100 dintre ele trebuind să urmeze tratament medical. Sandra Feldman, președinta sindicatului profesorilor, vorbea, la o conferință de presă, de existența unei „stări de urgență" în școlile americane.

CONFERINȚA. în capitala Austriei au luat sfirșit lucrările celei de-ă zecea conferințe a Comitetului O.N.U. de prevenire și luptă împotriva criminalității. Participanții au adoptat un proiect de rezoluție privind prevenirea și jurisdicția delincventei juvenile. Documentul urmează să fie prezen- Consiliului O.N.U. acestuiaaprobare și Social al la sesiuneatat . spreEconomic(ECOSOC), din primăvara anului 1989. primaTRANSPLANT. Pentruoară în practica medicală mexicană, la Institutul de boli de nutriție din Ciudad de Mexico a fost realizat un transplant de ficat, operație considerată ca fiind cea mai grea în practica medicală. După cum a declarat un purtător de cuvint al clinicii unde s-a realizat operația, bolnavul Federico Chaves. în virstă de 43 de ani. se simte bine și se va putea întoarce în curînd la activitatea sa obișnuită.PODUL SUSPENDAT de pe rîul Baksan din Caucaz s-a prăbușit, în timp ce pe el se afla un grup de turiști, relatează agenția T.A.S.S. Cele 32 de persoane care se aflau pe DOd au căzut in apa rece, șase dintre ele pierzîndu-și viața.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si dituzorfi din întrenrlnderl și instltutil. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILA FELIA" — 
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