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Plenara lărgită a Consiliului National al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii si Gospodăririi Apelnr
Atmosferă de puternică

angajare patriotică, re
voluționară, de înaltă

La
invitația
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. joi seara a sosit, intr-o vizită
in țara noastră, tovarășul Yasser
Arafat,
președintele
Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.
In cursul dimineții și după-amiezei
zilei de vineri, 16 decembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnlt și
a avut două runde de convorbiri cu
tovarășul Yasser Arafat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat călduros prima vizită a tovară
șului Yasser Arafat in țara noastră
după declararea Statului Palestinian
Independent — Palestina. Totodată,
secretarul general al partidului a re
levat importanța deosebită a creării
Statului Palestinian Independent, apreciind că acest eveniment creează
condiții noi. favorabile soluționării
juste a problemelor din Orientul
Mijlociu.
Tovarășul Yasser Arafat a adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele
mai calde mulțumiri pentru recu
noașterea statului Palestina, pentru
sprijinul consecvent acordat, eviden
țiind că, în întreaga perioadă a
luptei sale, poporul palestinian a be
neficiat de ajutorul permanent al
poporului român, al conducătorului
partidului și statului nostru, căruia

responsabilitate comu-

nistă pentru înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții

agrare și obținerea in anul

viitor a celei mai mari
producții agricole din

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Plenara Consiliului National al
Agriculturii și altor sectoare de
activitate a analizat pe larg rezul
tatele obținute în acest an și obiec
tivele planului și programelor pe
1989, în vederea creșterii produc
ției agricole, a industriei alimen
tare, a silviculturii și gospodăririi
apelor, pentru sporirea contribu
ției la dezvoltarea generală a pa
triei noastre socialiste, lâ ridicarea
bunăstării materiale și spirituale a
întregului popor și înfăptuirea
neabătută a Programului partidu
lui de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de
înaintare spre comunism a Româ
niei. (Aplauze puternice, prelun
gite).
Dezbaterile largi care au avut
loc timp de 2 zile, analiza critică
și autocritică a activității de pină
acum, propunerile formulate și
angajamentele asumate — faptul
că la lucrările Consiliului National
al Agriculturii au luat cuvîntul
peste 320 de participanți — de
monstrează atît caracterul demo
cratic larg al dezbaterilor, dar și
seriozitatea cu care au fost abor
date problemele ce se pun în aceste sectoare de activitate.
Cred că pe baza acestor largi
dezbateri vor -trebui să fie trase
toate concluziile și învățămintele
necesare în vederea perfecționării
întregii activități și înfăptuirii
neabătute a obiectivelor de impor
tantă deosebită pentru dezvoltarea
generală a patriei noastre, pentru
dezvoltarea agriculturii și înfăp
tuirea noii revoluții agrare. (Aplauze puternice, prelungite).
Ia ședința comună a Comitetu
lui Central al partidului și celor
lalte organisme democratice. în
cadrul analizei stadiului actual al
dezvoltării societății noastre socia
liste, m-am referit și la situația
actuală a agriculturii socialiste ro
mânești. într-adevăr, în anii so
cialismului, o dată cu dezvoltarea
generală a forțelor de producție, a
industriei și celorlalte ramuri de
activitate a avut loc Și o puternică
dezvoltare a agriculturii, care re
prezintă, de altfel, a doua ramură
de bâză a economiei noastre na
ționale.
Trebuie să subliniem faptul că,
îndeosebi după Congresul al IXlea al partidului, s-a asigurat o
mai bună înțelegere și s-a resta
bilit, într-un anumit sens, adevă
rul cu privire la rolul important
pe care agricultura îl are în dez

voltarea economiei românești. S-a
pus capăt unei anumite subapre
cieri. pornind de la teza generală
că industria trebuie să aibă rolul
hotărîtor in dezvoltarea economiei.
naționale, fără să se neglijeze sau
subaprecieze, în vreun fel, rolul agriculturii — fără de care nu se
poate vorbi de o dezvoltare echi
librată a economiei naționale, a
construirii socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice, pre
lungite).
Trebuie să înțelegem bine că
este necesar să asigurăm o dezvol
tare unitară a industriei și agri
culturii — ca, de altfel, a tuturor
ramurilor și sectoarelor de activi
tate —, că orice rămînere în urmă,
într-un sector sau altul, dar mai
cu seamă în aceste două sectoare
hotărîtoare, va avea repercusiuni
negative asupra întregii dezvoltări
a patriei noastre. Și aceasta — re
pet — s-a reflectat din păcate. într-o anumită perioadă,. în activita
tea de construcție socialistă din
țara noastră.
Este necesar să pornim perma
nent de la faptul că industrializa
rea, pe baza celor mai noi cuceriri
ale științei, nu se poate realiza
fără asigurarea progresului con
tinuu al agriculturii — ca una din
ramurile principale ale economiei
noastre românești. Așa cum tre
buie, de asemenea, să subliniem
permanent că progresul și dezvol
tarea agriculturii nu sînt posibile
fără o industrie puternică, care să
asigure nu numai mijloacele de
mecanizare, dar și dezvoltarea ge
nerală a țării, folosirea în cele mai
bune condiții a forței de muncă,
asigurarea unui grad înalt de civi
lizație a societății socialiste româ
nești.
Deci, unitatea dialectică dintre
dezvoltarea industriei, agriculturii
și celorlalte ramuri constituie fac
torul hotărîtor pentru făurirea cu
succes a socialismului, pentru ri
dicarea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, pentru fău
rirea societății comuniste în Româ
nia 1 (Aplauze puternice, prelun
gite).
La aceasta trebuie să adăugăm
permanent rolul important pe care
îl au știința, învățămîntul și cul
tura, ca factori fundamentali ai
dezvoltării patriei noastre și ai
construcției socialismului și, deci,
necesitatea
de a așeza întreaga
noastră activitate, din toate dome
niile, pe cele mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, ale noii revolu
ții agrare, ale celei mai înalte cul
turi, ale cunoașterii umane în ge

ciat .că. in noile condiții, sînt create
posibilități mâi mari, care trebuie
valorificate printr-o activitate susți
nută, în vederea convocării unei con
ferințe internaționale, sub egida
O. N.U., la care să participe toate
părțile interesate, inclusiv statul- pa
lestinian, precum și Israelul și mem
brii permanent! ai Consiliului de
Securitate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. șl
tovarășul Yasser Arafat au exprimat
voința de a întări și dezvolta, in
noile condiții, relațiile pe multiple
planuri dintre România și Statul Pa
lestinian Independent, dintre Parti
dul Comunist Român și Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei
păcii, înțelegerii și cooperării inter
naționale.
La întîlnire au participat Ion
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P. C.R., Ion Stoian, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.
Au luat parte Akram Haniech și
Abu' Tarek El Shurafa, ■ consilieri ai
președintelui Comitetului Executiv
al O.E.P., Ismail Ahmad Mohammad,
vicereprezentant al O.E.P. la Bucu
rești.
1
întîlnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-6 atmosferă de caldă
prietenie și înțelegere reciprocă.

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

istoria țarii

Stimați tovarăși,

îi exprimă profunda recunoștință
pentru eforturile consacrate cauzei
poporului palestinian, rezolvării pe
cale politică a problemelor din această regiune.
în timpul întrevederii au fost
examinate ultimele evoluții privind
problema palestiniană, precum și si
tuația din Orientul Mijlociu. Pre
ședintele Comitetului Executiv al
O.E.P. a informat in legătură cu ac
țiunile întreprinse de Organizația
pentru Eliberarea Palestinei in ve
derea reglementării problemelor din
Orientul Mijlociu, a instaurării unei
păci trainice in regiune.
In cursul convorbirii s-a relevat
că hotărîrea Consiliului Național Pa
lestinian privind proclamarea Statu
lui Palestinian Independent — Pa
lestina, precum și Declarația politică
adoptată cu acest prilej exprimă do
rința de a se acționa pentru solu
ționarea justă a problemelor din
Orientul Mijlociu, în spiritul și pe
baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consi
liului de Securitate al O.N.U., im
plicit recunoașterea existenței statu
lui Israel, în paralel cu recunoaș
terea dreptului la autodeterminare a
poporului palestinian, la. crearea unui
stat propriu, independent.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei au apre

neral. Numai în asemenea condi
ții, punind in centrul activității
noastre de . dezvoltare a . patriei și
de construcție socialistă, cele măi
noi cuceriri ale științei și culturii,
ridicarea continuă a. conștiinței re
voluționare, vom asigura mersul
ferm înainte, victoria .socialismului
și comunismului in România, vom
asigura independența, suveranita
tea patriei, bunăstarea întregii na
țiuni 1 (Aplauze și ur'ale puter
nice ;
se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul '“).
Viața — supremul judecător al
oricărei activități — a demonstrat
pe deplin justețea politicii gene
rale a partidului nostru de apli
care creatoare a legilor, obiective,
a principiilor socialismului științi
fic la realitățile și condițiile pa
triei noastre. S-a demonstrat . cu
putere justețea tezei formulate
încă la Congresul al IX-lea
că socialismul se realizează în
condiții diferite de la . o țară
la alta, de la o etapă la alta
și că partidul comunist, ca forță
politică conducătoare, are misiu
nea istorică de a asigura înțelegerea
acestor legități, dar și a realități
lor din patria noastră, precum șl
aplicarea acestora în cele mai bune
condiții. Realizările pe care le
avem in dezvoltarea-generală — și
deci și în agricultură — de
monstrează justețea acestei politici
și a acestui drum. (Aplauze pu
ternice).
S-a Vorbit aici' despre, o serie, de
realizări. M-am referit pe larg, ,1a
forumul democratic de .la sfîrșitul
lui noiembrie, la faptul că agri
cultura socialistă de stat și coope
ratistă reprezintă factorul hotărî
tor pentru obținerea unor recolte
bune în toate domeniile, pentru
creșterea continuă a producției
agricole și înfăptuirea noii revolu
ții agrare. Realizările pe care le-am
obținut în anii socialismului. în
deosebi după Congresul al IX-lea,
și în agricultură, demonstrează că
numai și numai pe baza marii pro
prietăți socialiste — de stat și co
operatiste — putem să realizăm o
agricultură modernă, avansată, o
agricultură care să asigure din plin
necesitățile poporului nostru, bu
năstarea, să asigure creșterea
contribuției agriculturii la progre
sul general al României. (Aplauze
puternice, prelungite).
Tezele programatice și conclu
ziile marelui forum democratic de
la sfîrșitul lunii noiembrie — care
stau la baza întregii activități de
construcție socialistă și comunis
tă — trebuie să constituie și pen

tru oamenii muncii de la sate, pen
tru întreaga noastră agricultură,
orientarea de bază pentru perfec
tionarea și organizarea mai bună
a întregii activități, pentru a ridi
ca agricultura noastră la un nivel
tot mai înalt. înfăptuirea cerințe
lor noii revoluții agrare presupu
ne și o recoltă tot mai bună, dar
și ridicarea conștiinței revoluționa
re a țărănimii, a tuturor celor din
agricultură, făurirea unei țărănimi
cu o înaltă conștiință revoluționa
ră, un înalt nivel de trai, material
și . spiritual, apropierea condițiilor
de muncă și de viață dintre sat și
oraș și crearea condițiilor realiză
rii societății unice a oamenilor
muncii, care, in deplină unitate,
Să asigure înfăptuirea societății co
muniste în România ! (Urale și
aplauze prelungite ; se scandează
îndelung
„Ceaușescu
și
po
porul !“, „Știma noastră și mîndria
—■ Ceaușescu—România !“).

Stimați tovarăși,
Sintem la sfîrșitul celui de-al
treilea an al planului cincinal'
1986—1990. Pe ansamblu, avem re
zultate bune, deși — așa cum am
mai menționat — nu la nivelul
prevederilor planului.
în ce privește agricultura, s-au
obținut, de asemenea, o serie de
rezultate importante în creșterea
producției agricole — deși trebuie
să subliniem că, in acest domeniu,
nu am realizat pe deplin prevede
rile planului. Este . adevărat, am
obținut și î.n acest an — deci în al,
treilea an consecutiv —; o produc
ție de cereale de peste 30 de mi
lioane tone. Peste 250 de unități
agricole de stat și cooperatiste au
obținut recolte record, de peste
8 000 de kg grîu și orz și peste
20 000 kg porumb știuleți la hectar.
Recolte mari s-au obținut, de unele
unități și la alte culturi, precum
și în zootehnie. Dacă am lua cifre
le generale, am putea să tragem
concluzia că putem să fim mulțu
miți cu ceea ce s-a realizat. Dar
am greși dacă am face acest lucru 1
Pentru că, trebuie să o spunem
cu toată claritatea — de altfel,
unii dintre tovarășii care au vorbit
în cursul dezbaterilor au subliniat
acest, lucru —l realizările obți
nute nu ne pot mulțumi pe deplin.
Ele nu sînt pe măsura posibilită
ților de care dispune agricultura
noastră socialistă I
De altfel, dacă luăm cele 250 de
unități cu recolte bune, din numă(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, va efectua
o vizită oficială de prietenie in țara noastră
La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste

România, tovarășul Raif Dizdare
vici, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla-

via, va efectua o vizită oficială de
prietenie în țara noastră în ultima
decadă a lunii decembrie 1988.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat cotidianului „The Australian"
După cum s-o mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, a primit, la 7 decembrie a.c., pe
Nicholas Rothwell, trimis special al cotidianului australian „The Austra
lian", căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, anul acesta ați
efectuat o vizită oficială in Aus
tralia. Vă adresăm rugămintea
de a prezenta cititorilor noștri
opinia dumneavoastră cu privire
la stadiul actual și perspectivele
de dezvoltare in viitor a rapor
turilor dintre România și Aus
tralia în domeniile economic,
comercial, politic și tehnicoștiințific.
RĂSPUNS : Vizita oficială pe care
am efectuat-o in acest an in Austra
lia a reprezentat un moment impor
tant in relațiile dintre țările noastre
și a deschis perspectiva amplificării
colaborării economice, tehnico-științifice, culturale, precum și în dome
niul activității politice internaționale.
Păstrez incă in amintire momen
tele vizitei, .convorbirile și înțelege
rile la care am ajuns cu acest prilej.
De altfel, în acest an, schimburile
economice dintre țările noastre s-au
dublat față de 1985, iar . conform
acordurilor realizate cu prilejul vizi
tei, precum și ca urmare a înțelege
rilor care' s-au realizat după aceea
cu diferite companii privind cola
borarea in diverse domenii se des
chide perspectivă ca pină în anul
1990 — deci in următorii doi ani -Lsâ aibă loc încă o dublare a schim
burilor noastre economice. Realizarea
in bune condiții a acordurilor con
venite creează posibilități pentru o
colaborare de lungă durată, pe 10—15
ani, ceea ce va avea ca rezultat o
creștere in continuare a schimburi
lor economice și. realizarea unei con
lucrări în domeniul cercetării știin
țifice și tehnice — importante pen
tru ambele țări.
Aș dori, totodată, să menționez că
asupra unor probleme importante ale
vieții internaționale am ajuns la
concluzii comune sau foarte apropia
te, că țările noastre sînt deopotrivă
interesate în realizarea unei politici
noi — de dezarmare, și în primul
rînd de dezarmare nucleară, de solu
ționare a unor probleme economice
complexe și îndeosebi a problemelor
subdezvoltării.
Avînd in vedere toate acestea, do
resc încă o dată să menționez că noi

considerăm că vizita și înțelegerile
la care am ajuns deschid mari per
spective conlucrării dintre țările
noastre, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și colaborării
internaționale.
ÎNTREBARE: Vă rugăm, dom
nule președinte, să ne vorbiți
despre principalele dumneavoas
tră preocupări, ale partidului și
statului român, in domeniul
politicii interne și — dacă veți
fi de acord — să ne înfățișați
esența programului de moderni
zare și dezvoltare a satelor, a
tuturor localităților.
RĂSPUNS : Cu numai cîteva zile
în urmă, am făcut — în cadrul or
ganismelor noastre democratice — un
bilanț al activității României pe calea
dezvoltării socialiste. Am apreciat că
am obținut rezultate remarcabile in
dezvoltarea forțelor de producție —
a industriei, agriculturii, a științei,
învățămîntului, culturii și, pe această
bază. în ridicarea nivelului de trai,
material și spiritual, al poporului.
Industria românească, spre exem
plu. produce de peste 120 de ori mai
mult decît în 1945, iar agricultura de
9 ori mai mult. Am creat o industrie
modernă, pe baza tehnicii și cuceri
rilor științei actuale. Practic, indus
tria românească poate să producă
astăzi mașini și utilaje din toate do
meniile, la nivelul competitiv al teh
nicii existente pe plan internațional.
Pe această bază, ne-am propus ca
în viitor să punem accentul pe dez
voltarea intensivă, pe ridicarea cali
tății și a nivelului tehnic al produc
ției, corespunzător celor mai noi cu
ceriri ale științei. Dorim ca industria
românească să fie permanent la ni
velul celor mal bune realizări pe
plan mondial, și în acest scop pu
nem un mare accent pe activitatea de
cercetare științifică și tehnică, pe in
troducerea în producție a noilor re
zultate din aceste domenii.
Este evident că toate acestea au
drept, scop dezvoltarea generală a ță
rii, ridicarea gradului de civilizație,
de bunăstare a întregului popor și,
totodată, dezvoltarea unei largi co

laborări internaționale. în acest ca
dru, repet, dorim ca relațiile noastre
cu Australia să reprezinte un factor
important în viitor. O dată cu dez
voltarea generală a forțelor de pro
ducție, am realizat un larg program
de construcții de locuințe și de alte
așezăminte — pentru ihvățămîrit, să
nătate, , cultură și altele. De altfel,
briclne vizitează România poate să
constate că orașele noastre au aproa
pe o înfățișare complet nouă. A trebuiț sa facem aceasta avînd în ve
dere faptul că fondul de locuințe din
thecut era ' foarte slab, nu satisfăcea
cerințele .unor locuințe moderne, In
același. timp, a crescut mult popu
lația orașelor. Așa se explică faptul
că,, astăzi, circa 80 la sută din popu
lația orașelor locuiește în case noi.
Ne propunem ca, practic, pină in
1995 să rezolvăm problema locuin
țelor in orașe.
în același timp, am acordat o anu
mită atenție și ridicării nivelului de
viață al satelor. O dată cu dezvol
tarea agriculturii, a unor activități
industriale, am adoptat o serie de
măsuri privind realizarea unor dotări
cu caracter social-general, in care
cuprindem învățămîntul, sănătatea,
cultura și alte necesități de viață ale
populației. Practic,' am realizat multe
din aceste programe, deși nu la nive
lul dezvoltării localităților orășenești.
De aceea, ne propunem ca. ,in peri
oada următoare, să acordăm mai
multă atenție soluționării acestor
probleme și in localitățile rurale, in
sate, in vederea ridicării nivelului de
viață al populației, al tuturor cetățe
nilor. Noi pornim de la faptul că,
treptat-treptat, trebuie să ajungem ca
între nivelul de viață al oamenilor
de la orașe și al celor de la sate să
fie deosebiri cit mai mici, iar in
privința unor necesități generale —
învățămînt, sănătate, cultură, proble
me economice — să creăm, practic,
aceleași condiții ca și în orașe.
Aceasta ne va solicita încă un anumit
timp, dar considerăm că este singurul
drum just pentru a asigura întregu
lui popor condiții civilizate și cit mai
bune de viață, din toate punctele de
vedere.
In acest cadru, avem în vedere
construirea unor locuințe pentru ca
drele care lucrează in aceste locali
tăți, pentru muncitori, iar treptat să

(Continuare în pag. a Vl-a)
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PLENARA LĂRGIT# A CONULUI NATIONAL AL AGRICULTURII, MISTRIEI ALIMTNTARE, SILVICULTURII $1 GOSPODĂRIRII APELOR
CUV1NTUL TOVARĂȘULUI
Din cuvlntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘEI
GEORGETA OPREA
Asemenea Întregului popor,
ti oamenii muncii din Județul
iurgiu au trecut cu hotărire
răspundere la transpunerea
viață a ideilor, orientălor de inestimabilă valoa> teoretică și practică cu•inse in remarcabila Expunere
ezentată de tovarășul
icolae Ceausescu la ședința
>mună a Plenarei Comitetului
entral al partidului, a orga
smelor democratice șl organi
cilor de masă și obștești
document programatic care
«flnește în mod strălucit sta
ul actual al dezvoltării ecoirnice, sociale șl politice a
omâniei, direcțiile fundamen
te de acțiune și principalele
rcini ce revin Întregii națiuni
rntru Înflorirea necontenită a
Uriel, pentru asigurarea inde■ndențel și suveranității sale.
Permiteti-mi să exprim, și cu
■est prilej. In numele tuturor
■lor ce muncesc pe ogoarele
idețului
Giurgiu, al tuturor
cuitorilor, cele mal alese senmente de stimă, prețuire sl
lincă recunoștință fată de
oica activitate revoluționară
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
>nsacrată cu neasemuită dădre cauzei socialismului si
anunismulul, păcii și colaboirli Intre națiuni.
Aducem, din adîncul Inimilor,
nagiul nostru fierbinte tovașei Elena Ceausescu, eminent
n politic, savant de renume
ondial, pentru strălucita conibuțle adusă la dezvoltarea
iinței, lnvățămintului și culirli, la elaborarea și Înfăptui
ta politicii partidului de făure a societății socialiste mullateral dezvoltate și înaintare
României spre comunism.
Raportăm plenarei că In anul
>88, In Județul nostru, număil cooperativelor agricole de
•oducție șl Întreprinderilor
îricole de stat care au obtinut
» Întreaga suprafață cultivată
"Oducțli de 7 000 kg grîu sl
•z la hectar, se ridică la 26,
r la porumb 21 unități au
lalizat peste 20 000 kg porumb

știulețl Ia hectar. Astfel, numă
rul unităților ce candidează la
înaltul titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare" este In creș
tere fată de anul precedent.
Recoltele bune realizate de
unitățile fruntașe se datorează
preocupării pline de răspun
dere a organelor și organiza
țiilor de partid pentru mobili
zarea largă a mecanizatorilor
și cooperatorilor, a cadrelor
tehnice, a specialiștilor, pentru
aplicarea temeinică a științei
și tehnicii avansate, grijii deo
sebite acordate amplasării ju
dicioase a culturilor, pregătirii
la un înalt nivel agrotehnic a
patului germinativ, lnsămîntăril
la timp și de calitate, realizării
unor densități optime de plante
recoltabile pe unitatea de su
prafață.
Tn continuare, vorbitoarea
s-a referit la unele neajunsuri
ce s-au manifestat, ce au in
fluențat negativ nivelul recol
telor din unele unități agricole,
precum șl la măsurile adoptate
pentru Înlăturarea acestora. Au
fost Înfățișate, de asemenea,
preocupările privind execuția
fertilizărilor faziale. Intensifi
carea transportului Îngrășămin
telor naturale, precum și modul
In care se acționează pentru
extinderea suprafețelor irigate.
După ce a evidențiat unele
din măsurile luate în scopul
îndeplinirii in bune condiții a
sarcinilor ce revin agriculturii
județului in anul viitor, vorbi
toarea a spus în
Încheiere :
Exprimîndu-ne totala adeziune
la politica internă și externă a
partidului și statului nostru, ne
angajăm să lucrăm mai bine.
Intr-un spirit de înaltă răspun
dere comunistă, pentru a întîmpina cel de-al XIV-lea Congres
al partidului și a 45-a aniver
sare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă cu rezultate
superioare, astfel Incit agricul
tura județului
Giurgiu să-șl
aducă o contribuție tot mai
mare la Înflorirea patriei.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
FLOREA CRISTEA
Plenara la care participăm șl
iță de ale cărei documente Îmi
xprim totalul acord se înscrie
a o nouă și grăitoare expresie
consecventei și grijii permaente pe care
o acordă toarășul
Nicolae
Ceaușescu
ezvoltărll agriculturii romftești, ramură de bază a econoîiei naționale.
Am deosebita cinste de a da
xpresie și cu acest prilej celor
îai alese sentimente de stimă,
ragoste șl recunoștință pe care
iți cei ce trăiesc 'și’muncesc ih
idețul Olt le nutresc fată de
ecretarul gepergl al partidului,
ivarășul Nicolae . Ceaușescu,
enial gînditor, revoluționar și
atriot Înflăcărat, ctitor al
omâniei socialiste moderne,
'.rou intre eroii neamului,
ersonalitate de frunte a lumii
ontemporane, precum și reunoștinței noastre pornite din
->imă pentru tot ce înfăptuiește
npreună cu poporul și pentru
opor, pentru mărețul prezent
ociallst al țării șl viitorul el
omunist.
Totodată, exprimăm recunoșInța și aleasa noastră prețuire
ață
de
tovarășa
Elena
'eaușescu, Ilustru om politic,
minent om de știință, savant
e renume mondial, pentru conribuția remarcabilă adusă la
nfăptuirea politicii interne și
xterne a partidului și statului
lostru, la înflorirea științei. în■ățămîntului și culturii româleștt.
Raportăm plenarei că mem
brii
cooperatori,
specialiștii
lin cooperativa agricolă de
>foducție „Ștefan cel Mare" pe

care-I reprezint Ia acest Înalt
forum al democrației noastre
revoluționare au obținut și In
acest an producții bune, onorîndu-și angajamentul de a cinsti
prin fapte demne de muncă
înaltul titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare" cu care am
fost distinși in anii 1986 și 1987.
Analizlndu-ne Insă cu exigen
tă activitatea de pînă acum
trebuie să arătăm că producțiile
realizate nu reflectă Intru totul
resursele umane șl materiale de
care dispunem. De aceea, por
nind de la cauzele care au dus
Ja' înregistrarea unor producții
necorespunzătoare
în
Unele
ferme, am luat măsuri tehnicoorganizatorlce pentru a folosi
mai bine fondul funciar, pentru
executarea la timp și de bună
calitate a tuturor lucrărilor
agricole, pentru creșterea răs
punderii fiecărui om la locul
6ău de muncă.
Permiteti-mi, a spus tn În
cheiere vorbitorul, ca. In numele
locuitorilor și cooperatorilor din
comuna noastră, să exprim
angajamentul ferm de a trans
pune in practică ideile și
orientările cuprinse în ma
gistrala Expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la ședința
comună a Plenarei Comitetului
Central al partidului, a organis
melor democratice și organiza
țiilor de masă și obștești, docu
ment de inestimabilă valoare
teoretică și practică, măreț
program de muncă șl acțiune
revoluționară al întregului po
por pentru continua înflorire
multilaterală a patriei socialiste.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN GIB
Plenara Consiliului Național
il Agriculturii se desfășoară
ub puternica impresie produsă
îe magistrala Expunere a seretarului general al partidului,
ovarășul Nicolae Ceaușescu,
rrălucit conducător revoluțio
nar, la ședința comună a Ple
narei C.C, al P.C.R., a organis
melor democratice și organiza
ților de masă și bbștești, re
marcabil document adoptat ca
program de muncă șl acțiune
•evoluționară al partidului, al
.întregului popor.
In numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din
județul Călărași.
exprim
nrofunda noastră recunoștință
centru marile transformări re
voluționare ce au avut loc și în
județul Călărași in anii de glo
rie ai Epocii Nicolae Ceaușescu,
care sint indisolubil legate de
personalitatea proeminentă și da
activitatea prodigioasă a secre
tarului general al partidului,
președintele
Republicii.
to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Aducem, totodată, vibrantul
nostru omagiu tovarășei Elena
Ceaușescu. eminent om politic,
savant de renume mondial,
pentru contribuția
deosebită
adusă Ia elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului nostru, la dezvoltarea șl
afirmarea științei românești, la
ridicarea țării noastre pe noi
culmi de civilizație și progres.
Raportăm plenarei că rezul
tatele obținute la cereale șl
plante tehnice sînt superioare
celor din anii trecuțl și se datoresc, in principal, sprijinului
material primit din partea parti
dului și statului nostru. Ca
urmare. In acest an, agricultura
de stat din județul nostru a
reușit să predea la fondul de
stat peste 130 mii tone griu,
peste 100 mii tone orz și orzoaică, peste 204 mii tone po

rumb, Însemnate cantități da
plante tehnice, precum și legu,me și fructe. în zootehnie s-au
înregistrat o serie de creșteri
care se vor concretiza, pînă la
sfîrșltul anului, în' livrarea la
fondul de stat a peste 120 mii
hectolitri lapte, mai mult cu 16
mii hectolitri față de anul tre
cut, aproape 5 300 tone carne și
peste 450 tone lină.
Cu toate acestea, rezultatele
obținute nu sint pe măsura ba
zei tehnico-materiale de care
dispunem. Am obținut producții
slabe la porumb, soia șl floarea-soarelui.
Pentru Înlăturarea acestor
neajunsuri, am întocmit și apli
căm, sub conducerea comitetu
lui județean de partid, progra
me concrete de lucru in fiecare
unitate, asigurind astfel condi
ții pentru realizarea in anul
viitor a unor producții agricole
in conformitate cu prevederile
planului. Culturile de toamnă
sint bine răsărite, au densitatea
cuprinsă Intre 600—750 plante pe
metru pătrat. Pentru buna des
fășurare a lucrărilor din cam
pania agricolă de primăvară sa
află tn plină desfășurare ac
țiunea de reparații la tractoara
și mașini agricole.
în Încheiere, vorbitorul a
spus : In numele tuturor lucră
torilor din agricultura județu
lui Călărași, asigurăm condu
cerea de partid și de stat,
personal pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu că vom
face totul pentru ca anul
viitor, anul marilor eveni
mente din viața partidului
și poporului român — Congre
sul al XIV-lea al partidului și
cea de-a 45-a aniversare a
zilei noastre naționale — să
putem raporta succese In toate
sectoarele de activitate, la ni
velul cerințelor noii revoluții
agrare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU NĂSTASE
Plenara Consiliului Național
al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor «re loc la puține

zile după ce am trăit remarca
bilul eveniment politic, cu am
ple semnificații istorice, domi
nat de magistrala Expunere

prezentată, In ședința comună
a Plenarei Comitetului Central
al partidului, a organismelor
democratice și organizațiilor de
masă și obștești, de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
ilustrul
conducător al partidului și sta
tului, proeminentă personalitate
a lumii contemporane. îngădui
ți-mi ca, în numele comuniști
lor, al celorlalți oameni al mun
cii din întreprinderea de exe
cutarea și exploatarea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare, ju
dețul Galați, să exprim profun
da dragoste și nemărginita re
cunoștință pe care o purtăm
conducătorului Iubit al partidu
lui șl
țării,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
îmi desfășor activitatea In
tr-un domeniu de maximă im
portanță pentru sporirea ferti
lității pămîntului — acela de
Îmbunătățiri funciare — și vă
rog să-mi permiteți să relev că
această acțiune de amploare
națională a determinat creșteri
substanțiale de producție, tnscriindu-se ca una din verigile
de bază ale dezvoltării Intensive
a agriculturii. Parte integrantă
din acest vast șantier național
este și amenajarea complexă
pentru irigații Cîmpia Covurlui,
unde executăm lucrări de regu
larizare a cursurilor de apă, de
secări, combatere a eroziunii
solului și irigații pe un peri
metru de 222 000 hectare, adică
peste 60 la sută din suprafața
agricolă a județului Galați. Ra
portez plenarei că am realizat
planul anual de Investiții la 6
decembrie șl cel de construcțiimontaj la 26 noiembrie. Folo

sind In mod corespunzător baza
materială, am pus In funcțiune,
de la începutul anului și pînă
acum, 25 820 hectare amenajări
pentru irigații, alte 20 090 hec
tare fiind in stadii avansate de
execuție. Importante mijloace
umane șl tehnice am concen
trat la execuția barajului Suhurlui, unde se vor acumula 144
milioane metri cubi apă pentru
irigarea suprafeței de 54 mii
hectare, lucrări programate a
fi finalizate în luna aprilie 1989.
Am Început pregătirea pro
ducției pentru amenajarea su
prafețelor de irigații pe încă
75 600 hectare. în acest scop re
vizuim soluțiile tehnice pentru
mărirea suprafețelor la irigat
prin canale deschise și din ca
nale de desecare.
în prezent desfășurăm o ac
tivitate susținută pentru decolmatarea canalelor de irigații,
reparații și revizuiri ale echi
pamentelor de udare și agrega
telor din stațiile de pompare,
pentru Instruirea tuturor udătorilor din unitățile agricole, pen
tru pregătirea personalului care
va prelua In exploatare noile
amenajări.
în Încheiere, vorbitorul a
spus : Vă rog să-mi permiteți
să exprim adeziunea deplină la
documentele supuse dezbaterii
plenarei, asigurîndu-vă că toți
oamenii muncii din Întreprin
derea noastră sint hotărîți să
acționeze la nivelul înaltelor
exigențe stabilite de conducerea
partidului, contribuind astfel la
progresul continuu al scumpei
noastre patrii.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE ANTOCHI
Plenara noastră lși desfășoară
lucrările intr-o perioadă in care
oamenii muncii din județul Ba
cău, asemenea întregului popor,
acționează cu fermitate șl răs
pundere pentru transpunerea in
viață a sarcinilor stabilite de
cel de-al XIII-lea Congres al
partidului, a tezelor, Ideilor și
orientărilor cuprinse In mărețul
program de muncă și de luptă
al întregului nostru- popor pe
care îl constituie magistrala
Expunere a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prezentată
la ședința comună a Plenarei
C.C. al P.C.R., organismelor de
mocratice și organizațiilor de
masă și obștești.
Folosesc acest prilej pentru •
da expresie celor mai vii Sen
timente de Înaltă prețuire și
recunoștință pe care oamenii
muncii din județul nostru le
nutresc față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, marele Erou
al neamului, genial conducător
al partidului și statului, care,
cu neasemuită dăruire patrio
tică, lși consacră Întreaga mun
că și viață ridicării României pe
culmile înalte ale socialismului
și comunismului.
Doresc, totodată, să exprim
cele mai alese sentimente de
Înaltă considerație, stimă și res
pect față de tovarășa Elena
Ceaușescu,
personalitate
de
frunte a vieții politice, savant
de largă recunoaștere interna
țională, pentru vasta activitate
dedicată progresului multilate
ral al țării, dezvoltării științei,
lnvățămintului și culturii româ
nești.
în continuare, după ce a sub
liniat că in aoest an au fost
executate importante lucrări de
combatere a eroziunii terenului,
scarlficare, de fertilizare cu în
grășăminte organice, ceea ce a
permis realizarea și predarea la

fondul centralizat de stat a în
semnate cantități de cereale, le
gume, plante tehnice și alte
produse, vorbitorul a spus : O
atenție deosebită acordăm creș
terii animalelor, — sector care
deține aproape 50 Ia sută din
producția agricolă a județului.
Asigurăm un control permanent
In fermele zootehnice pentru
respectarea strictă a tehnologi
ilor, îmbunătățirea indicilor de
reproducție, reducerea pierderi
lor de animale și creșterea pro
ducțiilor.
Rezultatele pa care le-am ob
ținut — a arătat in continuare
vorbitorul — sint Insă sub po
tențialul de care dispune agri
cultura județului nostru. Avem
neîmpliniri in folosirea integra
lă a pămîntului și a bazei ma
teriale, in organizarea produc
ției și a muncii, in aplicarea co
rectă a tehnologiilor.
Pe baza unor programe, lntr-un număr însemnat de uni
tăți s-au întreprins măsuri pen
tru a realiza și în Județul nos
tru producții de peste 8 000 kg/
ha la grîu și orz. în acest scop,
am acordat o atenție deosebită
organizării asolamentelor, am
plasării judicioase a culturilor,
pregătirii profesionale a lucră
torilor din agricultură. în pre
zent. continuăm transportul șl
fertilizarea cu Îngrășăminte or
ganice și chimice, repararea
tractoarelor și mașinilor agrico
le în conformitate cu progra
mele stabilite.
Declarlndu-ne Intru totul de
acord cu documentele supuse
dezbaterii plenarei, ne angajăm
să acționăm cu Înaltă responsa
bilitate comunistă pentru Înde
plinirea exemplară a sarcinilor
ce ne revin in vederea creșterii
continue a producțiilor agricole,
Înfăptuirii exemplare a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Con
gres și Conferinței Naționale
ale partidului.

TOVARĂȘEI
ELENA PUGNA

CUVlNTUL

Plenara noastră lși desfășoară
lucrările în atmosfera de înaltă
efervescență creatoare generată
de magistrala Expunere la șe
dința comună a recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R., a organisrrțelor democratice și organiza
țiilor de masă și obștești, ce
ilustrează semnificativ contri
buția hotărîtoare a secretarului
general al partidului la apli
carea creatoare a adevărurilor
generale ale socialismului știin
țific la particularitățile țării
noastre, la fundamentarea stra
tegiei desfășurării întregii acti
vități economico-sociale, la elaborarea și transpunerea tn
practică a programelor privind
înflorirea multilaterală a pa
triei.
Vă rog să-mT permiteți să dau
glas gindurilor și sentimentelor
comuniștilor, ale tuturor lucră
torilor din agricultura jude
țului Arad față de ilus
trul nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Eroul che
mat de Istorie pentru a da Îm
pliniri mărețe acestor ani, recu
noștinței noastre fierbinți pen
tru activitatea neobosită pe care
o desfășoară cu Înțelepciune șl
înaltă competență in organizarea
și conducerea grandioasei ope
re de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate șl
de înaintare a României spre
comunism.
Ne exprimăm și cu acest pri
lej sentimentele de aleasă gra
titudine față de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena
Ceaușescu, activist de frunte al
partidului, personalitate pro
eminentă a vieții științifice in
ternaționale, pentru activitatea
de Înaltă răspundere desfășura
tă In Înfăptuirea politicii parti
dului, pentru contribuția remar
cabilă adusă la dezvoltarea ști
inței, lnvățămintului șl culturii
românești.
Arătlnd că anii care au trecut
de la Congresul al IX-lea au
constituit perioada unul salt de
cisiv și In domeniul agriculturii,
vorbitoarea a relevat că produc
țiile obținute In județul Arad In
intervalul parcurs din actualul
cincinal sint mal mari la hec
tar, față de cele Înregistrate In
cincinalul precedent, cu peste
1 500 kg la griu, 2 000 kg la orz,
cu aproape 3 000 kg la porumb,
cu 5—10 000 kg la legume, crescind, de asemenea, efectivele de
animale la toate speciile, canti-

tățile de lapte șl carne livrate
la fondul de stat. Și in acest an,
cu condiții nu dintre cele mai
bune, 13 unități au obținut la
cereale păioase peste 8 000 kg la
hectar. 7 unități peste 20 tone
porumb știuleți, 4 unități peste
65 000 kg sfeclă de zahăr, 11 uni
tăți peste 4 000—4 500 litri lapte
pe cap de vacă furajată. Cu
toate acestea, raportindu-ne la
exigențele formulate in repeta
te rinduri de secretarul general
a! partidului, trebuie să recu
noaștem deschis că față de
eforturile făcute de stat pentru
dezvoltarea bazei tehnico-mate
riale a agriculturii, rezultatele
pe care le-am obținut nu ne
mulțumesc.
Evidențiind faptul că nivelu
rile de producție prevăzute pen
tru anul viitor, care sint In de
plină concordanță cil baza tehnico-materlală, cu capacitatea
profesională și experiența ca
drelor, au fost dezbătute și în
sușite In adunările generale,
vorbitoarea a Înfățișat pe larg
preocupările pentru asigurarea
unor producții superioare, aten
ția deosebită fiind acordată
realizării In cele mal bune con
diții a programului de pregătire
a campaniei agricole de primă
vară.
Pe această bază — a spus
vorbitoarea — vom spori numă
rul unităților șl al consiliilor uni
ce agroindustriale care se vor
Înscrie cu producții record la
principalele culturi, urmfnd ca
la nivel de județ să realizăm
cel puțin 5 500 kg grîu la hec
tar, peste 6 000 kg porumb boa
be, 60 000 kg sfeclă de zahăr,
peste 3 200 “kg de soia.
MIndri de a fi contemporanii
secretarului general al partidu
lui, inițiatorul și ctitorul unor
mărețe
Înfăptuiri,
asigurăm
plenara, pe mult stimatul
tovarăș Nicolae Ceaușescu de
hotărlrea noastră fermă de a nu
precupeți nici un efort, de a
acționa în orice Împrejurare cu
un înalt spirit revoluționar pen
tru realizarea tuturor sarci
nilor ce ne revin, crelnd con
dițiile necesare obținerii in
anul viitor, anul Congresu
lui al XIV-lea al partidu
lui și al celei de-a 45-a aniver
sări a eliberării patriei, sărbă
toarea noastră națională, a ce
lor mal mari producții realizate
pînă acum In județul Arad.

VASILE MARINESCU

In numele mecanizatorilor, al
tuturor oamenilor muncii din
agricultură și din întregul ju
deț Șa tu Mare, vă rog să-mi
permiteți să exprim, de la această înaltă tribună, senti
mentele noastre de nețărmurită
dragoste și prețuire, de profund
respect față
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului, proemi
nentă personalitate a lumii po
litice contemporane,
pentru
neobosita activitate revoluțio
nară și înaltul patriotism cu
care conduce destinele țării spre
cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației.
Consider ca o datorie de
conștiință să-l asigur pe con
ducătorul partidului și statului
că genialele concepte, teze șl
orientări cuprinse tn grandioa
sa Expunere prezentată la re
centul forum de partid șl al
democrației noastre muncitorești-revoluționare
reprezintă
și pentru detașamentul mecani
zatorilor un amplu și cutezător
program de muncă șl luptă re
voluționară, pentru perfecționa
rea întregii activități.
Folosesc acest prilej pentru
a aduce calde și respectuoase
mulțumiri tovarășei academi
cian doctor inginer
Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și savant de largă recunoaștere
internațională, pentru contribu
ția excepțională la Înflorirea
continuă a științei, lnvățămîntulul și culturii, la dezvoltarea
tuturor ramurilor economiei na
ționale, pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii
Înaintate.
Raportăm plenarei că meca
nizatorii, Împreună cu ceilalți
oameni ai muncii de pe ogoa
rele Județului Satu Mare, aplicînd cu fermitate indicațiile șl
orientările date de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul
vizitelor In județul nostru, au
depus eforturi susținute pen
tru efectuarea la timp șl de ca
litate a lucrărilor agricole,
reușind să obținem, anul acesta.

cele mai mari recolte din isto
ria meleagurilor noastre.
Cu toate acestea, analizînd
cu exigență munca noastră, tre
buie să recunoaștem că, deși
sint superioare anilor trecuți,
producțiile
obținute nu
re
flectă pe deplin potențialul
productiv al pămîntului, baza
tehnico-materială de care dis
punem. O mare răspundere
pentru această situație ne re
vine nouă, lucrătorilor din sec
torul de mecanizare. Referindu-se la pregătirea viitoarei
recolte, vorbitorul a arătat că
au fost asigurate condiții pen
tru realizarea întocmai a sarci
nilor de plan pe anul 1989.
Toate culturile de cereale pă
ioase au fost amplasate după
premergătoare favorabile. S-au
Încorporat In sol semințe de
înaltă valoare biologică, arătu
rile de toamnă au fost execu
tate numai cu pluguri echipate
cu scormonitori, s-au aplicat amendamente șl îngrășăminte
organice.
în continuare, vorbitorul a
relevat preocupările In dome
niul folosirii energiei din surse
neconvenționale, arătlnd că în
stațiunile de mecanizare au
fost concepute și realizate in
stalații eoliene de scoatere a
apei necesare alimentării fer
melor zootehnice, instalații so
lare pentru încălzirea apei la
grupurile sociale, că la toate
cantinele din secțiile de meca
nizare funcționează instalații
de biogaz.
Vă rog să-mi permiteți — a
spus in încheiere vorbitorul —
să-rhi exprim acordul față de
documentele supuse dezbaterii
plenarei noastre șl să vă asigur
că vom munci cu deplină dă
ruire revoluționară pentru
a
lntîmpina cu realizări deosebite
marile evenimente politice ale
anului viitor, Congresul al
XIV-lea al partidului și cea de-a
45-a aniversare a marii noas
tre sărbători naționale de la
23 August, obțlntnd la toate
culturile cele mai mari pro
ducții de pînă acum.

CUV1NTUL TOVARĂȘULUI
VICTOR ALDEA
Permltețl-ml să «xprim, în
numele oamenilor muncii din
agricultura județului Iași, cele
mai alese sentimente de stimă
și profundă recunoștință față
de ilustrul și iubitul nos
tru conducător, t ov a r & ș u 1
Nicolae Ceaușescu, ctitorul celei
mai Înfloritoare epoci din Isto
ria multimilenară a patriei.
Pe temeiul marilor izbînzi
dobfndite în edificarea noii
orîrtduiri, magistrala Expune
re a secretarului general al
partidului, adoptată ca program
de muncă și acțiune revoluțio
nară al partidului, al Întregului
popor. Jalonează pentru agricul
tură, ca și pentru celelalte do
menii de activitate, un ansamblu
de, orientări și obiective de
maximă Însemnătate menite să
ne conducă spre noi și cuteză
toare înfăptuiri revoluționare.
Acționînd în spiritul orientări
lor secretarului general al parti
dului șl al indicațiilor date cu
prilejul vizitelor de lucru efec
tuate în județul Iași, benefici
ind de însemnate fonduri de in
vestiții, oamenii muncii din
agricultură
depun
eforturi
susținute pentru sporirea con
tinuă a producției vegetale și
animaliere.’Chiar și In condiți
ile climatice mal puțin priel
nice din acest an. numeroase
unități agricole din județ au
obținut recolte mai mari decit
tn anii precedent!.
în continuare, vorbitorul a
arătat că, pe ansamblul trustu
lui Întreprinderilor agricole de
stat din județ, producțiile reali
zate, mai cu seamă în sectorul
vegetal, nu se ridică la nivelul
prevederilor planului. Nici re
zultatele din zootehnie nu re-

flectă deplin baza tehnlco-materială, potențialul productiv al
efectivelor de animale, capaci
tatea profesională, experiența
acumulată de muncitorii și ca
drele tehnice din fermele
zootehnice. Pentru eliminarea
neajunsurilor manifestate. In
cadrul adunărilor generale ale
oamenilor muncii au fost adop
tate o serie de măsuri politicoorganizatorice și tehnice pentru
ridicarea calității întregii acti
vități la nivelul sarcinilor. spo
rite cuprinse in planul pe anul
viitor.
Ne-am concentrat eforturile,
a subliniat vorbitorul, Îndeosebi
în direcția, pregătirii temeinice
a viitoarelor recolte. Au fost
organizate formații specializate
care vor asigura, în lunile de
iarnă, realizarea programelor
stabilite privind valorificarea
tuturor resurselor de substanțe
fertllizante de care dispunem,
în prezent, se află in stadiu de
finalizare acțiunea de dimen
sionare optimă a fermelor șl de
organizare a activității acestora
ca verigi de bază ale producției.
Asigurăm plenara că, sub
conducerea organelor șl organi
zațiilor de partid, nu vom
precupeți nici un efort pentru
a traduce în viață în mod
exemplar sarcinile mobilizatoa
re ce ne revin, tezele, indicați
ile și orientările mult iubitului
și stimatului secretar gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, din pro
gramele supuse dezbaterii și
aprobării plenarei lărgite a
Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare.
Silviculturii
și
Gospodăririi
Apelor.

TOVARĂȘEI
LUCICA NICOLAIU

CUVlNTUL

Dind expresie prin fapte
de muncă sentimentelor de
profundă
stimă
și
aleasă
recunoștință față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, revoluționar
și patriot înflăcărat, personali
tate proeminentă a contempora
neității, comuniștii, specialiștii,
toți oamenii muncii din Stațiu
nea de cercetare și producție
piscicolă Nucet, din județul
Dîmbovița, sînt angajați cu
Înaltă răspundere și dăruire
pentru a Îndeplini sarcinile ce
revin cercetării piscicble, astfel
incit, Împreună cu celelalte ra
muri ale științelor agricole, cu
biologia, microbiologia, geneti
ca și ingineria genetică, să par
ticipe cu toate forțele la înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții
agrare.
în deplină concordanță cu
prevederile programului directi
vă de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și introducere
a progresului tehnic, elaborat
sub directa îndrumare și con
ducere a tovarășei academician
doctor Inginer Elena Ceaușescu,
în planul de cercetare al stați
unii noastre au fost abordate
teme de actualitate cu caracter
aplicativ In producție, In ve
derea valorificării intensive a
potențialului piscicol din județ
și a creșterii aportului acestuia
la aprovizionarea populației cu
produse agroalimentare.
în acest cadru, vorbitoarea
g-a referit la preocupările In
direcția creării de noi rase și
hibrizi cu înalt randament, per-

fecționârll
tehnologiilor
de
creștere, aclimatizării de noi
specii de pești, cu caracteristici
superioare celor autohtone, care
au condus in final la intensifi
carea producției.
în, acest an, a arătat vorbi
toarea, depășim producția de
pește planificată cu 23 la sută,
producția-marfă cu 36 la sută
și am livrat pină acum la fon
dul de stat o cantitate supli
mentară de 150 tone. Cu toate
aceste rezultate, trebuie să sub
liniez Că ele nu se ridică Ia ni
velul cerințelor puse în fața
cercetării, că sînt încă multe
probleme cu care se confruntă
unitățile de producție și că
rora noi. trebuie să le găsim re
zolvarea. în spiritul indicații
lor formulate de secretarul ge
neral al' partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vom acționa
In continuare pentru perfecțio
narea stilului de muncă al con
siliului științific, pentru creșterea
răspunderii membrilor acestuia
față de realizarea exemplară a
sarcinilor ce ne revin.
Ne angajăm ferm să acțio
năm cu Întreaga noastră ener
gie și capacitate creatoare pen
tru Înfăptuirea sarcinilor ce ne
revin din istoricele hotărîrl ale
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, a indicațiilor șl orientărilor
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
sporindu-ne contribuția la În
florirea continuă a patriei noas
tre socialiste.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
HORIA FURTUNĂ
Vă rog să-mi permiteți ca și
de la această Înaltă tribu
nă să exprim sentimentele de
profundă gratitudine și respect
pe care
oamenii muncii din
agricultura' vrînceană, le poar
tă genialului conducător al
partidului și statului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru
fierbintele patriotism și militan
tismul revoluționar cu care
acționează neobosit pentru înăl
țarea continuă a scumpei noas
tre patrii pe cele mai înalte
trepte de progres și civilizație.

Acționînd așa cum ne-a Indi
cat secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei de lucru
din vara anului 1987 la I.A,S.
Focșani și în alte unități agri
cole vrîncene, am luat toate
măsurile pentru creșterea cali
tății lucrărilor de irigații și de
Întreținere, reușind să obținem
rezultate superioare anilor trecuți.
Analizind In spirit critic, cu
maximă responsabilitate aceste
realizării am desprins concluzia
că ele puteau fi mult mai bune

dacă Întreaga activitate era mai
bine organizată, dacă eliminam
la timp neajunsurile cu care
ne-am confruntat. O dovadă in
acest sens o constituie faptul
că acolo unde s-a muncit orga
nizat și cu Înaltă răspundere,
fiind valorificate cu pricepere
toate resursele existente,
re
coltele la hectar au fost cu
mult superioare mediei pe ju
deț.
în acest sens,'Ia nivelul trus
tului județean al I.A.S. Vrancea și al tuturor unităților pe
care le îndrumă au fost întocmi
te programe de măsuri pe care
le vom revedea și îmbunătăți,
în lumina programelor pe care
le dezbatem și le vom adopta
In această plenară, a căror re
alizare ne va permite sporirea
producțiilor vegetale și animale,
astfel incit să ne apropiem tot
mai mult de îndeplinirea obiec
tivelor noii revoluții agrare.
Relevlnd că eforturile organi

zațiilor de partid, ale oamenilor
muncii din agricultura de stat
vrînceană au fost orientata spre
crearea tuturor condițiilor ob
ținerii unor producții superioare
în 1989, vorbitorul a evidențiat
că a fost semănată
întreaga
suprafață planificată pentru cul
turile de toamnă, că arăturile
pentru insămînțările de primă
vară au fost efectuate pe toata
suprafețele prevăzute și în con
diții sporite de calitate.
Vă asigurăm că vom face to
tul, că ne vom mobiliza exem
plar pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor ce ne revin
din indicațiile și
orientările
formulate de mult stimatul to
varăș Nicolae Ceaușescu, din
programele dezbătute în acest
forum al agriculturii noastre so
cialiste, menite să asigure În
făptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, creșterea conti
nuă a nivelului de trai și bună
stării Întregului popor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI BINȘELEAN
îndeplinesc o datorie de con
știință exprimlnd și în acest
cadru, în numele comuniștilor,
al tuturor oamenilor muncii din
județul Bihor, adeziunea una
nimă față de mărețul program
al Înfăptuirii noii revoluții
agrare, parte integrantă a dez
voltării intensive a economiei
românești, proces revoluționar
profund original, întemeiat pe
geniala operă teoretică șl pro
digioasa activitate practică a
tovarășului secretar general
Nicolae Ceaușescu, ilustru con
ducător al partidului și națiunii,
marele Erou intre eroii neamu
lui, proeminentă personalitate
a lumii contemporane.
Doresc să folosesc șl acest
prilej pentru a da glas senti
mentelor de aleasă prețuire
față de tovarășa Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și savant de largă recunoaștere
internațională, pentru contribu
ția de seamă pe care o aduce
la Înfăptuirea politicii interne
și externe a partidului și sta
tului, la promovarea celor mal
noi cuceriri ale cunoașterii
umane in toate domeniile con
strucției noii societăți.
Raportez că, pe deplin con
știent! de realismul și impor
tanța obiectivelor noii revoluții
agrare, am elaborat, sub directa
Îndrumare a comitetului jude
țean de partid, programe spe
ciale pe culturi și sectoare de
activitate, acționînd cu răspun
dere sporită pentru organizarea
superioară a muncii, folosirea
integrală a fondului funciar. Ca
urmare a acestor preocupări,
lucrătorii ogoarelor bihorene au
obținut, In acest an, cea mal
mare producție de cereale de
pină acum, un număr de 9 uni
tăți agricole Îndeplinind crite
riile pentru obținerea înaltului
titlu de „Erou al Noii Revoluții
Agrare".
Analizînd critic șl autocritic
rezultatele obținute, compara
tiv cu sarcinile de plan și ni
velul evaluărilor, sîntem conștiențl că producțiile realizate,
atit îp sectorul vegetal, cit si

In zootehnie, nu sînt în con
cordantă cu baza tehnico-mate
rială, cu posibilitățile reale de
care dispunem.
Vorbitorul a prezentat măsu
rile adoptate în vederea reali
zării în anul viitor a celor mal
mari producții agricole, subli
niind
că
insămînțările
de
toamnă au fost efectuate în pe
rioada optimă pe întreaga su
prafață planificată, s-au în
cheiat arăturile adinei de toam
nă și lucrările de fertilizare cu
Îngrășăminte organice, de apli
care a amendamentelor, de scarificare și
afînare a solului,
prevăzute In programul anual,
că se acționează ferm pentru
Îmbunătățirea radicală a acti
vității din zootehnie, spre a se
asigura realizarea cantitativă șl
calitativă a resurselor de fu
raje, creșterea efectivelor mat
că la toate speciile, a natalită
ții, pentru Întărirea asistenței
zooveterinare.
'
Lucrătorii ogoarelor bihorene,
în frunte cu comuniștii, aseme
nea întregii națiuni, vor acționa
neabătut pentru înfăptuirea
minunatului program prefigurat
de magistrala Expunere pre
zentată la recentele forumuri
democratice, a hotărîrilor pe
care le vom adopta, pentru a
lntîmpina cu fapte exemplare
cel de-al XIV-lea Congres al
partidului și cea de-a 45-a ani
versare a zilei noastre națio
nale.
Exprimlnd încă o dată recu
noștința noastră profundă pen
tru sprijinul statornic acordat
progresului neîntrerupt, în ritm
cu țara, a strămoșeștilor pla
iuri ale
Bihorului, acum, în
pragul Anului Nou, urăm,
mult stimatului și Iubitului
secretar
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și mult sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu,
după datina străbună, cu toată
căldura inimilor noastre, ani
mulțl șl fericiți, multă putere
de muncă. In deplină sănătate,
pentru a ne conduce cu același
patos revoluționar spre noi
izbinzl.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
ELISA BETA MARINA
Vă
rog să-mi
permiteți
să folosesc acest prilej pen
tru a adtesa mult stima
tului tovarăș secretar general,
Nicolae Ceaușescu, In numele
lucrătorilor de pe ogoare, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Neamț, un înălțător și
vibrant omagiu pentru eroica
activitate revoluționară desfășu
rată cu pilduitoare dăruire pa
triotică în slujba poporului
strins unit In jurul partidului,
o dată cu adînca noastră recu
noștință ce o datorăm ctitorului
României socialiste moderne.
Omagiem, totodată, personali
tatea proeminentă a mult iubi
tei și stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu. om politic eminent
și savant de largă recunoaștere
și prețuire mondială, care își
aduce o contribuție hotărîtoare
la elaborarea și transpunerea în
viață a mărețelor programe de
dezvoltare economico-socială a
patriei, la progresul neîntrerupt
al științei. lnvățămintului și
culturii românești.
Prin folosirea mai Judicioasă
a pămîntului șl a bazei tehnicomateriale, an de an tn agricul
tura județului Neamț au fost
obținute rezultate mai bune.
Examinîndu-ne insă activita
tea în mod autocritic, trebuie
să recunoaștem că, datorită in
bună parte unor neajunsuri in
munca noastră, a organelor
agricole și specialiștilor, rezul
tatele multor unități nu reflectă
posibilitățile reale, baza tehni
co-materială asigurată.

Raportăm plenarei că pe baza
Indicațiilor șl a sarcinilor tra
sate de secretarul general al
partidului am stabilit măsuri șl
ne-am Intensificat
eforturile
pentru a Îndeplini exemplar
sarcinile pe anul viitor. Acțio
năm cu prioritate pentru folo
sirea integrală și eficientă a
fondului funciar, creșterea ca
pacității de producție a solului.
în zootehnie ne-am creat
condiții mai bune pentru desfă
șurarea Întregii activități, prin
încheierea modernizărilor pre
văzute în programul pe acest
an. Pentru perioada de stabulație s-au asigurat integral fu
rajele necesare, avînd depozita
te cantități mal mari față de
anul trecut.
Pe baza Indicațiilor date de
secretarul general al partidului
acționăm cu perseverență pen
tru materializarea prevederilor
din programul referitor la pro
ducerea și folosirea energiei din
surse neconvenționale.
încredințez plenara, pe mult
stimatul tovarăș secretar ge
neral, Nicolae Ceaușescu, că, sub
conducerea organelor șl organi
zațiilor de partid, ne vom in
tensifica eforturile astfel că,
printr-o organizare mal bună a
activității, promovarea unui stil
de muncă revoluționar, de înal
tă exigență și responsabilitate,
să ne sporim contribuția la ni
velul condițiilor șl posibilități
lor mari de care dispunem pen
tru Înfăptuirea obiectivelor noii
revoluții agrare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION BADEA
Vă rog să-mi permiteți să
dau glas Înaltei gratitudini
pentru grija deosebită și spriji
nul nemijlocit de care benefi
ciază domeniul nostru de activi
tate, pentru încrederea acordată
in realizarea unora din ctitoriile
de seamă ale acestei Epoci de
aur și să adresez din toată inima
tovarășului Nicolae Ceaușescu
urări fierbinți de viață îndelun
gată și putere de muncă pentru
a ne conduce cu aceeași clarvi
ziune și cutezanță revoluționară
spre noi culmi de progres și
civilizație, spre comunism.
Ne exprimăm, totodată, aleasa
stimă și prețuire pentru activi
tatea de excepțională valoare și
însemnătate pe care tovarășa
Elena Ceaușescu, militant de
seamă al partidului și statului,
om de știință de largă recu
noaștere internațională, o des
fășoară pentru Înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială a țării, recunoștin
ța profundă pentru sprijinul acordat institutelor noastre de
cercetare și proiectare.
în continuare, vorbitorul s-a
referit pe larg la modul de în
făptuire a prevederilor Progra
mului național de amenajare
in perspectivă a bazinelor
hidrografice.
S-a
evidențiat
că datorită mai bunei orga
nizări a activității pe șan
tiere, folosirii la capacitate a
utilajelor din dotare, aplică
rii unor tehnologii de execuție
cu productivitate mare, se pre-

limină realizarea Integrală a
volumului de lucrări de inves
tiții și punerea în funcțiune a
capacităților planificate pentru
anul 1988.
Sub directa îndrumare a to
varășei academician doctor In
giner Elena Ceaușescu — a
spus In continuare vorbitorul —,
cu sprijinul Comitetului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie, împreună cu consiliile
populare județene și ministerele
economice, am organizat acțiuni
de analiză și control pe princi
palele platforme industriale, la
stațiile și instalațiile de epurare
a apelor uzate și de purificare
a gazelor, asupra calității fon
dului funciar și silvic, asigu
rind, totodată, supravegherea
continuă a poluării, a calității
precipitațiilor.
Realizările puteau fi mal
mari dacă am fi reușit să res
pectăm graficele de întreținere
și reparații, să asigurăm crește
rea calității acestor lucrări, în
tărirea disciplinei în muncă,
eliminarea întîrzierilor In pre
darea către constructor a unor
documentații.
Deși In acest an lacurile de
acumulare cu preponderență
energetică au fost umplute la
capacitatea de 98 la sută, nu
am reușit să asigurăm împre
ună cu Ministerul Energiei
Electrice exploatarea acestora
(Continuare in pag. a lV-a)
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rul celor circa 3 000 de unități
agricole, vom vedea că procentul
lor este destul de mic. Este adevă
rat că avem 'un număr mare de
unități agricole care, deși nu au
obținut recolte pentru titlul de
„Erou al Noii Revoluții. Agrare", au,
totuși, rezultate bune. Din păcate
avem insă un număr mare — nu
cîteva — de unități agricole de
stat și cooperatiste cu rezultate
slabe, unele chiar foarte slabe.
Avem județe întregi cu rezultate
slabe.
Subliniez aceasta pentru că este
necesar să se înțeleagă bine că
trebuie să lichidăm această stare
de lucruri, șă asigurăm ca toate
unitățile, toate județele să se ridice
la un nivel minim de producție,
așa cum se prevede în plan. Fără
aceasta nu se poate considera' că
avem rezultate bune 1
Sint încă multe lipsuri. Cauzele
acestei stări de lucruri nu pot fi
puse numai pe seama condițiilor
climaterice, deși clima a avut și
va avea întotdeauna un ctivînt de
spus. Dar rolul oamenilor care lu
crează. în agricultură este să
elaboreze asemenea tehnologii, să
lucreze în așa fel incit să depă
șească condițiile nefavorabile de
climă și să asigure obținerea de
producții bune. Acest lucru a fost
demonstrat de unitățile
cu re
zultate bune.
Dacă veți analiza — fiecare în
județele voastre — activitatea uni
tăților cu rezultate foarte bune, de
9 000 kg de griu și de orz la hec
tar. de 29 000 kg porumb știuleți
la hectar, de 4 000 kg floarea-șoarelui, 4 000 kg soia și activitatea
din unele unități vecine, cu aceieași condiții de climă, dar cu
rezultate de citeva ori mai mici, veți
ajunge la concluzia că nu clima,
nu condițiile climaterice sînt de
vină, ci oamenii, felul în careșpedaliștii agricoli, cooperatorii sau
lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat au acționat pentru efectuarea în bune condiții a lu
crărilor care să le asigure produc
ții mari.
Ați auzit aici de producții de
lapte de peste 5 000 litri, de 5 800
litri. Dar alături de cooperativele
sau de I.A.S.-urile ai căror repre
zentanți au Vorbit ■ aici sînt uni
tăți cu producții de cîteva ori mai
mici. Iar județele uhde își desfă
șoară activitatea unitățile care- au
prezentat aceste rezultate, bune
realizează mai puțin de 50 ’la sută
din producția acestora.
Subliniez aceasta pentru că este
t
necesar să se înțeleagă bine că nu
se poate și nu mai trebuie să vină
nimeni cu justificarea legată de
condițiile climaterice. De altfel,
s-a creat o situație pe care trebuie
s-o lichidăm cu desăvîrșire, înce
pi nd chiar de la Ministerul Agri
culturii și alte organe centrale,
pînă în unități. Sînt unii care, in
ioc să gîndească și să ia măsuri
pentru a soluționa problemele
care apar în activitatea practică,
să se apuce să lucreze ca să
strîngă o recoltă cît mai bună,
fabrică și string hîrtii, pentru a
veni Ia sfîrșitul lunii sau al anu
lui cu justificări, cu sute de pa
gini care să demonstreze de ce
n-au obținut recolte corespunză
toare. Oare pentru asta trebuie să
avem funcționari, ingineri-șefi, in
gineri— începînd de la miniștri
și pînă jos — ca să ne strîngă
documentare și hîrtii ? Avem ne
voie să se strîngă recolte, nu hîr
tii ! Trebuie să se lichideze
orice
hîrtie
de
justificare !
(Aplauze puternice, prelungite).
Hârtia, oricît de mare ar fi can
titatea — și spun aceasta pentru
că, realmente, se vine cu vraful
de hîrtii — nu asigură- hrana ni
mănui. Dimpotrivă, se face și pa
gubă. se consumă și hîrtia, și .
timpul. (Aplauze puternice).
Trebuie să se înțeleagă că rolul
lucrătorilor din agricultura de
stat și cooperatistă, al tuturor ce
lor care lucrează în acest dome
niu, ca de altfel în toate sectoa
rele de activitate, este nu să caute
justificări
pentru
nerealizarea
producției, ci să gîndească și să
acționeze pentru realizarea pro
ducției 1
Nu există sector din agricultură
în nici un județ unde să nu poți
să obții, dacă lucrezi cum trebuie,
recolte bune. .Trebuie să dispară
concepția greșită că\ sînt zone
unde nu .se pot obține producții
mari. Nu există județ unde nu
putem obține 8 000 de kg de griu
la hectar -dacă lucrăm bine ! Nu
există județ unde să nu putem
obține peste 20 000 de kg de po
rumb la hectar ! Ceea ce se im
pune este buna organizare, respec
tarea și aplicarea cuceririlor
științei, a tehnologiilor. Numai
așa vom lichida stările de lucruri
negative și vom reuși să facem
ca, incă de anul viitor, să schim
băm radical situația din agricul
tură. Și trebuie să facem acest
lucru !
Este necesar de subliniat că
pentru stările de lucruri negative
o răspundere mare o au și con
siliile populare. în conformitate
cu legile țării, acestea poartă răs
punderea directă pentru efectua
rea și realizarea producțiilor agri
cole. indiferent de proprietate. De
sigur trebuie menționată răspun
derea pe care o poartă organiza
țiile și organele de
partid din
unitățile
comunale, orășenești,
comitetele județene de partid,
pentru că a vorbi de rolul con
ducător al partidului în agricul
tură înseamnă să pornim de la pro
ducțiile pe care Ie realizăm. Fără
nici o îndoială că acolo.unde s-au
obținut producțiile care s-au pre
zentat aici, organizația de partid
a lucrat bine, dar dacă pe ansam
blul județului avem rezultate ne
satisfăcătoare înseamnă că orga
nizațiile de partid, comitetul jude
țean însuși au lucrat nesatisfăcător.
A înfăptui rolul conducător . al
partidului in agricultură înseamnă
a înfăptui obiectivele noii revolu
ții agrare, a obține recolte bune în

toate unitățile, în toate județele,
in toate sectoarele de activitate !
Numai așa partidul iși va îndeplini
misiunea sa 1 (Aplauze și urale
prelungite).
încă o dată subliniez că este
necesar să tragem toate învăță
mintele din ceea ce avem bun —
și avem multe lucruri bune, și tre
buie să ne propunem să generali
zăm in toate unitățile, in întreaga
țară, aceste realizări. Dar să tra
gem învățăminte și din lipsuri și
neajunsuri, pentru a nu se mai re
peta în activitatea viitoare. Cea
măi bună autdcritică este a asi
gura înfăptuirea, in cele mai bune
condiții, a planurilor și. programe
lor, în toate sectoarele de activi
tate. Aceasta va demonstra că s-au
tras concluziile necesare, că auto
critica este reală, nu formală !
Subliniind toate stările de lu
cruri negative, faptul că nu- pu
tem să ne declarăm pe deplin satisfăcuți cu rezultatele din acest
an din agricultură, nu doresc să
diminuez în nici un fel marile rea
lizări pe care le-am obținut. Pro
ducția de 30 de milioane de tone
de cereale este o producție care
demonstrează forța și capacitatea
agriculturii noastre socialiste. Dar
recoltele rrtari de care am vorbit
demonstrează ce însemnate posibi
lități avem încă în agricultură —
și trebuie să tragem toate conclu
ziile și învățămintele !
Fiind la sfîrșitul anului, pentru
realizările obținute în toate sec
toarele din agricultură, industria
alimentară și celelalte unități, do
resc să adresez cele mai calde fe
licitări cooperatorilor, întregii țărănimi, tuturor lucrătorilor și spe
cialiștilor, tuturor oamenilor mun
cii din agricultură și celelalte sec
toare de activitate, precum și ura
rea de a face astfel îneît în anul
viitor să se obțină recolte mult
mai bune ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung :
„Ceaușescu —P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Planurile și programele speciale
pentru agricultură și celelalte sec
toare, pe anul 1989, vă sînt bine cu
noscute. Ele au stat, de altfel, in
centrul dezbaterilor și, în încheie
re, le-ați adoptat în unanimitate.
Acum este necesar să trecem cu
toată hotărîrea la realizarea • 'lor.
în primul rînd. să pornim de la
faptul că în agricultură, în 1989,
trebuie să obținem cea mai mare
producție de pînă acum, la cereale
și la toate celelalte culturi.
în cadrul plenarei și în secțiuni
s-a menționat pe larg că lucrările
de toamnă s-au desfășurat in bune
condiții. S-au
discutat măsurile
pentru pregătirea lucrărilor < de
primăvară
și
s-a
apreciat
că avem tot ce este necesar pentru
realizarea în bune condiții a lu
crărilor. deci pentru obținerea
unei producții mari.
în primul rînd, consider necesar
să atrag din nou atenția asupra
fdlosirii cît mai judicioase a fon
dului funciar. Pornind de la fap
tul că pămîntul reprezintă bunul
întregii națiuni, trebuie să facem
totul pentru ca el să fie bine lucrat
și folosit, pentru a obține recolte
cît mai mari. Să nu rămînă nici
un metru pătrat din suprafața arabilă și agricolă fără a fi lu
crat, fără a obține producții mari !
De asemenea, în silvicultură nu
trebuie să rămînă suprafețe neîm
pădurite, neîngrijite 1 Nu trebuie
să' mai rămînă bălți și ape nefo
losite, atît pentru asigurarea apei,
dar și pentru a crește producția de
pește.
în toate unitățile și în toate ju
dețele trebuie să se pună ordine
deplină in ce privește folosirea
suprafeței arabile, suprafeței to
tale agricole. Apare necesitatea să
revedem și să punem ordine în re
gistrul agricol comunal care tre
buie să urmărească și să asigure
folosirea rațională a pămîntului,
așa cum s-a făcut întotdeauna în
țara noastră 1
Trebuie să acționăm cu toată
hotărîrea
în vederea înfăptuirii
programelor de creștere a fertili
tății solului, realizării și folosirii
bune a irigațiilor, a programelor
de îmbunătățiri funciare și a ce
lorlalte lucrări de creștere a po
tențialului productiv al pămintului. Executînd toate aceste lucrări,
trebuie să avem permanent în ve
dere păstrarea și apărarea mediu
lui ambiant, necesitatea de a asi
gura condiții cît mai bune, atît
pentru populație, pentru animale,
cit și pentru creșterea plantelor,
de a evita și elimina orice poate
să dăuneze pămîntului — și mă
refer la folosirea abuzivă și exa
gerată a diferitelor substanțe chi
mice, toxice care îmbolnăvesc pă
mîntul, și au efecte negative, atît
asupra oamenilor, cît și asupra
animalelor. Toate
lucrările de
creștere a potențialului productiv
al pămîntului trebuie realizate
pornind de la păstrarea mediului
înconjurător, de la îmbunătățirea
mediului ambiant, ca o necesitate
și pentru creșterea potențialului
productiv al pămîntului, dar și
pentru viața oamenilor în ge
neral 1
Este, de asemenea, necesar — și
este timpul — să încheiem activi
tatea de organizare a unităților agricole de stat și cooperatiste, de
organizare a fermelor, corespun
zător cu normele stabilite și cu
programul de organizare științi
fică a activității în agricultură.
Subliniez, în primul rînd. toate acestea pentru că de înfăptuirea lor
depinde și crearea condițiilor ne
cesare pentru realizarea produc
țiilor stabilite pe fiecare județ, pe
fiecare unitate.
Și in continuare, producția de
cereale trebuie să stea în centrul
activității tuturor unităților, jude
țelor. a organelor agricole. începînd
cu Consiliul Național al Agricul
turii. Așa cum am menționat, în
anul viitor trebuie să obținem
minimum 35 de milioane tone
de cereale, iar în cincinalul 1991—
1995 să ajungem la 45 de milioane

tone. Aceasta va asigura satisface
rea in bune condiții a tuturor ne
cesităților societății noastre,
va
crea baza, pentru buna dezvoltare
a zootehniei și va asigura și re
zervele necesare de cereale pentru
alte activități. Sînt cunoscute lu
crările ce trebuie desfășurate. Să
înțelegem insă că nu trebuie să
mai avem în anul viitor nici o unitate care să obțină recolte mai
mici decît cele stabilite prin plan !
Am subliniat mai înainte — și
doresc să repet — nu există județ,
nu există unitate care să nu poată
obține recoltele pe care le-au rea
lizat unitățile care lucrează bine,
în anul viitor trebuie să avem un
număr mult mai mare de unități
care să obțină producții de ce
reale corespunzător titlului de
„Erou al Noii Revoluții Agrare “.
Dar să avem și județe întregi —
cu asemenea producții. De altfel,
fiecare din județe candidează la
acest titlu, fiecare să-și facă pro
gramul și să ia măsurile, încă din
acest an, pentru realizarea acestui
obiectiv ! Trebuie să obținem o
îmbunătățire radicală la producția
de plante tehnice — subliniez : la
floarea-soarelui. soia, sfeclă, la
inul de ulei și de fuior, la cinepă
și la toate celelalte culturi, care
au condiții, trebuie să! obținem
producții cel puțin la nivelul pre
vederilor planului.
Este necesar să se stabilească în
fiecare întreprindere agricolă de
stat, în fiecare cooperativă măsu
rile pentru a se asigura realizarea
minimă a producțiilor din plan.
Aceasta e valabil și în horticultu
ra. în legumicultura, în producția
de struguri, de fructe. Neapărat
trebuie să avem producții care să
satisfacă din plin necesarul pentru
o bună aprovizionare a populației
și alte necesități.
O atenție deosebită trebuie să se
dea realizării programelor din sec
torul zootehnic privind efectivele
de bovine, ovine, porcine, păsări,
de ameliorare a raselor .și de creș
tere a producției animaliere. Nu
putem fi deloc mulțumiți cu re
zultatele obținute în acest an în
zootehnie, îndeosebi în ce privește
producția animalieră. Desigur, și
aici avem unități cu rezultate
bune, dar este timpul și se impune
ca imediat să se revadă situația
fiecărei unități. Să facem progra
me speciale pentru ca în anul
viitor să obținem o îmbunătățire
generală a întregii activități din
sectorul zootehnic.
Să asigurăm baza furajeră ne
cesară, folosirea rațională a fînețelor, pășunilor, în conformitate cu
ceea ce am stabilit.
Sint necesare măsuri foarte
hotărâte pentru a pune ordine și
disciplină în activitatea întreprin
derilor agricole de stat. Nu trebuie
să mai avem unități agricole de
stat care să nu realizeze produc
țiile stabilite și care să nu aibă
beneficii. Trebuie stabilite ime
diat programe, măsuri pentru ca
de la începutul anului să punem
ordine, disciplină, să ridicăm ni
velul activității întreprinderilor
agricole de stat corespunzător con
dițiilor create. Să perfecționăm ac
tivitatea cooperativelor agricole de
producție, să stabilim măsuri ca,
în anul viitor, să nu mai avem nici
o cooperativă cu . producții mici,
care să nu realizeze cel puțin pro
ducțiile prevăzute în plan.
Creșterea veniturilor cooperato
rilor și ale cooperativelor este
strîns legată de producție — și
trebuie să facem astfel îneît fie
care cooperativă agricolă să asi
gure producții care să permită
realizarea unor venituri corespun
zătoare pentru cooperatori și. de
sigur, predarea în mod corespun
zător a produselor către fondul de
stat.
Sînt necesare măsuri de îmbu
nătățire a activității stațiunilor de
mecanizare a agriculturii. Să apli
căm ferm prevederile legii — ca
toate veniturile stațiunilor să fie
strîns legate de rezultatele unități
lor pe care le deservesc. Să nu mai
avem stgțiune de mecanizare fără
rentabilitate! Vom aprecia activi
tatea fiecărei stațiuni de meca
nizare a agriculturii în raport de
producțiile obținute în unități, in
clusiv veniturile care vor fi acor
date tuturor mecanizatorilor și
conducerii stațiunilor să depindă
de aceste producții.
Să punem mai multă ordine și
să facem ca activitatea consiliilor
unice agroindustriale să răspundă
sarcinilor încredințate pentru buna
coordonare și desfășurare a activi
tății în zona acestor consilii. Incepind cu președintele consiliului,
cu inginerii, cu ceilalți specialiști,
toți trebuie să fie retribuiți numai
în raport cu rezultatele din pro
ducție, dar și aprecierea muncii
.lor să fie strîns legată de felul în
care în activitatea cooperativelor
agricole și întreprinderilor agrico
le de stat, a întregii agriculturi se
obțin rezultate corespunzătoare.

Trebuie să facem ca, realmente,
consiliile unice agroindustriale să
aibă un rol activ în buna organi
zare a producției, în cooperarea
între unități, în aplicarea cuceriri
lor științei, în înfăptuirea, în ge
neral. a obiectivelor noii revoluții
agrare.
în acest cadru, doresc să subli
niez, numai pe scurt, necesitatea
creșterii mai puternice a roluiui
Academiei agricole, al institutelor
de cercetare, al stațiunilor — care,
practic, se găsesc în toate județele.
în toate acestea lucrează cîteva
mii de oameni. Avem o serie de
rezultate bune. Avem hibrizi buni
la porumb ; avem și la griu, și la
orz, și la floarea-soarelui soiuri
bune, dar ele trebpie adaptate la
toate zonele și, practic, trebuie să
generalizăm tehnologiile bune. în
toate unitățile să obținem recoltele
corespunzătoare.
Trebuie să ne ocupăm, într-adevăr, de viitor, de a crea noi soiuri
mal productive, mai timpurii. Ne
trebuie un porumb de înaltă pro
ductivitate. însă cu o perioadă
mult mai scurtă de maturizare, în
jurul a 100 de zile. Ne trebuie un
griu și mai timpuriu, pentru a nu
mai prinde seceta, dar și produc
tiv, cu toate celelalte caracteristici.
Așa cum am spus în noiembrie, nu
vreau să mai repet, ne trebuie so
iuri cu perspectiva unor producții
de peste 10 mii kilograme de griu
și orz lg hectar, de peste 30 de
mii de kg la hectar la porumb și,
în mod corespunzător, la toate
plantele tehnice și celelalte culturi.
Rezultatele pe care știința agri
colă le-a obținut pînă acum de
monstrează că dispunem de forța
necesară și este posibil ca, într-un
timp scurt, să realizăm acest lucru.
Avem nevoie de o floare â soare
lui cu un conținut mai mare de
ulei. Acum un an, tovarășii mi-au
spus că au deja o sămînță cu peste
50 la sută ulei în sămînță. Pentru
anul viitor trebuie să alegem fa
brica unde să prelucrăm și să rea
lizăm acest randament pentru a
învăța și industria alimentară cum
trebuie să-l obțină. Avem nevoie
de sfeclă cu,un conținut de zahăr
de peste 20 Ia sută și cu alte ca
racteristici pe care le-am discutat
la timpul respectiv cu cei de la
Institutul Fundulea.
O atenție deosebită trebuie acor
dată cartofului.
Legat de acestea, trebuie să re
vedem programele actuale, dar și
programele de perspectivă. Condi
țiile de cercetare permit să reali
zăm într-un an cît făceam înainte
in trei ani, cîteodată chiar și în
4 ani. Să cîștigăm timp ! Deci, pro
gramul de cercetare trebuie făcut
pentru condițiile și cerințele noi —
de a realiza intr-un an ce se rea
liza în 3—4 ani. Atunci n-o să ne
mai trebuiască 10 ani, ci 2—3 ani.
ca să soluționăm problemele care
se pun în acest domeniu ! Aceasta
este valabil și pentru legumicul
tura, și pomicultură, și viticultură.
Trebuie să analizăm serios si
tuația din cercetarea zootehnică,
în general, consider că zootehnia
reprezintă sectorul cu cea mai
mare rămînere în urmă, deși, cu
mulți ani înainte, în cercetarea
zootehnică am avut o serie de
rezultate bune. Dar nu înțeleg ce
s-a întîmplat că, în loc să mergem
înainte, cercetarea zootehnică a
mers înapoi. Din păcate, stagnează,
iar stagnarea înseamnă a da
înapoi. Aceasta este valabil pentru
toate sectoarele. Va trebui să
analizăm neapărat, încă la începu
tul anului, aceste probleme, pentru
a stabili, măsurile necesare spre a
pune ordine în zootehnie, a îmbu
nătăți potențialul genetic, cu tot
ceea ce impune știința în acest
domeniu. Va trebui ca, împreună
cu Academia agricolă, să elaborăm
un program special, și. în cîțiva
ani, să schimbăm radical situația
din zootejinie.
Trebuie să. ne ocupăm ma.i
serios de pisciculturii, care e tot
o ramură a zootehniei. Avem în
țară 400 000 de hectare de bălți și
rîuri care pot și trebuie să dea
pește. Ne-am propus ca anul viitor
să populăm toată această suprafață
și va trebui ca fiecare județ să-și
stabilească planul și deja, din
1990. să începem să obținem pește,
iar în 1991—1992 să intre din plin
în producție.
Să ne ocupăm de sericicultură —
care este tot o ramură a zooteh
niei —, de apicultură. Nu mai
repet programele pe care le avem
în aceste domenii — le cunoașteți.
Atrag numai atenția că este ne
cesar să luăm program cu program
și să asigurăm realizarea în în
tregime a obiectivelor care s-au
stabilit. Numai așa vom face o
agricultură de mare randament,
vom face să crească veniturile fie
cărei unități, ale cooperatorilor,
ale oamenilor muncii din agricul
tură și, mai cu seamă, vor crește
producțiile agricole în toate dome
niile 1 Aceasta este problema esen
țială a noii revoluții agrare 1

Am insistat asupra acestor pro
bleme, deoarece consider că tre
buie să lichidăm cu desăvirșire
stările de lucruri negative și,
începînd din anul viitor, din prima
zi a anului, să obținem o îmbu
nătățire generală a întregii activi
tăți. Realmente, să facem ca anul
1989 să fie anul cu cele mal bune
producții în toate domeniile din
agricultură ! Să fie anul in care
să demonstrăm forța și capacita
tea țărănimii cooperatiste, a lu
crătorilor din agricultură, specia
liștilor, forța agriculturii noastre
socialiste, a științei, să demonstrăm
cum se acționează în spirit revolu
ționar pentru înfăptuirea noii re
voluții agrare 1 (Aplauze puternice,
prelungite).
Este necesar să acordăm atenția
corespunzătoare creșterii, în raport
de producție, a veniturilor în bani
și în natură ale cooperatorilor.
Anul acesta, cooperativele primesc
numai la griu 1 100 000 de tone,
ceea ce pentru cooperatori și fa
miliile lor înseamnă mai mult de
200 kg de griu pe persoană. Cu
noașteți prevederile privind sis
temul de retribuire în .natură. Este
evident că și aici cooperativele cu
rezultate bune au surplus de ce
reale și unele au și vîndut din
surplus la stat. Dar sînt, din pă
cate, și cooperative cu producții
mici, care nu își asigură nici dantitățile de care au nevoie. Atrag
atenția că răspunderea tuturor ce
lor din agricultură este ca, în fie
care cooperativă, să asigure și
pentru fondul de aprovizionare,
dar și cooperatorilor necesarul de
produse agricole.
O dată cu aceasta, este necesar
ca toate unitățile agricole de stat
și cooperatiste, toate județele, în
treaga țărănime să-și îndeplineas
că în condiții cît mai bune obliga
țiile de predare la fondul de stat
â produselor agritole. Desigur, sînt
cunoscute condițiile pentru I.A.S.,
pentru cooperativele agricole de
producție și obligațiile pe care
le au. Sînt cunoscute, de aseme
nea, obligațiile pentru gospodări
ile populației, mai cu seamă în
zootehnie, în viticultură, în pomiciAură și în alte sectoare, de a
comracta și preda la stat o anu
mită cantitate de produse. Nu
vreau să mă mai refer acum la
ele.
Ministerul Contractării și Achi
ziționării Produselor Agricole și
organele de contractare din toate
sectoarele trebuie să încheie la
timp contractele, să controleze cum
se realizează producția și să preia
la timp produsele conform con
tractelor.
Doresc să atrag, din nou. aten
ția că este obligatoriu să se rea
lizeze contractarea și livrarea la
timp la stat a produselor, în con
formitate cu prevederile legii. Nu
mai așa vom avea asigurată buna
aprovizionare, vom asigura ca pro
gramele de autoaprovizionare să
fie realizate în condiții bune.
Am mai vorbit despre aceasta,
de aceea nu doresc să insist mai
mult. Dar atrag foarte serios aten
ția consiliilor populare, organelor
de partid, organelor agricole de a
lua toate măsurile pentru a asi
gura realizarea producțiilor la ni
velul planului și, corespunzător,
fondul de stat și de autoaprovi
zionare eu produse agroalimentare. Dacă nu realizăm acest- obiectiv,
înseamnă că rezultatele sînt. proas
te. Știți bine că în această pri
vință. nu toate județele și-au în
deplinit obligațiile și va trebui ca,
rein.torși acasă, să analizați și să
luați măsuri ca — în conformi- •
tate cu evaluarea stabilită pentru
fiecare produs — să se livreze la
fondul de stat cantitățile cores
punzătoare.
în general, va trebui să punem
mai multă ordine și disciplină în
acest sector. Va trebui ca, în anul
viitor, să organizăm mai bine strîngerea recoltei, să nu se mai. depă
șească termenele stabilite, să apli
căm tehnologiile care s-au discu
tat, în așa fel îneît să strângem
recolta la timp și fără pierderi.
Vom stabili obligațiile și răspun
derile organelor agricole, ale în
treprinderilor și cooperativelor,
dar și ale consiliilor populare co
munale și județene care răspund
în întregime de faptul cum se des
fășoară lucrările agricole.
S-au dezbătut problemele pri
vind industria alimentară. Este ne
cesar ca, pe baza asigurării pro
duselor agricole, vegetale și ani
male, să realizăm în bune con
diții producția industriei alimen
tare, in sortimentele și de ca
litatea stabilită prin lege. Inclu
siv. planul trebuie să răspundă
prevederilor legii. Avem condiții
și trebuie ca toate centralele din
industria alimentară să-și revadă
activitatea și. să-și îndeplinească
obligațiile pe care le au.
Sînt necesare măsuri hotărîte ca,
realmente, industria alimentară să
asigure, corespunzător prevederi

lor planului, buna aprovizionare a
populației cu toate produsele ali
mentare, în conformitate cu pro
gramul de autoaprovizionare pe
care-1 cunoașteți.
în mod corespunzător trebuie
să se tragă învățăminte și pentru
activitatea din
silvicultură, din
domeniul gospodăririi apelor, atît
în ce privește întreaga activitate,
cît și folosirea apelor și, mai cu
seamă, păstrarea calității acestora.
Aceasta trebuie să constituie una
din preocupările zilnice. Calitatea
apelor constituie una din cerințele
de importanță deosebită pentru
întreaga noastră națiune, și pentru
populație, și pentru animale, și
pentru mediul general înconjură
tor ! Așa cum silvicultura trebuie
să realizeze în întregime progra
mele de împădurire și respec
tarea normelor stabilite în ex
ploatarea și dezvoltarea pădurilor,
care constituie un bun general și
au o importanță deosebită — și
economică,
dar și ecologică —
pentru menținerea mediului în
conjurător.
. în general, în toate sectoarele
cuprinse în Consiliul Național al
Agriculturii trebuie să se tragă
toate concluziile necesare și să se
treacă la măsuri de lichidare a
lipsurilor, de perfecționare a în
tregii activități.

Stimați tovarăși,
Toate acestea impun să acționăm
cu toată hotărîrea în direcția per
fecționării conducerii agricultu
rii. Avem un sistem bun, de
mocratic. Trebuie insă să facem
ca toate organismele democratice
Să-și desfășoare în cele mai bune
condiții
activitatea, să crească
răspunderea consiliilor de con
ducere, a adunărilor generale.
Trebuie să facem astfel incit co
operatorii să înțeleagă că ei sînt
proprietarii, ei răspund de felul
cum se desfășoară activitatea. Ei
hotărăsc activitatea cooperativei !
Oamenii muncii din întreprinderi
le agricole de stat să înțeleagă
că ei sînt și proprietari și răs
pund de activitatea acestora. Ei
trebuie să analizeze temeinic pla
nurile și programele de dezvolta
re, felul cum se realizează acestea
în practică și să tragă la răspun
dere consiliile de conducere — pe
președinții, directorii, inginerii șefi
și pe toți cei care au răspunderi
în aceste sectoare de activitate.
Trebuie să aplicăm cu hotărîre
legile țării în toate domeniile. în
treaga activitate trebuie să se des
fășoare numai și numai pe baza
legilor. Trebuie să dispară cu de
săvîrșire orice alte reglementări
și instrucțiuni, care nu au nici o
valabilitate. Numai legea este obli
gatorie — și trebuie să stea la
baza activității în toate sectoarele
de activitate !
Va trebui să analizăm cum func
ționează astăzi în comune regis
trul agricol și să-I punem în toate
drepturile sale, să revedem planu
rile de cultură. Consiliul popular
comunal — ca organ al statului în
comună — poartă întreaga răspun
dere pentru producția agricolă.
Așa a fost întotdeauna și așa tre
buie să fie ! Nu se poate admite
dezordinea care s-a introdus în
unele locuri ! Trebuie neapărat să
punem ordine, să crească rolul
consiliilor populare !
Trebuie să facem ca organele
agricole județene să fie organe teh nice care, realmente, să impună
cooperativei, I.A.S.-ului, producă
torilor agricoli de orice fel cum
să lupte pentru producție, să se
respecte legile. Acum avem cîțiva
ingineri în fiecare cooperativă.
Trebuie să facem să crească rolul
acestor specialiști și ingineri ! Să-i‘
și ajutăm să înțeleagă problemele
noi, tehnologiile noi. Dar și ei tre
buie să înțeleagă că trebuie să în
vețe continuu și să-și facă datoria!
Nu este posibil — cu inginerii
pe care îi avem în unități — să
avem producții mici ; trebuie, real
mente, să schimbăm complet stilul
de muncă al specialiștilor, al ingi
nerilor, de sus pînă jos.
Trebuie să crească răspunderea
Consiliului Național al Agricultu
rii, a consiliilor ministerelor agri
culturii. silviculturii, industriei ali
mentare. Toate acestea trebuie
să-și desfășoare activitatea în
strînsă legătură cu producția, cu
unitățile, să pună capăt justifică
rilor, să acționeze pentru înfăp
tuirea neabătută a programelor și
planurilor de dezvoltare a produc
ției în sectoarele respective.
Avem forțe minunate, un cadru
democratic larg, avem specialiști,
avem tot ce trebuie și avem, mai
presus de toate, și muncitori agri
coli buni, o țărănime cooperatistă
și o ^țărănime în general, cu un
nivel înalt de pregătire, iar unită
țile care obțin înaltul titlu de
„Erou al Noii Revoluții Agrare"
demonstrează că putem obține în
toate unitățile rezultate bune. Să
facem ca anul viitor să ducă la o

îmbunătățire generală a întregii
activități, astfel ca, la consfătuirea
de la sfîrșitul lui 1989, să putem
face un bilanț al marilor realizări,
al marilor transformări din agri
cultură !
Avem posibilitatea și trebuie să
facem acest lucru ! (Aplauze pu
ternice. prelungite).
Toate acestea impun, de aseme
nea. îmbunătățirea activității or
ganelor și organizațiilor de partid
din toate sectoarele de activitate.
Avem organizații de partid puter
nice, un număr mare de activiști
de partid în toate unitățile și sec
toarele.
Comitetele județene de partid
trebuie să acționeze cu toată răs
punderea în îndeplinirea rolului
pe care îl au pentru asigurarea
desfășurării în cele mai bune con
diții a activității în toate sectoare
le, pentru creșterea spiritului da
răspundere, de ordine, de discipli
nă, pentru ca în toate domeniile să
se acționeze în spiritul cerințelor
noii etape de dezvoltare a Româ
niei, ca în toate domeniile să se
dezvolte spiritul revoluționar de
răspundere, de muncă, de a face
totul pentru a asigura înfăptuirea
neabătută a hotărîrilor Congresu
lui ‘al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, precum și a
programelor generale de dezvoltare
a patriei noastre.
Sîntem la sfîrșitul unui an șl la
începutul anului 1989. Așa cum
s-a discutat, trebuie să pregătim
temeinic amplasarea tuturor cul
turilor și executarea lucrărilor
pregătitoare, astfel îneît în primă
vară să se poată realiza însămințările fără a mai fi necesare alta
lucrări pregătitoare — care, de
fapt, influențează negativ ~,
<
cît strictul necesar care se in '
pune.
Să facem astfel îneît șl în agricultură să întâmpinăm a 45-a
aniversare a revoluției de elibera
re socială și națională și Con
gresul al XIV-lea al partidului cu
rezultate cit mai bune ! Să intro
ducem un asemenea sistem îneît,
lună de lună, să putem acționa
pentru îmbunătățirea și perfecțio
narea activității, spre a nu se mai
veni la sfîrșitul anului cu justifi
cări — așa cum am menționat în
prima parte a expunerii mele —
ci să venim cu recolte bune !
Subliniez încă o dată, trebuie să
strângem nu hîrtii. ci recoltă ! Nu
avem nevoie de hîrtii de la ni
meni 1 Nu de justificări avem, ne
voie. ci să obținem recolte bune,
producții bune în toate sectoare
le ! Aceasta trebuie să fie preocu
parea cențrală, unica preocupare
a celor care lucrează în agricul
tură ! Cei care vor continua să
strîngă hîrtii și documente, mai
bine să-i trimitem în alte ac
tivități, n-au ce căuta în agri
cultură ! Dacă e nevoie de pus
mîna pe sapă, cum se spune, să
pună mîna și pe sapă ! Chiar dacă
e ministru, să știe să dea și cu
sapa, să știe să conducă și trac
torul ! Numai așa putem să facenț/
o bună agricultură! Avem nevoie
de oameni de muncă, nu de hîr
tii ! O agricultură modernă numai
prin muncă putem obține ! (Aplauze puternice). Numai așa vom
lucra în spiritul Tezelor din.apri
lie, în spiritul documentelor adop
tate de forumul democratic din
noiembrie. Numai așa ne vom face,
fiecare la locul său de muncă, da
toria față de popor, față de partid,
față de socialism, față de ridicarea
generală a patriei noastre pe noi
culmi de progres și civilizație —
de a asigura bunăstarea poporu
lui, independența și suveranitatea
României, victoria comunismului
în România ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
La ședință participă activul de
bază din agricultură. Am convin
gerea că toți vor trage concluzii
le necesare și se vor întoarce acasă cu hotărîrea de a face totul
pentru a înfăptui obiectivele noii
revoluții agrare, pentru o agricul
tură modernă, de mare randament!
(Aplauze puternice, urale; se
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
Cu această convingere, vă urez
dumneavoastră, tuturor oamenilor
muncii din agricultură,
întregii
țărănimi, specialiștilor, succese tot
mai mari în întreaga activitate !
Fiind în ajunul Anului Nou, vă
adresez cele mai bune urări și
felicitări de noul an. Vă urez un
An Nou cu recolte cît mai bune !
Multă sănătate și fericire, to
varăși ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite: se scandează
îndelung „Ceaușescu, la mulți
ani !“. Toți cei prezenți în sală se
ridică în picioare și ovaționează
îndelung pentru partid,
pentru
Comitetul său Central, pentru
secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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conform graficelor dispecer.
Ne angajăm ca în anul 1989
să finalizăm și să punem in
funcțiune amenajarea rîului
Dîmbovița pînă la Budeștl, acu
mulările
Văcărești-Tîrgoviște,
Văcărești-București,
Măneciu,
Zetea, Colibița și prima capa
citate de apărare a cordonului
litoral al Mării Negre, ca și a
primelor capacități la canalele
magistrale
Siret-Bărăgan
și
Drăgănești-Olt,
acumulările
Pașcani, Vîrfu Cîmpulul, Runcu-Jijia și altele.
Avînd în vedere sarcinile ce
ne revin în anul 1989, vom lua
măsuri de pregătire tehnologi
că pa fiecare obiectiv, cu sta

bilirea programului de execuție
și a formațiilor de utilaje, vom
reanaliza documentațiile în ve
derea
simplificării
soluțiilor
constructive și reducerii consu
murilor de combustibili, ciment
și oțel-beton.
Vom acționa cu abnegație șl
dăruire revoluționară pentru a
traduce în viață in mod exem
plar sarcinile și obiectivele ce
ne retdn din Congresul al
XlII-lea al P.C.R., a prevederi
lor Programului național de amenajare a bazinelor hidrogra
fice, unind toate eforturile
pentru utilizarea rațională a apei ca parte integrantă a avuției
naționale, pentru menținerea
nealterată a calității factorilor
de mediu.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
LADISLAU VEREȘ
Puternic mobilizat de indica
țiile și orientările secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de vibrantul
mesaj adresat lucrătorilor din
agricultură cu prilejul Zilei re
coltei, Biroul Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R. a stabi
lit un ansamblu de măsuri
concrete în vederea îmbunătă
țirii activității în toate unitățile
agricole, care să permită rea
lizarea integrală a sarcinilor de
plan pe anul viitor șl pe în
tregul cincinal.
Raportez plenarei că am În
cheiat în termenele planificate
stringerea recoltei din acest an
și am livrat integral la fondul
de stat cantitățile de produse
stabilite. Analizînd insă cu responsibilltate comunistă munca
depusă și rezultatele obținute,
trebuie să recunoaștem deschis
că producțiile realizate anul
acesta la multe culturi nu se
ridică încă la nivelul cerințelor
noii revoluții agrare, al poten
țialului de care dispunem, cau
zele acestei stări de lucruri datorlndu-se neajunsurilor în or
ganizarea muncii, nerespectăril
riguroase, în fiecare unitate, a
tehnologiilor specifice, neefectuăril la timp și de calitate a
unor lucrări agricole. Asigur
plenara că vom înlătura aceste
neajunsuri acționînd cu toată
hotărlrea. astfel Incit, printr-o
bună organizare a muncii, prin
creșterea răspunderii în Intrea- • oastră activitate să obținem
jcțiile prevăzute pentru
viitor.

De asemenea, acționăm ener
gic pentru îmbunătățirea acti
vității în zootehnie. Față de
aceeași perioadă a anului pre
cedent, efectivele de animale au
sporit cu peste 5 400 bovine, înregistrînd creșteri la producția
de lapte și carne. Pe baza unor
analize exigente, care au avut
loc la nivelul județului și al
tuturor comunelor, am stabilit
programe concrete șl responsa
bilități precise în ceea ce pri
vește exercitarea unui control
riguros, zi de zi. In toate fer
mele zootehnice șl soluționarea
operativă a problemelor pe
care le ridică îndeplinirea pro
gramelor în acest important
sector.
Vorbitorul a relevat necesita
tea analizării de către organele
de profil a posibilităților de
dezvoltare a producției de sămînță de cartofi în județul Co
vasna, astfel încît, prin măsu
rile ce se vor adopta, să se asi
gure respectarea rotației la 3—4
ani și a celorlalte verigi ale
tehnologiei loturilor semincere,
spre a obține producții sporite,
de cea mai bună calitate.
Ne angajăm să acționăm cu
exigență în spirit revoluționar,
a spus în încheiere vorbitorul,
pentru realizarea exemplară a
planului pe 1989 și Înfăptuirea
hotărîrilor ce vor fi adoptate in
plenara noastră, conștienți fiind
că în acest fel ne aducem con
tribuția la dezvoltarea agricul
turii, la ridicarea pe noi culmi
de progres și civilizație a scum
pei noastre patrii — Republica
Socialistă România.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI BĂLUȚĂ
numele tuturor oamenilor
ii de pe ogoarele județublj exprim cele mai alese
tiente de prețuire și
nurită recunoștință față
rarășul Nicolae Ceaușescu,
cătorul încercat al partiși statului nostru, pentru
permanentă acordată celor
răm In domeniul agrlculdezvoltării acestei ramuri
:ă a economiei naționale,
tot ceea’ce face spre bi
cele și prosperitatea poporului
a fiecăruia ‘fflntrb'iioF.
Pentru traducerea in viață a
vastului program de înfăptuire
a noii revoluții agrare, in spi
ritul orientărilor și sarcinilor
formulate de secretarul gene
ral al partidului, oamenii mun
cii din întreprinderea de con
tractare, achiziționare și păs
trare a produselor agricole,
alături de ceilalți lucrători din
agricultura județului, au fost
implicați direct, atît în proce
sul de realizare a bazei mate
riale a producției agricole, cit șl
in acțiunea de preluare a can
tităților destinate fondului cen
tralizat al statului, de organi
zare a recoltării și transportului
operativ al produselor din cîmp
spre bazele de recepție.
în continuare, vorbitorul a
spus : Deși, în 1988, în județ
s-au realizat producții superi
oare la cereale păioase și la
alte culturi, pe ansamblul jude
țului rezultatele nu ne mulțu

mesc, fiind sub nivelul planu
lui, al cerințelor și posibilități
lor existente. Trăgînd Învăță
mintele ce se impun, deopo
trivă din experiența bună și din
neajunsurile care au persistat
în munca noastră, pe baza pre
țioaselor orientări și indicații
ale secretarului general al parti
dului, organele și organizațiile
de partid, cadrele de conducere,
specialiștii, toți cel ce lucrează
pe ogoarele Doljului, în frunte
cu comuniștii, sînt ferm hotărîți
Să facă o reală cotitură pe dru
mul perfecționării activității de
organizare și conducere a mun
cii, de obținere a unor produc
ții la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare.
Arătind apoi că anul 1989 este
hotărîtor In realizarea sarcinilor
actualului plan cincinal și va
constitui șl pentru agricultura
județului un an în care urmează
să se realizeze cele mal mari
producții agricole, vorbitorul a
spus în Încheiere : Hotărlrea
noastră, a tuturor celor ce mun
cim și trăim in Dolj, este de a
ne face pe deplin datoria, de a
demonstra prin fapte un puter
nic spirit revoluționar, adeziu
nea și devotamentul față de po
litica internă și externă a parti
dului, astfel încît să avem cu
toții satisfacția obținerii unor
producții la nivelul criteriilor pe
baza cărora se conferă Înaltul
titlu de „Erou al Noii Revoluții
Agrațe".

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
AUREL PISTRIȚU
Vă rog să-mi permiteți ca de
la tribuna plenarei să dau ex
presie sentimentelor de fier
binte dragoste și recunoștință,
omagiului de inimă și conștiință
al tuturor oamenilor muncii din
industria alimentară a județului
Brașov față de cel mai iubit
fiu al națiunii noastre, condu
cătorul înțelept al partidu
lui
șl
statului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru tot
ceea ce a făcut șl face pentru
prosperitatea, demnitatea și fe
ricirea poporului nostru, pentru
creșterea prestigiului interna
țional al României socialiste.
Muncind' cu perseverență. In
spiritul prețioaselor indicații și
al mobilizatoarelor îndrumări
ale secretarului general al parti
dului. oamenii • muncii din in
dustria alimentară a județului
Brașov au acționat cu hotărîre
pentru realizarea sarcinilor ce
le-au revenit din Programul de
autoconducere și autoaprovizionare al județului, punînd pe
primul plan diversificarea și
îmbunătățirea calității produse
lor.
Analizînd cu exigență și răs
pundere comunistă contribuția
noastră Ia realizarea preve
derilor Programului de auto
conducere și autoaprovizionare,
trebuie să recunoaștem că mai
avem încă mari rezerve nevalo
rificate. Pornind de la aceste
lipsuri, de la sarcinile mari care
ne stau în față, sîntem hotă
rîți să acționăm cu mai multă

răspundere, în primul rînd pen
tru realizarea fondului de stat
la produsele agroalimentare. in
clusiv la gospodăriile populației,
în strînsă colaborare cu Direc
ția agricolă județeană și comi
tetele executive ale consiliilor
populare comunale-, pe baza
sarcinilor pe 1989, am organizat
astfel acțiunea încît să termi
năm contractările pînă la sfîrșitul anului.
Avînd în vedere obiectivele
pe care le avem de realizat, a
arătat în continuare vorbitorul,
vom acționa pentru asigurarea
unui înalt nivel tehnic și cali
tativ al produselor, prin devan
sarea programelor de perfec
ționare a organizării și moder
nizării producției și îmbunătă
țirea lor continuă pentru a în
făptui o reală și rapidă înnoire
a producției.
Exprim întregul nostru acord
față de documentele supuse
dezbaterii și aprobării plenarei
și vă asigurăm că oamenii
muncii din întreprinderile in
dustriei alimentare brașovene
Ișl vor consacra întreaga putere
de muncă înfăptuirii exemplare
a planului pe 1989, a hotărîrilor
ce vor fi luate în acest forum
democratic, pentru a înttmpina
cu realizări cît mai bune mă
rețele evenimente din anul vi
itor — Congresul al XIV-lea al
partidului și cea de-a 45-a ani
versare a victoriei revoluției de
eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU GlNDU
Comuniștii, toți oamenii mun
cii din unitățile Inspectoratului
silvic județean Vaslui ne expri
măm hotărlrea fermă de a
munct mai bine, mai eficient,
In spiritul înaltelor exigențe
formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in magistrala
Expunere prezentată in deschi
derea
ședinței
comune
a
Plenarei C.C. al P.C.R., a orga
nismelor democratice și organi
zațiilor de masă și obștești, a-

ducîndu-ne in acest fel o con
tribuție sporită la realizarea
importantelor sarcini ce revin
silviculturii. Avem satisfacția
de a vă raporta realizarea pla
nului și a prevederilor progra
melor pe 11 luni, la principalii
indicatori fizici și valorici,
creind astfel premise sigure
pentru
încheierea
activității
din acest an cu importante de
pășiri la împăduriri în fondul
forestier și îndeosebi în terenuri
excesiv degradate, la tăierile de

Îngrijire In pădurile tinere, la
igienizarea și curățirea acestora,
precum și la alte asemenea lu
crări de gospodărire. Sporuri
însemnate vom înregistra, de asemenea, la producția silvică,
inclusiv la cea destinată expor
tului, la beneficii, investițiile
Urmînd a fi realizate integral.
Doresc să subliniez că la baza
acestor rezultate au stat și vor
sta în continuare indicațiile șl
orientările tovarășei academi
cian
doctor
inginer Elena
"Ceauș^cu, eminent om politic
și de stat, savant de largă re
putație mondială, cu privire la
intensificarea cercetării științi
fice și îndeosebi a celei aplica
tive, cercetare care a condus la
însemnate îmbunătățiri ale teh
nologiilor de lucru, la sporuri
substanțiale de producție, In
condițiile creșterii eficienței.
In continuare, vorbitorul a
spus : Rezultatele din acest an
puteau fi însă mai bune dacă
reușeam să prevenim, să elimi
năm din timp o serie de neajun
suri, care au frînat bunul mers
al activității In unele colective.
Ele au făcut obiectul unor se
rioase analize, critice și autocri

tice, In recentele adunări gene
rale, precum și în ședința con
siliului de conducere al minis
terului, stabilindu-se măsuri
concrete pentru îmbunătățirea
muncii noastre.
Acționînd In continuare pen
tru încheierea cu rezultate cît
mai bune a activității din 1988,
pregătim condițiile necesare
realizării planului pe 1989. Vom
continua în ritm intens campa
nia de împădurire a terenurilor
excesiv degradate și în alune
care, aceasta fiind singura mo
dalitate de valorificare superi
oară a lor.
Ne angajăm solemn In fața
plenarei să valorificăm la ma
ximum condițiile ce ni s-au asigurat, potențialul ce-1 avem,
să facem tot ceea ce depinde de
noi pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan și a
programelor pe anul 1989 la un
nivel tehnic superior și cu o
eficiență economico-financiară
sporită, să întîmpinăm cu reali
zări de seamă marile evenimen
te ale anului viitor — cea de-a
45-a aniversare a actului Istoric
de la 23 August 1944 și Congre
sul al XIV-lea al partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IULIAN PLOȘTINARU
Beneficiar al politicii științi
fectivelor de animale, moderni
fice a partidului nostru de dez
zarea fermelor, precum și În
voltare echilibrată a tuturor zo
făptuirii programelor speciale
nelor țării, județul Botoșani a
privind dezvoltarea piscicultu
cunoscut o dezvoltare fără pre
rii, apiculturii, sericiculturii și
cedent în cei peste 23 de ani
extinderea creșterii iepurilor de
care au trecut de la istoricul
casă. De asemenea, dezvoltăm
Congres al IX-lea, ce a des
activitatea de industrie mică și
chis României calea unor lumi
prestări de servicii, urmărind
noase înfăptuiri, perioadă pe
creșterea gradului de ocupare
care Întregul popor o numește
a forței de muncă din mediul
cu îndreptățită mîndrie patrio
tural, valorificarea superioară a
tică, cu profundă dragoste și • resurselor locale.
recunoștință pentru Inspiratorul
Arătînd apoi că rezultatele
și genialul ei ctitor,
„Epoca
obținute se situează incă sub
Nicolae Ceaușescu".
prevederile de plan datorită uO dată cu dezvoltarea Impe
nor neajunsuri și lipsuri mani
tuoasă a industriei, agricultura
festate în activitatea conduceri
județului a cunoscut profunde
lor unităților, a consiliilor agro
Înnoiri revoluționare. în acești
industriale, organelor agricole șl
ani, fondurile investite de stat
specialiștilor, a unor organe și
pentru dezvoltarea agriculturii
organizații de partid, vorbitorul
județului însumează peste 10
a spus : Trebuie să subliniez că
miliarde lei, baza tehnico-manici comitetul județean -de
terială a crescut de cîteva ori.
partid și îndeosebi comitetele
în primii trei ani din actualul
comunale, consiliile populare nu
cincinal, producția agricolă a
au acționat cu toată răspunde
sporit cu circa 31 la sută față
rea pentru mobilizarea comu
de nivelul anului 1985. Produc
niștilor, a .tuturor oamenilor
țiile bune obținute în acest an,
muncii din agricultură pentru
cînd 20 de unități agricole can
întărirea spiritului de răspun
didează la un loc fruntaș pe
dere, a ordinii și disciplinei în
țară In Întrecerea socialistă,
executarea la timp și de calitate
ne-au permis ca, față de peri
a lucrărilor agricole. Neajunsu
oada corespunzătoare a anului
rile au fost analizate temeinic
trecut, să livrăm mai mult la
de comitetul județean de partid,
fondul de stat cu peste 80 000
în organizațiile de bază, în atone grîu, aproape 40 000 tone
dunările
generale ale oamenilor
orz, 60 000 tone porumb, peste
muncii, stabilindu-se măsuri
8 000 tone soia, peste 35 000 hl
care vor asigura o îmbunătă
lapte de vacă și oaie și alte
țire radicală a întregii activi
produse.
tăți.
Referindu-se In continuare la
Asigur plenara, pe mult Iubi
pregătirile ce se fac In județ
tul și stimatul tovarăș secretar
pentru Îndeplinirea în cele mai
general Nicolae Ceaușescu, că
bune condiții a
planului pe
organizația de partid a județu
1989, vorbitorul a menționat o
lui
Botoșani va acționa cu toată
serie de acțiuni inițiate pentru
hotărlrea, cu toată fermitatea,
folosirea intensivă a întregului
în spirit revoluționar, pentru
fond funciar. In acest sens, s-a
transpunerea ideilor, indicațiilor
trecut la realizarea unul amplu
și orientărilor cuprinse în ma
și complex program de Irigații,
gistrala Expungre rostită la șe
desecări, combatere a eroziunii
dința comună a Plenarei C.C. al
solului șl alte lucrări specifice.
P.C.R., a organismelor de
De asemenea, o atenție deose
mocratice șl organizațiilor de
bită a fost acordată executării
masă șl obștești, pentru în
unui volum Însemnat de lucrări
făptuirea hotărîrilor Congre
pentru creșterea potențialului
sului al XlII-lea șl Confe
de producție al pămîntului, uti
rinței Naționale, pentru a înlizarea superioară a suprafețe
tîmpina cu realizări cît mal
lor în pantă, prin extinderea
bune mărețele ‘ evenimente din
plantațiilor pomicole și viticole.
viața patriei și partidului — cea
O atenție specială se acordă
de-a 45-a aniversare a marii
dezvoltării zootehniei, adoptînnoastre sărbători naționale și
du-se, In acest scop, măsuri
cel de-al XIV-lea Congres al
menite să
asigure cantitățile
partidului.
necesare de furaje, creșterea e-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION POPESCU
De la tribuna acestui larg fo
rum democratic, permiteți-ml
6ă exprim, din adîncul Inimii,
sentimentele cele mai alese de
profundă stimă șl prețuire, de
fierbinte dragoste și recunoștin
ță, pe care toți locuitorii
județului Giurgiu le nutresc
față -de dumneavoastră, mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, genial con
ducător de partid șl de stat,
marele Erou Intre eroii neamu
lui, personalitate proeminentă
a lumii contemporane, de a că
rui prodigioasă activitate sînt
indisolubil legate luminoasele
împliniri din glorioasa epocă
care vă poartă numele.
Referindu-se la realizările
obținute în agricultură, vorbito
rul a relevat că s-au înregistrat,
în acest an cele mai mari pro
ducții de griu și orz din istoria
județului, un număr de 12 uni
tăți agricole de stat șl coopera
tiste depășind 8 000 kg la hectar
și candidînd la obținerea înaltu
lui titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare".
Au fost evidențiate, de ase
menea, rezultatele bune obținu
te la porumb, în legumicultura,
în alte sectoare ale agriculturii.
Rezultatele pe care le rapor
tăm astăzi ilustrează faptul că
acolo unde s-a muncit organi
zat, cu simț de răspundere și
pasiune profesională, unde or
ganele și organizațiile de partid,
consiliile populare, consiliile
unice agroindustriale, cadrele
de conducere și specialiștii din
unități au organizat, îndrumat
și controlat îndeaproape efec
tuarea tuturor lucrărilor In pe
rioadele optime și la un nivel
calitativ superior, au fost reali
zate producții ridicate.
Analizînd cu exigență munca
desfășurată in agricultură și
producțiile obținute in acest an
— a relevat vorbitorul — trebuie
să spun cu toată răspunderea
că acestea nu se ridică la nive
lul potențialului material și
uman de care dispune județul
nostru, că numărul unităților cu
rezultate slabe este incă mare.
Vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că

am desprins toate concluziile
atît din rezultatele pozitive ob
ținute, cît și din lipsurile ce s-au
manifestat în munca noastră, că
avem o concepție clară asupra
măsurilor pe care trebuie să le
întreprindem și vom acționa
pentru .a ridica Întreaga activi
tate din agricultură la nivelul
cerințelor exprimate de dum
neavoastră.
Am înțeles pe deplin, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, că a acționa în spiritul
magistralei dumneavoastră Ex
puneri din noiembrie anul acesta, Înseamnă a pune cu desăvîrșire capăt stărilor de lucruri
negative, a perfecționa activita
tea in toate domeniile, a acționa
pentru îndeplinirea în cele mai
bune condiții a planului, a pro
gramelor din agricultură. Vom
acționa in așa fel încît coopera
torii șl lucrătorii din întreprin
derile agricole de stat, mecani
zatorii și specialiștii, toți locui
torii satelor să participe cu dă
ruire patriotică la efectuarea
corespunzătoare a tuturor lu
crărilor agricole, la realizarea
obiectivelor
noii
revoluții
agrare.
Astfel, să dovedim prin «fap
te concrete atașamentul nostru
nețărmurit față de partid și po
por, față de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășa
secretar general.
Angajlndu-ne să Întîmpinăm
cu rezultate cît mai bune Con
gresul al XIV-lea al partidului
și a 45-a aniversare a marii
noastre sărbători naționale, vă
rog să-mi permiteți,
mult
stimate și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să dau glas
recunoștinței fierbinți pe care
v-o poartă ceî care trăiesc și
muncesc în județul Giurgiu,
laolaltă cu întregul popor, și să vă
urăm, din adîncul inimii, dum
neavoastră și tovarășei Elena
Ceaușescu, acum în prag de
An Nou, multă sănătate și pu
tere de muncă, spre binele șl
fericirea poporului din rîndurlle
căruia v-ați ridicat.
Să trăiți Intru mulțl ani,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
STERE MITESCU
In anii socialismului, cu deo
sebire în perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea al parti
dului de cînd dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al națiunii, cutezător re
voluționar și patriot înflăcărat,
conduceți cu strălucire partidul
și țara, județul Constanta a

cunoscut, asemenea tuturor zo
nelor tării, mari prefaceri re
voluționare, mărețe împliniri.
în acești ani. In cooperativa
agricolă de producție Rîmnic,
unde îmi desfășor activitatea,
averea obștească a sporit de
peste zece ori. Irigațiile, practic
inexistente, înainte de 1965, au
fost extinse pe întreaga supra
față, ca urmare, producțiile
medii, atît în sectorul vegetal,
cît și în zootehnie, au înregis
trat niveluri la care cu ani în
urmă nu Îndrăzneau să viseze
nici cei mai optimiști locuitori
ai satului nostru.
Raportez plenarei, dumnea
voastră, mult stimate și iubite
tovarășe secretar general, că
aplicind In viață indicațiile și
orientările pe care ni le-ați dat.
In 1988 am realizat producții
medii Ia hectar de 8 520 kg orz,
8 585 kg grîu, iar la porumb cite
20 400 kg știuleți pe 502 hec
tare. In zootehnie, prelimi
năm să depășim planul de
efective, atît la bovine, cît și
la ovine. Vom încheia anul cu
o producție medie de lapte pe
vacă furajată de 5 100 litri, ceea
ce ne va pfermite să livrăm la
fondul de stat cu peste 20 la
sută mai mult lapte față de
prevederi. Șl la lină am livrat
fondului central 10,6 tone,
depășind prevederile. Succesele
obținute In creșterea producției
vegetale și animale ne-au
permis să sporim substanțial
veniturile membrilor coopera
tori și ale mecanizatorilor, să

realizăm integral sarcinile de
investiții, să sporim rentabilita
tea în toate sectoarele de pro
ducție.
Baza tehnlco-materială de
care dispunem, a subliniat in
continuare vorbitorul, noile teh
nologii și semințele de înaltă
valoare biologică, pe care sec
torul de cercetare nl le pune
la dispoziție, măsurile pe care
le-am luat, mobilizarea tuturor
cooperatorilor
la îndeplinirea
mărețelor obiective ce ne stau
In față
ne dau garanția că
putem obține, în anul viitor,
producții mult mal mari.
Exprlmlndu-ml acordul cu
documentele supuse dezbaterii
plenarei, dau glas adeziunii
noastre depline la întreaga poli
tică internă și externă a parti
dului șl statului și vă asigur,
mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom face
totul pentru îndeplinirea obiec
tivelor și sarcinilor ce ne revin
din hotărîrile Congresului al
XlII-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului, pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare.
Cu toată căldura inimilor
noastre, vă adresăm acum, în
prag de nou an, mult iubite șt
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, mult
stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu, urarea de viată în
delungată, multă sănătate și
putere de muncă, spre binele
și fericirea poporului român,
spre gloria și măreția patriei
noastre dragi. Republica So
cialistă România.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION COLTEA
Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,
că
lucrătorii de la întreprinderea
agricolă de stat Teremia Mare,
sub conducerea organizației de
partid, au acționat cu exigență
și răspundere pentru exploa
tarea mal intensă a pămîntului
și folosirea mai chibzuită a ba
zei tehnico-materiale,
pentru
întărirea ordinii și disciplinei,
reușind să obținem anul acesta,
la hectar, .la grîu, 8 269 kg, la
orz 8 573 kg, iar la porumb 21 110
kg știuleți.
în spiritul tezelor, orientări
lor și indicațiilor formulate de
dumneavoastră, mult
stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, am
analizat în mod critic și auto
critic activitatea desfășurată în
acest an și, pe baza învățămin
telor desprinse, am stabilit mă
suri politice șl tehnico-organizatorice concrete pentru pregă
tirea temeinică a viitoarei re
colte.
în zootehnie, unde avem o
bună experiență, confirmată de
producțiile mari obținute In ul
timii ani, preliminăm ca pînă
Ia sfirșitul acestui an — al doi
lea consecutiv — să realizăm
In medie pe vacă furajată peste
5 800 litri lapte, precum și un
indice de natalitate de 86 la
sută. Rezultatele obținute
se
datorează, In
mare măsură,
atenției pe care o acordăm asi
gurării furajelor. La ora actua
lă avem In stoc o cantitate de
furaje care ne permite să ad
ministrăm rafii echilibrate tu
turor categoriilor de animale.
In sectorul vegetal mal avem
multe de Învățat din experiența

unităților
fruntașe. In rfndul
cărora âș aminti cooperativele
agricole din Scornicești și Topolovătu Mare. In
zootehnie
considerăm că realizările noas
tre de pină acum constituie un
suport pentru a ne orienta spre
aspecte de profunzime, valorificînd datele furnizate de cer
cetarea științifică în domeniul
geneticii. In acest scop, am
elaborat un plan de ameliorare
a efectivelor, urmărind aplicarea
unei riguroase selecții, gruparea
animalelor pe ani de reproduc
ție și alte măsuri cu caracter
zooveterinar.
Sîntem convinși
că astfel vom asigura condiți
ile
obținerii unei
producții
anuale de 6 000 și chiar peste
6 000 litri de lapte pe vacă fu
rajată.
Vă încredințăm, mult stimate
și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că
muncind cu dăruire și spirit re
voluționar vom Îndeplini exem
plar sarcinile ce ne revin din
planul pe anul 1989, contribuind
la Înfăptuirea cerințelor noii re
voluții agrare — obiectiv fun
damental al dezvoltării agricul
turii In actuala etapă. Ne an
gajăm ca, In anul In care vom
intra In curînd, marcat de eve
nimente politice de mare în
semnătate pentru Întregul nos
tru partid și popor — Congre
sul al XIV-lea al partidului șl
împlinirea a 45 de ani de la
Înfăptuirea istoricului act de la
23 August — să obținem’ cele
mal mari recolte șl cea mai
Înaltă eficiență economică din
Întreaga istoria a unității noas
tre.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
MARIA GEORGESCU
Cu profund respect și aleasă
recunoștință, comuniștii, toți
oamenii muncii din județul Ia
lomița, într-o deplină unitate și
simțire cu Întreaga tară, iși ex
primă și cu acest prilej senti
mentele de nemărginită dragos
te, aleasă stimă și prețuire față
de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
flăcărat patriot, strălucit gînditor și om politic, personalitate
proeminentă a lumii contempo
rane, care, de peste 5 decenii șl
jumătate, Vă identificați cu
idealurile partidului și poporu
lui consacrîndu-vă eroica viață
și activitate revoluționară dez
voltării socialiste și comuniste
a patriei, Întăririi colaborării,
înțelegerii și păcii In lume.
în anii socialismului, cu deo
sebire în epoca de glorie și mă
reție, pe care cu mîndrie și re
cunoștință o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu", și județul
Ialomița a obținut realizări re
marcabile în dezvoltarea economico-soCială. în arcul de timp
de la istoricul Congres al IXlea, agricultura județului nos
tru, ca, dealtfel, a întregii țări,
s-a înscris decisiv, prin grija
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, pe
coordonatele modernizării și
progresului, ale dezvoltării In
tensive, pentru care vă aducem,
și cu acest prilej, cele mai vii
mulțumiri, întreaga și profunda
noastră recunoștință.
Raportez plenarei că, organizîndu-ne mai bine, folosind mal
eficient timpul de lucru, mași
nile și utilajele pe care le avem, am reușit să obținem
producții medii la hectar de 25
tone porumb știuleți pe cele 630
ha cultivate, 92 tone sfeclă de
zahăr pe 200 ha, 4 915 kg floarea-soarelui pe 155 ha. Produc
ții bune am realizat și la cele
lalte culturi. în zootehnie, am
acționat fntr-un permanent cli
mat de ordine și disciplină, reu

șind să obținem In acest an 94
viței la suta de vaci, 103 miei la
suta de oi, depășind cu peste
200 litri lapte planul anual pe
vacă furajată, și să obținem 10
kg de lină de la fiecare oaie.
Pe baza acestor producții, li
vrăm suplimentar la fondul de
stat Însemnate cantități de pro
duse vegetale și animaliere.
în continuare, vorbitoarea a
spus : am stabilit programe de
măsuri deosebit de clare pentru
fiecare fermă șl echipă In parte,
astfel Incit anul 1989 să devină
și pentru C.A.P. Smirna, ca de
altfel pentru Întregul județ Ia
lomița, anul producției record
In agricultură. Raportăm că am
reușit să încheiem arăturile
adinei de toamnă pe întreaga
suprafață, am organizat mai
bine transportul îngrășămin
telor In cîmp și fertilizarea,
cu prioritate a terenurilor pen
tru viitoarele culturi de sfeclă
de zahăr, legume, furaja și
porumb. Am trecut la re
pararea și pregătirea încă de
acum a tractoarelor, mașinilor
agricole și utilajelor de irigații,
ne-am procurat numai semințe
din soiuri și hibrizi de mare
productivitate, iar pentru a asi
gura, aplicarea și respectarea ri
guroasă a tehnologiilor moderne
Ia fiecare cultură, am organizat
temeinic învățămîntul agrozoo
tehnic la care participă coope
ratorii, mecanizatorii, specialiș
tii, toți oamenii muncii din sa
tul Smirna.
Afllndu*ne aproape de cum
păna dintre ani, permiteți țăra
nilor cooperatori din Smir
na să vă adreseze dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu,
strămoșescul „La multi ani I“,
urări de sănătate și putere de
muncă, spre binele patriei
noastre libere, independente,
suverane. Intru fericirea, pros
peritatea noastră, a tuturor fii
lor ei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CRISTIAN HERA
îngăduiți-mi ca. In numele
colectivului de oameni ai muncii
de la
Institutul de cercetări
pentru cereale și plante teh
nice Fundulea, să dau expresie
simțămintelor de nețărmurită
prețuire și stimă, de adîncă re
cunoștință fată de dumneavoas
tră, mult stimate și Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru mărețele împliniri ale Epocii
care vă poartă numele, pentru
sprijinul deosebit pe care îl
acordați agriculturii, dezvoltării
acestei ramuri de bază a econo
miei naționale, pe temeiul celor
mai noi cuceriri ale științei,
Doresc să aduc un vibrant
omagiu tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
eminent om politic, savant de

inalt prestigiu International,
adresîndu-i profunda noastră
gratitudine pentru
sprijinul
neprecupețit, de înaltă compe
tență, pe care îl acordă Înflori
rii științei, învătămlntului, cul
turii, pentru contribuția ines
timabilă la elaborarea și Înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului nostru. Arătînd că sarcina
formulată de secretarul general
al partidului — de a crea soiuri
de griu și orz care să producă
10 000 kg de boabe la hectar,
hibrizi de porumb cu un po
tential productiv de 30 000 kg
știuleti la hectar, precum și
soiuri și hibrizi de înaltă pro
ductivitate la alte plante de
cultură — reprezintă scopul
fundamental al activității In

stitu tulul de cercetări de la
Fundulea, ca parte integrantă a
contribuției sale la înfăptuirea
noii revoluții agrare, la realiza
rea importantelor obiective care
stau în fața agriculturii, vorbi
torul a înfățișat pe larg succese
le înregistrate
de specialiștii
noștri în acest domeniu, dintre
care se remarcă realizarea. In
ultima perioadă, a mai.mult de
200 de soiuri și hibrizi de mare
productivitate. Acum, mergînd
pe această cale — a arătat
vorbitorul — lucrăm la realiza
rea unor noi organisme biolo
gice, superioare celor preceden
te, atît în ceea ce privește po
tențialul de producție, cît mai
ales rezistența genetică la boli
și dăunători, precocitatea și
adaptabilitatea la caracteristicile diferitelor zone ecologice
ale țării.
Permitețl-ml să subliniez In
mod deosebit că rezultatele din
direcțiile amintite sînt expresia
valorii neprețuite a indicațiilor
pe care ați binevoit să le dați
cercetătorilor institutului nos
tru, cu prilejul
vizitelor de
lucru efectuate de dumneavoas
tră, mult stimate și Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. în
același timp, ele ilustrează con
vingător amplul program al cer
cetării științifice pînă In anul
2000, elaborat sub îndrumarea
nemijlocită și de înaltă compe
tentă a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
program in care sînt incluse
obiective menite să facă din
România anilor viitori o tară cu
Înaltă activitate științifică, cu o

puternică forță de cercetare In
stare să se impună cît mal
pregnant pe plan mondial.
Printre problemele de maro
Importanță pe care le avem de
soluționat în perioada urmă
toare se înscriu aplicarea stric
tă a tehnologiilor cuprinse în
programul special supus dezba
terii noastre, tehnologii speci
fice, care să corespundă cerin
țelor unei agriculturi moderne,
eficiente, precum și imperative
lor protecției solului și raționa
lizării consumurilor energetice.
Ne preocupăm temeinic de
elaborarea unor metode perfec
ționate de utilizare rațională a
produselor create de chimia
românească, în contextul extin
derii combaterii integrate a bo
lilor și dăunătorilor, astfel Incit
imperativele protecției mediului
înconjurător să fie cît mal
deplin satisfăcute. Iar condițiile
de viată ale omului mereu Îm
bunătățite.
Pentru noi, cercetătorii din
agricultură, nu există satisfacție
mai mare decit aceea de a vedea
propriile rezultate rodind in
timp cit mai scurt, pe ogoarele
tării. De aceea, permiteți-ml să
vă asigur, mult stimate și iubita
tovarășe secretar general, că
vom păși cu și mai multă ho
tărîre pe drumul pe care l-ați
trasat, vom adinei relația de in
tegrare cu producția agricolă și
nu vom precupeți nici un efort
pentru a contribui cu întreaga
noastră capacitate șl energie la
înflorirea agriculturii, la ridica'
rea patriei noastre pe noi culmi ‘
de civilizație și progres.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN POPA
în deplină unitate de cuget și
simțire cu întreaga națiune, vă
rog să-mi Îngăduiți ca, de la
tribuna acestui larg forum de
mocratic al agriculturii noastre
socialiste, șă exprim, in
nu
mele comuniștilor, al tuturor
locuitorilor județului Călărași
vibranta noastră adeziune față
de tezele, ideile și orientările
de înaltă valoare științifică cu
prinse în magistrala Expunere
prezentată de
dumneavoas
tră, mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la ședința
comună a Plenarei C.C. al
P.C.R., a organismelor demo
cratice și organizațiilor de masă
și obștești, cutezător program
de muncă și acțiune al întregului partid și popor, care ne
mobilizează și mai puternic eforturile pentru înfăptuirea po
liticii partidului de edificare a
socialismului șl comunismului
pe pămîntul scump al patriei.
Sub înțeleaptă dumneavoas
tră conducere, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ge
nial ctitor de țară nouă, ma
rele Erou Intre eroii neamului,
ați imprimat în glorioșii ani ce
au trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului un suflu
înnoitor șl un impresionant di
namism întregii opere de con
strucție socialistă, ce a schim
bat din temelii harta econo
mică a patriei, producînd schim
bări profunde In însuși modul
de a trăi șl a gindl al oameni
lor, pentru care vă purtăm cel
mai profund respect și adînca
noastră recunoștință.
Totodată, exprim sentimen
tele de aleasă prețuire tovară
șei Elena Ceaușescu, pentru
remarcabila contribuție ce o aduce la elaborarea și înfăptui
rea politicii Interne șl externe
a partidului șl statului nostru,
la Înflorirea învățămintului, ști
inței și culturii românești.
Referindu-se
Ia activitatea
cooperativei
agricole
Dor
Mărunt din județul Călărași,
unitate In care își desfășoară
activitatea în calitate de pre
ședinte, vorbitorul a subliniat
că aceasta a beneficiat din plin,
ca de altfel toate unitățile agricole din țara noastră, de
sprijinul permanent al parti
dului și statului, obțlntnd an
de an rezultate bune in pro

ducție. Raportez plenarei, dum- '
neavoastră, mult stimate tova____
rășe secretar general — a con
tinuat vorbitorul — că In acest I
an am obținut 8 859 kg grîu și
9 040 kg orz la hectar. La po- !
rumb și sfecla de zahăr, culturi j
care ocupă o pondere mare în
județul nostru, prin traducerea I
exemplară in viață a indicațiilor î
date de dumneavoastră privind
asigurarea densității sporite,
precum și prin respectarea tutu
ror verigilor tehnologiei de cul
tură, am realizat 25 740 kg po
rumb știuleți și 86 170 kg sfeclă
de zahăr la hectar. Producțiile
realizate In acest an ne-au per
mis să livrăm la fondul cen
tralizat al statului, peste plan,
12 374 tone cereale. Rezultata
bune am obținut și în zootehnie.
Toate acestea au condus la
creșterea averii obștești a co
operativei la 205 milioane lei,
față de numai 48 milioane lei
In 1965.
In legătură cu pregătirea pro- ]
ducției pentru anul următor, I
vorbitorul a informat că, apll- j
cînd indicațiile cu privire la !
respectarea tehnologiilor la se- j
mănatul cerealelor, păioase de ‘
toamnă, acestea se prezintă
foarte bine, sînt răsărite vigu
ros și înfrățite tn totalitate, avînd o densitate de peste 600
plante la metru pătrat. Au fost
fertilizate cu Îngrășăminte or
ganice suprafețele ce urmează
a fi Insămînțate cu sfeclă
de
zahăr, legume, porumb șl fu
raje, Iar repararea tractoarelor
și mașinilor agricole ce vor ft
folosite In campania de primă
vară se desfășoară cu exigență
sporită.
In numele comuniștilor, al
tuturor celor ce muncesc si
trăiesc In județul Călărași, ne
angajăm să acționăm cu toate
forțele pentru traducerea exem- ]
piară în viață a tezelor și idei- »>
__ j_______
lor cuprinse' in magistrala
dum- i
neavoastră Expunere. întlmpi- )
nînd Congresul al XIV-lea el J
partidului și aniversarea a 45 i
de ani de la Istoricul act de la j
23 August 1944 cu noi și în- (
semnate realizări, sporlndu-ne
contribuția la propășirea
.
...satu__
Iul românesc, la măreața operă
de edificare a socialismului și
comunismului pe
pămtntul
României.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ANTON LUNGU
Eveniment de Însemnătate
deosebită pentru agricultura
noastră socialistă. Plenara lăr
gită a Consiliului Național al
Agriculturii se desfășoară in
tr-un climat de Înălțătoare trăi
re patriotică generat de magis
trala Expunere prezentată de
dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, la recenta ședință comună
a Plenarei C.C. al P.C.R., a or
ganismelor democratice șl or
ganizațiilor de masă și obștești,
document ce se constituie lntr-un strălucit exemplu de ana
liză științifică, materialist-dialectîcă a drumului parcurs de
poporul român In decursul exis
tenței sale și care definește di
recțiile de acțiune în vederea
continuării neabătute a proce
sului revoluționar de Înfăptuire
a socialismului și comunismului,
cu poporul și pentru popor, în
scumpa noastră patrie.
înscris pe coordonatele măre
țelor Înfăptuiri ale epocii de
aur ce va rămine pentru totdea
una In istoria poporului nos
tru sub numele de „Epoca
Nicolae Ceaușescu", județul
Brăila a cunoscut, asemenea ce
lorlalte zone ale țării, ample șl
mărețe prefaceri revoluționare,
înfățișîndu-se astăzi cu o eco
nomie în plin proces de dezvol
tare și modernizare, cu o viată
materială și spirituală înflori
toare. In acest tablou al mari
lor realizări, un loc important 11
ocupă agricultura, care, benefi
ciind permanent de sprijinul
partidului și statului, s-a înscris
pe coordonatele unei puternice
dezvoltări și modernizări.
tn continuare, vorbitorul a
prezentat rezultatele obținute In
acest an la culturile de cereale
și plante tehnice. In- legumicul
tura, zootehnie, In realizarea
programelor speciale privind
sericicultura, apicultura, pisci
cultura, creșterea puilor și ie
purilor pentru carne.
Analizîndu-ne munca In spi
ritul înaltelor exigente formu
late de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral — a continuat vorbitorul —
recunoaștem In mod autocritic
că tn stilul șl metodele noas
tre de muncă, ale organelor a-

gricole și ale specialiștilor se
manifestă serioase neajunsuri
care au determinat ca rezulta
tele să nu se ridice la nivelul
condițiilor și al bazei tehnicomateriale de care dispunem.
Vă raportăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că, în
spiritul exigențelor și indicați
ilor formulate de dumneavoas
tră, am analizat cu răspundere
aceste neajunsuri și am stabilit
măsuri pentru eliminarea lor șl
pregătirea In bune condiții a
producției anului 1989. Pentru
realizarea obiectivelor prevăzu
te în planul pe anul viitor, sintem hotăriți să
acționăm cu
fermitate, așa cum ne-ati indi
cat dumneavoastră, pentru per
fecționarea stilului și metodelor
noastre de muncă, ale comite
tului județean de partid și co
mitetului executiv al consiliu
lui popular județean, pentru
creșterea răspunderii organelor
agricole și a conducerilor colec
tive din unități, a tuturor spe
cialiștilor, în vederea înlăturării
grabnice a neajunsurilor și res
pectării neabătute a hotărîrilor
de partid și a legilor țării.
Răspunzînd chemărilor și în
demnurilor dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, ne angajăm solemn să ac
ționăm cu toată răspunderea
pentru realizarea tn anul viitor
a unor producții corespunzător
cerințelor noii revoluții agrare,
lntîmpinind cel de-al XIV-lea
Congres al partidului și cea
de-a 45-a
aniversare a zilei
noastre naționale cu rezultate
demne de epoca de glorii și
grandioase Înfăptuiri pe care o
trăim.
Cu profund respect, acum In
preajma Anului Nou, vă rog
să-mi îngăduiți ca, in numele
comuniștilbr, al tuturor oame
nilor muncii din județul Brăila,
să vă adresăm dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu
cele mai fierbinți urări de mul
tă sănătate și putere de muncă,
pentru a ne conduce cu aceeași
cutezanță revoluționară partidul
și țara pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.
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Plenara lărgită a Consiliului Național
al Agriculturii Industriei Alimentare,

Silviculturii și Gospodăririi Apelor
In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, vineri au continuat lucrările Plenarei
lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
întîmpinat, la sosirea in sală, cu deo
sebită însuflețire de participanți,
care au aclamat cu putere pentru
partid și secretarul său general.
împreună
cu
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ta prezidiu au
‘luat loc membri și membri supleanți
ai -Comitetului Politic Executiv al
G.C. al P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al partidului, membrii
Biroului Consiliului Național
al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
Luînd cuvintul, tovarășul" Cornel
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, președintele Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor, a spus : „In numele tuturor
participanților, exprim, cu stimă si
respect, bucuria nemărginită pentru
prezența la lucrările acestui larg și
reprezentativ forum democratic a ce
lui mai iubit fiu al națiunii, genialul
strateg și ctitor al României moder
ne, de a cărui amplă și prodigioasă
activitate revoluționară, pusă in
slujba partidului, țării și poporului,
sint legate in mod hotăritor preface
rile fără precedent ce au avut loc in
patria noastră, in anii construcției
socialiste, erou intre eroii neamului,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Pentru toți participanta la plenari
este o mare cinste să vă poată ex
prima, și cu acest prilej, cu toată
căldura inimilor, sentimentele de
dragoste fierbinte și profundă recu
noștință pentru energia, înțelepciunea,
devotamentul și dăruirea revoluțio
nară cu care acționați, in fruntea
partidului și statului, pentru înflo
rirea continuă a României socialiste,
pentru ridicarea neîntreruptă a ni
velului de trai, material și spiritual,
al poporului nostru, pentru preocu
parea și sprijinul permanent ce ni-l
acordați, in vederea dezvoltării, mo
dernizării. și perfecționării activității
din agricultură, industria alimentară,
silvicultură și gospodărirea apelor,
creșterii puternice a producției și
eficienței economice in aceste ramuri
șl. sectoare ale economiei naționale,
înfăptuirii noii revoluții agrare.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că, in spiritul teze
lor, orientărilor și sarcinilor cuprin
se în magistrala dumneavoastră Ex
punere la recenta ședință comună a
Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a organis
melor democratice și organizațiilor
.de. .masă și obștești, .și, .finind sea
mă, de, criticile pe deplin îndreptă
țite și de noile exigente pe care
Iq-ați formulat în legătură cu munca
noastră, cu întreaga activitate din.

agricultură, industria alimentară, din
domeniile contractării și achiziționă
rii produselor agricole, silviculturii
și gospodăririi apelor, am dezbătut
pe larg, cu răspundere comunistă, in
mod critic ți autocritic, problemele
importante aflate pe ordinea de zi
a plenarei.
în cadrul dezbaterilor din plen și
din secțiuni am analizat aprofundat
prevederile planului pe 1989, sarci
nile ce revin, în acest sens, ministe
relor și centralelor componente ale
Consiliului Național și — indeosebi
— măsurile și acțiunile ce trebuie
să le întreprindem cu hotărire în
vederea realizării exemplare a tutu
ror indicatorilor de plan pe anul
viitor".
In plenul dezbaterilor au luat cu
vintul tovarășii Georgeta Oprea,
secretar al Comitetului județean
Giurgiu al P.C.R., Florea Cristea,
președintele C.A.P. Ștefan cel Mare,
județul Olt, Constantin Gib, direc
torul Trustului I.A.S., județul Călă
rași. Dumitru Năstase. directorul în
treprinderii de executarea și exploa
tarea lucrărilor de îmbunătățiri
funciare, județul Galați, Gheorghe
Antochi, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.,. Elena Pugna, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., Victor Aldea,
directorul Trustului I.A.S., județul
Iași, Vasile Marinescu, directorul
Trustului S.M.A., județul Satu Mare,
Lucica Nicolaiu, directorul Stațiunii
de cercetări piscicole Nucet, județul
Dîmbovița, Horia Furtună, directorul
Trustului I.A.S., județul Vrancea,
Mihai Binșelean, secretar al Comite
tului județean Bihor al P.C.R., Elisabeta Marina, directorul general al
Direcției generale pentru agricultu
ră, județul Neamț, Ion Badea, pre
ședintele Consiliului Național al
Apelor, Ladislau Vereș, directorul
general al Direcției generale pentru
agricultură, județul Covasna, Mihai
Bâluță, directorul întreprinderii de
contractare, achiziționare și păstra
re a produselor agricole, județul
Dolj, Aurel Pistrițu, directorul Con
siliului industriei alimentare, jude
țul Brașov, Alexandru Gîndu, inspector-șef al Inspectoratului silvic,
județul Vaslui, Iulian Ploștlnaru,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R., Ion Po
pescu, prim-secretar al Comitetului
județean Giurgiu al P.C.R., Stere
Mițescu, președintele C.A.P. Rîmnic,
județul Constanta, Ion Colțea, direc
torul I.A.S. Teremia Mare, județul
■ Timiș. Marta Georgescu, președin
tele C.A.P. Smirna, județul Ialomi
ța, Cristian Hera, directorul Institu
tului de cercetări pentru cereale și
plante .tehnice Fundulea, Constan
tin Popa, președintele C.A.P. , Dor
.Mărunt, județul Călărași, Anton Lungu. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R.

VA INFORMAM DESPRE

Noi produse farmaceutice
Situată pe platforma industrială
Dudești, Centrala de medicamente
și cosmetice reuneștș 12 întreprin
deri din țară specializate in pro
ducția de medicamente pentru uz
uman și veterinar, intre care Intreprindereg de medicamente și
„Biofarm" din București, „Anti
biotice" din Iași, „Terapia" din
Cluj-Napoca,
întreprinderea de
medicamente din Tîrgu Mureș,
Ponderea produselor in cadrul
centralei o dețin întreprinderile
de medicamente. De altfel, centra
la acoperă, cu produsele ei, după
cum ne mărturisea directorul ge
neral al acesteia, ing. Elena Du
mitrescu, 90 la sută din necesarul
populației
țării. într-o discuție
purtată cu doi din specialiștii cen
tralei — inginerele Maria Totolicl
și Monica Gaidargiu — aveam să
aflăm citeva din realizările da
bază ale acestei reputate unități.
Mai întii, o precizare : majorita
tea produselor întreprinderilor aferente centralei sint rod al stră
daniei specialiștilor din Institutul
de cercetări chimico-farmaceutice
in colaborare cu catedrele de me
dicină, chimie Și biologie din cen
trele universitate, produse ade
seori medaliate cu aur. De remar
cat este faptul că se acordă o de
osebită importanță unor grupe te
rapeutice prioritare, atît in țară
Cit și pe plan internațional — antimicrobiană, antiparazitară. cardio
vasculară și reumatică. Anual
intră in fabricație circa 30 de noi
sortimente, care impun moderniza
rea tehnologiilor existente, pon
derea produselor noi și moderni
zate ajungind la 34 la sută din
totalul producției-marfă. Numai
în ultimii patru ani, de pildă, au
fost lansate pe piață 116 sortimen
te de medicamente de uz uman și
veterinar, atît substanțe, cît și.
forme condiționate (comprimate,
fiole, soluții perluzabile. capsule.
Unguente, flacoane cu pulberi in
jectabile, capsule gelatinoase moi).
Iată, de pildă, o noutate de ulti
mă oră : intrarea in fabricație a
cefalosporinelor generația I, ca
Cefalotina (substanțe și flacoane),
in atenția cercetătorilor fiind cefalosporina din generația a II-a),
ca Cefazolina și Cefalotoxinul (fla
coane). Un alt antibiotic este
Amoxicilina, pulbere suspendabilă, de uz oral, de fapt un puternic
antimicrobian destinat pediatriei.
Tot la capitolul „noutăți" și tot de
uz pediatric se înscrie și Etilsuccinatul de eritromicină, pulbere
suspendabilă, cit și penicilina „V"
— sare de potasiu, destinată ex
portului.
- Pentru medicația cardiovascula
ră, specialiștii centrșlei au început
fabricarea Nifedipinnulul (sub
stanță și drageuri), un coronaro-dilatator similar Corinfarului im
portat, a Pentoxilinului, fiole, vaso
dilatator similar Trentalului, a
unui produs original, antihipertentiv Aisativan — dragee — și Oxprenololului (substanță și dragee)
similar Trasicorului, produs antianginos, antiaritmic. antihipertensiv. Un adjuvant in tratamentul
anginei pectorale, al infarctului
miocardic șl al Insuficienței car
diace. un excelent înlocuitor al

Pananginulul, după cum subliniază
specialista Maria Totolici. este
Aspacardinul (comprimate) și Nitropector — similar Pentalongului.
In grupa antireumaticelor au fost
lansate citeva produse originale ca
Pell-Amar — cremă, Diclofenat,
similar Voltarenului, și Clofedin,
similar Clofezonei.
Anul care bate la ușă se anunță
generos intr-o serie de produse
farmaceutice că Benordonul (sub
stanță, cremă și dragee), folosit
in tratamentul afecțiunilor venoase, Tinidazolul, soluție perfuzabilă,
un verificat antiparazitar. Clortalidon. un bun diuretic. Ciproeptadina (substanță și comprimate), si
nonim cu Peritolul și recomandat
în afecțiuni cutanate pruriginoase,
Citotin injectabil, sinonim cu Ciclofosfanida, flacoane și pulbere
liofilizată, un antitumoral.de ex
cepție, și Meclosulfonat (substan
ță și dragee), un psihotrop ale
cărui calități îi certifică eficiența.
în ce privește producția de par
fumerie și cosmetică, menționăm
că cele trei întreprinderi aferente
centralei -,,Miraj“-București, „Farmec“-Cluj-Napoca
și
„Nivea"Brașov au lansat in fabricați»
peste 2 500 de produse pentru în
grijirea pielii, igiena corporală,
îngrijirea cavității bucale, cosme
tică decorativă, produse de parfu
merie, produse pentru copii etc.
Valorificarea resurselor din țară a
stat permanent în atenția Institu
tului central de chimie, a specia
liștilor din unitățile industriale, a
oamenilor de știință și cercetători
lor din institutele de medicină și
farmacie din țară ne precizează spe
cialista Monica Gaidargiu. Aceasta
și explică în mare parte de ce ga
mele Pell-Amar formula 2, Acantha
— formula 2, Bellatrix. Gerovitalplant, Miss-Otilia și altele sint
tot mai solicitate la export. De
altfel, cele 135 de medalii obținu
te la tirgurile internaționale și la
reuniunile anuale ale țărilor mem
bre C.A.E.R. constituie un gir al
calității produselor românești.
Pentru nou-născuți ți copil s-a
asimilat In producție gama Bo
bocel care conține cremă, pudră,
șampon cu aromă de lămîie, ulei
vitaminizat. gamă cu efect cicatrizant, antiinflamator,
antiflogistic. Printre antisudorlfice, un
produs nou — Rodica, necesar
igienei zilnice șl realizat în patru
variante, va fi pus, pină la sfîrșitul
acestui an, la dispoziția cumpără
torilor. Pentru anul ce vine, în
premieră, sint anunțate deodorantele Roniv și Roniv Șic, cît și Cor
dial, prezentate în flacoane de
sticlă matisată cu sistem de
pulverizare mecanic. O mențiune
se impune : absolut toate produse
le de cosmetică și parfumerie sint
avizate de Ministerul Sănătății
după ce au fost îndelung studiate
și testate in cadrul stațiilor pilot
ale centralei.
Iată dar, pe scurt, citeva dintre
noutățile pe care Centrala in
dustrială de medicamente și cos
metice — acest imens laborator de
creativitate — le pune la dispo
ziția semenilor.

Marta CUIBUȘ

După dezbateri, în cadrul cărora
au luat cuvintul, in plen și în sec
țiuni, 325 tovarăși, participanții au
aprobat, în unanimitate, documentele
înscrise pe ordinea de zi.

Primit cu multă căldură, cu
ovații și urale, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Cuvîntarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost urmărită
cu deosebit interes și deplină apro
bare, fiind subliniată, în repetate
rinduri, cu vii și Îndelungi aplauze.
Adresîndu-se
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la încheierea cuvintării, tovarășul Cornel Pacoste a
spus : In numele tuturor participan
ților la plenară, vă adresăm cele
mai vii și respectuoase mulțumiri
pentru grija deosebită pe care o
acordați înscrierii tot mai ferme a
agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor pe
calea dezvoltării și modernizării, re
flectată pregnant de analiza pro
fundă, multilaterală, pe care ați
făcut-o in cadrul magistralei dum
neavoastră cuvintări, de orientările
și indicațiile deosebit de prețioase
pe care ni le-ați dat si cu acest
prilej.
Vă asigurăm că vom desfășura o
muncă stăruitoare pentru îmbunătă
țirea activității noastre, că vom ac
ționa neabătut, cu înaltă răspundere
și exigență revoluționară pentru inlăturarea neajunsurilor serioase ce
se manifestă in diferite
sectoare.
pentru întărirea ordinii și disciplinei
la toate nivelurile, la flecare loc de
muncă, incepind cu Biroul Consiliu
lui Național al Agriculturii.
Trăgînd toate învățămintele din
experiența pozitivă și din deficiențe
le ce s-au manifestat in acest an, lu
crătorii din agricultură, industria ali
mentară, din domeniile contractării
și achiziționării produselor agricole,
silviculturii și gospodăririi apelor se
angajează solemn să acționeze cu
fermitate pentru realizarea exem
plară a prevederilor planului pe anul
’ 1989,' ridicarea producțiilor la nive
lul obiectivelor noii revoluții agrare,
asigurind astfel transpunerea în
viață a hotăririlor Congresului al
XlII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului, pentru a intimpina
cu noi și tot mai mari succese cea
de-a 45-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și anttimperialistă și Con
gresul al XIV-fea al partidului.
Acum, tn prag de an nou, vă adre
săm, dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu urarea de ani mulți cu
sănătate, spre binele și fericirea
poporului, pentru înălțarea continuă
a scumpei noastre patrii, in glorie și
măreție, pe culmi tot mai înalte
de progres și civilizație.

t
13.00
13,05
14,45
15,00
19.00

Telex
La sfîrșlt de săptămlnă (color)
Săptămîna politică
tnchlderea programului
Telejurnal

In zilele de 13—15 decembrie a.c.,
la București a avut loc cea de-a
patra sesiune a Comisiei speciale
pentru problemele dezarmării a sta
telor participante la Tratatul de la
Varșovia. La sesiune au participat
reprezentanți ai ministerelor aface
rilor externe și ministerelor apărării
naționale.
Pe baza documentelor adoptate Ia
consfătuirea
Comitetului
Politic
Consultativ, de la Varșovia, și la șe
dința de la Budapesta a Comitetu
lui miniștrilor afacerilor externe, au
fost examinate probleme legate de
pregătirea viitoarelor negocieri pri
vind reducerea forțelor armate și a
armamentelor convenționale 31 mă
surile de întărire a încrederii și
securității în Europa.
A fost relevată importanța inițintivelor statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia în domeniul
dezarmării, precum și a măsurilor

Conferință
Vineri a avut loc la București o
întilnire a lui Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, cu reprezentanți ai presei
române.
Cu acest prilej, oaspetele a arătat
că vizita sa în
România are loc
lntr-un moment Istoric pentru po
porul palestinian, după recentele
hotărîri adoptate de Consiliul Națio
nal Palestinian la Alger și după
anunțarea proclamării statului pales
tinian. Ea are loc, de asemenea, a
continuat vorbitorul, după discursul
pe care l-am rostit la Geneva, în
Adunarea Generală a O.N.U., și evo
luțiile ulterioare care s-au înregis
trat în această problemă, între care
recenta declarație a Administrației
americane referitoare la stabilirea
dialogului direct cu Organizația
pentru Eliberarea Palestinei.
Toate acestea, a precizat Yasser
Arafat, au constituit teme abordate
in cadrul întîlnirii, deosebit de cal
dă. pe care am avut-o astăzi cu
președintele Nicolae Ceaușescu. Am
analizat, totodată, situația din teri
toriile ocupate, evoluția revoltei po
porului palestinian din interior.
Doresc să subliniez, a spus
oaspetele,
că
președintele
Nicolae Ceaușescu a fost primul om
de stat care a evidențiat — pentru
prima oară în lume — necesitatea
convocării unei conferințe interna
ționale de pace pentru soluționarea
situației din Orientul Mijlociu și a
problemelor acestuia, inclusiv pro
blema palestiniană.
Poporul palestinian dă o înaltă
apreciere acestei poziții prietenești
pe care a adoptat-o și o adoptă
președintele Nicolae Ceaușescu, con
ducerea României, întregul popor
român. De aceea, consider că intîlnirea de astăzi este deosebit de im
portantă atît pe plan palestinian, cit
și pe planul raporturilor cu Româ
nia, deschizind largi perspective de
mersurilor viitoare vizind reglemen
tarea situației palestiniene.
In continuare, Yasser Arafat a
spuS: Președintele Nicolae Ceaușescu
a fost, de asemenea, primul om de
stat care s-a referit la necesitatea
constituirii statului palestinian, chfar
intr-un context istoric in care mulți
oameni și lideri politici se opuneau
unei asemenea idei. Constatăm as
tăzi că toată lumea, în unanimitate,
vorbește despre conferința pentru
pace, despre un stat palestinian
independent. La recenta sesiune de
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In sferturile de finală ale cupelor europene
Steaua — I.F.K. Goteborg, Dinamo - Sampdoria,
Victoria — Dynamo Dresda
Teri, la Zilrich, s-a efectuat trage
rea la sorți a meciurilor conttad
pentru sferturile de finală ale cupe
lor europene de fotbal.
în „Cupa campionilor europeni",
echipa Steaua București, campioana
României, va lntîlni (primul meci în
deplasare) pe I.F.K. GBteborg, cam
pioana Suediei.
In „Cupa cupelor", Dinamo Bucu
rești va juca (prima partidă pe te
ren propriu) în compania formației
italiene Sampdoria Genova. In
„Cupa U.E.F.A.",. Victoria București
va avea ca adversară echipa Dynamo
Dresda, primul meci urmind să se
dispute pe terenul formației româ
ne.
*
BASCHET. în meci conttad pen
tru turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin,
echipa B.C. Barcelona a învins pe
teren propriu, cu scorul de 97—81
(43—38), formația Aris Salonic. Alte
rezultate din cadrul aceleiași compe
tiții : C.S.P. Limoges — Maccabi Tel
Aviv 67—87 (39—42) ; Scavolini Pe
saro — Jugoplastika Split 88—75
(34—42) ; Den Bosch (Olanda) —
Ț.S.K.A. Moscova 83—80 (44—43).

ȘAH. Fostul campion mondial
Anatoli Karpov și marele maestru
american Roman Dzindzașvili au
remizat in prima partidă a sferturi
lor de finală din cadrul campiona
tului mondial de șah rapid ce se
desfășoară în orașul mexican Mazatlan. Tukmakov a ciștigat la
Vaganian, iar partidele Dlugy —
Elvest și Gavrikov — Kallai s-au
încheiat remiză.
HOCHEI. în cadrul turneului Internațional de hochei pe gheată de
la Riga, reprezentativa R. D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 7—5
(5—4, 1—1, 1—0) formația cehoslova
că H.Z. Litvinov. Intr-un alt joc,
selecționata olimpică a U.R.S.S. a
învins cu 5—2 (0—0, 4—1, 1—1), echipa locală Dinamo.

TENIS DE MASĂ. La Joue-lesTours (Franța), în meci pentru
„Cupa ligii europene1 la tenis de
masă. selecționata Poloniei a În
trecut cu 4—3 echipa Franței. In
formația învingătoare s-a eviden
țiat cunoscutul campion Andrzej
Grubba, care a dispus cu 2—0
(21—16. 21—13) de Patrick Chila și
l-a învins cu 2—0 (21—16, 21—9) pe
Jean-Philippe Gatien.

SCHI. Proba feminină de coborîre
desfășurată pe pirtia de la Altenmarkt (Austria) a revenit schioarei
elvețiene Maria Wălliser, cu timpul
de l’35”23/100. Pe locurile următoare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica zilei

Iată și celelalte întllniri din cele
trei cupe continentale : „Cupa cam
pionilor europeni" : Werder Bremen
— A.C. Milan ; P.S.V. Eindhoven —
Real Madrid ; A.S. Monaco — Galatasaray Istanbul ; „Cupa cupelor :
Sredeț Sofia — Roda
Kerkrade
(Olanda) ; Eintracht Frankfurt pe
Main — F.C. Malines ; Aarhus (Da
nemarca) — F.C. Barcelona ; „Cupa
U.E.F.A." : Juventus Torino — S.C.
Napoli ; V.F.B. Stuttgart — Real Sociedad San Sebastian ; Midlothian
Edinburgh — Bayern Miinchen.
Meciurile se vor disputa anul vi-.
itor, prima manșă la 1 martie, iar
returul la 15 martie.

Președintele Republicii Socialiste România

concrete adoptate în acest sens, care
au creat condiții favorabile pentru
începerea și desfășurarea cu succes a
negocierilor menționate. în acest
context s-a subliniat însemnătatea
recentei hotărîri a U.R.S.S., adop
tată după convenirea cu aliații, priyind reducerea unilaterală a forțelor
armate sovietice.
Sesiunea s-a desfășurat într-o
atmosferă de lucru, tovărășească, în
spiritul unei colaborări constructive.
★

Oficiul cehoslovac de turism •
„Cedok" a organizat vineri o con
ferință de presă consacrată turismu
lui in Cehoslovacia, perspectivelor
dezvoltării acestuia in 1989. Au fost
evidențiate relațiile de colaborare
bilaterală în domeniul turismului,
importanta acestora in întărirea
prieteniei dintre România și Ceho
slovacia.
,
(Agerpres)

presă
la Geneva a Adunării Generale a
O.N.U., ideea convocării conferinței
pentru pace a fost susținută cu 104
voturi. Acesta este unul din nu
meroasele exemple care dovedesc cit
de amplă este perspectiva acțiunii
președintelui Nicolae Ceaușescu, nu
numai în ceea ce privește dezvol
tarea României, dar, in aceeași mă
sură, și în alte probleme.
în aceeași ordine de idei, aș dori
să subliniez multitudinea, demersu
rilor și eforturilor președintelui
Nicolae Ceaușescu în sprijinul luptei
duse de poporul palestinian.
In numele meu personal, în nu
mele conducerii palestiniene, al în
tregului popor palestinian adresez
cele mai sincere mulțumiri, în
treaga mea gratitudine tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru tot spri
jinul pe care ni-l acordă, pentru tot
ce face in folosul poporului palesti
nian.
Răspunzind la întrebări ale ziariș
tilor, oaspetele a apreciat că schim
barea poziției S.U.A. și declarația
secretarului de stat al S.U.A. privind
contactele cu Organizația pentru
Eliberarea Palestinei constituie un
aspect deosebit de important, cu atit
mai mult cu cit el sparge zidul im
pus de veto-ul Administrației ame
ricane precedente. Astăzi, la Tunis,
a continuat el, începe prima întilnire
oficială americano-palestiniană. Con
siderăm că este un pas deosebit de
important pentru impulsionarea eforturilor în direcția convocării con
ferinței internaționale pentru pace.
Ne așteaptă, de altfel, o etapă foarte
grea și trebuie să continuăm efortu
rile în această direcție.
Răspunzînd la o altă întrebare,
Yasser Arafat a spus : Vreau să
precizez că revolta populației din te
ritoriile ocupate este parte integran
tă a activității Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. Organizațiile
de masă din interior, forțele care
luptă efectiv aparțin unei conduceri
unificate și toate constituie parte in
tegrantă a O.E.P. ; fără îndoială, re
volta va continua. Vreau să reafirm
și cu acest prilej că revolta poporu
lui palestinian va continua, val după
val. pină la lichidarea ocupației, pină
la constituirea statului palestinian.

Soluții practice
problemelor
de modernizare
a producției
In ampla acțiune de perfecționare
a organizării și modernizare a pro
ducției, inițiată și urmărită stărui
tor de conducerea partidului, activi
tatea practică, programele elaborate
în fiecare unitate economică pun in
evidență atît rezultate bune, gene‘ralizabile în condiții eficiente, cît 'i
o serie de probleme care trebuie so
luționate, deopotrivă, la nivelul uni
tăților, al centralelor, precum și al
sistemului de relații economice. Re
levarea unor experiențe ce pot fi ex
tinse și a anumitor soluții la pro
blemele practice ale modernizării a
făcut obiectul simpozionului organi
zat de Facultatea de economie a in
dustriei și agriculturii din cadrul
Academiei de studii economice Bucu
rești, cu participarea, alături de ca
dre didactice și studenți, a numeroși
specialiști din producție și cercetare.
Tematica comunicărilor — diversă,
dar ancorată puternic în cerințele
actualei etape de dezvoltare inten
sivă — a vizat perfecționarea con
ducerii, planificării și organizării
unităților industriale, agricole și din
alte ramuri, ridicarea calității și efi
cienței producției, îmbunătățirea ac
tivității de aprovizionare tehnicomaterială, valorificarea superioară a
resurselor materiale și energetice. De
subliniat faptul că o serie de studii
și analize prezentate au fost reali
zate de către colective mixte, prin
integrarea nemijlocită a învățămintului cu cercetarea și producția.
(Corneliu Cârlan).

★

8-au clasat Veronika Walinger (Aus
tria) — l’35”33/100 și Michela Figini
(Elveția) —- l’35”55/100. In clasamen
tul general al „Cupei mondiale",
după patru probe conduce Michela
Figini — 49 puncte, urmată de Caro
le Merle (Franța) — 37 puncte.
BOB. Concursul de bob—2 per
soane desfășurat la Sarajevo in ca
drul „Cupei mondiale" a fost ciștigat de echipajul Elveției, înregistrat
cu timpul de 3’22”61/100. Pe locul
secund s-a situat echipajul R.D. Ger
mane — 3’23”40/100.

t
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• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Nu se știe niciodată — 18;
(sala Amfiteatru) : Drumul singură
tății — 18: (sala Atelier): Pe la cea
sul cinci spre seară... — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Cvarte
tul in creația clasicilor" (VI). Cvar
tetul de coarde „SERIOSO" — 18
• Opera Română (13 18 57) : „Festi
val Verdi-Pucclni". Ernanl — 18
• Teatrul
de
operetă
(13 63 48) :
O noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44> : A treia
țeapă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte
Mic (14 09 05) :
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul
de comedie (16 64 60) :
Regele Ioan — 18
• Teatrul „NOttara" (59 31 03, sala
Magheru) : Ultimul bal — 18; (sala
Studio) : EX — 18.30
• Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala Ma

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează:
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 16 DECEMBRIE 1988

EXTRAGEREA I : 51 48 40 2 19 27
61 9 49.
EXTRAGEREA a II-a : 32 79 64
39 57 71 84 68 69.

jestic) : Solness, constructorul — 18;
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Jean, fiul Iul
Ion — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (13 56 78. sala Savoy) :
Tempo,
tempo — 18; (sala Victoria, 50 58 65):
Varietăți pe portativ — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) :
Toate plnzele sus — 9
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala
Cosmonauților) : Visul unei nopți de
vară — 10
• Circul București (10 41 93) : „Ste
lele circului" — 15,30; 18,30
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Steaua fără nume — 18

cinema
• Chirita tn Iași: SCALA (11 03 72)
— 9: li; 13: 15; 17; 19.
FAVORIT
(45 31 70) -- 9;; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11 : 13; 15; 17; 19.
© Muzica e viața mea : DACIA
—
(50 35 94)
9; 11; 13; 15; 17; 19.
POPULAR (35 15 17) - 15; 17: 19.
• România la a 70-a aniversare a
Marii Uniri — 16: Declarație de dra
goste — 9; 11,15; 13,30; 17,30; 19: PA
TRIA (11 86 25).

In numele guvernului și poporului surinamez, vă mulțumesc in modul
cel mai sincer pentru mesajul de felicitare pe care ni l-ați adresat cu
ocazia Zilei noastre naționale și vă transmit urările noastre cele mai bune.

RAMSEWAK SHANKAR
Președintele Republicii Suriname

REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII
SIBIU

Panoramic județean

• 17 unități econo
mice din județ și-au
îndeplinit planul anual
la
producțiamarfă, ceea ce se va
solda, pină la sfîrșitul
anului, cu realizarea
unei producții-marfă
suplimentare in valoa
re de 1,3 miliarde lei,
spor obținut integrai
pe seama
creșterii
productivității muncii,
indicator la care pre
vederile de plan au
fost depășite cu peste
11 000 lei pe fiecare
lucrător.
• Efortul întreprin
derii județene de exe
cuție și exploatare a
lucrărilor de îmbună
tățiri funciare pentru
punerea în valoare a
potențialului produc
tiv al pămîntului șl
practicarea unei agri
culturi de tip intensiv
s-a concretizat, în acest an, in efectuarea
de desecări pe 2 300
hectare, drenaje pe
340 hectare, combate
re a eroziunii Solului
pe 5 800 hectare, ame
najări de terase pen
tru plantații pomiviticole pe 212 hectare.
• In cadrul Mu
zeului de istorie din
municipiul Mediaș, aflat în plin proces de
organizare sistemati
că. a fost vernisată
expoziția permanentă
de istorie contempo
rană. Expoziția cu
prinde mărturii eloc
vente ale participării
locuitorilor din zona
geografică a Mediașu
lui la înfăptuirea ma-

rilor ctitorii ce defi
nesc devenirea socia
listă a patriei.

• Activitatea
de
creație tehnico-științifică din cadrul în
treprinderii „Indepen
dența" din Sibiu s-a
concretizat în 10 pro
puneri de invenții și
45 de propuneri de
inovații, a căror efi
ciență economică pe
acest an se ridică la
29 milioane lei. Tot
aici, în cadrul inițiati
vei „Fiecare cadru
tehnico-ingineresc
și
de specialitate să re
zolve o problemă teh
nică sau de organizare
a producției și a mun
cii", au fost abordate
teme cu o eficiență
economică postcalculată de 10,8 milioane
Iei.

anual la export. Va
loarea
stimulentelor
acordate pentru reali
zarea producției de
export depășește 23,8
milioane lei.
• In municipiul Me
diaș se desfășoară o
suită de manifestări
politice și culturaleducative
(dezbateri,
simpozioane, expuneri,
mese rotunde, con
cursuri de poezie pa
triotică și muzică ținără, gale de filme)
reunite sub genericul
„Știința in slujba omului și a păcii".
• In acest an, cele
20 de cercuri științifi
ce. care ființează in
Institutul de subingineri din Sibiu, au abordat 40 de teme pre
luate direct din pro
gramele de organizare
și modernizare a pro
ceselor de producție
ale unor unități eco
nomice din județ.

• La 4 decembrie a
fost îndeplinit integrai planul
_______ valoric
_______ _anual la obiective de
invenții, ceea ce creea- .
ză posibilitatea reali
• Prin organizarea
zării, peste plan, pină
de acțiuni și zile-rela sfîrșitul anului, a
cord in toate localită
unor lucrări de con
țile județului în vede
strucții în valoare de
rea recuperării mate
peste 280 milioane lei.
rialelor
refolosibile,
de la începutul anului
• Un1 număr de 15
au fost adunate 87 326
întreprinderi
indus
tone oțel. 8 356 tone
triale din județ, prin
fontă, 248 tone cupru,
tre care „Libertatea", 327 tone alamă, 376
„13 Decembrie", în
tone bronz, 1146 tone
treprinderea de piese
zinc, 1 112 tone alumiauto,
întreprinderea
niu, 4 458 tone hîrtie,
poligrafică, „Flamura
Roșie",
„Dumbrava", 2 238 tone spărturi de
sticlă, 124 tone mase
„Metalurgica", din Si
biu, „Mecanica" Me
plastice și altele.
diaș, „Sticla" Avrig
și-au Îndeplinit planul
Ion Onuc NEMES

DARABANI
Cu numai două decenii în urmă,
localitatea botoșăneană Darabani
era un sat ca oricare. Din anul
1968, o dată cu reorganizarea teritorial-administrativă a tării. Da
rabani a devenit oraș. Orașul din
punctul cel mai de nord al Româ
niei.
Conttad încă pe destinul său ru
ral. cițiva fii ai Darabanilor, răspinditi prin alte colturi de țară,
i-au adus proaspătului oraș in dar
o sculptură : un țăran tinînd în
mină o sapă. Deși în discordantă
cu menirea urbană, darul a fost
bine primit de orășenii... fostului
sat și sculptura a fost așezată la
loc de cinste.
Statuia țăranului străjuiește cu
sapa lui si acum scuarul din fata
consiliului popular orășenesc, evocînd atmosfera patriarhală a lo
calității de odinioară. Drept elogiu
pentru trecutul strămoșesc, unit
dărăbăneni colecționează fel de fel
de piese istorice, etnografice etc.
Dumitru Jar a Izbutit să adune un
tezaur important de monede ro
mane. dacice si grecești, ustensile,
documente legate de rînduieli de
demult sau de momente istorice de
referință. Ca om de specialitate,
mai tinârul profesor Nicolae Huțanu selectează documente si lu
crări care prezintă Istoria locali
tății si a zonei înconiurătoare.
împreună cu alti concitadini si in
frunte cu primarul loan Zbughin.
ei se străduiesc să apropie mo
mentul inaugurării muzeului orașu
lui (..Orice oraș care se respectă
trebuie să aibă si un muzeu" —
spun ei), urmînd să fie adăpostit
de o clădire-unicat prin arhitec
tură si număr de ani. aflată în
curs de renovare.
Intre timp, ta jurul edifitiuluimuzeu si al statuii țăranului, noua
istorie socialistă, noua viată ur
bană pulsează ehergic în ritmurile
contemporaneității.
— S-au dezvoltat, an de an.
funcțiile de bază ale orașului, ac
tivitățile industriale — ne spune
vicepreședintele Consiliului popu
lar orășenesc Darabani, tovarășul
Octavian Buche. Principalele dotări
economico-sociale. dacă le privim
prin comparație cu ce era mai
Înainte — sau mai bine zis cu ce
nu era — nu mai apar chiar atît
de modeste : o secție pentru pro
ducția industrială a covoarelor. o
altă secție de mobilă, trei secții
de tricotaie. o stațiune de mecanizare a agriculturii si altele. Cea
mai puternică unitate a orașului
este filatura de fire pieptănate
din bumbac.
Orașul Darabant a exportat mai
tatii covoare, apoi confecții
_________ si tri...
cotaje, mobilă modernă. De curind,
tacă o secție produce mobilier
pentru export.

• Nelu t BUZEȘTI (50 43 58)
— 15 :
17 ; 19.
• Hanul dintre dealuri — 13; 17: 19,
Povestea călătoriilor — 9; II; 13 :
DOINA (16 35 38).
• Cucoana Chirlța : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17: 19.
• Miracolul: AURORA (35 04 66)
—
9: 11; 13; 13: 17: 19. GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19.
’
--------------GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Artista, dolarii și ardelenii : FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Zimbet
_____ ___
de
soare :
VIITORUL
(10 67 40) — 15. 17: 19. '
• Unde rlurile curg repede : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11 : 13: 15; 17; 19.
• Soluție de urgentă : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 13: 17; 19.
• Azilul de noapte : SALA MICA A
PALATULUI — 15: 17.15.
• Șl asta va trece : ARTA (31 31 86)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Nu e ușor cu bărbații : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15;; 17: 19.
• Patrula de noapte :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11 ; 13: 15; 17: 19.
• Vraciul : EXCELSIOR (65 49 45) —
9 ; 11,30 : 14 ; 16,30 ; 19.
• Transport
secret :
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Hello Dolly : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15; 18.

O dată eu puterea economică, la
Darabani s-au dezvoltat in ritm
. susținut construcții social-edllltare. Au fost construite blocuri !nsumînd 520 apartamente, oficiu
postai cu centrală telefonică au
tomată. o aducțiune de apă po
tabilă. un spital, liceu. 8 scoli. 7
grădinițe si altele.
— Se spune, tovarăș» vicepre
ședinte. că Darabanii era orașul
cu un singur trotuar, pe o singură
parte a străzii.
— Nu ..se spune", ei chiar «sa
era, ba chiar si cu o singură ar
teră principală. Această stradă
avea trotuar numai pe o latură.
Ne-am sfătuit cu cetățenit. care au
propus să ne suflecăm mlnecile
împreună si astfel, cu contribuția
lor. s-a făcut si al doilea trotuar.
Ca să nu se mal circule cu tot
felul de vehicule pe sub ferestre
le blocurilor, am început să con
struim o arteră rutieră exterioară,
pentru devierea circulației grele.
Am si asfaltat-o pe jumătate și...
am prevăzut-o si cu trotuare pe
ambele laturi.
Se văd ta oraș mai multe clădiri
care sint supuse unor lucrări de
restaurate si modernizare. Dărăbănenii au spirit civic, sint săritori
Si au vocație de constructor. Ni
s-a povestit cum s-au înființat
mai multe secții ad-hoc pentru
construcții, cum s-au deschis ba
lastiere...
Dar Darabanii este si un oraș a!
florilor. După tradiție, clădirile se
adumbresc sub rotate coroane de
nuci, casele au intrări cu bolti de
viță șl grădinițe cu flori. O seră
modernă, construită cu milloace
proprii, a dat in această vară o
„șarjă" de 2 milioane flori, cu care
s-a întreținut permanent o brazdă
multicoloră pe mijlocul străzii
principale, scuaruri. parcuri si alte '
zone verzi care fac la un loc 16
hectare. Cu piatră de rîu. balast
și prin contribuția în muncă a
cetățenilor, s-a ridicat o cabană
turistică în pădurea Teioasa.
Dorința declarată si atitudinea
activă a celor din orașul Darabani
este să încurajeze turismul. In această perspectivă, ei au si trecut
la modernizarea complexului de
cazare din centrul orașului.
— Merită ca turiștii oare vin ptaă
la Dorohoi sau la Livenli lut
George Enescu să se abată sî pe
Ia Darabani — ne spune Victor
Teisanu. unul din animatorii cul
turali ai orașului. Au de văzut
mina de Ia Miorcanf. Casa memorială ..Ion Pillat". sondele de nisip
cuartos de la Alba — Hudesti.
stelarii multiseculari si — în ctlrind — muzeul orașului.

Euqen HRUȘCA
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Institutul de meteorologie șl bidrologle comunică timpul probabil pen*tru intervalul
.... ..
decembrie (ora 20)
17
— 20 decembrie
(ora 20). In țară :
vremea va fi rece, îndeosebi in prima
parte a intervalului, iar cerul varia
bil, mai mult noros, la Început ta re
giunile estice și sud-estice, iar in ultirna zi" in cele
----- vestice
--------- șl
sudvestice. Temporar vor cădea preclpltații
*-*" sub formă
'----- 4 de
ninsoare, la inceput tn estul șl sud-estul țării șl lzolat tn restul teritorlului. iar tn
ultima zi sub formă de nlnsoare, lapoviță șl ploale, local,
tn
vest și sud-vest............
.. va
.„ ____
__
Vîntul
sufla „slab
pină la moderat, mal prezenttnd in
tensificări in regiunile estice șl sudestice cu viteze de ptnă la 55
km
pe oră. Temperatura aerului va înre
gistra o creștere ușoară șl
treptată.
Minimele vor fi Cuprinse între minus
15 și minus 5 grade, pe alocuri mai
coborîte
in zonele depresionare șl
subcarpatice, tn . prima parte a inter
valului, apoi, în general, Intre minus
10 șl zero grade, iar maximele, In ge
neral, între minus 5 șl plus 3 grade,
în București: vremea va fi rece, iar
cerul variabil
mal mult
noros la
începutul intervalului, clnd temporar
va ninge, iar vîntul va mal prezenta
unele intensificări. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre minus 8
și minus 3 grade, iar cele maxima In
tre minus 2 șl plus 2 grade.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
acordat cotidianului „The Australian
(Urmare din pag. I)
asigurăm ca și cetățenii satelor
să-șl construiască locuințe mai con
fortabile, mai moderne. Am dezbătut
pe larg aceste programe in întreaga
țară. De altfel, ele sînt în vigoare ,de
circa 20 de ani, insă, așa cum am
menționat, am acordat prioritate cen
trelor orășenești, avînd în vedere
dezvoltarea puternică a industriei.
Acum considerăm că dispunem de
condițiile necesare pentru a acorda
o atenție mai mare și modernizării
șl dezvoltării localităților rurale.
Aceasta va ridica pe o treaptă supe
rioară întreaga dezvoltare socială,
creșterea nivelului de trai și de civi
lizație al poporului, va constitui un
pas hotărit in realizarea obiectivelor
noastre de a construi o societate so
cialistă care să asigure oamenilor
cele mai bune condiții de viață, din
toate punctele de vedere.
ÎNTREBARE : Care ar fi, In
opinia
dumneavoastră.
mult
stimate domnule președinte, ro
lul tradițiilor și valorilor istorice
in dezvoltarea societății moderne
din România î
RĂSPUNS : Recent, Ia forumul de
mocratic pe care l-am menționat, ăm
făcut o trecere succintă în revistă a
dezvoltării poporului român — deci și
a României — începînd cu primul
stat centralizat al dacilor, de acum
2060 de ani și pină astăzi.
România și poporul român s-au
dezvoltat în condiții grele. O caracte
ristică generală a întregii noastre
istorii o constituie lupta continuă îm
potriva dominației străine, pentru
independență, pentru formarea și
apărarea ființei proprii, a limbii, a
culturii. Și trebuie să spunem cu sa
tisfacție că — deși in aceste condiții
grele — poporul român s-a format,
și-a creat o limbă, o cultură proprie,
a putut să Înlăture dominația străină
și să-și asigure dezvoltarea indepen
dentă.
De aceea, noi acordăm o mare pre
țuire tuturor momentelor din istoria
patriei noastre, tradițiilor, personali
tăților și tuturor celor care au făcut,
totul pentru dezvoltarea poporului
român. în primul rînd, prețuim mult
poporul însuși, care constituie, de
fapt, forța hotăritoare, el fiind ade
văratul făuritor al istoriei, al vieții
sale, al înseși României moderne de
astăzi. De aceea, tot ce facem facem
cu poporul șl pentru popor, cu oa
menii și pentru oameni !
Prețuim mult trecutul de Iuțită —
repet —, dar dorim să tragem din el
Învățăminte pentru prezent și pentru
viitor.
Aceasta ne determină să acționăm
pentru întărirea continuă a indepen
denței și suveranității României,
pentru ridicarea continuă a nivelului
general de dezvoltare, de civilizație,
de viață al poporului nostru.
ÎNTREBARE : Este bine cunoscut-«rolul- activ al României
pe arena, internațională.. V-am
fi deosebit de Recunoscători
dacă ați defini pentru ziarul
nostru principalele coordonate
ale politicii externe românești
— In etapa actuală și in viitor.
RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță ferm pentru o lar

gă colaborare cu toate statele, fără
deosebire de orinduire socială. De
altfel, întreținem relații diplomatice
și economice cu 155 de state. Par
ticipăm intens la activitatea tuturor
organismelor internaționale, pornind
de la necesitatea ca fiecare țară, in
diferent de mărime sau de orinduire
socială, să-și aducă contribuția la
soluționarea problemelor complexe
ale vieții mondiale, în interesul pro
gresului economic și social al fiecă
rei națiuni.
în al doilea rînd, ne pronunțăm
ferm pentru dezarmare, cu deosebire
pentru dezarmarea nucleară. Ne
pronunțăm pentru eliminarea com
pletă a armelor nucleare și încetarea
oricăror experiențe nucleare, pentru
renunțarea la orice acțiuni de milita
rizare a Cosmosului. în acest cadru,
acordăm o însemnătate deosebită în
țelegerilor realizate între Uniunea
Sovietică și S.U.A. cu privire la ra
chetele nucleare cu rază medie de
acțiune. Apreciem însă că acest acord constituie numai un pas — și
încă un pas mic —, avînd în vedere
numărul mare de arme nucleare
existente in lume.
De aceea, considerăm că este ne
cesar ca toate popoarele să-și inten
sifice eforturile pentru eliminarea
armelor nucleare, pentru dezarmarea
convențională, pentru eliminarea ar
melor chimice. pentru reducerea
cheltuielilor militare — pornind de
la perspectiva unei lumi fără arme
și fără războaie.
Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru soluționarea tuturor conflictelor
numai prin tratative, renunțindu-se
complet la calea militară, la forță și
la amenințarea cu forța. De aceea
salutăm actualele tratative care au
loc in diferite zone ale lumii pentru
soluționarea pe cale pașnică a con
flictelor cunoscute, și pe care nu
vreau, acum, să le mai menționez.
în mod deosebit, acordăm o mare
însemnătate soluționării problemelor
din Orientul Mijlociu. Ne pronunțăm
pentru o conferință internațională,
cu participarea tuturor țărilor inte
resate. inclusiv a O.E.P. Salutăm —
și am recunoscut — proclamarea
noului stat palestinian independent.
Sintem pentru o soluție în măsură
să asigure conviețuirea atît a statu
lui palestinian, cît și a Israelului și
care să ducă la stabilirea de relații
de colaborare intre ele.
O atenție deosebită acordăm pro
blemelor economiei mondiale, sub
dezvoltării, realizării noii ordini eco
nomice mondiale. România consideră
că lichidarea subdezvoltării consti
tuie o problemă de importantă vitală
pentru întreaga dezvoltare mondială,
pentru asigurarea realizării unor re
lații de colaborare egală intre toate
națiunile, pentru o lume mai dreaptă
și mai bună.
în întreaga noastră activitate inter
națională am pus și punem perma
nent pe primul plan respectarea
principiilor deplinei egalități în drep
turi, ale independenței, suveranității,
neamestecului în treburile interpe,
respectarea dreptului fiecărui popor
de a-și alege dezvoltarea in mod li
ber. așa cum dorește, fără nici un anîestec din afară.
Considerăm că acestea sînt proble
mele actuale și, in același timp, ale
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LA GENEVA s-a incheiat o nouă rundă a negocierilor multilaterale
privind armamentele chimice, care se desfășoară in cadrul Conferinței
pentru dezarmare. Au fost discutate prevederile unei viitoare convenții
privind interzicerea și distrugerea armelor chimice. Negocierile vor fi
reluate la . 17 ianuarie. La Geneva s-au incheiat, de asemenea, consul
tările bilaterale sovieto-americane cu privire la interzicerea armelor chi
mice. în același oraș s-a incheiat cea de-a treia rundă de negocieri so
vieto-americane referitoare la limitarea și încetarea experiențelor nu
cleare.
...

LA BERLIN. Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.ILG.,
a conferit cu președintele P.C.
din Danemarca. Ole Sohn, cu
acest prilej fiind reafirmat sprijinul pentru inițierea unui dlaal
statelor
din
bazinul
log
Mării Baltice pentru declararea
acestei regiuni ca zonă a păcii. Cei
doi conducători de partid și-au
exprimat satisfacția în legătură cu
dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate dintre cele două țări.
PRIMIRE. Premierul Consiliului
de Stat al R. P. Chineze, Li Peng,
l-a primit, la Beijing, pe ministrul
de externe al Iranului, Aii Akbar
Velayati. Au fost examinate pro
bleme privind evoluția relațiilor
bilaterale. Premierul chinez a ex
primat satisfacția față de accepta
rea. de către Iran și Irak, a Re
zoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate. precum și convingerea că
cele două țări iși vor continua
negocierile de pace.

PLENARA C.C. AL P.M.S.U. La
Budapesta s-au desfășurat lucră
rile plenarei C.C. al P.M.S.U. Au
fost examinate probleme ale situa
ției politice interne, sarcinile vizind perfecționarea activității gu
vernului, precum și probleme or
ganizatorice.

CONSULTĂRI SOVIETO-AME
RICANE. în perioada 12—15 de
cembrie, la Washington a avut
loc o nouă rundă de consultări so
vieto-americane cu privire la pro
blemele legate de nediseminarea
armelor nucleare. Au fost exami
nate aspecte legate de pregătirea
conferinței din 1990 referitoare la
acțiunile Tratatului de neproliferare a armelor atomice și creș
terea eficienței sistemului de ga
ranții internaționale in această
direcție.

PRODUCȚIA MONDIALA DE
GRÎU ÎN 1989 s-ar putea ridica
la 550 milioane de tone. Consiliul
Internațional al Griului, cu sediul
la Londra, a subliniat că aceasta
va însemna o creștere substanțială
față de anul acesta cind, datorită
Lunei secete prelungite care a peri
clitat culturile intr-o serie de zone

cerealiere din lume, în special in
Statele Unite, recolta a fost de n«mai 500 milioane de tone.

LA HAVANA a avut loc o pleCuba
nară a C.C. al P.C. din
consacrată unor probleme de ordin
economic. Luind cuvintul in înche
ierea lucrărilor. Fidel Caștro Ruz,
prim-secretar al C.C. ăl P.C.C.,
președintele Consiliului de Stat și
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, a evidențiat necesi
tatea concentrării eforturilor asu
pra economisirii de devize și efec
tuării de noi investiții în sectoarele de bază ale economiei națiosferele de activitate
nale și in
care iși aduc o contribuție sporită
la rezolvarea problemelor socialeconomice ale țării.
O DELEGAȚIE ETIOPIANA la
nivel ministerial condusă de primul-ministru, Fikre Selassie Wogderess, întreprinde. In aceste zile,
vizite de lucru in Sudan și Egipt.
La Khartum și Cairo, delegația
etiopiană va avea convorbiri cu
oficialități guvernamentale
din
cele două țări consacrate dezba
terii problemelor de interes co
mun. plecindu-se de la rezultatele
încurajatoare înregistrate pe baza
contactelor oficiale din ultimul
timp.
UN GRUP DE CERCETĂTORI
SUEDEZI au creat o substanță
care, testată pe maimuțe, s-a do
vedit de patru ori mai eficientă decît orice alt medicament folosit
pentru tratamentul S.I.D.A. (Sin
dromul imunodeficienței dobîndite).

perspectivei anilor 2000. Ele trebuie
să-și găsească o soluționare in spi
ritul noii gindiri și al unei politici
noi, în care, repet, toate popoarele să
participe activ la rezolvarea proble
melor complexe ale vieții mondiale,
in interesul fiecărei națiuni, al păcii
$i colaborării internaționale.
ÎNTREBARE : în Occident se
discută .mult despre schimbările
ce au loc in Uniunea Sovietică.
Considerați, domnule președin
te, că aceste schimbări au un
impact și asupra celorlalte țări
socialiste europene ?
RĂSPUNS : România și Partidul
Comunist Român au pornit totdeau
na de la faptul că problemele dez
voltării și perfecționării activității
intr-o țară sau alta sînt probleme in
terne. care se realizează in raport de
condițiile și realitățile din fiecare
țgră. Deci actualele preocupări de
perfecționare, sau de restructurare,
cum șe numesc ele in Uniunea .So
vietică. sînt probleme ale activității
statului sovietic, ale Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, privind
perfecționarea și dezvoltarea socie
tății socialiste sovietice.
în această privință. România a ac
ționat și acționează pornind de la
realitățile proprii, de la necesitatea
de a adapta permanent formele de
organizare economică, politică noilor
realități izvorite din dezvoltarea for
țelor de producție, din cuceririle ști
inței, din dezvoltarea culturii, pentru
că niciodată nu se va putea spune
că s-au găsit soluții și forme perfec
te. Totdeauna va trebui acționat
pentru perfecționarea și îmbunătăți
rea formelor de conducere — ceea ce
se intîmplă, de altfel, în mod obiș
nuit, pe plan internațional. Fără în
doială, Se poate întimpla ca să treacă
o perioadă mai îndelungată în care
să nu se producă asemenea îmbună
tățiri — ceea ce s-a întîmplat. de
fapt, în Uniunea Sovietică — și
atunci acestea să reprezinte o pro
blemă foarte importantă în viața
țării respective.
în ce măsură ele au un impact asupra altor țări socialiste europene
depinde de activitatea fiecărei țări
și a fiecărui partid din țările respec
tive. Repet, noi pornim de la faptul
că fiecare iși soluționează proble
mele în deplină independență. în
conformitate cu realitățile, cu nivelul
de dezvoltare a societății respective.
CeJ puțin in acest fel a acționat, ac
ționează șt va acționa și in viitor
România.
Ceea ce vreau să spun însă este
că toate măsurile de perfecționare,
Intr-un mod sau altul, au un rol im
portant atunci cind ele asigură dez
voltarea forțelor de producție, clnd
creează condiții pentru un progres
mai rapid al societății și contribuie
la ridicarea generală a nivelului de
trai al poporului. în acest sens, noi
apreciem că și măsurile" din Uniunea
Sovietică au și vor avea o mare im
portanță in realizarea acestor obiec
tive pe care și le propune, de altfel,
Uniunea Sovietică.
în încheiere, doresc să adresez ci
titorilor ziarului dumneavoastră și
poporului australian prieten cele mai
bune urări de progres și bunăstare !

Noua substanță, denumită FLT,
împiedică virusul' S.I.D.A. si se
înmulțească și reduce pericolul de
infecție. Experții afirmă că FLT
va putea fi testat pe oameni anul
viitor și dacă rezultatele vor fi sa
tisfăcătoare vor fi create toate
condițiile pentru producerea ime
diată a medicamentului.
PARLAMENTUL VEST-EUROPEAN, organ consultativ al C.E.E.,
întrunit in sesiune la Strasbourg,
a adoptat, în cea de-a doua lectu
ră, proiectul de buget al Pieței
comune pe anul viitor. Volumul
cheltuielilor bugetare comunitare
ridică la 44,837 miliarde
în 1989 se .................
unități de cont C.E.E. (E.C.U.).
rț Ayr a

CENTRALĂ A OLANDEI A HOTĂRÎ!
MAJORAREA
RATEI DE SCONT de la 4 la 4.5
la sută.
Precedenta majorare a
ratei respective a avut loc in luna
august. Noua majorare a intrat în
vigoare la 16 decembrie.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion
turboreactor cu două motoare s-a
prăbușit in apropiere de localita
tea Leonora din Australia. La
bordul avionului, aparținind unei
companii miniere, se aflau 9 pasa
geri și membrii echipajului.
DATORIA PUBLICA A ITALIEI
va depăși in anul 1990 valoarea
produsului național brut. La sfirșitul anului viitor, datoria publică a
Italiei va atinge 8S7 miliarde do
lari, ceea ce reprezintă 96,3 la sută
din produsul național brut. în 1990.
această datorie va spori la circa
1 000 miliarde dolari.

ÎN BALUCISTAN A FOST DI
ZOLVATA ADUNAREA LEGISLATIVA PROVINCIALĂ, ca urmare a egalității de mandate
— cite 22 din totalul de 44 — de
ținute de partidele ce trebuiau să
formeze guvernul local, după ale
gerile desfășurate la 19 noiembrie.
Guvernatorul provinciei pakista
neze respective a luat această de
cizie intrucît părțile nu au ajuns
la' un compromis in legătură cu
numirea premierului guvernului
din această provincie. Noi alegeri
vor avea loc la o dată ce se va
anunța ulterior.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI ORBITAL „MIR"
La 16 decembrie,
echipajul sovieto-francez de la bordul com
plexului științific or
bital „Mir" și-a în
cheiat o nouă săptămină de activitate cos
mică. Vineri, cosmo
nautul Aleksandr Vol
kov
și astronautul
Jean-Loup
Chretien
— sub supravegherea
medicului Valeri Po
liakov — au făcut o
serie de experimente

în vederea obținerii de
date suplimentare pri
vind adaptarea orga
nismului uman la sta
rea de imponderabili
tate.
De asemenea,
Vladimir Titov și Musa
Manarov le-au „pre
dat noi cursuri14 de
exploatare a sisteme
lor de bord și apara
turii științifice celor ce
vor rămine la bordul
lui „Mir", după reve-

nirea pe Pămint. a
echipajului de bază
Aleksandr Volkov și
Serghei Krikalev.
Potrivit datelor tele
metrie e și raportului
transmis de echipaj,
zborul stației științifi
ce orbitale „Mir" se
desfășoară normal.
Starea sănătății mem
brilor echipajului sovieto-francez
este
bună.

In sprijinul soluționării pașnice
a problemei palestiniene și instaurării
unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu
Rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.
GENEVA 16 (Agerpres). — Corespondență de la Neagu Udroiu : Adu
narea Generală a O.N.U., întrunită în intervalul 13—15 decembrie la
Palatul Națiunilor din Geneva, a adoptat, in încheierea dezbaterilor con
sacrate examinării problemei palestiniene, o serie de rezoluții in care
subliniază necesitatea imperioasă a soluționării juste și cuprinzătoare a
conflictului arabo-israelian și a problemei palestiniene, problemă centrală
a unei reglementări a situației din Orientul Mijlociu.

Adunarea Generală a O.N.U., luînd
act de hotărîrea Consiliului Național
Palestinian, a adoptat o rezoluție
prin care se cere recunoașterea sta
tului palestinian independent —
Palestina și se reafirmă necesitatea
de a se asigura poporului palestinian
posibilitatea de a-și exercita suvera
nitatea asupra teritoriilor sale ocu
pate in 1967. Pornind de la rezoluția
181 a Adunării Generale a O.N.U.,
adoptată în 1947, in spiritul preocu
părilor sale de a se ajunge la o so
luție justă in problema palestiniană,
O.N.U. a stabilit, prin votul marii
majorități a statelor membre, ca în
cepînd cu 15 decembrie să fie folo
sită în activitățile sale denumirea de
Palestina, în loc de O.E.P. Aceasta
— subliniază textul rezoluției — nu
aduce nici un prejudiciu statutului și
funcțiilor de observator ale O.E.P. în
sistemul Națiunilor Unite.
într-o altă rezoluție se cere convo
carea unei conferințe internaționale
de pace în Orientul Mijlociu, sub
egida O.N.U., la care să participe
toate părțile implicate în conflictul
din regiune, inclusiv Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, precum
și cele cinci state membre perma
nente ale Consiliului de Securitate.

Obiectivul unei asemenea conferințe
îl constituie asigurarea infăptuirii,
pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale
Consiliului de Securitate al O.N.U.,
a drepturilor naționale legitime ale
poporului palestinian, inclusiv a
dreptului la autodeterminare. In
staurarea unei păci trainice și dura
bile in regiune — subliniază rezolu
ția — reclamă : retragerea Israelului
din toate teritoriile palestiniene ocu
pate în 1967, inclusiv din Ierusalimul
de est și din celelalte teritorii arabe ocupate; garantarea securității tuturor
statelor din regiune, inclusiv a celor
menționate în rezoluția 181 a Adună
rii Generale a O.N.U. adoptată in
1947 — Palestina și. Israel — recu
noscute internațional : desființarea
tuturor așezărilor israeliene din te
ritoriile ocupate în 1967.
Adunarea Generală a cerut Consi
liului de Securitate să instituie un
comitet pregătitor al unei conferințe
internaționale de pace în Orientul
Mijlociu.
într-o altă rezoluție, Adunarea
Generală a aprobat activitatea des
fășurată de Comitetul O.N.U. pentru
exercitarea drepturilor inalienabile
ale poporului palestinian.

Demersuri pentru deschiderea unui
dialog direct între S.U.A. și O.E.P.
TUNIS 16 (Agerpres). — Amba
sadorul S.U.A. la Tunis l-a contactat
pe reprezentantul O.E.P. în capitala
tunisiană, solicitind stabilirea unei
date pențru o întrevedere bilaterală,
în urma hoțărîrii administrației
americane de a deschide un dialog

direct cu Organizația pentru Elibera
rea Palestinei — au anunțat surse
palestiniene, citate de agențiile
Q.N.A. și Efe. Partea palestiniană
a exprimat speranța că dialogul va
fi pozitiv și va servi cauzei păcii
in Orientul Mijlociu și drepturilor
legitime ale poporului palestinian.

DECLARAȚII Șl LUĂRI DE POZIȚIE
GENEVA 16 (Agerpres). — în
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Geneva, adjunctul minis
trului sovietic al afacerilor externe,
V. Petrovski. a declarat că hotărirea S.U.A. de a începe dialogul cu
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei este o acțiune rațională, în
tr-o direcție justă, și deschide posi
bilitatea inițierii unui dialog larg
cu participarea tuturor părților inte
resate. Totodată, a menționat repre
zentantul sovietic, citat de agenția
T.A.S.S., această măsură creează
premise favorabile pentru pregăti
rea și convocarea unei conferințe
internaționale.. Uniunea Sovietică —
a precizat cl — se pronunță pentru
începereâ neîntirziată a pregătirilor
în cadrul Consiliului de Securitate
in vederea convocării conferinței in
ternaționale in problema Orientului
Mijlociu.

BEIJING 16 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze a
declarat că hotărîrea S.U.A. de a
purta convorbiri directe cu Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei
constituie „un pas pozitiv", transmi
te agenția China Novai. El a adăugat
că China a subliniat totdeauna că
S.U.A. trebuie să recunoască O.E.P.
și drepturile naționale legitime ale
poporului palestinian. Este de sperat
ca S.U.A. Să-și. asume rolul ce-i re
vine in promovarea procesului de
realizare a unei soluționări globale
și corecte a situației din Orientul
Mijlociu, a adăugat purtătorul de
cuvînt.
CAIRO 16 (Agerpres). — La o con
ferință de presă comună, președin
tele Egiptului. Hosni Mubarak, și re
gele Hussein al Iordaniei, care a e-r
fectuat o scurtă vizită la Cairo, și-au
exprimat speranța că eforturile în
treprinse în prezent vor duce la in
staurarea păcii in Orientul Mijlociu.
Președintele Hosni Mubarak a subli
niat că singura cale de instaurare a
păcii o constituie retrocedarea teri
toriilor ocupate de Israel în 1967.

LONDRA 16 (Agerpres). — Gu
vernul britanic a salutat decizia
S.U.A. de a incepe convorbiri direc
te cu O.E.P. „Negocierile pot con

tinua în cadrul unei conferințe in
ternaționale privind Orientul Mijlo
ciu" — a declarat premierul Mar
garet Thatcher, in cadrul dezbateri
lor din Camera Comunelor.

STOCKHOLM 16 (Agerpres). —
Guvernul Suediei salută hotărîrea
Statelor Unite și Organizației pentru
Eliberarea Palestinei de a începe un
dialog direct — se arată într-o de
clarație a primului-ministru, Ingvar
Carlsson.
HAGA 16 (Agerpres). — O delega
ție olandeză la nivel înalt, a declarat
ministrul de externe al Olandei,
Hans Van Der Broek, va ple
ca luna viitoare la Tunis, pentru
a incepe convorbiri directe cu Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei.
El a apreciat, totodată, că hotărirea
Statelor Unite de a deschide un dia
log direct cu O.E.P. constituie un
pas de natură să contribuie la pro
cesul de pace în Orientul Mijlociu.

TUNIS 16 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe, Chedli
Klibi, a apreciat hotărîrea S.U.A. de
a începe dialogul cu Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei drept „un
pas pozitiv în spiritul climatului in
ternațional de sprijinire a dorinței
de pace a O.E.P.".
TEL AVIV 16 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvint al Frontului pen
tru pace și egalitate in Israel
(Hadash), Uzi Burstein, a salutat
hotărîrea S.U.Â. privind începerea
convorbirilor cu Organizația pentru
Eliberarea .Palestinei — informează
agenția A.D.N. El a apreciat că această acțiune trebuie să fie urmată
de recunoașterea deplină a O.E.P. ca
partener în procesul de pace și re
cunoașterea dreptului poporului pa
lestinian la un stat independent'.
Frontul Hadash — alianță a mat
multor formațiuni democratice evreiești și arabe In cadrul căreia
un rol de seamă ii joacă Partidul
Comunist din Israel — lansează, tot
odată, un apel tuturor forțelor iubi
toare de pace ale țării de a acționa
intens pentru a influența guvernul
israelian in direcția începerii unui
dialog cu O.E.P. pentru edificarea
păcii.

PROTEST OFICIAL AL LIBANULUI
împotriva vetoului opus de S.U.A. în Consiliul
de Securitate al O.N.U.
BEIRUT 16 (Agerpres). — Libanul
a protestat, joi, oficial' împotriva
vetoului opus de S.U.A. in Consiliul
de Securitate al O.N.U. la proiectul
de rezoluție care condamnă recentul

raid israelian asupra Libanului.
Premierul libanez, Selim al Hoss, a
remis o notă de protest in acest
sens ambasadorului american ia
Beirut, informează agenția KUNA.

Ciocniri violente la Nablus (Cisiordania)
între palestinieni și trupele israeliene de ocupație
în orașul Nablus, din Cisiordania,
au avut' loc vineri ciocniri violente
între palestinieni și trupele israelie
ne de ocupație, soldate cu moartea
a trei palestinieni și rănirea citorva
zeci. Confruntările s-au declanșat in
timpul funeraliilor unui adolescent
palestinian, care a încetat din viață
din cauza rănilor provocate de in

tervenția militarilor israelienl îm
potriva participanților la o de
monstrație, in urmă cu două săptămini. în orașul Nablus și în subur
biile sale au fost instituite interdic
ții de circulație.
Au mai fost semnalate ciocniri în
Ierusalimul de est
(Agerpres)

AMERICA CENTRALĂ
© SALVADOR : Succese ale forțelor insurgente
SAN SALVADOR 16 (Agerpres).
— Forțele democratice insurgente
din Salvador, reunite în cadrul Fron
tului Farabundo Marți pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) — Fron
tul Democratic Revoluționar (F.D.R.),
au scos din luptă in ultimele zile
47 de militari aparținind armatei gu

vernamentale, informează postul de
radio „Venceremos", citat de agenția
Prensa Latina.
Potrivit sursei citate, luptele s-au
desfășurat în apropierea capitalei,
San Salvador, și în departamentele
Santa Ana, San Vincente și Cabanas.

• NICARAGUA : Aprecieri privind situația militară
MANAGUA 16 (Agerpres). — In
cadrul unei treceri in revistă a si
tuației militare în 1988, ministrul
apărării al Nicaraguei, Humberto
Ortega, a apreciat că „se menține
în continuare pericolul unei invazii

din partea S.U.A.", în ultimele luni
intensificindu-se „atacurile și pro
vocările" din zona de graniță cu
Hondurasul, unde a sosit un nou
contingent militar american.

Încheierea lucrărilor sesiunii Adunării Populare
a R. P. Bulgaria
La Sofia s-au încheiat lucrările
sesiunii Adunării Populare a R. P.
Bulgaria. Deputății au adoptat legea
privind Planul unic de dezvoltare
tehnico-științifică și economico-so-

cială a țării și bugetul de stat pa
anul 1989. Adunarea Populară a
aprobat modificări în componența
guvernului.

Prelungirea mandatului Forței Națiunilor Unite
pentru menținerea păcii In Cipru
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
a prelungit pentru o nouă perioadă
de șase luni mandatul Forței Na
țiunilor Unite pentru menținerea
păcii în Cipru (UNFICYP), stabilită
în 1964.
într-o rezoluție adoptată în una
nimitate, consiliul cere secretarului
general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, să continue misiunea sa de
bune oficii, chernînd, totodată, păr
țile interesate să continue să coope
reze cu Forța O.N.U. de menținere
a păcii.

Anterior, secretarul general al
O.N.U. a prezentat un raport Con
siliului de Securitate, arătînd că
„prezența UNFICYP în Cipru con
tinuă să fie indispensabilă". „Tot
odată, secretarul general al O.N.U. a
calificat procesul de dialog inițiat
în luna august, la Geneva, între li
derii greco-cipriot și turco-cipriot ca
„un avans important".
„Este fundamental ca toți ciprioții să înțeleagă că dialogul nu se
poartă între adversari, ci că repre
zintă un efort comun de a acționa
împreună pentru a atinge obiectivul
comun" — se subliniază în raport.

Negocierile americano-elene în problema bazelor
militare ale S. U. A. de pe teritoriul Greciei
A fost programată o nouă rundă de convorbiri
ATENA 16 (Agerpres). — La Ate
na s-a încheiat vineri ultima rundă
din acest an a negocierilor americano-elene privind viitorul bazelor
S.U.A. din Grecia. în capitala
Greciei s-a anunțat oficial că o nouă
rundă de convorbiri va avea loc la
începutul lunii ianuarie. Un purtător
de cuvînt al guvernului grec, citat
de agenția T.A.S.S., a declarat că,

deși negocierile nu au intrat în Im
pas, în numeroase probleme părțile
nu au ajuns la un acord.
După cum s-a mai anunțat, încazul în. care părțile nu vor ajunge la
un acord, instalațiile militare ale
S.U.A. urmează să fie evacuate în
decurs de 17 luni de la data expi
rării acordului actual, valabil pină
la 20 decembrie 1988.

După semnarea protocolului de la Brazzaville privind
reglementarea situației din Africa de sud-vest
Declarații de sprijin față de acordurile la care s-a ajuns
in negocierile cvadripartite

NEW DELHI 16 (Agerpres). — Intr-un comunicat oficial de presă,
India salută semnarea protocolului
de la Brazzaville privind reglemen
tarea situației din Africa de sudvest, apreciind că in acest fel a fost
deschisă calea dobindirii indepen
denței Namibiei. Acest proces — se
precizează în comunicat — trebuie
sprijinit prin constituirea cadrului
regional favorabil și necesar exer
citării de către poporul namibian a
dreptului. său la autodeterminare și
independență națională.

HARARE 16 (Agerpres). — într-un comunicat publicat la Harare*
statele membre ale Conferinței de
coordonare pentru dezvoltarea țări
lor din sudul Africii (S.A.D.C.C.) îșl
declară sprijinul față de acordurile
la care s-a ajuns în negocierile cva
dripartite privind reglementarea pe
cale politică a situației din sud-vestul Africii.
Din S.A.D.C.C. fac parte Angola,
Botswana, Tanzania, Zambia, Zim
babwe. Malawi, Mozambic, Swazi
land și Lesotho.

Situația rămîne încordată în R. S. A.
PRETORIA 16 (Agerpres). — Ca
urmare a perpetuării regimului de
apartheid, in Republica Sud-Africană situația rămîne încordată, semnalîndu-se noi incidente care ates
tă climatul de confruntare politico-

socială din această țară. Potrivit
surselor din Pretoria, în orașul
Randfontein s-a produs explozia a
două bombe. Primele informații re
levă că deflagrația s-a soldat cu
pagube materiale.

0 nouă manevră a autorităților de la Pretoria
cu scopul de a nu-l pune in libertate pe Nelson Mandela
HARARE 16 (Agerpres). — într-o
declarație publicată in capitala Re
publicii Zimbabwe. Congresul Națio
nal African (A.N.C.) — principala
grupare politică a populației de cu
loare din R.S.A., interzisă — relevă
că transferarea liderului A.N.C.,
Nelson Mandela, dintr-o clinică in
tr-o locuință supravegheată nu re
zolvă cu nimic soarta patriotului

sud-african. Hotărirea autorităților
rasiste de la Pretoria privind actua
lul statut al lui Nelson Mandela este
calificată drept o nouă manevră cu
scopul de a nu-l pune pe liderul
A.N.C. în libertate — așa cum se im
pune de mult timp și cum cere in
sistent opinia publică africană șl In
ternațională.

Namibia - o fortăreață militară
a ocupanților sud-africani
WINDHOEK 16 (Agerpres). — în
condițiile în care accesul său la in
dependență se conturează pentru un
viitor nu prea îndepărtat, Namibia
rămine o fortăreață militară a ocu
panților sud-africani. în acest sens,
revista „Jeune Afrique" relevă că
autoritățile rasiste de la Pretoria
și-au consolidat dispozitivul militar,

în oameni șl tehnică de luptă. Gu
vernul sud-african a impus de ani
de zile tuturor albilor de sex mas
culin, între 17 și 65 de ani, să efec
tueze serviciul militar. De aseme
nea, In acest teritoriu s-au construit
nenumărate aeroporturi militare. La
Tsoumet se procedează de mai mult
timp la lansări de rachete ghidate.

In favoarea unei conferințe latino-americane
în problema datoriilor externe
CARACAS 16 (Agerpres). — Se
cretarul executiv permanent al Sis
temului Economic Latino-American
(S.E.L.A.), Carlos Perez de Castillo,
a afirmat că definirea unei poziții a
țărilor Americii Latine asupra pro
blemei datoriei externe este o prioritate fundamentală care ar permite
o acțiune coordonată in regiune in
abordarea acestei teme cu creditorii
— informează agenția Prensa Latina,
într-o declarație făcută la Caracas,
el a arătat că preconizata conferință
regională asupra datoriei externe,
ce urmează să fie convocată la ini

REALITĂȚI

țiativa Consiliului ministerial »1
S.E.L.A., este necesar să ducă la
identificarea
numitorilor comuni
meniți să favorizeze degajarea unei
soluții durabile la această problemă,

CARACAS 16 (Agerpres). — în
cadrul unei conferințe de presăj
președintele ales al Venezuelei,
Cârlos Andres Perez, a afirmat
faptul că susține propunerea S.E.L.A.
de a organiza o conferință latlno-americană în problema datoriilor
externe.

DIN ECONOMIILE ȚĂRILOR

OCCIDENTALE INDUSTRIALIZATE
Scăderea ratei de dezvoltare
BONN 16 (Agerpres). — Crește
rea economică a țărilor occidentale
industrializate va cunoaște in 1989
o încetinire, iar inflația se va ma
jora, se arătă într-o prognoză a
Institutului de economie mondială
al Universității din Kiel. Potrivit
experților vest-germani, rata me
die de creștere economică se va
reduce cu circa 1 la sută față de
1988. iar inflația va crește de la
2,5 la 3,5 la sută.

BRUXELLES 16 (Agerpres). —
Miniștrii de finanțe din țările
membre ale C.E.E. întruniți In se
siune la Bruxelles au elaborat un

raport de perspectivă privind do
meniile economic și social, infor
mează agenția Taniug.
între altele, documentul subli
niază că rata de dezvoltare eco
nomică a „celor 12“ va fi de trei
la sută in 1989, in scădere față de
3.5 la sută cit se estimează pentru
acest an. Dar problema care în
grijorează cel mai mult țările
C.E.E. este legată de șomaj, flagel
care se va menține și în 1989 la
un nivel inalt. în prezent, șomajul
afectează oficial în Piața comună
15.5 milioane de persoane, ceea cs
reprezintă peste 10 la sută din to
talul populației apte de muncă.

Șomajul se menține la nivel ridicat
LONDRA 16 (Agerpres). — Șo
majul în Marea Britanie, anunță
Ministerul pentru problemele for
ței de muncă, a continuat să se
situeze Ia un nivel ridicat. Astfel,
numărul total al celor lipsiți de un
loc de muncă a ajuns la 2 066 944.
Analizind aceste cifre, presa arată
că, dacă se ap in vedere și schim
bările sezoniere, numărul este de
2 108 600. După părerea unor re
prezentanți ai partidelor de opo
ziție, care resping metodologia gu

vernului de calculare a numărului
șomerildr, de acest fenomen sînt
afectați 2,9 milioane oameni.
ROMA 16 (Agerpres). — Numă
rul total al șomerilor din Italia
se ridică in prezent la 2.9 milioane.
La Roma, rata șomajului este de
12,4 la sută, cea mai mare cifră
inregistrindu-se în sudul țării —
20,3 la sută. Șomajul in rîndul fe
meilor este la scară națională da
18,7 la sută.
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